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عنهالقضيصالصدبقبكرأبيخلافةهـ-19شمحنةاحداث

)1(..

،الؤهانفيالواقعةالحوادثمنالأولالإسعلامتار!

والأعبانالمشاهبوووفيات

اليجرةموصكشوةإحدفىللالنة

علىمنهعشرلثانيوذلكالإثنينيومفيع!ي!اللهرسولوفاةمنمنهاالأولربيعفيكانماتقدم

التوفيق.وباللهكفايةفيهبماذلكفيالكلامبسطناوقد،المشهور

الحوادثمنفيهاوماعنهاللهرصيالصديقبكرأبيخلافة

فيالصديقبكرأبيببيعةالناسفاشتغل،ضحىوذلكالاثنينيومتوفي!ي!اللهرسولأنتقدمقد

بطوله،ذلكتقدمكماالثلاثاءوصبيحةالاثنينيومبقيةفيالعامةالبيعةالمسجدفيثم،ساعدةبنيسقيفة

ليلةودفنوه،الثلاثاءيومبقيةتسليما!رعليهوالصلاة،وتكفينه،!واللهرسولغسلفيأخذواثم

موضعه.فيمبرهناذلكتقدمكماالأربعاء

:قالمالكبنأنسحدثني،الزهريحدثني:يسار)2!بنإسحاقبنمحمدوقال

وأثنىاللهفحمد،بكرأبيقبلفتكلمعمرفقامبكرأبوجلس،الغدوكانالسقيفةفيبكرأبوبويعلما

:قالثم،أهلههوبماعليه

الثهكتابفيوجدتهاوما()3(رأييعنإلاأكانتمامقالةبالأمسلكمقلتقدإنيالناسأيها

يكونحتى)4(،أمرناسيدبرع!ي!اللهرسولأنأرىكنتقدولكنيع!ي!اللهرسولإليعهدهعهداكانتولا

الله،هداهكانلمااللههداكمبهاعتصمتمفإن!ي!اللهرسولهدىبهالذيفيكمأبقىقداللهوإن،اخرنا

)1(

)2(

)3(

)4(

(1معقوفينبينوضعناه(ط)المطبوععلىزيادةفماوجدناه(أ)الأحمديةمخطوطةمعالجزءهذامقابلةتم

معمتوافقاصحيحافماوجدناه،بينهماالفواردتىوبينا،قوسينبينوضعناه(أ)على(ط)منزيادةكانوما

وجد.إنإحداهماأوالنسختينخطأوبينا،أثبتناهالكتابومصادرالموثوقةالمراجع

.(3512/)الطبريوتاريخ(4242/)هشاملابنالنبويةالسيرة

.الطبريمنزيادة

.والطبري(أ)عنأثبتناهوما،يقول:والسيرةطفي



عنهاللهرضيالصديقبكرأبيخالأهشة6

فقوموا،الغارفيهماإذاثنينوثاني،لمج!ي!اللهرسولصاحبخيركمعلىأمركمجمعقداللهوإن

ثمأهلههوبالذيعليهوأثنىاللهفحمدبكرأبوتكلمثم،السقيفةبيعةبعدبكرأباالناسفبايع.فبايعوه

:قال

فقوموني.أسأتوإنفأعينونيأحسنتفإنبخيركمولستعليكموليتقدفإنيالناسأيها،بعدأما

والقوي،اللهشاءإنحقهعليهأرجعحتىعنديقويفيكموالضعيف،خيانةوالكذبأمانةالصدق

،بالذلاللهخذلهمإلااللهسبيلفيالجهادقوئميدعلا،اللهشاءإنمنهالحقاخذحتىضعيفثفيكم

ورسولهاللهعصيتفإذا،ورسولهاللهأطعتماأطيعوني،بالبلاءاللهعمهمإلاقومفيالفاحشةتشيعولا

الله.يرحمكمصلاتكمإلىقوموا،عليكمليطاعةفلا

صحيح.إسنادوهذا

طالبأبيبنعليحتى،الوقتذلكفيالصديقبيعةعلىعنهماللهرضيالصحابةاتفقوقد

:قالحيث()1البيهقيئرواهماذلكعلىوالدليل،عنهمااللهرضيالعوامبنوالزبير

عليبنالحسينعليأبوحدثنا،الإسفرايينيالحافظعليبنمحمدبنعلي)2(الحسنأبوأخبرنا

حدثنا،بشار)4(بنبندارحدثنا:قالاطالبأبيبنوإبراهيم)3(خزيمةبنبكرأبوحدثنا،الحافظ

سعيدأبيعن،)5(نضرةأبوحدثنا،هندأبيبنداودحدثنا،وهيبحذثنا،المخزوميهشامأبو

:قالالخدري

خطيبفقام:قالوعمربكرأبووفيهم،عبادةبنسعددارفيالناسواجتمعع!ي!اللهرسولقبض

بنعمرفقام:قال،أنصارهكناكماخليفتهأنصارفنحنع!ي!اللهرسولأنصارأناأتعلمون:فقالالأنصار

صاحبكمهذا:وقالبكرأبيبيدفأخذ،نبايعكملمهذاغيرقلتمولو،قائلكمصدق:فقالالخطاب

القوموجوهفيفنظرالمنبربكرأبوفصعد:وقال،والأنصارالمهاجرونوبايعه،عمرفبايعه،فبايعوه

عصاتشقأنأردتع!ي!اللهرسولعمةابن:قلت:قال،فجاء،الزبيرفدعا:قال،الزبيريرفلم

فدعا،عليايرفلمالقوموجوهفينظرثم،فبايعهفقام،اللهرسولخليفةياتثريبلا:قال؟المسلمين

.(8431/)الكبرىالسنن(1)

أعلامسيرفيالإسفرايينيالحسنأبيوترجمة.الكبرىالسننمنوالتصحيح،تحريف،الحسينأبو:طفي)2(

.(17355/)النبلاء

النبلاءأعلامسيرفيترجمته،الشافعيالنيسابوريالسلميأبوبكر،خزيمةبنإسحاقبنمحمدهو)3(

()14/365.

.(12/441)النبلاءأعلامسيرفيبنداروترجمة.الكبرىالسننمنوالتصحيح،تحريف؟يساربن:طفي(4)

نضرةابو،قطعةبنمالكبنالمنذروهو.الكبرىالسننمنوالتصحيح،تحريف؟بالصاد،نصرةأبو:طفي)5(

.(4952/)النبلاءأعلامسير.العبدي



عنهاللهرضيالصديقبكرأبيخلافة

عصاتشقأنأردت،ابنتهعلىوختنهع!ي!اللهرسولعمابن:قلت:قال،طالبأبيبنبعلي

فبايعه.اللهرسولخليفةياتثريبلا:قال؟المسلمين

الحجاجبنمسلمجاءني:يقولخزيمةابنسمعت:النيسابوريعليأبوالحافظقال.معناهأوهذا

يسوى:فقلت،بدنةيساويحديثهذا:فقال،عليهوقرأترقعةفيلهفكتبتهالحديثهذاعنفسألني

.)2(بدرة()1يسوىهذابل،بدنة

.مختصرا)3(وهيبعنالثقةعنأحمدالإمامرواهوقد

.تقدمماكنحومطولأوهيبعن،مسلمبنعفانطريقمن")4(مستدركه"فيالحاكموأخرجه

عن،عاصمبنعليعن،المسيببنسعيدبنالقاسمعن،المحامليطريقمنوروينا

يومئذ.عنهمااللهرضيوالزبيرعليمبايعةفيمثلهفذكرهسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،)5(الجريري

عوفيبنالرحمنعبدأباهأنأبيحدثني:إبراهيمبنسعدعن"مغازيه"في)6(عقبةبنموسىوقال

والله:وقالالناسإلىواعتذربكرأبوخطبثم،الزبيرسيفكسرمسلمةبنمحمدوأنعمرمعكان

مقالته،المهاجرونفقبل،علانيةولاسرفياللهسألتهاولا،ليلةولايوماالإمارةعلىحريصاكنتما

إنه،بهاالناسأحقبكرأبانرىوإنا،المشورةعنأخرنالأنناإلا()7(غصبناأما:والزبيرعليوقال

و!ذا.حئ)8(وهوبالناسباورةع!ي!اللهرسولأمرهولقد.وخيرهشرفهلنعرفوإنا،الغارلصاحب

يذإلىمعهوخروجه،الصلواتمعهشهودهمنالآثارعليهيدلوالذي،عنهاللهرضيبعليئاللائق

يديه.بين،والمشورةالنصيحةلهوبذله،سنوردهكما!ي!اللهرسولموتبعد)9(القصة

.(سوا)اللسان.الحجازأهللغةوهي،نادرة:يسوى(1)

.(بدر)اللسان.الافعشرةأوألففيهكيس:البدرة(2)

نأأرىفيماوصوابه،النساخمنأوالمصنفمنكانإنأدريلا،فيهشكلاغلطوهو،النصهذاوقعهكذا)3(

بخطوجدتههكذا،"عفانعنثقةبتمامهورواه،مختصرأوهيبعنعفانعنأحمدالإمامرواهوقد":يكون

يروهلمإذ،(186-185)5/المسندفيالذيوهو،(173ورقة5535أياصوفيا،الإسلامتاريخ)الذهبيالإمام

.)بشار(البتةالثقةعنأحمد

.(376/)الصحيحينعلىالمستدرك(4)

النبلاءأعلامسيرفيترجمته.البصريالجريريمسعودأبو،إياسبنسعيدوهو،تحريف؟الحريري:طفي)5(

(/6153).

بصيراكان:الذهبيالإمامقال(6114/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته،المغازيصاحب،عقبةبنموسى)6(

مجلد.فيألفهاالنبويةبالمغازي

.المستدركمنواستدركتط،أمنساقطة)7(

.يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا:الحاكموقال(366/)المستدركفيهناممابأطولالخبر)8(

معجم(4366/)البلدانمعجم.الربذةطريقوهو،ميلأوعشرونأربعةالمدينةوبينبينهموضع:القصةذو)9(

.(1576)استعجمما
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أشهر،بستةوالسلامالصلاةعليهأبيهابعدماتتوقد،فاطمةموتبعدإياهمبايعتهمنيأتيماوأما

إياهمومنعهالميراثفيالكلامبسببوحشةمنوقعقدكانماأزالتثانيةبيعةأنهاعلىمحمولفذلك

أسانيدهإيرادتقدمكما.("أ1صدقةفهوتركناما،نورثلا":قولهفي:ع!ي!اللهرسولعنبالنصذلك

الحمد.ولئهوألفاظه

أسندهوما،عنهاللهرضيالصذيقسيرةفيأفردناهالذيالكتابفيمستقصاةالطرقهذهكتبناوقد

والمنة.الحمدودلهالعلمأبوابعلىمبوبةالأحكاممنعنهرويوماع!ي!اللهرسولعنالأحاديثمن

:قال،عديبنعاصمعن،أبيهعن،ضمرةأبيعن:)2"التميميعمربنسيفوقال

أحدبالمدينةيبقينلاألا:أسامةبعثليتمم!واللهرسولمتوفىمنالغدمنبكرأبيمنادينادى

.)3(بالجرفعسكرهإلىخرجإلاأسامةجيشمن

وإنيمثلكمأناإنماالناسأيها":وقال،عليهوأثنىاللهفحمدالناسفيأبوبكروقام

العالمين،علىمحمدااصطفىاللهإن،يطيق!واللهرسولكانمامملفونيلعلكم(41(أدريلاأ

وإن،فقوموني)دأزغتوإن،فبايعونياستقمتفإن،بمبتدعولستمتبعأناوإنما،الآفاتمنوعصمه

يعترينيشيطاناليوإن،دونهافماسوطضربةبمظلمةيطلبهالأمةهذهمنأحدوليسقبض!ي!اللهرسول

عنكمغيبقدأجلفيوتروحونتغدونوإنكموأبشاركم)6(أشعاركمفيأؤثرلافاجتنبونيأتانيفإذا

بالله،إلاذلكتستطيعواولن،فافعلواصالحعملفيوأنتمإلايوميمضيلاأناستطعتموإن،علمه

وجعلوااجالهمنسواقومافإن،الأعمالانقطاعإلىآجالكمتسلمكمأنقبلمنآجالكممهلفيوسابقوا

وراءكمفإنالوحا)،"الوحا،النجاةالنجاة،الجدالجد،أمثالهمتكونواأنفإياكم،بعدهمأعمالهم

الأحياءتطيعواولاوالإخوانوالأبناءبالآباءواعتبروا،الموتاحذروا،سريعأمرهوأجلا،حثيثاطالبا

."الأمواتبهتطيعوابماإلا

وجهه،بهأريدماإلاالأعمالمنيقبللااللهإن:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدأيضاوقام:قال

منكم،ماتبمناللهعباداعتبروا،وحاجتكمفقركملحينأخلصتمفإنما،بأعمالكماللهفأريدوا

القتالذكرلهمكانالذينالجبارونأين،اليومهموأين،أمسكانواأين،قبلكمكانفيمنوتفكروا

)2(

)3(

)4(

)ك(

)6(

)7(

الخمس.فرضفي(3903)رقمصحيحهفيالبخاريرواهالحديث

.(3223/)الطبريتاريخ

.378(-)376استعجممامعجم.الغزوأرادواإذاهناكيعسكرونالمسلمونكان،المدينةقربموضع:""الجرف

.السياقيقتضيهاالطبريمنزيادة

.(زوغ)اللسان.أفصحوالياء،عدل:وزيغأزوغاالطريقعنزاغ

.بشرةجمعوأبشار.شعرجمعأشعار

.(وحى)اللسان.ويقصريمدد.السرعةالسرعة:أيبكرأبيحديثفيالوحاالوحا



هـجد3!سا"طجبحثرحئفيذشيفصحلى

،العالات!1*عليهمتولتقد،رميماوصاروا،الدهربهمتضعضعقد،الحروبمواطنفيوالغلبة

ونسيبعدواقد؟وعمروهاالأرضأثارواالذينالملوكوأين،للخبيثاتوالخبيثون،للخبيثينالخبيثات

ومضوا،الشهواتعنهموقطع،التبعاتعليهمأبقىقدوجلعزاللهإنألا،شيءكلاوصاروا،ذكرهم

انحدرناوإن،نجونابهماعتبرنانحنفإن،بعدهمخلفاوبعثنا،غيرهمدنياوالدنيا،أعمالهموالأعمال

حسرةفيهفرطواماوصار،تراباصاروا؟بشبابهمالمعجبون،وجوههمالحسنةالوضاءةأين،مثلهمكنا

خلفهم،لمنتركوهاقد؟الأعاجيبفيهاوجعلوا،بالحوائطوحصنوهاالمدائنبنواالذينأين،عليهم

؟،،/!-ش!.+؟!كرألهتمدتمتعأوأصدمنمتهمتحسهل!و،القبورظلماتفيوهمخاويةمساكنهمفتلك

وأقامواعليهفحلوا،قدمواماعلىفرذوا،آجالهمبهمانتهتقد،وإخوانكمآبائكممنتعرفونمنأين

بهيعطيهسببخلقهمنأحدوبينبينهليس،لهشريكلااللهإنألا،الموتبعدالسعادةأوللشقوة

عندهماوأن،مدينونعبيذأنكمواعلموا،أمرهواتباعبطاعتهإلا،سوءاعنهبهيصرفولا،خيرا

.؟الجنةعنهتبعدولاالثارعنهتحسرأنلأحدكمانأما،بطاعتهإلايدركلا

ف!مل

ز!دب!ثأسامةجيتنرت!نفي!في

حارثة،بنزيدقتلحيث،الشاممنالبلقاءتخومإلىبالمسير!ي!اللهرسولأمرهمقدكانواالذين

بينهموكان،بهفخئمواالجرفإلىفخرجوا،الأراضيتلكعلىفيغتزوا:رواحةوابن،وجعفر

!واللهرسولثقلفلما،للصلاةمنهماللهرسولفاستثناهالصديقبكروأبو:ويقال،الخطاببنعمر

أحياءمنارتدمنوارتد،بالمدينةالنفاقونجمالحالواشتدالخطبعظمماتفلما،هنالكأقاموا

مكةسوىبلدفيمقائمللجمعةيبقولم،الصديقإلىالزكاةأداءمنآخرونوامتنع،المدينةحولالعرب

فيكما،الحقإلىالناسرجوعبعدالجمعةأقامتقريةأولالبحرينمنجواثىوكانت،والمدينة

سيأتي.كماعباسابنعن،)2(البخاريصحيح

هذهوقعتلماأنهوالمقصود،ارتدواولايفروالم،الإسلامعلىثبتوابالطائفثقيفكانتوقد

جهزمالأن،أهمهوفيماإليهلاحتياجهأسامةجيشينفذلاأنالصديقعلىالناسمنكثيوأشارالأمور

وأبى،ذلكمنالصديقفامتنع،الخطاببنعمربذلكأشارمنجملةمنوكان،السلامةحالفيبسببه

الطيرأنولو،!ي!اللهرسولعقدهاعقدةأحللاوالله:وقال،أسامةجيشينفذأنإلا،الإباءأشد

أسامةجيشلأجهزنالمؤمنينأمهاتبأرجلجرتالكلابأنولو،المدينةحولمنوالسباع،تخطفنا

تلك،والحالةالمصالحأكبرمنالوقتذلكفيخروجهفكان،المدينةحوليكونونالحرسوآمر

.القالات:الطبريفي(1)

جمعت.جمعةأولإن:ونصهالمغازيفي(1437)ورقم،الجمعةفي298()رقمالبخاريصحيحفيعباسابنخبر(2)
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منعةوبهمإلاقوممنهؤلاءخرجما:وقالوا،منهمأرعبواإلاالعربأحياءمنبحيئيمرونلافساروا

معحينئذفجهزهمرجعواثم،غانمينسالمينأتواثم،يوماسبعينويقاليوماأربعينفقاموا،شديدة

تفصيله.سيأتيماعلىالزكاةومانعي،المرتدةلقتالأخرجهمالذينالأحياء

:قال،أبيهعن،عروةبنهشامعن:عمر)1(بنسيفقال

:قال،فيهافترقواالذيالأمرفيالأنصاروجمعبكرأبوبويعلما

النفاق)2(ونجم،قبيلةكلفي،خاصةوإماعامةإما؟العربارتدتوقد،أسامةبعثليتم

وقلتهم،لمجي!نبيهملفقد،الشاتيةالليلةفي)3(المطيرةكالغنموالمسلمون،والنصرانيةاليهوديةواشرأبت

وليس،بكانتقضتقدترىماعلىوالعربالمسلمينجلهؤلاءإن:الناسلهفقال،عدوهموكثرة

تخطفنيالسباعأنظننتلوبيدهبكرأبينفسوالذي:فقال،المسلمينجماعةعنكتفرقأنلكينبغي

لأنفذته.غيريالقرىفييبقلمولو،!ماللهرسولبهأمركماأسامةبعثلأنفذت

عائشةعن،وعمرةالقاسمحديثومن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعنهذارويوقد

قالت:

بالجبالنزللومابأبينزللقدوالله،النفاقوأشربتقاطبةالعربارتدتء!ي!اللهرسولقبضلما

بأرضمطيرةليلةفيحشق)6(فيمطيرةمعزى)5(كأنهمع!ي!محمدأصحابوصار،لهاضها)4(الراسيات

من:فقالتعمرذكرتثم،وفضلها)8(وغنائهابحظهاأبيطارإلانقطةفياختلفوامافوالله،مسبعة)7(

.(01أقرانها)للأمورأعدوقدوحدهنسيجأحوذيأ)9(واللهكان،للإسلامغنىخلقأنهعلمعمررأى

،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:البيهقيبكرأبوالحافظوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(3522/)الطبريتاريخ

.(نجم)اللسان.وظهرطلع:نجوما-بالضم-ينجمالشيءنجم

الشاتية.المطيرةالليلةفيكالغنموالمسلمون:الطبريعندالعبارة

.(هضض)اللسان.الرضوفوقالهذدونكسروهو:الهيضمن؟هاضها

.(معز)اللسان.الأولسيبويهورجح،ومنعهاتنوينهايجوز؟معزى

.(حشش)اللسان.البستان:الحش

.(سبع)اللسان.كثيرةسباعذات:مسبعةأرض

سننفيالذيويعضده،أثبتناماوالصواب،لهمعنىلاتصحيفوكله"وفصلهاوعنانهابخطلها":المطبوعفي

البيهقي.

الحديثغريبفىالنهاية.الخفيفهو:وقيل،الئفاربعضوفيه،للأمورالسباقالحسنهو:وأحوزيأأحوذيأ

.(945و1457/)

.(8552/)البيهقيسننفيعنهاالقاسمطريقمنعائشةخبر
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:قالهريرةأبيعن)1(الأعرجعنكثيربنعبادحدثنا،الفريابيحدثنا،الميمونيعليبنمحمدحدثنا

فقيل،الثالثةقالثم،الثانيةقالثم،اللهعبدمااستخلفبكرأباأنلولا،هوإلاإلهلاالذيوالله

بذينزلفلما،الشامإلىسبعمئةفيزيدبنأسامةوجه!ي!اللهرسولإن:فقال؟هريرةأبايامه:له

:فقالواع!ي!اللهرسولأصحابإليهفاجتمع،المدينةحولالعربوارتدت!ي!اللهرسول!بض2خشب

جرتلوغيرهإلهلاوالذي:فقال؟المدينةحولالعربارتدتوقدالرومإلىتوجه،هؤلاءردبكرأبايا

عقدهلواءحللتولا،!يماللهرسولوجههجيشارددتما!ي!اللهرسولأزواجبأرجلالكلاب

خرجماقوةلهؤلاءأنلولا:قالواإلاالارتداديريدونبقبيلىيمولافجعل،أسامةفوجه!يماللهرسول

ورجعوا،وقتلوهمفهزموهمالرومفلقوا،الروميلقواحتىندعهمولكن،عندهممنهؤلاءمثل

.الإسلامعلىفثبتوا،سالمين

كثير(بنعبادأفأما،الحديثمقاربوهو،عنهالفريابيلروايةالبرمكيأظنههذاكثيربنعباد

أعلم.والله،الحديثفمتروكالثقفيالبصري

)3(
لمابكرأباأن:البصريالحسنعن،وغيرهماعمرووأبيضمرةأبيعن،عمربنسي!وروى

عمرلهفذكر،أسامةغيرعلينافليؤمرلهقل:لعمرالأنصاربعضقالأسامةجيشتجهيزعلىصمم

نهضثم!ي!؟اللهرسولأميرغيرأؤمر،الخطاببنياأمكثكلتك:وقالبلحيتهأخذإنه:فيقال،ذلك

راكبا،وأسامة،ماشيأمعهموسار،بالمسيروأمرهمأسامةجيشفاستعرضالجرفإلىبنفسه

نأوإماتركبأنإما:اللهرسولخليفةيا:أسامةفقال،الصديقبراحلةيقودعوفبنالرحمنوعبد

وكان-الخطاببنعمرأسامةمنالصديقاستطلقثم،براكمبولستبنازللستوالله:فقال،أنزل

الأمير.أيهاعليكالسلام:قالإلاذلكبعديلقاهلاعمركانفلهذا،لهفأطلقه-جيشهفيمكتتبا

الكذابالمتنبىء،العنسيالأسودمقتل

و-)5(ص)4(صو.
-عنالمدائنييعني-محمدبنعليحدثنا،النميريشبهبنعمرحدثني:جريربنجعمرأبوقال

:قالوامشيختهمعن،أسماءبنوجويريةالحميدعبدبنوغسان)6(جعدبةبنعياضبنويزيدمعشرأبي

التهذيب.رجالمن،هرمزبنالرحمنعبدوهو،تحريفوهو"الأعرجأبيعن":المطبوعفي(1)

.(994)استعجممامعجم.الشامطريقعلىالمدينةمنمرحلةعلىموضع:خشبذو)2(

.(22-35226/)الطبريتاريخ)3(

.(3542/)تاريخهفي(4)

12936/)النبلاءأعلامسيرفيشبةابنوترجمة،الطبريمنوالتصحيح.تحريفوهو؟شيبةبنعمرو:طفي)5(

-372).

.(406)التهذيبوتقريبالطبريمنوالتصحيح،خطأ،بهجعدعن:طفي)6(
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بعدالأول!ربيعاخرفيالأسودمقتلوأتى،الأول!ربيعاخرفيزيدبنأسامةجيشبكرأبوأمضى

بالمدينة.وهوبكرأبوفتحفتحأولذلكفكان،أسامةمخرج

ومتكتلهوتمليكهخروجهصمة

أيامفيوتكلمنا،التبابعةيسمونملوكهموكانت،لحميركانتاليمنأنتقدمفيماأسلفناقد

.هذامنصالحطرفعلىالجاهلية

مناليمنلهفتملكا،وأرياط،الأشرمأبرهةوهما،قوادهمنأميرينبعثماالحبشةملكإنثم

كنيسةوبنى.بالنيابةأبرهةواستقلأرياطفقتل،الأميرانهذاناختلفثم،للحبشةملكهاوصار،حمير

فأحدثقريشبعضفجاء،الكعبةدونإليهاالعربحجيصرفأنوأراد،لارتفاعها،أ(القليسماسماها

فكان،محمودوالفيلالجنودومعهإليهفسار،مكةبيتليخربنحلفذلكبلغهفلما،الكنيسةهذهفي

كتابه.فياللهقصماأمرهممن

خيبة،وشرحال!أسو!فيجيشهمنبقيمنببعضأبرهةفرجع،موضعهفيذلكبسطتقدموقد

ولدهبعدهبالملكفقام،فماتصدرهانصدعصنعاءإلىوصلفلما،أنملةأنملةأعضاؤهتسقطزال!وما

سنة.سبعينالحبشةبأيدياليمنملكاستمرإنه:فيقال،أبرهةبنمسروقأخوهثمأبرهةبنيكسوم)2(

عليهذلكفأبى،عليهميستنصرهالرومملكقيصرإلىفذهب،الحميرييزنذيبنسيفثارثم

معهوله،بهفاستغاثالفرسملككسرىإلىفسار-النصرانيةدينفيالاجتماعمنوبينهمبينهلما-

طائفةبالسجونممنمعهبعثماأنعلىالحال!اتفقثم،بعضهابسطتقذمالكلامفيومقاماتمواقف

وقتله،أبرهةبنمسروقوكسر،الحبشةمناليمنملكفاستنقذ،وهرز:لهيقال!منهمرجلتقدمهم

كلمنتهنئهالعربوجاءت،آبائهعادةعلىالملكفييزنذيبنسيفوقررواصنعاءإلىودخلوا

بمكةفأقام!اللهرسول!بعثحتىذلكعلىالحالفاستمر،البلاد)3(علىنوايالكسرىأنغير،جانب

فكتب،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىيدعوهمالافاقإلىكتبهكتبفلماالمدينةإلىهاجرثم،أقامما

:الفرسملككسرىإلىذلكجملةفي

،الهدىاتبعمنعلىسلائم،الفرسعظيمكسرىإلىاللهرسول!محمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم

.آخرهلىإ...تسلمفأسلم،بعدأما

)1(

)2(

)3(

وفي.أبرهةبناهابصنعاءكانتللحبشبيعة:بالتشديدوالقليس،وتحريفتصحيفوهو؟العانس:طفي

.(قلس)اللسان.للحبشةبصنعاءكانتبيعة:القليسة:التهذيب

.(1/433)الكاملعنأثبتناهوما؟تحريفوهو،بلسيوم:طفي

.(1451/)الأثيرلابنالكاملفيهناممابأطولالخبر
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نبي،أنهيزعمالعرببجزيرةرجلعندمنجاءكتال!هذا:قالواهذا؟ما:قالالكتابجاءهفلما

فمزقهالكتابوأخذ،شديداغضباكسرىغضب،كسرىاسمقبلباسمهبدأقدفوجدهالكتابفتحفلما

منفابعثهذاكتابيجاءكفإذابعدأما)1(-باذاماسمهوكان-اليمنعلىعاملهإلىوكتب،يقرأهأنقبل

فلما،)2(جامعةفيإليفابعثه،نبيأنهيزعمالذي،العرببجزيرةالذيالرجلهذاإلىأميرينقبلك

فإن،هومافانظرا،الرجلهذاإلىاذهبا:وقال،عاقلينأميرينعندهمنبعث،باذامإلىالكتابجاء

هو،مافأخبرانيإليفارجعاذلكغيركانوإن،كسرىإلىبهتذهباحتىجامعةفيفخذاهكاذباكان

ورأيا،وأرشدهاالأحوالأسدعلىفوجداه،المدينةإلىع!ي!اللهرسولعلىفقدما،أمرهفيأنظرحتى

ذلك،بعدالجوابتقاضاهتم،لهجاءامابلغاحتىشهراعندهومكثا،ذكرهايطول،عجيبةأمورامنه

سريعارجعاثمعندهماذلكفأرخا،ربهالليلةقتلقدربيأنفأخبراهصاحبكماإلىارجعا:لهمافقال

نبي،فهوقالكماالأمرظهرفإن،الليلةتلكاحصوا:فقال،لهماقالبماباذامفأخبرااليمنإلى

ولهذابنوهقتلهقدوكان،الليلةلتلك،وكذاكذاليلةفيكسرىقتلقدأنهملكهمعندمنالكتبفجاءت

أ!افرأامنأ:الشعراء)3(بعصقال

)4(اللحاماقتسمكمابأسيافبنوهتقاسمهإذوكسرى

و)د(ب
تمامحاملةولكلأتىبيوملهالمنونتمحضت

فلاالرجلذلكإلىواعمد،قبلكمنالبيعةليخذأنباذامإلىوكتبشيرويهولدهبعدهبالملكوقام

!صاللهرسولإلىوبعث،باليمنممنفارسأبناءمنوذريتهباذامقلبفيالإسلامفدخل،وأكرمهتهنه

استنابماتفلما،ماتحتىعنهايعزلهفلم،بكمالها)6(اليمنبنيابةع!ي!اللهرسولإليهفبعث،بإسلامه

فبعث،أخرمخاليفعلىنواباأصحابهمنطائفةوبعث،مخاليفوبعضصنعاءعلىباذامبنشهرابنه

منجماعةبيناليمنعمالةوفرقالأشعريموسىوأبامعاذاأرسلثم،وخالداعلياعشرسنةفيأولا

،مأربعلىموسىوأبو،همدانعلىالهمدانيشهربنوعامر،باذامبنشهرفمنهم،الصحابة

بنوالطاهر،الجندعلىأميةبنويعلى،وزبيدورفعنجرانعامرعلىالعاصبنسعيدبنوخالد

.بالنونبأذان:(2336/)الكاملفي(1)

.(جمع)اللسان.العنقإلىاليدينتجمعلأنها؟الغل:الجامعة()2

خالدإلىمنسوبين،باليمنالفرسأمرإليهالما:بابفيالكتابهذامنالثالثالجزءفيالبيتينهذينذكرتقدم)3(

الرواية.فيالخلافوببعضالشيباني

.(لحمااللسان.اللحمجمع:الفحام()4

لهولدالموتأنوالمعنى،بهاأتى:بالفتنةالدهرتمخض:القاموسوفي.أنتجت:اللسانفيالمنونتمخضت()5

.أتاهبيوم

.(2336/)الأثيرلابنوالكامل(228-3227/)الطبريتاريخفيبكمالهالخبر)6(
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لبيد،بنزيادحضرموتبلادوعلى،نجرانعلىحرامبنوعمرو،والأشعريينعك)1(علىهالةأبي

قيس،بناللهعبدكندةبنمعاويةبنيوعلى،أخضربنثور)2(بنعكاشةوالسكونالسكاسكوعلى

عمر،بنسيفذكرهبلد،إلىبللىمنيتنقل-وحضرموتاليمن-البلدينلأهلمعلماجبلبنمعاذوبعث

العنسي.الأسوداللعينهذانجم)3(إذذلكعلىهمفبينما!ي!اللهرسولحياةآخر،عشرسنةفيكلهوذلك

العنسيالأسودخروج

وكتب،مقاتلسبعمئةفي-خبان)5(كهف:لهايقالبلدمن-غوثبنكعببنعبهلة)4(واسمه

جمعتم،ماووفروا،أرضنامنأخذتمماعليناأمسكوا،عليناالمتمردونأيها:ع!ي!النبيعمالإلى

ثممخرجهمنليالعشربعدفأخذهانجرانإلىفتوجهركبثم،عليهأنتمماعلىوأنتم،بهأولىفنحن

واحتلالأبناءمنجيشهوكسر،وقتلهالأسودفغلبه،فتقاتلاباذامبنشهرإليهفخرج،صنعاءإلىقصد

الأشعريموسىبأبيواجتازهنالكمنجبلبنمعاذففر،مخرجهمنليلةوعشرينلخصمبىصنعاءبلدة

بنسعيدبنوخالدحرامبنعمروورجع،الطاهرإلى!ي!اللهرسولعمالوانحاز،حضرموتإلىفذهبا

،الشرارةاستطارةيستطير)6(أمرهوجعل،العنسيللأسودبكمالهااليمنواستوثقت،المدينةإلىالعاص

بنويزيد،قيسبنومعاوية،يغوثعبدبنقيس.وأمراؤه،فارسسبعمئةشهرالقييومجيشهوكان

خلقوارتد،أمرهواستغلظ،ملكهواشتد،الأزديالأفكلبنويزيد،الحارثيحصنبنويزيدمحرم

،كربمعديبنعمرومذحجعلىخليفتهوكان،بالتقيةهناكالذينالمسلمونوعامله،اليمنأهلمن

بامرأةوتزوج،وداذويهالديلميفيروزإلىالأبناءأمروأسند،يغوثعبدبنقيسإلىالجندأمروأسند

ذلكمعوهي،جميلةحسناءامرأةوكانت،زاذواسمها،الديلميفيروزعمابنةوهيباذامبنشهر

.الصالحاتومن،!ي!محمدورسولهباللهمؤمنة

رجلمعالعنسيالأسودخبربلغهحين،كتابهجم!ي!اللهرسولوبعث:)7(التميميعمربنسيفقال

وقام،ومصاولتهالعنسيالأسودبمقاتلةهناكالذينالمسلمينيأمر:الديلمييحنسبنوبر:لهيقال

عليهفحدبت،رملة:لهايقالالسكونمنامرأةتزوجقدوكان،القيامأتمالكتاببهذاجبلبنمعاذ

.(542/)للزركليوالأعلام(948)دريدلابنوالاشتقاقالكاملمنوالتصحيح،تحريفوهو؟عل:طفي(1)

الأثير.وابنالطبريمنوالتصحيح،تحريف؟مور:والأصلطفي(2)

.(نجم)القاموس.وطلعظهر:نجم)3(

.(3336/)الأثيرلابنوالكامل(3023/)الطبريتاريخفيأخباره(4)

.والمصادر(2343/)البلدانمعجممنوالتصحيح،تحريفوهو؟حنانكهف:طفي()5

.(طر)اللسان.انتشر:استطارةيستطيراستطار()6

.(2338/)الأثيرلابنوالكامل(3231/)الطبريتاريخ)7(
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عليهقدرواومن،!ي!النبيعمالإلىالكتابهذاوبلغوا،ذلكفيمعهوقاموا،()1فيهملصهرهالسكون

واستخف-الأسودعلىغضبقدوكان-الجندأميريغوثعبدبنبقيساجتماعهمواتفق،الناسمن

بنوبرأعلمفلما،داذويهوكذا،أيضاضعفقد،الديلميفيروزأمركانوكذلك-بقتلهوهم،به

علىووافقهم،السماءمنعليهنزلواكأنماكان،مكشوحبنقيسوهو،يغوثعبدبنقيسيحنس

شيطاناطلعالباطنفيذلكأيقنفلما،عليهوتعاقدوا،ذلكعلىالمسلمونوتوافق،بالأسودالفتك

:قال؟هذايقولماقيسيا:لهفقال،مكشوحبنقيسفدعا،ذلكمنشيءعلىللأسودالأسود

مال،مثلكالعزفيوصار،مدخلكلمنهدخلإذاحتىفأكرمتهقيسإلىعمدت:يقولقال؟يقولوما

فطف،سوءةياسوءةياأسودياأسوديا:يقولإنه،الغدرعلىوأضمر،ملككوحاول،عدوكميل

لأنتالخماروذي:فكذبلهوحلفقيسلهفقال،قبلكوقطفسلبكوإلا،أعلاهقيسمنوخذبه

فقد،الملكممذبإخالكما:الأسودلهفقال،نفسيبكأحدثأنمنعنديوأجلنفسيفيأعظم

أصحابهإلىفجاءيديهبينمنقيسخرجثم،منكعليهاطلععماتائبأنكالآنوعرفالملكصدق

همفبينما؟الرأيفما،حذرعلىكلناإنا:فقالوا:عليهوردلهقالبماوأخبرهم،وداذويهفيروز

:قال،بلى:قالوا؟قومكمعلىأشرفكمألم:فقال،يديهبينفأحضرهمرسولهجاءهمإذيشتورون

عندهمنفخرجنا:قال،فأقيلكمعنكميبلغنيلا:فقال،هذهمزتناأقلنا:فقالوا؟عنكميبلغنيفماذا

بنعامرمنكتبجاءتناإذذلكفينحنفبينما،خطرعلىونحن،أمرنامنارتيابفيوهو،نكدولم

والنصر،الطاعةلنايبذلون،اليمنأمراءمنوغيرهم،كلاعوذي،ظليموذي،همدانأمير،شهر

فكتبنا،العنسيالأسودمصاولةعلىيحثهمع!ي!اللهرسولكتابجاءهمحينوذلك،الأسودمخالفةعلى

قدعميابنةيا:فقلت،زاذامرأتهعلىفدخلت:قيسقالالأمر)2(نبرمحتىشيئايحدثوالاأنإليهم

عندكفهل،النساءوفضح،القتلقومكفيوطأطأ)3(،زوجكقتل،قومكعندالرجلهذابلاءعرفت

نحم،:قالت،قتلهأو:قلت،قتلهأو:قالت،إخراجهقلت،أمرأيعلى:قالت؟عليهممالأم!

عزمتمفإذا،حرمةعنلهينتهيولاحقعلىدلهيقومفما،منهإليأبغضهوشخصااللهخلقماوالله

فما،يناهضوهأنيريدونينتظران،وداذويهفيروزفإذافأخرجقال،الأمرهذافيبماأعلمكمأخبروني

وتخبرنيبالحقأخبزكألم:فقال،قومهمنعشرةفيفدخلالأسودإليهبعثحتىبهمااجتماعهاستقر

أنهقيسنظنحتى،العليارقبتكيقطعيدهقيسمنتقطعلمإن،سوأةياسوأةيا:يقولإنه؟بالكذابة

كلأموتهاموتاتمنإليأحبفقتلي،اللهرسولوأنتأهلكإن،الحقمنليسإنه:فقال،قاتله

فيماويعضده،أثبتناماوالصواب،لهمعنىولاتحريفوهو"فيهملصبرهالسكونعليهفخربت":المطبوعفي()1

."علينالصهرهفحدبوا":023()3/الطبريتاريخ

فيه.الرأيإمعانبعد،ننفذ:الأمرنبرم)2(

.(طأطأ)اللسان.وبالغاشتد:قتلهمفيطأطأ)3(
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بالبابوقوفهمفبينما،عملكماعملوا:فقالأصحابهإلىفخرج،بالانصرافوأمرهلهفرق،يوم

ورائه،منوأقيمتخطاوخطفقام،وبعيربقرةبينمامئةلهجمعوقدعليهمالأسودخرجإذ،يشتورون

زهقتأنإلىفجالت،شيءمنهاالخطيقتحمما،معقلةولامحبسةغير،فنحرها،دونهاوقام

أحق:الأسودقالثم،منهأوحشيوماولا،منهأفظعكانأمرارأيتفما:قيسقال،أرواحها

:فيروزلهفقال،الحربةلهوأبدى،البهيمةبهذهفألحقكأنحركأنهممتلقد؟فيروزياعنكبلغنيما

لنااجتمعوقدفكيف،بشيءمنكنصيبنابعنامانبياتكنلمفلو،الأبناءعلىوفضلتنا،لصهركاخترتنا

لحومبقسموأمرهعنهفرضي،تحببحيثفأنا،يبلغكماأمثالعليناتقبلفلا؟والدنياالاخرةأمربك

ويسعىفيروزعلىيحرضهرجلفإذا،بهاللحاقأسرعثم،صنعاءأهلفيفيروزففرقها،الأنعامتلك

فإذاالتفتثم،بهعليفاغد،وأصحابهغداقاتلهأنا:يقولالأسودفإذا،فيروزلهواستمع،فيهإليه

إلىفيروزورجع،دارهالأسودفدخل،اللحمذلكقسممنصنعبمافيروزفأخبره،مه:فقال،فيروز

فدخل،أمرهفيالمرأةعاودواأنعلىرأيهمفاجتمع،لهوقيلقالوبماسمعبمافأعلمهمأصحابه

فإن،البيتهذاغير،بهمحيطونوالحرسإلابيتالدارمنليسإنه:فقالتإليها-فيروزوهو-أحدهم

قتلهدونمنوليس،الحرسدونمنعليهفانقبواأمسيتمفإذا،الطريقمنوكذاكذامكانإلىظهره

أدخلكما:لهفقالالأسودتلقاهعندهامنخرجفلما،وسلاحاسراجاالبيتفيسأضعوإني،شيء

لقتله،ذلكولولا،عنهفأدهشتهالمرأةفصاحت،شديداالأسودوكان،رأسهووجأ؟أهليعلى

:فقالأصحابهعلىفخرج،لكوهبتهقد،لكأبالااسكتي:فقال،زائراجاءنيعميابن:وقالت

كنتمعماتنثنوالا:لهمتقولإليهمالمرأةفبعثت؟يصنعونماذافحاروا،الخبروأخبرهم،النجاءالنجاء

داخلهمنفنقبواالبيتذلكإلىودخلوا،الخبرمنهافاستثبتالديلميفيروزعليهافدخل،عليهعازمين

؟هذاوما:فقالالأسودفدخل،كالزائرجهرةعندهماجلسثم،خارجمنالنقبعليهمليهونبطائن

الليلكانفلما،أصحابهإلىفرجع،وأخرجهفنهره،عميابنوهو،الرضاعةمنأخيإنه:فقالت

فراشعلىنائموالأسودالديلميفيروزإليهفتقدمجفنةتحتسراجافيهفوجدوافدخلواالبيتذلكنقبوا

البابعلىفيروزقامفلما،عندهجالسةوالمرأة،يغطسكرانوهو،جسدهفيرأسهغرققد،حريرمن

يهلكرجعإنفخشي؟فيروزياومالكمالي:فقال-يغطذلكمعوهو-لسانهعلىوتكلمشيطانهأجلسه

قتله،حتىظهرهفيركبتيهووضععنقهفدقرأسهفأخذالجملمثلوهووخالطهفعاجله،المرأةوتهلك

أنهافظنت.حرمتكعنتذهبأين:وقالتبذيلهالمرأةفأخذت،ليخبرهمأصحابهإلىليخرجقامثم

فلم،فاضطربشيطانهفحركه،رأسهليحتزواعليهفدخلوا،بقتلهلأعلمهمأخرج:فقال،تقتلهلم

الاخرفاحتزبلسانهيبربروجعل،بشعرهالمرأةوأخذت،ظهرهعلىاثنانجلسحتىأمرهيضبطوا

فقالت؟هذاماهذاما:فقالوا،المقصورةإلىالحرسفابتدر،قطسمعثورخواركأشدفخار،رقبته

أشياعهم،يط!ونكحفونيأتمووزفيوودا!ويهقيسوجلس!،فرجعوا،إليهيوحىالنبي:المرأة

قامالصباخكانفلما،المسلمينوبي!بينهمالذيبشعارهمينادونالصباحكانإذاأنهعلىفاتفقوا
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الحصن،حولوالكافرونالمسلمونفاجتمع.بشعارهمفنادىالحصنسورعلىقيسنوهو،أحدهم

وألقى،كذابعبهلةوأن،اللهرسولمحمداأنأشهد:الأذان،يحنسبنوبر:ويقالقيس!فنادى

الإسلاموظهر،يأسرونهمطريؤكلفيويرصدونهميأخذونهمالناسوتبعهمأصحابهفانهزمرأسهإليهم

بنمعاذعلىاتفقواثم،الإمارةفيالثلاثةأولئكوتنازعأعمالهمإلى!ي!اللهرسولنوابوتراجع،وأهله

قالكما،ليلتهمنالخبرعلىاللهأطلعهوقد،!يماللهرسولإلىبالخبروكتبوا،بالناسيصليجبل

إلىالخبرأتى:عمرابنعنزياد)2(بنالعلاءعن،الشنويالقاسمأبيعن)1(التميميعمربنسيف

منمباركرجلقتله،البارحةالعنسيئقتل:فقال،ليبشرناالعنسيفيهقتلالتيالليلةالسماءمن!م!النبي

.فيروزفيروز:قال؟ومن:قيل،مباركينبيت!أهل

أعلم.فالله،أشهرأربعة:ويقال،أشهرثلاثةقتلأنإلىظهرمنذملكهمدةإن:قيلوقد

:قال،فيروزعن،الضحاكعن،عروةعن،المستنيرعن:3(عمربنسيفوقال

فكان،عليهفتراضيناجبلبنمعاذإلىأرسلناأناإلاكانكماصنعاءفيأمرناوعاد،الأسودقتلنا

فانتقضت،!ي!اللهرسولبوفاةالخبرأتاناحتىأيامثلاثةإلابناصلىمااللهفو،صنعاءفيبنايصلي

.الأرضواضطربت،نعرفكنامماكثيراوأنكرنا،الأمور

بل:وقيل،أسامةجيشجهزبعدماالأولربيعأواخرفيالصديقإلىجاءالعنسيخبرأنقدمناوقد

أعلم.والله،أشهروالأول!ي!اللهرسولتوفيصبيحةالمدينةإلىالبشارةجاءت

بدينوالتمسكبينهمماوتأليفكلمتهمواجتماعبمصالحهميتعلقفيمايجئهملمأنهوالمقصود

ويقويبلادهمفياضطربتالتيالأموريمهدمنإليهمإرسالهوسيأتي،عنهاللهرضيالصديقإلاالإسلام

عنهم.اللهرضي،فيهمالإسلامدعائمأركانويثبت،المسلمينأيدي

فصل

الزكاةومانعيالردةأهللقتالىالصديقتصديفي

وانحاز،بالمدينةالنفاقونجم،الأعرابمنأحيام!كثيرم!ارتدتتوفيلما!ي!اللهرسولأنتقدمقد

وبشر،وطيءأسدبنوالأسديطليحةعلىوالتفت،باليمامةكثيروخلقحنيفةبنوالكذابمسيلمةإلى

ونفذ،الحالواشتدتالخطبوعظم،الكذابمسيلمةادعاهاكما،أيضأالنبوةوادعى،أيضاكثير

يهجمواأنورامواالمدينةفيالأعرابمنكثيرفطمعتالصديقعندالجندفقل،أسامةجيشالصديق

.(3236/)الطبريتاريخ(1)

.(4252/)النبلاءأعلاموسيرالطبريمنوالتصحيح،تحريف؟زيد:طفي2()

.(2134/)الأثيرلابنالكاملفيأيضأوالخبر(3236/)الطبريتاريخ)3(
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بنعلي:الحرسأمراءفمن،حولهابالجيوشيبيتونحراسأالمدينةأنقابعلىالصديقفجعل،عليها

،عوفبنالرحمنوعبد،وقاصأبيبنوسعد،اللهعبيدبنوطلحة،العوامبنوالزبير،طالبأبي

ومنهم،الزكاةأداءمنويمتنعونبالصلاةيقرونالمدينةتقدمالعربوفودوجعلت،مسعودبناللهوعبد

تطهرهتمصدقةأقؤالتممنضذ!و:تعالىبقولهاحتجمنمنهمأنوذكر،الصديقإلىدفعهامنامتنعمن

سكنصلاتهمنإلىإلأزكاتناندفعفلسنا:قالوا(301:التوبةأ!هوالئمسكنصلؤتكإنعليهغوصلبهاوتزكبهم

ادطويل(مقأ:بعضهموأنشد،لنا

بكرأبيملكبالمافواعجبابينناكانإذاللهرسولأطعنا

الإيمانيمكنحتىويتألفهمالزكاةمنعمنعليههمومايتركهمأنفيالصديقمعالصحابةتكلموقد

.وأباهذلكمنالصديقفامتنع،يزكونذلكبعدهمثم:قلوبهمفي

:هريرةأبيعن،)1(ماجهابنسوىكتبهمفيالجماعةروىوقد

أقاتلأنأمرت":جم!يماللهرسولقالوقد؟الناستقاتلعلام:بكرلأبيقالالخطاببنعمرأن

إلاوأموالهمدماءهممنيعصمواقالوهافإذا،اللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناس

!يماللهرسولإلىيؤدونهكانوعقالا:روايةوفي،عناقامنعونيلووالله:بكرأبوفقال."بحقها

هوفما:عمرقال،والزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلنوالله،المالحقالزكاةإن،منعهاعلىلأقاتلنهم

الحق.أنهفعرفت،للقتالبكرأبيصدرشرحقداللهرأيتأنإلا

.(5:الىبةأ!ش!يلهغفخلواألز!ؤةوءاتوأألصلؤةوأقاموأتابوأفإن):تعالىاللهقالوقد:قلت

محمدأوأن،اللهإلاإلهلاأنشهادة:خمسعلىالإسلامبني:)2(الصحيحينفيوثبت

.رمضانوصوم،البيتوحج،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهرسول

حدثني،المدينييزيدبنعيسىحذثنا:سواربنشبابةعنطريقينمنعساكرابنالحافظروىوقد

اللهالحمد:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدالناسفيبكرأبوقامالردةكانتلما:قال،كيسانبنصالح

قد،طريدغريبوالإسلام،شريدوالعلم!يممحمدابعثاللهإن،فأغنىوأعطى،فكفىهدىالذي

عندهم،لخيرخيرأيعطيهمفلاالكتابأهلاللهومقت،منهأهلهوضل،عهدهوخلق،حبلهرث

يحسبونالامنونوالعرب،منهليسمافيهوألحقوا،كتابهمغيرواقد،عندهملشرشراعنهميصرفولا

في(02)رقمصحيحهفيومسلم،المرتديناستتابهفي(296وه2496)رقمصحيحهفيالبخاريرواه)1(

والنسائي،الإيمانفي(7026)رقمجامعهفيوالترمذي،الزكاةفي(5561)رقمسننهفيداودوأبو،الإيمان

الباريفتحفيحجرابنقال.وغيره)2/528(أحمدالإماممسندفيوهوالزكاةفي(5/14)سننهفي

المعز.ولدمنالأنثى-والنونالمهملةبفتح-والعناق:(12/278)

.الإيمانفي(22و16)مسلموصحيح،الإيمانفي(8)البخاريصحيح)2(
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معالأرضمنظلف)1(في،ديناوأضلهم،عيشافأجهدهم،يدعونهولايعبدونهلااللهمنمنعةفيأنهم

علىونصرهم،اتبعهمبمننصرهم،الوسطىالأمةوجعلهم،بمحمداللهفختمهم،السحابمنفيهما

وبغى،بأيديهموأخذ،عليهأثزلهالذيمركبهالشيطانمنهمفركب!نبيهاللهقبضحتى،غيرهم

عقبيهعكيخقلمتومنأغقنكمعكأنقلتغأؤ!لماتأفإلنالرسلقتلامنظتقدرسولملأإمحمدوما)!تهم

شاتهممنعواالعربمنحولكممنإن(144:عمرانالأ!الثنحرينأدلهوسيخزىشخأاللهيضرفلن

أقوىدينكمفيتكونواولم،هذايومهممنهمأزهد-إليهرجعواوإن-دينهمفييكونواولم،وبعيرهم

ضالاوجدهالذي،الكافيالمولىإلىوكلكموقد،!ي!نبيكمبركةمنتقدمماعلى،هذايومكممنكم

نأأدعلاوالله،الآية(301:عمرانآدا!ومنهافأنقذكمالنارفنحقرةشفاعككنتم)فأغناهوعائلا،فهداه

ويبقى،الجنةأهلمنشهيدامناقتلمنويقتل،عهدهلناويوفي،وعدهاللهينجزحتىاللهأمرعلىأقاتل

ءامنواالذينأدئهوعد)لهخلفلاالذيوقوله،الحقاللهقضاء،أرضهفيوذريته،خليفتهمنهابقيمن

.نزلثم،الآ!ز(55:النورأ!ألأزضليستضلفنه!فىالصنلختمنكؤوصعملوا

بقؤ2اللهيأقىءفسؤفدينهعنمنكغيرتدمنءامنوأالذينيهإئها):تعالىقولهفيوغيرهماوقتادةالحسنوقال

المرتدين،قتالهمفي،وأصحابهبكرأبوبذلكالمراد:قالوا،الآية(54:المالدةأ!ومجبونه،يحتهغ

.)2(الزكاةومانعي

مكة،،المسجدينأهلخلاما!الثهرسولوفاةعندالعربارتدت:إسحاقبنمحمدوقال

يليها،ومنكندةوارتدت،الكاهنالأسديخويلدبنطليحةوعليهموغطفانأسدوارتدت،والمدينة

الكاهن،العنسيكعببنالأسودوعليهم،يليهاومنمذحجوارتدت،الكنديقيسبنالأشعثوعليهم

حبيببنمسيلمةمعأمرهاعلىمقيمةحنيفةوكانت،المنذربنالنعمانبنالمعرورمعربيعةوارتدت

الكاهنة.سجاحمعتميمبنووارتدت،ليلياعبدبنأنسواسمه،الفجاءةمعسليموارتدت،الكذاب

إلىوفوداوبعثوا،الأسديطليحةعلىوطيءوغطفانأسداجتمعت:محمد)3(بنالقاسموقال

الصلاةيقيمواأنعلى،بكرأبيإلىبهمفحملوا،العباسإلافأنزلوهمالناسوجوهعلىفنزلوا،المدينة

إلىفرجعوافردهم،لجاهدتهمعقالامنعونيلو:وقالالحقعلىبكرلأبياللهفعزم،الزكاةيؤتواولا

أثقاب)4(علىالحرسبكرأبوفجعل،فيهاوطمعوهم،المدينةأهلبقلةفأخبروهم،عشائرهم

قلة،منكموفدهمرأىوقد،كافرةالأرضإن:وقالالمسجدبحضورالمدينةأهلوألزم،المدينة

منهمنقبلأنيؤملونالقومكانوقد،بريدعلىمنكموأدناهم،نهاراأميأتونليلاتدرونلاوإنكم

.(ظلف)اللسان.أثرفيهيبينلامماالأرضمنالصلبالغليظ-واللامالظاءبفتح-الأرضمنالظلف(1)

الأندلس.دارطبعة(2595/)كثيرابنتفسير)2(

.(2-344248/)الطبريتاريخ)3(

.(نقب)اللسان.الطريق:ونقبنقبجمع:أنقاب(4)
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نصفهموخلفوا،غارةالمدينةطرقواحتىثلاثاإلالبثوافما،وأعدوافاستعدوا،عليهمأبيناوقدونوادعهم

الزمواأن:إليهمفبعث،بالغارةيخبرونهبكرأبيإلىالحرسوأرسل،لهمردءاليكونواحسىبذي

علىالمسلمونواتبعهمالعدوفانفش،إليهمالنواضح)1(علىالمسجدأهلفيبكرأبووخرج.مكانكم

(الفولأحمت:قالوقدالفتحفكان،الجمعمعفالتقواالردءعليهمفخرج)2(،حشىذابلغواحتى،إبلهم

بكرلأبيمااللهلعبادفياوسطناكانمااللهرسولأطعنا

الظهرقاصمةاللهلعمروتلكبعدهماتإذابكراأيورثنا

البكر؟راغيةحسخشيتموهلا؟بزمانهوفدنارددتمفهلا

التمرمنإليأحلىأولكالتمرفمنعتمواسألوكمواالتيوإن

الأعرابمنالمدينةحولمنإلى،الأنقابوأمراءالمدينةأهلفيالصديقركبالاخرةجمادىوفي

منمعهمناصبومن،وذبيان،مرةوبنى،عبسبنيمنوأعداؤههوتواجهفلما،عليهاأغارواالذين

إلىعمدواأنهموهيمكيدةصنعواقدكانواالقومتواجهفلما،حبالبابنهطليحةوأمدهم،كنانةبني

كلوذهبتنفرتالصديقأصحابإبلرأتهافلما،الجبالرؤوسمنأرسلوهاثمفنفخوهاأنحاء)3(

:أوسبنالخطيلذلكفيفقال،المدينةإلىرجعتوحتى،الليلإلىشيئاأمرهامنيملكوافلم،مذهب

الطويل(منأ

بكرأبوبالرماحيحدي)4(عشيةوناقتيرحليذبيانلبنيفدى

)6(تسريولاتقيمأنماقدرإلىفهبنهبالرجاليدهدى)5(ولكن

الدهرعجبمنعدفيمالتحسبمذاقهتذاقأجنادودله

بكرلأبيمااللهلعبادفيابينناكانمااللهرسولأطعنا

،فاجتمعوا،أخرنواحيمنعشائرهمإلىوبعثوا،الوهنبالمسلمينالقومظنوقعماوقعفلما

ميمنتهوعلى،الليلاخرمنتعبئةعلىخرجثم،الناسيعبىءليلهقائماعنهاللهرضيبكرأبووبات

فما،مقرنبنسويدأخوهماالساقةوعلى،مقرنبناللهعبدأخوهالميسرةوعلى،ممرنبنالنعمان

فيهموضعواحتى،همساولاحساللمسلمينسمعوافما،واحدصعيدفيوالعدووهمإلاالفجرطلع

واتبعهم،حبالوقتل،ظهرهمعامةعلىوغلبوهم،الأدبارولوهمحتىالشمسطلعتفما،السيوف

بنوووثب،المسلمونبهاوعز،المشركونبهاوذل،الفتحأولوكان،القصةبذينزلحتىبكرأبو

.(نضح)اللسان.ناضحواحدهاعليهايستقىالتي:الإبلمنالنواضح(1)

.(2582/)البلدانمعجم.وغطفانعبسديارمنالشربةبأرضواد:حسىذو)2(

.(نحو)اللسان.الظرفوهونحوجمع:الأنحاء)3(

.يحذى:(3542/)الطبريفي(4)

.(دهده)اللسان.بعضعلىبعضهوقلبدحرج:يدهديودهدىدهده()د

.يحريولايزيدإنماقدرإلى:الطبريفي)6(
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منليقتلنبكرأبوفحلف،كفعلهموراءهممنوفعل،فقتلوهمالمسلمينمنفيهممنعلىوعبسذبيان

الواضأمنأ:التميميحنظلةبنزياديقولذلكففي،وزيادةالمسلمينمنقتلوابمنقبيلةكل

حلاللموتتهيسعىكماإليهمبكرأبوسعىغداة

حبالمهجتهلهنومجعليانواهقهاعلىأراح

الطويل(صتأ:أيضاوقال

الوفرعلىأناخواالغزى)2(ككبكبة91(فكبكبوالشمالعرضلهمأقمنا

بكرأبوبالرجاليسمواصبيحةقيامهاعندللحربصبروافما

الظهر)5(بقاصمة4(نهنهنلأوذبياننباجه!3(بأدنىعبسبنيطرقنا

قبيلة،كلفيالمسلمونعزأنهوذلك،وأهلهالإسلامنصرعلىالعونأكبرمنالوقعةهذهفكانت

فيالمدينةوطرقت،غانماسالما،منصورامؤيداالمدينةإلىبكرأبوورجع،قبيلةكلفيالكفاروذل

والثالثة،أوسطهفيوالثانية،الليلأولفيإحداها،والزبرقانوصفوان،حاتمبنعديصدقاتالليل

،وقاصأبيبنسعدبصفوانبشرالذيفكان،الأنقابأمراءمنبشيزمنهنواحدةبكلوقدم،آخرهفي

:ويقال،مسعودبناللهعبدحاتمبنبعديبشروالذي،عوفبنالرحمنعبدبالزبرقانبشروالذي

.عنه)6(اللهرضيالأنصاريقتادةأبو

!ي!.اللهرسولمتوفىمنليلةستينرأسعلىوذلك

يريحواأنوأمرهم،المدينةعلىبكرأبوفاستخلفه،)7(بليالذلكبعدزيدبنأسامةقدمثم

لهفقال،القصةذيإلى،المتقدمةالوقعةفي،معهكانواالذينفيبكرأبوركبثم،ظهرهم

فخرج،بنفسيولأواسينكم،أفعللاوالله:فقال،رجلاوأرسلتالمدينةإلىرجمتلو:المسلمون

نزلحتى،عليهكانواماعلىمقرنبنووسويداللهوعبدوالنعمان،القصةوذيحسىذيإلى،تعبئتهفي

الثهفهزمفاقتتلوا،كنانةبنيمنوطائفة،وذبيانعبسبنيمنجماعةوهناكبالأبرقالربذةأهلعلى

وقدأياماالأبرقعلىبكرأبووأقام،بكروبنوعبسبنوفطارت،أسيرأالحطيئةوأخذ،وعوفاالحارث

وحمىاللهغنمناهاإذ،البلادهذهيتملكواأنذبيانبنيعلىحرام:وقال،البلادعلىذبيانبنيغلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(كبب)اللسان.بعضعلىبعضهمطرح،وجمعوادحوروا:كبكبوا

.غازجمع:الغزى

.(نبج)اللسان.الصوتشدة:النباج

.(نهنه)اللسان.فكفكففتهأيفتنهنهزجرتهإذا؟فلانانهنهت

.(3472/)الطبريتاريخفيالأبيات

.(3472/)الطبريتاريخ

نفسه.المصدر
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طليحةمؤازرةإلىصارواوذبيانعبسفرتولما.الربذةبلادسائروأرعى،المسلمينبخيولالأبرق

الوافرأمنأ:حنظلةبنزيادالأبرقيومفيقالوقد،بزاخةعلىنازلوهو

التهابايلتهبذبيانعلىشهدناقدبالأبارقويوم

العتاباتركإذالصديقمعنسوفبداهيةأتيناهم

عشرالأحدالأمراءألويةعقدحينالقصةذيإلىخروجه

سيفهشاهراالإسلاميةالجيوشفيأيضاالصديقركب،واستراحواأسامةجيشجمبعدماوذلك

براحلةيقودطالبأبيبنوعلي،مرحلةعلىالمدينةمنوهي،القصةذيإلىالمدينةمن،مسلولا

إلىيرجعأنعليهوألحوا،وغيرهعليئمنهم،الصحابةفسأله،سيأتيكما،عنهمااللهرضيالصديق

لهموعقد،ذلكإلىفأجابهم،الأبطالالشجعانمنيؤفرهممنغيرهالأعرابلقتاليبعثوأن،المدينة

الله.شاءإنقريباسنفصلهماعلى،أميراعشرلأحدالألوية

عن،شهابابنعن،مالكعن،الزهريموسىبنالوهابعبدحديثمن()1الدارقطنيروىوقد

بنعليأخذ،راحلتهعلىواستوىالقصةإلىبكرأبوبرزلما:قالعمرابنعن،المسيببنسعيد

لم:أحديومع!ي!اللهرسولقالمالكأقول؟اللهرسولخليفةياأينإلى:وقالبزمامهاطالبأبي

،أبدانظائمللإسلاميكونلابكفجعنالئنفوالله،المدينةإلىوارجع،بنفسكتفجعناولاسيفك

فرجع.

بنموسىبنالوهابعبدحديثمنالساجيزكريارواهوقد،مالكطريقمنغريبحديثهذا

عن،عروةبنهشامعن،الزنادأبيعنأيضاوالزهري،عوفبنالرحمنعبدبنعمربنالعزيزعبد

طالبأبيبنعليفجاء،القصةواديإلىراحلتهعلىراكباسيفهشاهراأبيخرج:قالتعائشةعن،أبيه

سيفكلم":أحديوماللهرسولقالمالكأقول؟اللهرسولخليفةياأينإلى:فقالراحلتهبزمامفأخذ

الجيش.وأمضىفرجع."أبدانظامبعدكللإسلاميكونلابكأصبنالئنفوالله،بنفسكتفجعناولا

،وجندهأسامةاستراحلما:محمدبنالقاسمعن،يوسفبنسهلعن:عمر)2(بنسيفوقال

:لواءعشرأحدفعقد:الألويةوعقد،البعوثبكرأبوقطع،عنهمتفضلكثير!صدقاتجاءتوقد

له.أقامإنبالبطاحنويرةبنمالكإلىسارفرغفإذا،خويلدبنبطليحةوأمرهالوليدبنلخالدعقد

بمسيلمة.وأمره،جهلأبيبنولعكرمة

قضاعة.بنيإلىثم،الكذابمسيلمةإلىأثرهفيحسنةبنشرحبيلوبعث

إلينا.يصلولم"مالكغرائب"كتابفيذلكروىلعله(1)

.(3942/)الطبريتاريخ)2(
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.مكشوحبنقيسعلىالأبناءومعونة،العنسيبجنودوأمره،أميةأبيبنوللمهاجر

سيأتي.ماعلى،الطاعةمنيدهنزعقدكانلأنهوذلك:قلت

.الشاممشارفإلىالعاصبنسعيدبنولخالد:قال

.والحارثووديعةقضاعةجماعإلىالعاصبنولعمرو

ذلك.وغيروهرثمةوبعرفجةدبابأهلوأمرهالغطفانيمحصنبنولحذيفة

.هوازنمنمعهمومنسليمببنيوأمره،حاجببنولطرفة

اليمن.بتهامةوأمره،مقرنبنولسويد

عنهم.اللهرضي،بالبحرينوأمره،الحضرميبنوللعلاء

القصة.ذيمنبجندهأميركلففصل،حدتهعلىعهدهكتابأميرلكلكتبوقد

:)2(نسختهوهذه(1)المرتدةإلىكتابأالصديقمعهمكتبوقد،المدينةإلىالصديقورجع

عامةمن،هذاكتابيبلغهمنإلى!ي!اللهرسولخليفةبكرأبيمنالرحيمالرحمناللهبسم"

الضلالةإلىالهدىبعديرجعولم،الهدىاتبعمنعلىسلام،عنهرجعأوإسلامهعلىأقام،وخاصؤ

وأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،هوإلاإلهلاالذيإليكماللهأحمدفإني،والهوى

منبالحقأرسلاللهفإنبعدأما.ونجاهدهذلكأبىمنونكفر،بهجاءبمانقز،ورسولهعبدهمحمدا

علىالقولويحقحياكانمنلينذر،منيراوسراجألإذنهاللهإلىوداعيا،ونذيرابشيراخلقهإلى،عنده

الإسلامإلىصارحتى،عنهأدبرمن!يماللهرسولوضرب،إليهأجابمنبالحقاللهفهدى،الكافرين

قداللهوكان،عليهالذيوقضى،لأمتهونصح،اللهلأمرنفذوقد،رسولهاللهتوفىثم،كرهأأوطوعا

:وقال(03:اكمرأ!!تونوإخمميتإنك):فقالأنزلالذيالكتابفيالإسلامولأهل،ذلكلهبين

إلآمحمدوما):للمؤمنينوقال(34:أ!نجإءأ!ألحلدونفهممتأفإينألخذقتلكمنلبمثرجعقناوما)

شخأاللهيضرفلنعقبيهعكينقلمتومنأغفبكمعكآنقلتخقتلأؤماتأفإينالرسلقت!منظتقدرسولم

إثماكانومن،ماتقدمحمدافإنمحمدايعبدإنماكانفمن(441:عيرانآلأ!الش!وينأدلهوسيترى

أوصيكموإني.عدوهمنمنتقم،لأمرهحافظ،نومولاسنةتأخذهولا،يموتلاحياللهفإنالثهيعبد

كلفإن،اللهبدينتعتصمواوأن،بهداهتهتدواوأنع!يونبيكمبهجاءكموماونصيبكموحظكماللهبتقوى

تعالى:اللهقال،ضالاكاناللهغيرهداهومن،مخذولاللهيعنهلممنوكل،ضالاللهيهدهلممن

حتىعملالدنيافيلهيقبلولن(17:ادكهفأ!وعسشداوليالإتجدفلنيفحللأئمقتدومففهوأدثهيهفد!ت)

أقرأنبعددينهعنمنكمرجعمنرجوعبلغنيوقد،عدلولاصر!ثالآخرةفيلهيقبلولن،بهيقر

عجيب!تحريفوهو"الربذة":المطبوعفي(1)

.(3025/)الطبريتاريخفيالكتابنص)2(
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لقملبكههـادققنا!و:تعالىاللهقال،للشيطانوإجابة،بأمرهوجهلاباللهاغترارا،بهوعملبالإسلام

عدؤلكتموهتمدوقمنأؤلي!ذوذرشهؤ%فنتخذونهربهاقرعنففسقالجنمنكانإتليسإلآفسجدوالادمأستجدوا

بأ!منصليكولؤاحربميدعواإنضاعدوافأتخذ!عدولكؤألشتطنإن):وقال(05أي!فأ!بدلاللطنمينبتس

،لإحسانوالتابعين،والأنصارالمهاجرينمنجيشفيفلانأإليكمبعثتوإني(6:فاطرأ!هوالسعير

وعملوأقرأجابفإن،وجلعزاللهإلىيدعوهحتىيقتلهولا،باللهالإيمانإلاأحدمنيقبللاأنوأمرته

قدرمنهمأحدعلىيبقيلاثم،اللهأمرإلىيفيءحتىعليهحاربهأبىوإن،عليهوأعانه،منهقبلصالحا

غيرأحدمنيقبلولاوالذراريالنساءيسبيوأن،قتلةكليقتلهموأنبالناريحرقهموأن،عليه

مجمعكلفيكتابهيقرأأنرسوليأمرتوقد،اللهيعجزفلنتركهومن،لهخيرفهواتبعهفمن،الإسلام

فإن،عليهممافسلوهميؤذنوالموإن،عنهمفكفوافأذنواالمسلمونأذنفإذا،الأذانوالداعية،لكم

."لهمينبغيماعلىمنهمحملأدرواوإن،عاجلوهمأبوا

مالك.بنكعببنالرحمنعبدعنسعيدبناللهعبدعنعمربنسيفرواه

فصل

عليهعوهدواماعلىالقصةذيمنالأمراءمسيرةفي

الوليد.بنخالدسليمانأبوالصناديدالشجعانورأسالأمراءسيدوكان

علىالوليدبنلخالدعقدلماالصديقبكرأباأن،حرببنوحشيطريقمنأحمد)1(الإمامروى

الوليد،بنخالد،العشيرةوأخواللهعبدنعم":يقول!ماللهرسولسمعت:قال،الرذةأهلقتال

."والمنافقينالكفارعلىاللهسلهاللهسيوفمنسيف

منمعهبمنخيبرناحيةمنسيلقاهأنهواعده،الصديقوفارقهالقصةذيمنخالد)2(توجهولما

إلىبعدهيذهبثم،الأسديطليحةإلىأولايذهبأنوأمره-الأعرابليرعبواذلكوأظهروا-الأمراء

،وذبيانعبسبنوإليهموانضم،غطفانوفي،أسدبنيقومهفيخويلدبنطليحةوكان،تميمبني

علىليلحقوهم،أيديهمبينمنهمأقوامأفبعثوا،إليهيستدعيهموطيىءوالغوثجديلةبنيإلىوبعث

قومكأدرك:لهوقال،الوليدبنخالدقبلحاتمبنعديبعثقدالصديقوكان،سريعاأثرهم

وأن،الصديقيبايعواأنفأمرهمطيىءبنيقومهإلىعديفذهب،دمارهمفيكونبطليحةيلحقوالا

ليأتينكموالله:فقال-عنهاللهرضيبكرأبايعنون-أبداالفضلأبانبايعلا:فقالوا،اللهأمريراجعوا

والغاربالذروةفيلهميفتلعدييزلولم،الأكبرالفحلأبوأنهتعلمواحتىيقاتلونكميزالونفلاجيش

)1(

)2(

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو()43رقم(1/8)أحمدالإماممسند

.(2347/)الأثيرلابنوالكامل(3253/)الطبريتاريخفيالخبر
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بينوبعث،شماس!نقيسبنثابتمعهالذينالأنصارمقدمةوعلىالجنودفيخالدوجاء،لانواحتى

وجدافلما،معهمافيمنسلمةوأخوهطليحةفتلقاهما،طليعةمحصنبنوعكاشة،أقرمبنثابتيديه

معه،ماوأخذذلكقبلحبالاقتلكانبل:وقيل،طليحةبن)1(حبالعكاشةفقتلتبارزواوعكاشةثابتا

فوجدوهمامعهبمنخالدوجاء،أقرمبنثابت،سلمةوأخوههووقتلفقتلهطليحةعليهوحمل

الطويل(منأ:)2(ذلكفيطليحةقالوقد.المسلمينعلىذلكفشق،صريعين

مجالتحتالغنميوعكاشةثاوياأقرمابنغادرتعشية

نزالالكماةقبلمعود!إنها)3(الحمالةصدرلهأقمت

عواليظلالفيتراهاويومامصونةالجلالفيتراهافيوما

حبالبقتلفرغايذهبوافلمونسو!أصبنأولاديكوإن

استنظرونيقدفإنهم،أيامثلاثةأنظرني:فقالحاتمبنعديإليهفخرج،طيىءبنيإلىخالدومال

طليحةيقتلأنتابعوكإنيخشونفإنهم،إليهميرجعواحتىطليحةإلىمنهمتعجلمنإلىيبعثواحتى

خمسمئةفيعديجاءهثلاثبعدكانفلما،النارإلىيعجلهمأنمنإليكأحبوهذا،منهمإليهسارمن

أجلني،خالديا:لهفقال)4(جديلةبنيخالاوقصدخالدجيشإلىفانضافوا،الحقراجعممنمقاتل

خالدافجاء،تابعوهحتىبهميزلفلمعديفأتاهم،طيه!اأنقذكماينقذهمأناللهفلعلآتيهمحتىأياما

رضي،قومهعلىبركةوأعظمهمولودخيرعديفكان،راكبألفمنهمبالمسلمينولحق،بإسلامهم

عنهم.الله

بمكانالأسديطليحةمعوالتقىهنالكجيشهوعبا،وسلمىبأجأنزلحتىخالدسارثم:قالوا

فيمنطليحةوجاء،الدائرةتكونمنعلىينظرونالأعرابمنكثير!أحيالمح!ووقفت،)5(بزاخة:لهيقال

بني،قومهمنسبعمئةفيحصنبنعيينةمعهحضروقد،إليهموانضافمعهمالتفومنقومهمنمعه

وجعل،يزعمفيماإليهيوحىماينظرلهميتنبالهكساءفيملتفاطليحةوجلس،الناسواصطف،فزارة

أجاءك:فيقولكسائهفيملتف!وهوطليحةإلىيجيءالقتالمنضجرإذاحتى،يقاتلمايقاتلعيينة

وبعد،الموحدةالباءوفتح،المهملةالحاءبكسر؟حبال:(2/934)الأثيرابنقال.بالجيمجبال:طفي)1(

.لامالألف

برواية(1/637)هشاملابنالنبويةالسيرةفيخمسةوالأبيات(551)دريدلابنالاشتقادتىفيالأولالبيت)2(

مختلفين.وترتيب

طليحة.فرساسمالحمالةأن؟السيرةهامشفي)3(

الأثير.لابنوالكاملالطبريتاريخمنوالتصحيح؟أديلة:المطبوعفي(4)

أيامفيعظيمةوقعةفيهكانت،أسدلبنيوقيل،نجدبأرضلطيىءماء:المعجمةوالخاءبالضم:"بزاخة")5(

.(1804/)البلدانمعجم.الأسديطليحةمعبكرالصديقأبي
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فيكانفلما،ذلكمثلعليهويردذلكمثللهفيقوليرجعثم،فيقاتلفيرجع،لا:فيقول؟جبريل

،كرحاهرحاءلكإن:ليقال:قال؟لكقالفما؟قال،نعم:قال؟جبريلجاءكهل:لهقالالثالثة

بنييا:قالثم،تنساهلاحديثلكسيكوناللهعلمقدأنأظن:عيينةيقولقال،تنساهلاوحديثأ

أعدهاقدكانفرسعلىركبالمسلمونجاءهفلما،طليحةعنالناسوانهزموانهزم،انصرفوافزارة

كانممنطائفةاللهقتلوقد،جمعهوتفرقالشامإلىبهاانهزمثم،لهبعييرعلىالنوارامرأتهوأركب،له

منه،خرجنافيماندخل:وهوازنوسليمعامربنوقالت،أوقعماوفزارةبطليحةاللهأوقعفلما،معه

وأنفسنا.أموالنافيلحكمهونسلم،ورسولهباللهونؤمن

بنعيينةبمؤازرتهقامع!ي!اللهرسولماتفلماع!ي!النبيحياةفيارتدالأسديطليحةكانوقد:قلت

بنيمننبيئمنإليأحبأسدبنيمنلنبيوالله:لقومهوقال،الإسلامعنوارتد،بدرمنحصن

هربخالدكسرهمافلما،ذلكعلىفزارةبنوقومهفوافق،فاتبعوهطليحةوهذامحمدماتوقد،هاشم

المدينةإلىبهوبعث،حصنبنعيينةخالدوأسر،كلببنيعلىفنزل،الشامإلىبامرأتهطليحة

:ويقولون،بأيديهميطعنونهوالغلمانالولدانفجعلكذلكوهوالمدينةفدخل،عنقهإلىيداهمجموعة

استتابهالصديقيديبينوقففلما،قطآمنتكنتماوالله:فيقول؟الإسلامعنارتددت،اللهعدوأي

طليحة،معالأمراءأحدوكان،هبيرةبنقرةعلىمنوكذلك،ذلكبعدإسلامهحسنثم،دمهوحقن

الصديق،أياممعتمرامكةإلىوذهب،أيضأذلكبعدالإسلامراجعفإنهطليحةوأما،عيينةمعفأسره

استشرهأن،خالل!إلىالصديقوكتب،خالدمعالقتالفشهدرجعوقد،حياتهمدةيواجههأنواستحيى

الصديقفقهمنوهذا-الباطنفيالرئاسةمنقصدهكانمابنقيضلهمعاملتهيعني-تؤمرهولاالحربفي

.وأرضاهعنهاللهرضي

لكميقولكانعماأخبرنا:إسلامهوحسنأسلمممنطليحةأصحابلبعضالوليدبنخالدقالوقد

بأعوامقبلكمصمنقد،الصواموالصرد،واليمامالحمام:يقولكانإنه:فقال،الوحيمنطليحة

السمجة.والهذياناتالخرافاتمنذلكغيرإلى،والشامالعراقملكناليبلغن

بنصرهوقامصفهفيكانومنطليحةكسرأنهجاءهحينالوليدبنخالدإلىالصديقبكرأبوكتبوقد

،محسنونهموالذيناتقواالذينمعاللهفإن،أمركفياللهواتقخيرابهاللهأنعمماليزدك:إليهفكتب

حادممنأخذتومن،بهنكلتإلاالمسلمينمنقتلالمشركينمنبأحدتظفرولاتلنولاأمركفيجد

فاقتله.صلاحاذلكفيأنيرىممنضادهأوالله

الصديق،بسببهموصاهالذينطلبفيإليهاويرجعويصوبفيهايصعد،شهراببزاخة(خالد)1فأقام

،ارتدواحينأظهرهمبينكانواالذينالمسلمينمنقتلوامنبثأريأخذهشهراهؤلاءطلبفييترددفجعل

.(2035/)الأثيرلابنوالكامل(3262/)الطبريتاريخ(1)
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هذاكل،الجبالشواهقمنبهرمىمنومنهم،بالحجارةرضخهمنومنهم،بالنارحرقهمنفمنهم

عنه.اللهرضي،العربمرتدةمنبخبرهميسمعمنبهمليعتبر

-علىوغطفانأسد-بزاخةوفدقدملما:قالشهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعنالثوريوقال

اللهرسولخليفةيا:فقالوا،مخزيةخطةأومجليةحرببينبكرأبوخيرهم،الصلحيسألونهبكرأبي

أقواماوتتركونوالكراعالحلقةمنكمتؤخذ:قال؟المخزيةالخطةفما،عرفناهافقدالمجليةالحربأما

منا،أصبتمماوتؤدون،بهيعذرونكمأمراوالمؤمنيننبيهخليفةاللهيريحتىالإبلأذنابيتبعون

نديولاقتلاناوتدون،النارفيقتلاكموأنالجنةفيقتلاناأنوتشهدون،منكمأصبنامانؤديولا

عمرفامتنع،لهمدياتلااللهأمرعلىقتلواقتلانافإن،قتلاناتدون:قولكأما:عمرفقال،قتلاكم

رأيت.مانعم:الثانيفيعمروقال

.مختصرابسندهالثوريحديثمن()1البخاريورواه

أخرىوقعة

إلىلمحاجتمعواغطفانبنيمن،طليحةأصحابمنبزاخةيوم)2(الفلالمنكثيرةطائفةاجتمعقدكان

وكان،قرفةأمكأمها،العربسيداتمنوكانت-حذيفةبنمالكبنتسلمى-زملأم:لهايقالامرأة

لقتالذمرتهمإليهااجتمعوافلما،وبيتهاقبيلتهاوعزةأولادها)3(لكثرةالشرففيالمثلبأمهايضرب

كثيفاجيشافصاروا،وأسدوهوازنوطيىءسليمبنيمنآخرونإليهموتأشب)4(،لذلكفهاجوا،خالد

علىراكبةوهيشديداقتالاواقتتلوا،إليهمسارالوليدبنخالدبهمسمعفلما،المرأةهذهأمروتفحل

جملهاوعقرخالدفهزمهم،لعزهاوذلكالإبلمنمئةفلهجملهايمسمن:لهيقالكانالذيأمهاجمل

عنه.اللهرضيالصديقإلىبالفتحوبعثوقتلها

)5(الفجاءةقصة

كانوقد،إسحاقابنقاله،سليمبنيمنخفافبنعميرةبنليلياعبدبناللهعبدبنإياسواسمه

معهيجهزأنمنهوسأل،أسلمأنهفزعمعليهقدمأنهسببهوكان،المدينةفيبالبقيعالفجاءةحرقالصديق

.الأحكامفي(1722)البخاريصحيح(1)

والكامل(3267/)الطبريتاريخفيوالخبر.(فلل)اللسان.وفلالفلولوالجمع،منهزمون:فلقومهم)2(

.(2035/)الأثيرلابن

ولأيأ.وقيسأوحملةومعاويةوزفروعبداوشريكاوحصيناوزملاوجراشةوحكمةقرفة:أولادهاالطبريذكر)3(

التجأ.:تأشب(4)

.(2035/)الأثيرلابنوالكامل(3264/)الطبريتاريخفيهناممابأطولالخبر)5(
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ماله،وأخذقتلهإلامرتدولابمسلميمرلاجعلسارفلما،جيشامعهفجهز،الرذةأهلبهيقاتلجيشا

فيوألقيقفاهإلىيداهفجمعت،البقيعإلىبهبعثأمكنهفلما،فردهجيشاوراءهبعثالصديقسمعفلما

.مقموطوهوفحرقهالنار

)1(لميموبنيسجاحقصة

بأموالبعثمنومنهم،الزكاةومنعارتدمنفمنهم،الردةأيامأراؤهماختلفتقدتميمبنوكانت

بنتسجاحأقبلتإذكذلكهمفبينما،أمرهفيلينظرتوقفمنومنهم،الصديقإلىالصدقات

جنودومعهاالنبوةادعتوقد،العربنصارىمنوهي،الجزيرةمنالتغلبيةعقفانبنسويدبنالحارث

إلىدعتهمتميمبنيببلادمرتفلما،الصديقبكرأبيغزوعلىعزمواوقد،بهمالتفومنقومهامن

حاجب،بنوعطارد،التميمينويرةبنمالكلهااستجابممنوكان،عامتهملهافاستجاب،أمرها

بينهم،حربلاأنعلىاصطلحواثم،عنهامنهماخرونوتخلف،تميمبنيأمراءساداتمنوجماعة

قتالعلىالجميعاتفقثم،تميمبنيعلىوحرضها،عودهاعنثناهاوادعهالمانويرةبنمالكأنإلا

أغيرواثم،للنهابواستعدوا،الركابأعدوا:تسجعهفيمالهمفقالت؟نبدأبمن:وقالوا،الناس

اوأفي(منأ:منهمقائلفقال،نصرهاعلىتعاهدواإنهمثم.حجابدونهمفليس،الربابعلى

أبينابنيسراةمنجلائبرجال)2(فيتغلبأختأتتنا

آخريناعمائرمنوكانتسفاهافينادعوةوأرست

أتيناإذلتسلمكانتومازبالالنرزيهمكنافما

ثبينالهاتحشدونعشيةوضلتحلومكمسفهتألا

البهسيط(منأ:ذلك)3(فيحاجببنعطاردوقال

ذكراناالناسأنبياءوأصبحتبهانطيفأنثىنبيتناأمست

قومها،فهابه،الكذابحبيببنمسيلمةمنلتأخذها،اليمامةبجنودهاقصدتسجاحإنثم

الحمامة،دفيف4(دفوا،باليمامةعليكم:تقولهفيمالهمفقالت،وعظمأمرهاستفحلقدإنه:وقالوا

إليهبمسيرهاسمعفلما،مسيلمةلحربفعمدوا:قال.ملامةبعدهاتلحقكملا،صرامةغزوةفإنها

بجنودجهلأبيبنعكرمةساعدهوقد،أثالبنثمامةبمقاتلة4مشغوأنهوذلك،بلادهعلىخافها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(-2353357/)الأثيرلابنوالكامل،بعدهاوما(3267/)الطبريتاريخ

.فاستهدت:الطبريتاريخفي

.(443/)الغابةأسدفيالبيت

.(دف)القاموس.كالحمامالطيرمنجناحيهحركأي:دف
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لهاويضمنيستأمنهاإليها)1(فبعث،سيأتيكماخالدقدومينتظرونبلادهببعضنازلونوهم،المسلمين

بهاليجتمعوراسلها،بهفحباكعليكاللهردهفقد،عدلتلولقريشكانالذيالأرضنصفيعطيهاأن

وعرضبهاخلافلما،خيمةفيفاجتمعاإليهاوجاء،قومهمنأربعينفيإليهافركب،قومهمنطائفةفي

إذابالخيروأطمعه،سمعلمناللهسمع:مسيلمةقال.ذلكوقبلت،الأرضنصفمنعرضماعليها

دينهويوم،أخلاكموحشتهومن،فحياكمربكمراكم،مجتمعيسرماكلفيأمرهيزالولا،طمع

،النهارويصومونالليليقومون،فجارولاأشقياءلا،أبرارمعشرصلواتمنعلينا،فأحياكمأنجاكم

.والأمطارالغيومرب،الكبارلربكم

لهم:قلت،طفلت)2(وأيديهم،صفتوأبشارهم،حسنتوجوههمرأيتلما:أيضاوقال

كيفالحياةجاءتإذااللهفسبحان،تصومونأبرازمعشزولكنكم،تشربونالخمرولا،تأتونالنساءلا

،الصدورفيمايعلمشهيدعليهالقامخردلةحبةأنهافلو.ترقونكيفالسماءملكوإلى،تحيون

.الثبور)3(فيهاالناسولأكثر

حينئذ،النساءعليهفيحرمذكرلهولدفإذايتزوجالأعزبأناتبعهلمنشرعاللهلعنهمسيلمةكانوقد

تلقاءمن،اللهلعنهاقترحهمماهذا،ذكرلهيولدحتىالنساءلهفتحل،الذكرالولدذلكيموتأنإلا

نفسه.

ماذاأنتبل؟يبتدئنالنساءيكونوهل:فقالت؟إليهايوحىماذاسألهابسجاحخلالماإنه:ويقال

)4(صفاقبينمن،تسعىنسمةمنهاأخرج؟بالحبلىفعلكيفربكإلىترألم:فقال؟إليكأوحي

فيهنفنولج،أزواجالهنالرجالوجعل،أفراجا)5(للنساءخلقاللهإن:فقال؟وماذا:قالت.وحشا

فقال"نبيأنكأشهد:فقالت.إنتاجاسخالالنافينتجن،إخراجانشاءإذانخرجهاثم،إيلاجاقعسا)6(

ادهزجأمنأ:فقال،نعم:قالت؟العربوقومكبقوميواكلأتزوجكأنلكهل:لها

المضجعلكهيءفقدالنيكإلىقوميألا

المخدعففيشئتوإن)7(البيتففيشئتفإن

أربععلىشئتوإنسلقناكشئتوإن

.للسياقهناوما.خطأ؟فبعثني:المطبوعفي(1)

.(طفل)اللسان.ناعمأصار:طفل(2)

.(ثبر)القاموس.والويلالهلاك:الثبور)3(

.(صفق)القاموس.كلهالبطنوجلد،الشعرعليهالذيالجلدتحتالجلد:ككتاب:الضفاق(4)

.(فرج)اللسان.ذلكغيرعلىيكسرلا،فروجوالجمعالفرج:منظورابنقال،فرججمعيبدوكماالأفراج)5(

.السياقمنيفهممجازلأنهفيهايردلمهناالمقصودوالمعنى،الناتىء:العربيةالمعاجمفيالقعس)6(

العروضي.للوزنهناوما،بهاالوزنيستقيمولا؟إن:طفي)7(
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أجمعبهشئتوإنبثلثيهشئتوإن

قومهاإلىرجعتثم،أيامثلاثةعندهوأقامت،إليأوحيبذلك:فقال،أجمعبهبل:فقالت

صداقبغيرتتزوجأنمثلكعلىقبيحإنه:فقالوا،شيئايصدقنيلم:فقالت؟أصدقكما:فقالوا

فيناد:فقال-ربعيبنشبتوهو-إليهفبعثته،مؤذنكإليأرسلي:فقال،صداقاتسألهإليهفبعثت

الفجرصلاةيعني-محمدبهأتاكممماصلاتينعنكموضعقداللهرسولحبيببنمسيلمةإن:قومك

حينوذلكبلادهاإلىراجعةسجاحانثنتثم.اللهلعنهماعليهصداقهاهذافكان-الآخرةالعشاءوصلاة

أرضه،خراجنصفمسيلمةمنقبضتبعدماالجزيرةإلىراجعةفكرتاليمامةأرضمنخالددنوبلغها

موضعه.فيبيانهسيأتيكماالجماعةعاممنهافأجلاهم،معاويةزمانإلى،تغلببنيقومهافيفأقامت

)1(التميمياليربوعينويرةبنمالكخبرفيفصل

ترحلتثم،اللهلعنهمابمسيلمةاتصلتفلما،الجزيرةأرضمنقدمتحينسجاحصانعقدكان

بمكاننازلوهو،شأنهفيوتلوم،أمرهمنكانماعلىنويرةبنمالكندم-ذلككانفلما-بلادهاإلى

بهأمرناماقضيناقدإنا:وقالوا،الأنصارعنهوتأخرت،بجنودهخالدفقصدها،البطاح:لهيقال

فيهايأتثيلموإنه،انتهازهامنبدلاوفرصة،فعلهمنبدلاأمرهذاإن:خالدلهمفقال،الصديق

فسار.البطاحقاصذوأنا،المسيرعلىأجبركمبالذيولست،الأخبارتردوإليالأميروأنا،كتافي

بنمالكوعليهاالبطاحوصلفلما،بهفلحقوا،الانتظارمنهيطلبونالأنصاررسوللحقهثميومين

وبذلوا،والطاعةبالسمعتميمبنيأمراءفاستقبله،الناسيدعونالبطاحفيالسراياخالافبث،نويرة

فأسروهالسرايافجاءته،الناسعنمتنح،أمرهفيمتحيزفإنهنويرةبنمالكمنكانماإلا،الزكوات

أقامواأنهم-الأنصاريربعيبنالحارث-قتادةأبوفشهد،فيهمالسريةواختلفت،أصحابهمعهوأسروا

شديدةليلةفيكبولهم)2(فيباتواالأسارىإن:فيقال،صلواولايؤذنوالمإنهم:آخرونوقال،الصلاة

بنضراروقتل،فقتلوهم،القتلأرادأنهالقومفظن،أسراكمأدفئواأن:خالدمناديفنادى،البرد

أصابه.أمرااللهأرادإذا:فقال،منهمفرغواوقدخرجالداعيةسمعفلما،نويرةبنمالكالأزور

بها،بنىحلتفلما،جميلةوكانت،المنهالابنةتميمأموهينويرةبنمالكامرأةخالدواصطفى

الزكاةمنعهوعلى،سجاحمتابعةمنمنهصدرماعلىفأنبه،نويرةبنمالكخالااستدعىبل:ويقال

وليسصاحبناأهو:فقال،ذلكيزعمكانصاحبكمإن:ماللثفقال؟الصلاةقرينةأنهاتعلمألم:وقال

فيهوالمتن،ومتروكتالفوهو،عمربنلسيف"والردةالفتوح"كتابومصدره276()3/الطبريتاريخفيالخبر(1)

وعمربكرأبيوتساهل،الدماءفييتحرىلابأنهعنهاللهرضيالوليدبنلخالدواتهام،الصحابةبعدالةظاهرطعن

.(54)8/الطبريتاريخضعيفوانظر.محاسبتهفيعنهمااللهرضي

.(كبل)القاموس.ويكسر-القيدوهوكبلجمع:كبول)2(
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،قدراالثلاثةعلىوطبخحجرينمعفجعلبرأسهوأمر،عنقهفضربت،عنقهاضربضراريا؟بصاحبك

جعلتمالكشعرإن:ويقال،وغيرهمالمرتدةمن،الأعراببذلكليرهبالليلةتلكخالدمنهافأكل

صنع،فيماخالدمعقتادةأبوتكلموقد،لكثرتهالشعرتفرغولمالقدرلحمنضجأنإلىفيهتعملالنار

وقال،خالدفيقتادةأبيمععمروتكلم،الصديقإلىفشكاهقتادةأبوذهبحتىذلكفيوتقاولا

وجاء،الكفارعلىاللهسلهسيفا)2(أشيملا:بكرأبوفقال،رهقا!ا(سيفهفيفإناعزله:للصديق

المراثي،منأخيهفيقالماالصديقوينشديساعدهوعمر،خالداالصديقإلىيشكوفجعلنويرةبنمتمم

)3(
.عندهمنالصديقفوداه

الطويل(منأ:ذلكفيمتممقولومن

يتصدعالنقيلحتىالدهرمنبرهةجذيمةكندمانيوكنا

وتبعاكسرىقومالمناياأبادوقبلناحيينامابخيروعشنا

معاليلةنبتلماجتماعلطولومالكاتفرقناكأئيفلما

الطودل(منأ:أيضاوقال

السوافكالدموعلتذرافرفيقيالبكىعلىالقعورعندلامنيلقد

فالدكادك)4(اللوىبينثوىلقبررأيتهقبركلأتبكيوقال

)5(مالكقبركلهفهذافدعنيالأسىيبعثالأسىإنلهفقلت

عنخالدعزلعلىويذمره)6(الصديقيحرضعنهاللهرضيالخطاببنعمريزللمأنهوالمقصود

لبسوقد،المدينةعليهفقدمالوليدبنخالدإلىالصديقبعثحتى،لرهقاسيفهفيإن:ويقولالإمرة

دخلفلما،بالدماءالمضمخالنشابعمامتهفيوغرز،الدماءكثرةمنصدىءوقد،حديدمنالتيدرعه

مسلماامرأقتلتأرياء:وقال،فحطمهاخالدعمامةمنالأسهمفانتزعالخطاببنعمرإليهقامالمسجد

فيهالصديقرأيأنإلايظنولا،يكلمهلاوخالد.بالجنادللأرجمنكوالله،امرأتهعلىنزوتثم

.(رهق)القاموس.والظلمالشروركوبوالخفة،السفه-محركة:الرهق(1)

أغمد.لا:هناوالمقصود:قلت(شيم)القاموس.ضدواستلهغمده:يشيمهسيفهشام)2(

.(ودى)القاموس.ديتهأعطى:(كدعاه)وداه)3(

البيت....فقال:نويرةبنمتممقال.أسدبنيبلادفيموضع:دكدكجمعلفظعلىأولهبفتح؟الدكادك)4(

قتلالشعربهذاالمرثيمتممأخونويرةبنمالكوكان،الدكادكمجاور،هناكأيضاوهو-فالدوانك-ويروى

عليه،بكىإلابقبريمرلافجعلالعراقمتممقدم:الأصمعيقال.أسدبنيبلادفيوالملا-هناكوقبره-بالملا

.(555-554)استعجممامعجم.الأبياتهذهفقال؟بالعراققبرعلىأنتوتبكيبالملاأخوكيموت:لهفقيل

.(555-554)استعجممامعجمفيوالثالثالثانيالبيتان)5(

.(ذمر)القاموس.الحض:الذمر()6
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بنمالكوودىذلكفيمنهكانماعنهوتجاوزفعذرهإليهفاعتذربكرأبيعلىدخلحتى،عمركرأي

عليهيردفلم،شملةأمبنياإليهلم:خالدفقال،المسجدفيجالسوعمرعندهمنفخرج،نويرة

بنمالكقتلفياجتهدقدكانوإن،الإمرةعلىبخالدبكرأبوواستمر،عنهرضيقدالصديقأنوعرف

:قالواالذينالأسارىأولئكفقتلجذيمةبنيإلىبعثهلما!اللهرسولأنكما،قتلهفيوأخطأنويرة

الكلب،ميلغة)2(إليهمردحتى!ي!الثهرسولفوداهم،أسلمنا:يقولواأنيحسنواولم،(صبأنا)1صبأنا

.الإمرةعنخالدايعزللمهذاومع،خالدصنعمماإليكأبرأإنياللهم:وقاليديهورفع

)3(اللهلعنهالكذابمسيل!ةمقتل

باليمامة،حنيفةبنيقتالإلىبعثه،بهاعتذربماوعذرهالوليدبنخالدعنالصديقرضيلما

إلاالمرتدينمنبأحديمرلافسار،شماسبنقيسبنثابتالأنصاروعلى،المسلمونمعهوأوعب)4(

وأردف،العربجزيرةمنبإخراجهموأمرفشردهمسجاحلأصحاببخيولاجتازوقد،بهمنكل

جهل،أبيبنعكرمةمسيلمةإلىقبلهبعثكانوقدورائهمنلهردءا53(لتكونبسريةخالداالصديق

قبلعكرمةفعجل،المقاتلةمنألفاأربعيننحولأنهم،حنيفةبنييقاومافلم،حسنةبنوشرحبيل

يقالبمكانعسكرخالدبقدوممسيلمةسمعفلما،خالدافانتظر،فنكبفناجزهمشرحبيلصاحبهمجيء

اليمامة،أهللهفحشد،وحثهمالناسوندب،ظهورهموراءوالريفاليمامةطرففي(عقربا):له

نهشل.بنعنفوةبنوالرجال،الطفيلبنالمحكمجيشهمجنبتيعلىوجعل

بنمسيلمةمعهأشركقدإنه:يقولمج!ي!اللهرسولسمعأنهلهشهدالذيصديقههذاالرجالوكان

الله.لعنهما،مسيلمةاتبعواحتى،اليمامةأهلأضلماأكبرمنالملعونهذاوكان،الأمرفيحبيب

أهلإلىفبعثه،بكرأبيإلىالردةزمنوجاء،البقرةوقرأ!ي!النبيإلىوفدقدهذاالرجالكانوقد

.بالنبوةلهوشهدمسيلمةمعفارتد،الإسلامعلىويثبتهماللهإلىيدعوهماليمامة

معنارهطفي!ي!النبيعنديومأكنت:هريرةأبيعن،عكرمةعن،طلحةعنعمر)6(بنسيفقال

أناوبقيتالقومفهلك"أحدمنأعظمالنارفيضرسهلرجلافيكمإن":فقال،عنفوةبن)7(الرجال

إلىقريشدينمنخرجلأنه؟الصابىءلمجي!النبيتسميالعربوكانت.آخردينإلىدينمنخرج:صبأ)1(

.(صبأ)اللسان.الإسلام

.(ولغ)القاموس.الذمفيالكلبفيهيلغالإناء:بكسرهماوالميلغةالميلغ)2(

.(36366-25/)الأثيرلابنوالكامل(135-3281/)الطبريتاريخفيالكذابمسيلمةأخبار)3(

.(وعب)اللسان.الغزوإلىكلهمخرجواإذا:القومأوعب(4)

.(ردأ)اللسان.والناصرالعون:"الزدء"()5

.(3287/)الطبريتاريخ)6(

.عنفوةبنرخال316()1/"سعدابنطبقات"في)7(
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أعظمالرجالفتنةفكانت،بالنبوةلهوشهد،مسيلمةمعالرجالخرجحتى،لهامتخوفاوكنتوالرجال

.)11مسيلمةفتنةمن

.هريرةأبيعنشيخعنإسحاقابنرواه

مرتوقد،حذيفةوأبازيداالمجنبتينوعلى،حسنةبنشرحبيلالمقدمةعلىجعلوقدخالدوقرب

لهثأرلأخذذهبقدوكان،مرارةبنمجاعةعليهم،فارساستينوقيلأربعينمنبنحوالليلفيالمقدمة

إليهفاعتذرواآخرهمعنخالدإلىبهمجيءفلما،فأخذوهمقومهإلىراجعوهوعامروبنيتميمبنيفي

بالحرب-لعلمهعندهمقيدااستبقاهفإنهمجاعةسوى،كلهمأعناقهمبضربوأمر،يصدقهمفلم

ماذا:لهمقالعليهعرضوالماخالداإن:ويقال،مطاعاشريفا،حنيفةبنيفيسيدأوكان-والمكيدة

أيها:لهفقال،ساريةاسمهواحداإلافقتلهم،نبيومنكمنبيمنانقول:قالوا؟حنيفةبنيياتقولون

فاستبقاه-مرارةبنمجاعةيعني-الرجلهذافاستبقشراأوخيراغدااليمامةبأهلتريدكنتإنالرجل

مسيلمةقالالجيشانتواجهفلما،خيرابهاستوصي:وقال،امرأتهمعالخيمةفيوجعله،مقيداخالد

عنفقاتلوا،حظياتغيروينكحن،سبياتالنساءتستنكحهزمتمإناليوم،الغيرةيوماليوم:لقومه

نساءكم.وامنعوا،أحسابكم

وراية،عسكرهبهفضرب،اليمامةعلىيشرفكثيبعلىخالدبهمنزلحتىالمسلمونوتقدم

راياتها،علىوالعرب،شماسبنقيسبنثابتمعالأنصاروراية،حذيفةأبيمولىسالممعالمهاجرين

جولةفكانتوالكفارالمسلمونفاصطدم،خالدامرأةتميمأممعالخيمةفيمقيدمرارةبنومجاعة

مجاعةأجارهاحتى،تميمأمبقتلوهمواالوليدبنخالدخيمةحنيفةبنودخلتحتىالأعرابوانهزمت

.الخطاببنزيدقتله،الجولةهذهفياللهلعنهعنفوةبنالرجالقتلوقد،هذهالحرةنعمت:وقال

كلمنونادوا،أقرانكمعودتممابئس:شماسبنقيسبنثابتوقال.بينهمالصحابةتذامر)3"3

رأىإذاوكان-مالكبنالبراءوحمىوالأنصارالمهاجرينمنثلةفخلصت،خالدياأخلصنا:جانب

الأسد.يثوركمايثورثم،سراويلهفييبولحتىالرجالظهرهعلىفيجلسالعرواء)3(أخذتهالحرب

مثله.يعهدلمقتالأحنيفةبنووقاتلت

وحفر،اليومالسحربطل،البقرةسورةأصحابيا:ويقولونبينهميتواصونالصحابةوجعلت

فلم،وتكفنتحنطبعدماالأنصارلواءحاملوهو،ساقيهأنصافإلىالأرضفيلقدميهقيسبنثابت

.جداضعيفوإسناده(7181/)للزبيديالمتقينالسادةوإتحاف(3928/)الطبريتاريخفيالحديث(1)

منالمطبوعوفي،(ذمر)اللسان.القتالعلىتحاضوابمعنىتكونوقد،الفرصةتركعلىتلاوموا:تذامروا)2(

.(192)3/آخرمكانفيهناكماوردتولكنها،"تداعوا":2(09)3/الطبريتاريخ

الحمى.برد:الأصلفيوهي،الإنسانتصيبرعدة:العرواء)3(
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:فقال؟قبلكمننؤتىأنأتخشى:حذيفةأبيمولىلسالمالمهاجرونوقال،هناكقتلحتىثابتايزل

عدوكمفيواضربوا،أضراسكمعلىعضواالناسأيها:الخطاببنزيدوقال،إذاأناالقرانحاملبئس

عنه.اللهرضيشهيدافقتل،بحجتيفأكلمهاللهألقىأواللهيهزمهمحتىأتكلملاوالله:وقال،قدماوامضوا

اللهرضيوأصيبأبعدهمحتىفيهموحمل،بالفعالالقرانزينواالقرانأهليا:حذيفةأبووقال

ثم،فيقتلهإليهيصلأنيترقبوجعلمسيلمةلحيالوسار،جاوزهمحتىالوليدبنخالدوحمل،عنه

نادىثم،وزيدعامرابنأنا،العود)1(الوليدابنأنا:وقال،البرازودعاالصفينبينوقفثمرجع

شيءمنهيدنوولا،قتلهإلاأحدلهميبرزلاوجعل-محمداهيا:يومئذشعارهموكان-المسلمينبشعار

أكله.إلا

فجعل،الحقإلىوالرجوع)2(النصفعليهفعرض،مسيلمةمناقتربثم،المسلمينرحىودارت

شيطانه،عنهصرفهالأمرمنيقاربمسيلمةأرادوكلما،شيئامنهيقبللا،عنقهيلويمسيلمةشيطان

يقاتلون،رايتهمعلىأببنيوكل،الأعرابمنالأنصارمنالمهاجرينخالدميزوقدخالدعنهفانصرف

ولم،مثلهيعهدلمصبراالموطنهذافيالصحابةوصبرت،يؤتونأينمنالناسيعرفحتى،تحتها

فييقتلونواتبعوهم،الأدبارالكفاروولى،عليهماللهفتححتىعدوهمنحورإلىيتقدمونيزالوا

أشاروقد،الموتحديقةإلىألجؤوهمحتى،شاؤواحيثرقابهمفيالسيوفويضعون،أقفائهم

لعنهمسيلمةاللهعدووفيهافدخلوها،بدخولها-اللهلعنهالطفيلبنمحكموهو-اليمامةمحكمعليهم

وأغلقت،فقتلهيخطبوهوعنقهفيبسهمفرماهالطفيلبنمحكمبكرأبيبنالرحمنعبدوأدرك،الله

عليهمألقونيالمسلمينمعشريا:مالكبنالبراءوقال،الصحابةبهموأحاط،عليهمالحديقةحنيفةبنو

يزلفلم،سورهافوقمنعليهمألقوهحتىبالرماحورفعوهاالجحففوقفاحتملوه،)3(الحديقةفي

المرتدةمنفيهامنيقتلونوأبوابهاحيطانهامنالحديقةالمسلمونودخل،فتحهحتىبابهادونيقاتلهم

،)4(أورقجملكأنهجدارثلمةفيواقفثهووإذا،اللهلعنهمسيلمةإلىخلصواحتى،اليمامةأهلمن

فتقدم،شدقيهمنالزبديخرجحتىأزبدشيطانهاعتراهإذاوكان،الغيظمنيعقللا،يتساندمزبدوهو

الجانبمنوخرجتفأصابهبحربتهفرماه-حمزةقاتل-مطعمبنجبيرمولىحرببنوحشيإليه

أميروا:القصرمنامرأ!فنادت،فسقطبالسيففضربه،خرشةبنسماكدجانةأبوإليهوسارع،الاخر

.الأسودالعبدقتله،الوضاءة

.(3317/)الحديثغريبفيوالنهاية(عود)اللسان.المدربوهوبقيةوفيهالمسنالجمل:"العود"(1)

.(نصف)اللسان.الحقاعطاء:والإنصافوالنصفةالنصف)2(

تحريف.؟الحديثة:طفي)3(

علىشدةوأقلهالحماالإبلأطيب:الأورق:عبيدأبووقال.سوادإلىبياضلونهفيالذي:الإبلمنالأورق)4(

.(ورق)اللسان.وسيرهعملهفيعندهمبمحمودوليسوالسيرالعمل
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وعشرونأحد:وقيل،مقاتلالافعشرةمنقريباالمعركةوفيالحديقةفيقتلوامنجملةفكان

وأعيان،الصحابةساداتمنوفيهم،أعلمفالله،خمسمئة:وقيل،ستمئةالمسلمينمنوقتل،ألفا

بعد.يذكرمنالناس

مروافلما،بمسيلمةليعرفهالقتلىيريهفجعل،قيودهفييرسفمرارةبنمجاعةوتبعهخالدوخرج

.عنفوةبنالرجالهذا،منهخيرهذاوالله،لاقال؟هوأهذا:خالدلهقالعنفوةبنبالرجال

اللهقبحكم:خالدفقال،صاحبكمهذا:فقال،)1(أخنسأصفربرجلمرواثم:عمربنسيفقال

.هذااتباعكمعلى

غزوعلىعزمثم.وسبيمالمنحصونهاحولمايلتقطوناليمامةحولالخيولخالدبعثثم

رجالاملأىإنها:فقالمجاعةفخدعه،الكباروالشيوخوالصبيانالنساءإلافيهابقييكنولمالحصون

الحروبكثرةمنكلواوقدالجهدمنبالمسلمينرأىلماخالدفصالحه،عنهافصالحنيفهلم،ومقاتلة

مجاعة،إليهمفسار.اذهب:فقال،الصلحعلىليوافقونيإليهمأذهبحتىدعني:فقال،والقتال

رؤوسمنممتلئةالشرفاتفإذاخالدفنظر،الحصونرؤوسعلىويبرزنالحديديلبسنأنالنساءفأمر

إلىورجعوااخرهمعنفأسلمواالإسلامإلىخالدودعاهم،الصلحفانتظرمجاعةقالكمافظنهمالناس

الصديق.إلىالباقينوساق،السبيمنأخذكانمابعضخالدعليهمورد.الحق

الحنفيةبنمحمد:لهيقالالذيمحمدابنهأموهي،منهمبجاريةطالبأبيبنعليتسرىوقد

عنه.اللهرضي

ادطويل(!نأ:هذهاليمامةغزوةفيالأزوربنضرارقالوقد

وملهمعقرباءسالتعشيةلأخبرتجنوبعناسئلتفلو

بالدمالقوممنفيهحجارتهترقرقتحتىالوادبفرعوسال

المصممالمشرفيئإلاالنبلولامكانهاالرماحتغنيلاعشية

مسلمالدينتابعفأنيجنوبمسيلم)2(غيرالكفارتبتغيفإن

أعلمالمجاهدبالمرءوللهغنيمةالجهادكانإذأجاهد

سنةفياليمامةوقعةكانت:السلفمنوخلق،جرير)4(بنومحمد،)3(خياطبنخليفةقالوقد

والجمع،عشرةثنتيسنةفيكانت:واخرونالواقديوقال،اخرهافي:قانعابنوقال.عشرةإحدى

.(خنس)اللسان.ذلكغيروقيل،الأرنبةوضخمبالوجنةالقصبةلصوقوهوالفطسمنقريب،الخنس(1)

مليحة.:(3792/)الطبريعند(2)

.(701ص)تاريخهفي)3(

.(3413/)تاريخه(4)
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أعلم.والله،عشرةثنتيسنةفيمنهاوالفراغ،عشرةإحدىسنةفيابتداءهاأنبينها

وأ:فقالوا،مسيلمةقرانمنشيئاأسمعونا:لهمقالالصديقعلىحنيفةبنيوفود()1قدمتولما

نقيالضفدعينبنتضفدعيا:يقولكان:فقالوا،ذلكمنبدلا:فقال.اللهرسولخليفةياتعفينا

:يقولوكان،الطينفيوذنبك،الماءفيرأسك،تمنعينالشاربولا،تكدرينالماءلا،تنقينلكم

،خبزاوالخابزات،طحناوالطاحنات،قمحاوالذاريات،حصداوالحاصدات،زرعاوالمبذرات

أهلسبقكموما،الوبرأهلعلىفضلتملقد،وسمنا)2(إهالة،لقماواللاقمات،ثرداوالثاردات

.فواسوهوالناعي،فآووهوالمعتر)3(،فامنعوهرفيقكم،المدر

قالالصديقإن:فيقال،يلعبونوهمالصبيانقولهامنيأنفالتيالخرافاتهذهمنأشياءوذكروا

.؟4إلأمنيخرجلمالكلامهذاإن؟بقولكميذهبكانأين،ويحكم:لهم

والذئب،الدامسوالليل:يقولوكان،طويل(أزلومله،الفيلماأدراكوماوالفيل:يقولوكان

نسمةمنهاأخرج،الحبلىعلىاللهأنعملقد:قولهوتقدم.يابسولارطبمنأسدقطعتما،الهامس

السميج.الباردالركيكالسخيفالكلامهذامنوأشياء،وحشىصفاقبينمن،تسعى

الجهلةهؤلاءكلاممنأشياءالقرآنإعجازكتابهفياللهرحمه()آالباقلانيبنبكرأبوأوردوقد

اتبعهممنوعقولعقولهمضعفعلىيدلمما،وغيرهموسجاحوالأسودوطليحةكمسيلمةالمتنبئين

ومحالهم.ضلالهمعلى

علىأنزلماذا:مسيلمةلهفقال،جاهليتهأيامفيمسيلمةإلىوفدأنهالعاصبنعمروعنرويناوقد

:قال؟هيوما:فقال،بليغةوجيزةسورةعليهأنزللقد:عمرولهفقال؟الحينهذافيصاحبكم

!وبألصبروتواصحؤالحقبآوتواصحؤال!لختأوعملوامنواءاألذينلاإ!خ!رلفىقيدنمنأإن5لعضروا!وعليهأنزل

:عمرولهفقال،مثلهاعليأنزلولقد:فقالرأسهرفعثمساعةمسيلمةففكر:قال3(-01اف!)

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(3535/)الطبريتاريخفيالوفدخبر

والإهالة:،إهالةبهتدمأودهنكل:وقيل،والزيتالشحم:الإهالة:وقيل،الشحممنأذبتما:"الإهالة"

.(أهل)اللسان.الودك

.(عرر)اللسان.يسألأنغيرمنللمعروفالمتعرضوقيل،الفقير:"المعتر"

وقيل:.ربوبيةمنأي:إلمنيخرجلمهذاإن-مسيلمةسجععليهعرضلما-عنهاللهرضيبكرأبيحديثفي

فيكون،والقرابةالنسب:الإل:وقيل.القرآنمنهجاءالذيالأصلمنيجىءلمأيالجيدالأصل:الإل

.(161/)النهاية.الصديقوبينبينهبسببوالإدلاءالحقمناسبةمنصادرغيركلامهذا:المعنى

.(ألل)واللسان

.(زلم)اللسان.كالقرطمتعلقةحلوقهافيللمعزىتكونوالزلمة،الفيلخرطوميقصد:"زلوم"

بمصر.المعارفدار(923-238)القرآنإعجاز
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كيف:قالثم.نقر)2(حقروسائرك،وصدرإيرادأنتإنما،وبرياوبر)11يا:مسيلمةفقال؟هيوما

.تكذبأنكأعلمأنيلتعلمإنكوالله:عمرولهفقال؟عمروياترى

،ماؤهفغزربئرفيبصقع!ي!اللهرسولأنبلغه،!يوبالنبييتشبهكانأنه)3(التاريخعلماءوذكر

فيبستنخلابوضوءوسقىوتوضا،أجاجا)4(ماؤهفصارأخرىوفي،بالكليةماؤهفغاضبئرفيفبصق

لثغمنومنهم،رأسه!-(قرعمنفمنهمرؤوسهميمسحفجعلعليهم)د(يبركبولدانوأتى،وهلكت

فعمي.فمسحهماعينيهفيوجعأصابهلرجلدعاإنه:ويقال.لسانه

إلىجاءأنه:أبيهعن،طلحةبنعميرعن،النمريزفربنخليدعن،عمرأ/7(بنسيفوقال

مسيلمة؟أنت:قالجاءفلما،أراهحتىلا:فقال،اللهرسولمه:فقال؟مسيلمةأين:فقالاليمامة

فقال،ظلمةفي:فقال؟ظلمةفيأمنورأفي:قال،)8(رحمن:قال؟يأتيكمن:قال.نعم:فقال

الأعرابيهذاواتبعه،مضرصادقمنإليناأحبربيعةكذابولكن،صادنمحمداوأنكذافيأنكأشهد

الله.رحمهلا،عقرباءيوممعهقتلحتىاللهلعنهالجلف

)9(الإسلامإلىوعودهمالبحرينأهلردةذكر

ساوىبنالمنذر،ملكهاإلىالحضرميبنالعلاءبعثقدكان!يواللهرسولأنخبرهممنكان

بعدهالمنذرتوفيع!ي!اللهرسولتوفيفلما،والعدلالإسلامفيهموأقاميديهعلىوأسلم،العبدي

يجعل!يواللهرسولكانهلعمرويا:لهفقال،العاصبنعمرومرضهفيعندهحضرقدوكان،بقليل

علىبهتصدقتشئتإن:قال؟بهأصنعماذا:قال،الثلث،نعم:قال؟مالهمنشيئأللمريض

أكرهإني:فقال،محرمأحبسابعدكمنصدقةجعلتهشئتوإن،المحاويجعلىشئتوإن،أقربائك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

،بالغورتكونالعينينحسنة،الصحراءدوابمنبيضاءأوغبراءالسنورقدرعلىدويبة:الباءبسكون:"الوبر"

،أرانأران:الوبرلهافقال!!نقرحقروسائرك،وصدرعجز،وبروبز:للوبرالأرنبقالت:تقولوالعرب

.(وبر)اللسان.أكلتانوسائرك،وكتفانعجز

.(ونقرحقر)اللسان.وتوكيدلهإتباع:"والنقر"،الذلة-المعانيكلفي-"الحقر"

.(285-3284/)الطبريتاريخ

اللسان.الحرارةشديد،الأجاج:وقيل،المرارةشديد:وقيل،مز:وقيل،ملحأي:"أجاجماء"

.(أجج)

.(برك)اللسان.بالبركةلهدعا:أي:"عليهبرك"

.(قرع)اللسان.شعررأسهعلىيبقىفلايصلعأنوهو:"الرأسقرع"

.(3286/)الطبريتاريخ

.الطبريمنوالتصحيحرجس:طفي

.(2368/)الأثيرلابنوالكامل(3103/)الطبريتاريخفيالبحرينأهلردةأخبار
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بنعمروفكانومات،ففعل،بهأتصدقولكني،والحام)1(والوصيلةوالسائبةكالبحيرةأجعلهأن

.منه)2(يتعجبالعاص

وقال.المنذربنالنعمانبنالمنذروهو،الغرورعليهموملكواالبحرينأهلارتذالمنذرماتفلما

كانت،جواثا)3(لهايقالقريةسوىالثباتعلىبلدةبهايبقولم،ماتمانبيأمحمدكانلو:قائلهم

المرتدونحاصرهموقد،عباسابنعنالبخاريفيذلكثبتكماالردةأهلمنالجمعةأقامتقريةأول

لهيقالمنهمرجلقالوقد،اللهفرجحتىشديداجوعاوجاعواالأقواتمنمنعواحتى،عليهموضئقوا

اواشر(منأ:)4(الجوععليهاشتدوقد،كلاببنبكربنيأحد،حذفبناللهعبد

أجمعيناالمدينةوفتيانرسولأبكرأباأبلغألا

محصريناجواثافيقعودكرابمقوبمإلىلكمفهل

الناظرينايغشىالشمسشعاعفبئكلفيدماءهمكأن

للمتوكليناالصبر)5(وجدناإناالرحمنعلىتوكلنا

!ي!-اللهرسولإلىهاجرواممنوكان-المعلىبنالجارودوهو،أشرافهممنرجلفيهمقاموقد

تجيبونيولا،علمتموهإنفأخبرونيأمبرعنسائلكمإني،القيسعبدمعشريا:فقالجمعهموقدخطيبا

تعلمونه:قال،نعم:قالوا؟محمدقبلأنبياءدلهكانأنهأتعلمون:قال،سل:فقالوا،تعلموهلمإن

وإني،ماتواكمامات!ي!محمدافإن:قال،ماتوا:قالوا؟فعلوافما:قال،نعلمه:قالوا؟ترونهأم

محمدأوأناللهإلاإلهلاأننشهدأيضأونحن:فقالوا،اللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنأشهد

وحرمواشقوهاأي،أذنهابحروا،ذكرآخرهاأبطنخمسةالناقةنتجتإذاالجاهليةأهلكان:الزمخشريقال()1

قدمتإذا:الرجليقولوكان.البحيرةواسمها.يركبهالمالمعيلقيهاوإذا،ومرعىماءعنتطردولا،ركوبها

أعتقإذاالرجلكان:وقيل.بهاالانتفاعتحريمفيكالبحيرةوجعلها.سائبةفناقتيمرضيمنبرئتأوسفريمن

فإن،لالهتهمفهوذكراولدتوإن،لهمفهيأنثىشاةولدتوإذا.ميراثولابينهماعقلفلاسائبةهو:قالعبدا

أبطنعشرةالفحلصلبمننتجتوإذا.لالهتهمالذكريذبحوافلم،أخاهاوصلت:قالواوأنثىذكراولدت

.(68468-ه1/)الكشاف.مرعىولاماءمنيمنعولا،عليهيحملولا،يركبفلا،ظهرهحمىقد:قالوا

.(3203/)الطبريتاريخ)2(

أيامفيالحضرميبنالعلاءفتحهبالبحرينالقيسلعبدحصن-ويقصريمدمثلثةثاءالألفينوبينبالضم-جواثاء)3(

جؤاثابعضهمورواه،الخطمدينة،جواثا:الأعرابيابنوقال.عنوة12سنةعنهاللهرضيالصديقبكرأبي

قصر:لهيقالموضعأيضأوبالبحرين:عياضوقال.المدينةبعدالجمعةفيهجمعتموضعأولوجؤاثا.بالهمزة

استعجمماومعجم(2174/)البلدانمعجم.جواثاأهلإلا!شي!النبيبعدكلهاالعربارتدت:ويقال،جواثا

(154).

.(17ا-ه1/74)البلدانمعجمفيالأبيات()4

النصر.وجدنا:البلدانمعجمفي)5(
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.(1فيه)همفيماالناسبقيةوتركوا،إسلامهمعلىوثبتوا،وسيدناأفضلناوأنت،اللهرسول

إليهجاءالبحرينمندنافلما،الحضرميبنالعلاءإليهمقدمناكماعنهاللهرضيالصديقوبعث

الحضرمي،بنالعلاءجيشإلىفانضافواالنواحيتلكأمراءكلوجاء،كبيرمحفلفيأثالبنثمامة

مجابيالعبادالعلماءالصحابةساداتمنالعلاءكانوقد،إليهموأحسنبهم)2(ورحبالعلاءفأكرمهم

منعليهابماالإبلنفرتحتىالأرضعلىالناسيستقرفلممنزلانزلأنهالغزوةهذهفيلهاتفق،الدعوة

يقدرواولم-ليلاوذلك-ثيابهمسوىشيءمعهمليسالأرضعلىوبقوا،وشرابهموخيامهمالجيشزاد

إلىيوصيبعضهموجعل،يوصفولايحدلاماوالغمالهممنالناسفركب،واحدبعيرعلىمنها

سبيلفيألستم؟المسلمينألستمالناسأيها:فقال،إليهالناسفاجتمع،العلاءمناديفنادى،بعض

ونودي،حالكممثلفيكانمناللهيخذللافواللهفأبشروا:قال،بلى:قالوا؟اللهأنصارألستم؟الله

ونصب،الناسوجثاركبتيهعلىجثاالصلاةقضىفلما،بالناسفصلىالفجرطلعحين،الصبحبصلاة

الشمسسرابإلىينظرونالناسوجعل،الشمسطلعتحتىمثلهالناسوفعليديهورفعالدعاءفي

منعظيماغديراجانبهمإلىاللهخلققدإذاالثالثةبلغفلماالدعاءفييجتهدوهو،أخرىبعدمرةيلمع

بمافجكلمنالإبلأقبلتحتىالنهارتعالىفما،واغتسلوافشربواإليهالناسومشىفمشى،القراحالماء

منالناسعاينمماهذافكان.نهلبعدعللاالإبلفسقوا،سلكا)3(أمتعتهممنالناسيفقدلم،عليها

السرية.بهذهاللهايات

متجاورينوباتوا،ونزلوانزل-عظيماخلقاوجمعواحشدواوقد-المرتدةجيوشمناقتربلماثم

رجلمن:فقال،المرتدينجيشفيعاليةأصواتاالعلاءسمعإذالليلفيالمسلمونفبينما،المنازلفي

،الشرابمنيعقلونلاسكارىفوجدهمفيهمفدخلحذفبناللهعبدفقام؟هؤلاءخبرلنايكشف

هربمنوقل،عظيماقتلافقتلوهمأولئكفكبسوامعهوالجيشفورهمنالعلاءفركب،فأخبرهإليهفرجع

جسيمة.عظيمةغنيمةفكانت،وأثقالهموحواصلهمأموالهمجميععلىواستولى،منهم

اقتحمحيندهشافقام،نائماالقومساداتمنثعلبةبنقيسبنيأخوضبيعةبنالحطموكان

منرجلفجاء؟ركابيلييصلحمن:يقولفجعلركابهفانقطعجوادهفركب،عليهمالمسلمون

قدمه،معفقطعهابالسيفضربهرفعهافلما،رجلكارفع،لكأصلحهاأنا:فقالالليلفيالمسلمين

بهمرحتى،فيأبىيقتلهأنيسألهأحدبهمركلماصريعافوقع،أفعللا:فقال،عليأجهز:لهفقال

:وقالقتلهعلىندممقطوعةرجلهوجدفلما،فقتلهفاقتلنيالحطمأنا:لهفقالعاصمبنقيس

أحركه.لمبهماأعلملو،واسوأتاه

.(3203/)الطبريتاريخفيالخبر(1)

العربية.فيالفعللهذاوجودفلا،خطأ"وترحب":طفي)2(

.(سلك)اللسان.وأسلاكوسلوكسلكوجمعه،الثوببهيخاطالذيالخيط:"السلكة")3(
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وأمنهمفرمنوذهب،وطريقمرصم)1(بكليقتلونهم،المنهزمينآثارفيالمسلمونركبثم

السفن.إليهاركبوا2(أدارينإلىالبحرفيأكثرهم

اذهبوا:للمسلمينوقال.ذلكمنوفرغالأثقالونقلالغنيمةقسمفيالحضرميبنالعلاءشرعثم

ليركبواالبحرساحلأتىحتىبهمفسار،سريعأذلكإلىفأجابوا،الأعداءمنبهامنلنغزودارينإلىبنا

بفرسهالبحرفاقتحم،اللهأعداءيذهبحتىالسفنفيإليهميصلونلابعيد!الشقةأنفرأى،السفنفي

اذيا،قيوميا،محييياحيئيا،صمدياأحديا،كريمياحكيميا،الراحمينأرحميا:يقولوهو

بهمفأجازذلكففعلوا،ويقتحمواذلكيقولواأنالجيشوأمر.رئناياأنتإلاإلهلا،والإكرامالجلال

الخيل،ركبإلىيصلولا،الإبلأخفافيغمرلاماءفوقهادمثةرملةمثلعلىيمشوناللهلإذنالخليج

فقطعهرجعثمغنائمهمواحتازوقهرهمعدؤهفقاتلالاخرالساحلإلىفقطعه،وليلةيوئمللسفنومسيرته

واستاق،مخبراالعدومنيتركولم،يومفيكلهوذلك،الأولموضعهإلىفعاد،الآخرالجانبإلى

المسلمينمنلرجلفرس)13عليقةسوىشيئاالبحرفيالمسلمونيفقدولم،والأموالوالأنعامالذراري

بها.فجاءهالعلاءرجعهذاومع

إلىوكتب،الجيشكثرةمع،ألفأوالراجلألفينالفارسفأصاب،فيهمالمسلمينغنائمقسمثم

صنع.ماعلىيشكرهالصديقفبعث،بذلكفأعلمهالصديق

(1،اصء-أ:(المنذر)4بنعفيفوهو.البحرفيمرورهمفيالمسلمينمنرجلقالوقد

الجلائلإحدىبالكفاروأنزلبحرهذللاللهأنترألم

الأوائلالبحارفلقمنبأعجبفجاءناالبحارشقإلىدعونا

أمرمنرأوهاالتيوالمشاهدالمواقفهذهفيالمسلمينمعكانأنه)-(التميميعمربنسيفذكروقد

له:فقيل،حينئذفأسلمراهبهجرأهلمنرجل،الكراماتمنيديهعلىاللهأجرىوما،العلاء

وقد:قال.الآياتمنشاهدتلما،اللهيمسخنيأنأفعللمإنخشيت:فقال؟الإسلامإلىدعاكما

غيركإلهلا،الرحيمالرحمنأنتاللهم:قال؟هووما:قالوا،دعاءالسحروقتالهواءفيسمعت

يوموكل،يرىلاومايرىماوخالق،يموتلاوالذي،الغافلغيروالدائم،شيءقبلكليسوالبديع

.(رصد)نللساا0لطريقا:"لمرصدا"(1)

البلدانمعجم.12سنةبكرأبيأيامفيفتحت،وليلةيومالساحلوبينبينها،بالبحرينفرضة:دارين)2(

(2/432).

اللسان.عليهالهيمتاروندراهمإليهمويدفعممتارينخرجواإذاالقوممعالرجليوجههوالناقةالبعير:"العليقة")3(

.(علق)

.(2432/)البلدانومعجم(3131/)الطبريتاريخفيالبيتان(4)

.(3312/)الطبريتاريخ()د
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أمرعلىوهمإلابالملائكةيعانوالمالقومأنفعلمت:قال،علمأشيءكلاللهموعلمت،شأفيفيأنت

منه.يسمعونالصحابةوكانإسلامهفحسن:قال،الله

اليمق(1)ومهرةمحمانأهلردةذكر

الجاهليةفييسمىوكان،الأزديمالكبنلقيطالتاجذو:لهيقالرجلفيهم)2(فنبغعمانأهلأما

وألجأهماوعباداجيفرأوقهرعليهافتغفب،عمانأهلمنالجهلةوتابعه،أيضاالنبوةفادعى،الجلندى

إليهفبعث،واستجاشهالخبرفأخبرهالصديقإلىجيفرفبعث،والبحرالجبالنواحيمن،أطرافهاإلى

،عمانإلىحذيفة؟الأزدمنالبارقيوعرفجة،الحميريمحصنبنحذيفةوهمابأميرينالصديق

مهرةبلادإلىساروافإذاالأميرهووحذيفة،بعمانويبتدئاويتفقايجتمعاأنوأمرهما،مهرةإلىوعرفجة

الأمير.فعرفجة

عجل،حسنةبنبشرحبيلوإتباعهمسيلمةإلىالصديقبعثهلماجهلأبيبنعكرمةأنقدمناوقد

معه،والذينقرحمسيلمةمنفناله،وحدهبالظفرليفوزشرحبيلمجيءقبلمسيلمةوناهضعكرمة

:قال،تسزعهعلىيلومهالصديقإليهوكتب،تقدمكمامسيلمةفقهر،الوليدبنخالدجاءحتىفتقهقر

علىأميزمنكموكل،عمانإلىوعرفجةبحذيفةيلحقأنوأمره،بلاءبعدإلابكأسمعنولاأرينكلا

إلىفاذهبمنهافرغتمفإذا،مهرةإلىفاذهبوافرغتمفإذا،الناسأميرفهوبعماندمتمماوحذيفةجيشه

واليمنحضرموتإلىعمانبينالمرتدةمنلقيتهومن،أميةأبيبنالمهاجرمعفكنوحضرموتاليمن

كتبوقد،عمانإلىيصلاأنقبلوعرفجةحذيفةفلحق،الصديقبهأمرهلماعكرمةفسار،بهفنكل

اقتربوافلمافساروا،بهاالمقامأوعمانمنالسيرمنالفراغبعدعكرمةرأيإلىينتهياإنالصديقإليهما

له:يقالبمكافيفعسكرجموعهفيفخرج،الجيشمجيءمالكبنلقيطوبلغ،جيفراراسلواعمانمن

أقوىليكونظهورهموراءوالأموالالذراريوجعل،العظمىوسوقهاالبلادتلكمصروهي،دبا)3(

علىفقدمواالصديقأمراءإلىوبعثابهفعسكرا،صحار)4(لهيقالبمكافيوعبادجيفرواجتمع،لحربهم

اللهفمن،يولواأنوكادواالمسلمونوابتلي،شديداقتالاوتقاتلوا،هنالكالجيشانفتقابل،المسلمين

:ياقوتوقال،(2372/)الأثيرلابنوالكامل(3/313)الطبريتاريخفياليمنومهرةعمانأهلردةخبر)1(

أئمةمنجماعةبخطوطوجدتهبالتحريكمهرة:والصحيح،الناسعامةيرويههكذا-السكونثمبالفتح-ومهرة

وكذلكشهرنحوعمانوبينوبينه،إليهالمضافبإسقاطيقالمخلافلهموباليمن.فيهيختلفونلاالقدماءالعلم

.(5234/)البلدانمعجم.حضرموتوبينبينه

.(نبغ)اللسانظهر:الشيءونبغ،خرج:شاعرمنهنبغ)2(

.(2436/)البلدانمعجم.عمانقصبةقديماوكانتبعمانالعربأسوا!تىمنسودتى:والقصرأولهبفتحدبا)3(

تميمبنيبلادفيصحارالبكريوقال،الساحلممايليقصبتهاوتؤام،الجبليليمماعمانقصبة:"صحار")4(

.(825)استعجمماومعجم(3393/)البلدانمعجم.يليهاماأوباليمامة



أليمنومهرةعمانآهلردة42

،الأمراءمنجماعؤفي،القيسوعبدناجيةبنيمنالراهنةالساعةفي،مدداإليهمبعثأنولطفهبكرمه

منهمفقتلواظهورهمالمسلمونوركب،مدبرينالمشركونفولى،والنصرالفتحكانإليهموصلوافلما

الصديقإلىبالخمسوبعثوا،بحذافيرهاوالسوقالأموالوأخذوا،الذراريوسبوا،مقاتلآلافعشرة

أصحابه.إلىرجعثم،عرفجةوهو،الأمراءأحدمععنهاللهرضي

منمعهبمن،مهرةبلادإلىبالناسعكرمةسار،ذكرناكماعمانمنفرغوالمافمانهممهرةوأما

وهم-أحدهماعلى؟جندينفوجدهم،بلادهامهرةعلىاقتحمحتى،إليهمأضيفومنالجيوش

وهما،شخريت:لهيقالأميرالآخرالجندوعلى،محارببنيأحد،المصبح:لهيقالأمير-الأكثر

عكرمةإلىوانضاففأجابهشخريتعكرمةفراسل،المؤمنينعلىرحمةالاختلافهذاوكان،مختلفان

والطاعة،السمعوإلىاللهإلىيدعوهعكرمةإليهفبعث،المصبحجأشوضعف،المسلمونبذلكفقوي

فاقتتلواالجنودمنمعهبمنعكرمةإليهفسارطغيانهعلىفتمادى،لشخريتومخالفةمعهمنبكثرةفاغتر

وقتل،المصبحوقتلالمشركونففر،والنصربالظفراللهفتحثم،المتقدمدباقتالمنأشدالمصبحمع

ذلكعكرمةفخمس،نجيبةألفاغنمواماجملةفيفكان،أموالهمالمسلمونوغنم،قومهمنكثيرخلق

له:يقالرجلمعوالبشارة،عليهاللهفتحبماوأخبره،شخريتمعالصديقإلىبخمسهوبعثكله

الطودل(منأ:علجوملهيقالرجلذلكفيقالوقد،مخزوممنعابدبنيمن،السائب

الحلائبإليناسارتإذوفرضم)1(هاشموأفناءشخريتااللهجزى

الأقاربيرجىفيمايرجهاولملذمةيراقبلممسيءجزاء

المذاهببالفضاءعليكملضاقتوفعلهمقوميجمعلولاأعكرم

النوائبالدهورفيعليناوحلتبأختهاكفاإقتادكمنوكنا

ضعفاءمنكثيراخلقأأضل،باليمننبغلمااللهلعنهالعنسيالأسودأنقدمنافقداليمنأهلوأما

مكشوحبنقيسالثلاثةالأمراءقتلهلماوأنه،الإسلامعنأكثرهمأومنهمكثيرارتدحتىوالأديانالعقول

اليمنأهلبعضازداد!ي!اللهرسولموتبلغهمولما،ذكرهقدمناماوكان،وداذويه،الديلميوفيروز

فعمل،باليمنالإمرةفيمكشوحبنقيسوطمع،ذلكمناللهأجارنا،والشكالحيرةمنفيهكانوافيما

اليمنأهلمن،والرؤساءالأمراءإلىالصديقوكتب،اليمنأهلعواموتابعهالإسلامعنوارتد،لذلك

قيسوحرص،سريعاجنودهتأتيهمحتىمكشوحبنقيسعلىوالأبناء)2(فيروز،إلىعوناأيكونواأن

عملأنهوذلك،الديلميفيروزمنهواحترز،داذويهعلىإلايقدرفلم،الأخيرينالأميرينقتلعلى

هيشم.:(3317/)الطبريتاريخفي(1)

وملكوافنصروهالحبشةعلىيستنجدهمجاءلمايزنذيبنسيفمعكسرىأرسلهمفارسأبناءمنقوم:الأبناء)2(

جنسغيرمنأمهاتهملأنالاسمهذاعليهموغلبالأبناءلأولادهمفقيل.العربمنوتزوجواوتديروهااليمن

.(بنى)اللسان.آبائهم
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كانفلماعندهليحضرفيروزإلىأرسلثم،فقتلهعليهعجلجاءهفلما،أولاداذويهإلىوأرسلطعامأ

وأخبرالطريقمنفرجع،صاحبهقتلكما4مقتوواللهأيضأوهذا:لأخرىتقولامرأةسمعالطريقببعض

وخلق.وعك،عقيلوساعدتهعندهمفتحصنخولانأخوالهإلىوخرج،داذويهبقتلأصحابه

فيوطائفةالبرفيطائفةوأرسل،اليمنعنفأجلاهموالأبناءوداذويهفيروزذراريإلىقيسنوعمد

منوجندهقيسافهزمشديداقتالافاقتتلواوقيسىهوفتصادف،كثيرخلقفيفخرجفيروزفاحتد،البحر

عمرووكان،معديكرببنوعمروقيسنوأسروجهكلفيفهزموا،العنسيالأسودجندوبقية،العوام

فعنفهما،أسيرينبكرأبيإلىأميةأبيبنالمهاجربهماوبعث،العنسيالأسودوبايع،أيضاارتدقد

سراحهماوأطلق،وجلعزاللهإلىسرائرهماووكل،علانيتهمامنهمافقبلإليهفاعتذرا،وأنبهما

قومهما.إلىوردهما

بعدالسلامعليهحياتهفيعليهاكانواالتيأماكنهمإلىباليمنكانواالذينع!ي!اللهرسولعمالورجعت

وحصلإلاالعربجزيرةمنناحيةمنماأنهوملخصها،ذكرهالطالإيرادهااستقصينالو،طويلةحروب

منالناحيةتلكفيلمنعونايكونونوأمراءجيوشأإليهمالصديقفبعث،الناسلبعضرد!أهلهافي

هناكلمنالصديقجيشغلبإلاالمواطنتلكمنموطنفيوالمؤمنونالمشركونيتواجهفلاالمؤمنين

علىبذلكفيتقوون،كثيرةمغانموغنموا،عظيمةمقتلةمنهموقتلوا،والمنةالحمدودله،المرتدينمن

بهويستعدونأيضاقوةلهمفيحصلالناسفيفينفقهالصديقإلىيغنمونمابأخماسويبعثون،هنالكمن

تفصيله.سيأتيماعلى،والرومالأعاجممنقتلهميريدونمنقتالعلى

الصديق،منذمةوأهل،ولرسولهدلهطاعةأهلإلاالعرببجزيرةيبقلمحتىكذلكالأمريزلولم

الحمد.وللهمجراهمجرىومانجرانكأهل

.عشرةثنتيسنةوأوائلعشرةإحدىسنةأواخرفيكانالحروبهذهمنوقعماوعامة

.المستعانوباللهوالمشاهيرالأعيانمنالسنةهذهفيتوفيمنالحوادثهذهإيرادبعدولنذكر

اليمن.منجبلبنمعاذرجعوفيها

عنهما.اللهرضيالخطاببنعمرالصديقبكرأبواستبقىوفيها

السنةهذهفيتوفيمنذكر

إحدىسنةكانتلأنهاباليمامةقتلمنمعهموذكرنا،والمشاهيرالأعيانمنعشرةإحدىسنةأعني

.عشرةثنتيسنةربيعفيأنهاالمشهوركانوإن،بعضهمقولعلىعشرة

يومالأولربيعهافيوذلك،والاخرةالدنيافيآدمولدسيداللهعبدبنمحمد!ي!اللهرسولفيهاتوفي

بيانه.قدمناكما،المشهورعلىعشرهثانيالإثنين
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كانوقد،أبيهابأموممنى،ضيااطهرضيأأأفا!قابنتهتوفيت،الأشهرعلىأشهربستةوبعده

تكونيأنترضينأما":ذلكمعلهاوقال!،بهلحوقاأهلهأول!أنهاإليهاعهدعليهوسلامهاللهصلوات

عظمفلهذا،سواهابعدهيبقولمالمشهورعلى!ي!النبيبناتأصغروكانت")2(؟الجنةأهلنساءسيدة

لهوليس!يواللهرسولابناللهلعبدتوأماكانتإنها:ويقال!،والسلامالصلاةعليهبهأصيبتلأنهاأجرها

جهتها.منإلانسلوالسلامالصلاةعليه

عليهوصبتوضأفاطمةعلىعليزفافليلةوالسلامالصلاةعليهأنهرويوقد:بكاربنالزبيرقال!

،الهجرةبعدطالبأبيبنعليعمهاابنتزوجهاوقد.نسلهمافييباركأنلهماودعافاطمةوعلى

وبنى،ونصفأشهربأربعةعائشة!ي!اللهرسولتزويجبعد:وقيل،أحدبعد:وقيل.بدربعدوذلك

ذاكإذعمرهاوكان،درهمأربعمئةوقيمتهاالحطمية)3(درعهفأصدقها،ونصفأشهربسبعةذلكبعدبها

سنين.بستمنهاأسنعليوكان،أشهروخمسةسنةعشرةخمس

عنها.رغبةنذكرهالمبفاطمةعليتزويجفيموضوعةأحاديثوردتوقد

.-ذلكبعدالخطاببنعمربهاتزوجالتي-كلثوموأمومحسناوحسيناحسنالهفولدت

علي:عن،أبيهعن،السائببنعطاءأنبأنا،حمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)4(الإمامقال!وقد

وجرتين،وسقاءورحى،ليفثحشوهاأدممنووسادةبخميلةمعهابعثفاطمةزوجهلمااللهرسول!أن

فاذهبيبسبيأباكاللهجاءوقد،صدرياشتكيتلقدحتىسنوتأ3(لقدوالله:يومذاتلفاطمةعليفقال!

بكجاءما":فقال!ع!ي!النبيفأتت،يداي(مجلت)آحتىطحنتلقدواللهوأنا:فقالت،فاستخدميه

قالت:؟فعلتما:فقال!،ورجعت-تسألهأن-واستحيتعليكلأسلمجئت:قالت"؟بنيةأي

،صدرياشتكيتحتىسنوتلقدواللهاللهرسول!يا:عليفقال!،جميعافأتياه،أسألهأناستحييت

والله":فقال!،فأخدمناوسعةبسبياللهجاءكوقد،يدايمجلتحتىطحنتلقد:فاطمةوقالت

مج!ي!وقداللهرسول!فأتاهمافرجعا")7(عليهمأنفقماأجدلابطونهمتطوىالصفةأهلوأدعأعطيكمالا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الغابةوأسد(41918/)والاستيعاب(8222/)سعدابنطبقاتفي-عنهااللهرضي-الزهراءفاطمةترجمة

.(038-4377/)والإصابة(134-2181/)النبلاءأعلاموسير(7217/)

.(99و)(89)(5245)رقمومسلم(3624)رقمالبخاريرواه

التيوهيالحطمية:لهايقالدرععنهاللهرضيلعليوكانيعملهاكانرجلإلىتنسبكانتدروع:الحطمية

لهميقالقيسعبدمنبطنإلىمنسوبةهي:وقيل،الثقيلةالعريضةهي:وقيل،تكسرهاأيالسيوفتحطم

.(حطم)اللسان.الأقوالأشبهوهذا:قال.الدروعيعملونكانوامحارببنحطمة

صحيح.حديثوهو،حسنوإسناده)838(رقم(571-1601/)مسنده

.(سنا)واللسان(2514/)النهاية.نستقيأيونسنو،سنوت

العمل.منتقرحت:مجلت

."أثمانهمعليهموأنفقأبيعهمولكني":المسندفيهذابعد
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رؤوسهما،تكشفتأقدامهماغطتوإذا،أقدامهماتكشفترؤوسهماغطتإذاقطيفتهمافيدخلا

كلمات":قال،بلى:قالا؟سألتمانيممابخيرأخبركماألا:قالثم،مكانكما:فقال،فثارا

إلىاويتماوإذا،عشراوتكبران،عشراوتحمدان،عشراصلاةكلدبرفياللهتسبحان،جبريلعلمنيهن

منذتركتهنمافوالله:قال"وثلاثينأربعاوكبرا،وثلاثينثلاثاواحمدا،وثلاثينثلاثافسبحافراشكما

،العراقأهليااللهقاتلكم:فقال؟صفينليلةولا:الكواابنلهفقال:قال،ع!ي!اللهرسولعلمنيهن

صفين.ليلةولانعم

علىعليمعصابرةفاطمةكانتفقد،الوجههذاغيرمن()1الصحيحينفيثابتالحديثهذاواخر

بنت)2(بدرةوقتفييتزوجأنأرادولكنه،ماتتحتىعليهايتزوجولم،وضيقهالعيشجهد

وإن،حراماأحلولاحلالاأحرملا":فقالالناسوخطب،ذلكمنع!ي!اللهرسولفأنف،جهلأبي

أحبإنيولكن،دينهاعنتفتنأنأخشىوإني،آذاهاماويؤذيني،رابهامايريبني،منيبضعةفاطمة

تحتاللهعدووبنتاللهنبيبنتتجتمعلاواللهفإنه،جهلأبيبنتويتزوجيطلقهاأنطالبأبيابن

الخطبة.عليفترك:قال")3(أبداواحدرجل

،نورثلا":قال!اللهرسولأنفأخبرهاالميراثبكرأبيمنسألتع!ي!اللهرسولماتولما

منأعولإني:وقال،ذلكفأبىالصدقةهذهعلىناظرازوجهايكونأنفسألت")4(صدقةفهوتركناما

لقرابةووالله،أضلأنيفعله!اللهرسولكانمماشيئاتركتإنأخشىوإني،يعولاللهرسولكان

مدةتبغضهتزلفلم،ذلكمننفسهافيوجدتفكأنها،قرابتيمنأصلأنإليأحبع!ي!اللهرسول

والمالالدارتركتماوالله:وقاليترضاهافجعلعليهافدخلالصديقجاءهامرضتفلما،حياتها

عنهما.اللهرضيفرضيت،البيتأهلومرضاتكمرسولهومرضاةاللهمرضاةابتغاءإلاوالعشيرةوالأهل

بإسنادحسنمرسلوهذا:قالثم،الشعبيعنخالدأبيبنإسماعيلطريقمن()البيهقيرواه

صحيح.

هيفغسلتها،تغسلهاأن-الصديق-امرأةعميسبنتأسماءإلىأوصتالوفاةحضرتهاولما

المطلب.عبدبنوالعباس:قيل،رافعأموسلمى،طالبأبيبنوعلي

)1(

2(لر

)3(

)4(

لرك(

في(85)(2727)-صحيحهفيومسلم،الصحابةفضائلفي(5037)-صحيحهفيالبخاريرواهالحديث

.والدعاءالذكر

جميلة.وقيل،جويريةهي(13028/)الأصولجامعفي

الخمس،فرضفي(0131)صحيحهفيوالبخاري،متقاربةبألفاظ(4326/)مسندهفيأحمدرواهالحديث

الصحابة.فضائلفي(59)(9424)صحيحهفيومسلم

.الجزءهذامنالصديقبكرأبيخلافةفيتخريجهسبقصحيححديث

.(7028/)النبوةودلائل(6892/)الكبرىالسننفي
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أعلم.والله،عليهيعوللافضعيفذلكبعدتغسللاأنوأوصتوفاتهاقبلاغتسلتأنهامنرويوما

أعلم.فالله،الصديقبكرأبووقيل،العباسعمها:وقيل،عليزوجهاعليهاصلىالذيوكان

عليهبعدهتوفيتإنها:وقيلعشرةإحدىسنةرمضانمنخلونلثلاثالثلاثاءليلةوذلكليلاودفنت

وقيل:،أشهربثلاثة:وقيل،يوماوسبعينبخمسة:وقيل،يومابسبعين:وقيل،بشهرينالسلام

عاشتفاطمةأن:عائشةعنعروةعنالزهريطريقمن()1الصحيحفيثبتماوالصحيح،أشهربثمانية

وأنها،السلامعليهبعدهبقائهامدةفيتضحكلمإنهاويقال،ليلاودفنت،أشهرستة!النبيبعد

إليه.وشوقها،عليهحزنهامنتذوبكانت

،ثلاثون:وقيل،وعشرونتسع:وقيلثمان:وقيل،سبع:فقيليومئذسنهامقدارفيواختلف

أعلم.والله،منهأقربقبلهومابعيدوهذا،سنةوثلاثونخمس:وقيل

سريرها.سترمنأولوهي،بالبقيعودفنت

الصديقمبايعةالتمسماتتفلما،فاطمةحياةالناسمنوجهلهكانعلياأن)2(الصحيحفيثبتوقد

،الميراثبسببحصلتوحشةمنوقعكانمالازالةالبيعةوهذه،البخاريفيمرويهوكمافبايعه

أعلم.والله،قررناكماعليهاالمتقدمةالبيعةمنثبتماينفيولا

السنة:هذهتوفيوممن

مولاة،النعمانبنعمروبنسلمةبنمالكبنحصنبنعمروبنثعلبةبنت)3(بركةأيمنأم
)4(ه

بوله،شربتوقد،ذلكبعدوكذلك،صغيروهووحضنته،أمهمنوقيل،أبيهمنورثها!يماللهرسول

فعرفتأيمنابنهامنهفولدتعبيداء6(وزوجهاأعتقهاوقد،النارمنبحظار)د(احتظرتلقد:لهافقال

إلىالهجرتينهاجرتوقد،زيدبنأسامةفولدت،اللهرسولمولى،حارثةبنزيدتزوجهاثم،به

والسير.الجهادفي(52)(9175)مسلموصحيح،المغازيفي(1442و)(0442)البخاريالإمامصحيح(1)

السير.في(4823)حبانابنوصحيحالسابقةالمصادرنفس)2(

وجامع(737/)الغابةوأسد(43917/)والاستيعاب(227-8223/)سعدابنطبقاتفي-أيمنأم-ترجمة)3(

-4432/)والإصابة(12/954)التهذيبوتهذيب(227-2223/)النبلاءأعلاموسير(12/177)الأصول

.(1/531)لشذراتوا(434

(43917/)والاستيعاب،وفروعه932()35/الكمالتهذيبفيمايعضدهأثبتناهوما،محرف"حصين":طفي()4

وغيرها.والإصابة

حزهايقيكالنارمنعظيمبحمىاحتميتلقد:بحظاراحتظرتومعنى.خطأ؟بحضاراحتضرت:طفي)5(

.(حظر)واللسان(1/404)النهاية.دخولهاويؤمنك

الخزرجي.الحارثبنعبيدهو)6(
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أمي،بعدأميهي:ويقولبيتهافييزورهاالسلامعليهوكان،الصالحاتمنوكانت،والمدينةالحبشة

عليهبعدهتوفيتوقد،المواليذكرفيذلكتقدمكما،بيتهافييزورانهاوعمربكرأبوكانوكذلك

أشهر.بستةوقيلأشهربخمسةوالسلامالصلاة

ومنهم:

"ء)1(رو.

وكان،بعدهاومابدراشهد،الأنصارحليف،البلويالعجلانبنعديبنثعلبةبنالمحرمبنتابت

أعلمأنت:وقال،الوليدبنلخالدفسلمهاإليهالرايةدفعترواحةبناللهعبدقتلفلمامؤتةحضرممن

:)2(طليحةيقولحينوذلكمحصنبنعكاشةمعهوقتلقتلهالأسديطليحةأنتقدموقد،منيبالقتال

الطويل(منأ

مجالتحتالغنميوعكاشةثاوياأقرمابنغادرتعشية

وهذاع!يمالنبيحياةفيقتلأنهعروةوعن،عشرةثنتيسنةوقيل،عشرةإحدىسنةفيوذلك

أعلم.والله،الأولوالصحيح،غريب

ومنهم:

خطيب:أيضالهويقالالأنصارخطيبمحمدأبو،الخزرجيالأفمطري)3(شماسبنقيسبنثابت

فقتل،النبوةدلائلفيالحديثتقدموقد،بالشهادةبشرهأنهوالسلامالصلاةعليهعنهثبتوقد!يمالنبي

.بيدهيومئذالأنصاررايةوكانت،شهيدااليمامةيوم

الرجلنعم":قال!يماللهرسولأنهريرةأبيعنمسلمشرطعلىبإسناد)4(الترمذيوروى

."شماسبنقيسبنثابت

الرحمن،عبدبنسليمانحدثنا:الدمشقيالمعلىبنأحمدحدثنا:)5(الطبرانيالقاسمأبووقال

المدينةقدمت:قالالخراسانيعطاءعن،جابربنيزيدبنالرحمنعبدحدثني،مسلمبنالوليدحدثنا

سمعت:فقالتفسألتها،ابنتهإلىفأرشدوني،شماسبنقيسبنثابتبحديثيحدثنيعمنفسألت

:يقولأبي

.(1/091)والإصابة(1/265)الغابةوأسد،(1/991)الاستيعابفي-أقرمبنثابت-ترجمة(1)

.الجزءهذامن17صقتلهوخبرالأبياتتخريجمر)2(

-13/218)الأصولوجامع(2002/)والاستيعاب(5602/)سعدابنطبقاتفي-قيسبنثابت-ترجمة)3(

.(691-1/591)والإصابة(431-1803/)النبلاءأعلاموسير(276-1/275)الغابةوأسد(912

،قالكماوهو:بشارقال.سهيلحديثمننعرفهإنماحسنحديثهذاوقال.المناقبفي(5937)الجامع)4(

تخريجه.فيمبينهوكما،وإرسالهوصلهفيوللاختلافمتنهفيلغرابةتحسينهعلىاقتصروإنما

.(0132)رقمالكبيرالمعجمفي)5(
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وغلقثابتعلىاشتدتأ18:أ!نأ!هوفخورنحنالصلايحبأدلهإن!و:!اللهرسولعلىأنزللما

أحبرجلأنا:وقال!،منهاعليهكبربمافأخبرهفسأله،اللهرسول!فأخبر،يبكيوطفق،بابهعليه

اللهويدخلك،بخيروتموتبخيرتعيشبل،منهملستإنك":فقال!،قوميأسودوأن،الجمال!

بائقول!لإولاتجهرواالنبىصؤتفؤقأصحوتكتمترفعوالاءامنواالذينلأيها):اللهرسولعلىأنزلفلما."الجنة

،الصوتجهيروأنه،منهاعليهكبربمافأخبرهإليهفأرسل!يوالنبيفأخبر،ذلكمثلفعل(2:الحجراتأ

شهيدأوتقتلحميداتعيشبل،منهملستإنك":فقال!،عملهحبطممنيكونأنيتخوفوأنه

ثابتسار،الكذابومسيلمةواليمامةالردةأهلإلىالمسلمينبكرأبواستنفرفلما"الجنةاللهويدخلك

مولىوسالمثابتفقال!،مراتثلاثالمسلمينهزمواحنيفةوبنيمسيلمةلقوافلما،سارفيمن

قتلا.حتىفقاتلافيهافدخلاحفرةلأنفسهمافجعلا،ع!ي!اللهرسولمعنقاتلكناهكذاما:حذيفةأبي

منرجلبيمربالأمسقتلتلماإني:فقالمنامهفيقيسبنثابتالمسلمينمنرجلوأري:قالت

أكفأوقد،طولهفي)1(يستنفرولمنزلهوعندالعسكرأقصىفيومنزلهنفيسةدرعأمنيفانتزعالمسلمين

قدمتفإذا،فليأخذهادرعيإلىفليبعثالوليدبنخالدوائت،رحلاالبزمةفوقوجعل،بزمةالدرععلى

وإياك،عتيقرقيقيمنوفلان،كذاالمالمنولي،كذاالدينمنعليأنفأعلمهاللهرسول!خليفةعلى

بكرأبيعلىوقدم،ذكركمافوجدهاالدرعإلىفوجهخالدافأتى:قال،فتضيعهحلمهذا:تقولأن

بنقيسبنثابتإلاموتهبعدوصيتهجازتأحدانعلمفلا،موتهبعدوصيتهبكرأبوفأنفذ،فأخبره

"!)2(

س.

صؤتفؤقاصحؤتكتمترفعوالاميو:بقولهالمتعلقوالحديث.أخرشواهدالقصةوهذهالحديثولهذا

أنس.عن)3(مسلمصحيحفي!النبى

تحنطوقداليمامةيومجاء،شماسبنقيسبنثابتأن:أنسعنثابتعن:سلمةبنحمادوقال

لهوكانتفقتل،هؤلاءصنعمماإليكوأعتذر،هؤلاءبهجاءمماإليكأبرأإنياللهم:وقالأكفانهونشر

وأوصاه،وكذاكذامكانفيالكانونتحتقدرفيدرعيإن:فقال!النائميرىفيمارجلفراهفسرقتدرع

أيضا.(4أالطبرانيرواه.الوصاياوأنفذوا،فوجدوهاالدرعفطلبوا،بوصايا

لطولونشاطهلمرحهعدا:أياستنانايستنالفرسواستن،مصادرهعنهناوما.تحريفوهو،تبن:طفي)1(

.(سنن)واللسان(3014/)النهاية.حبله

شواهد.لهاالمصنفقالكماالقصةولكن،مجهولةشماسبنقيسبنثابتبنتالحديثهذاإسنادفي)2(

.الإيمانفي(188)(911)مسلمصحيح)3(

.(7013)رقمالكبيرالمعجم()4
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ولمنهم:

صء)1(05
عامأسلم:ويقال:هجرةله،المزوميعموانبنعائذ)2(بنعمروبنوهبأبيبنحزن

اسمأأغيرلا:وقالفامتنعسهلايسميهأن!اللهرسولأراد.المسيببنسعيدجدوهو،الفتح

الرحمنعبدابناهأيضأمعهوقتل.اليمامةيوماستشهد0فينا)3(الحزونةتزلفلم،أبوايسمانيه

.حزنبنوهببنحكيمابنهوابن،ووهب

غيلةقتله،العنسيالأسودقتلواالذيناليمنأمراءأحدالفارسيداذويهالسنةهذهفياستشهدوممن

فقبل،ذلكأنكرقتلهعلىالصديقعنفهفلما،الإسلامإلىيرجعأنقبلارتدحينمكشوحبنقيس

وإسلامه.علانيته

ومنهم:

زيدوكان،لأبيهالخطاببنعمرأخووهو،محمدأبوالعدويالقوشىنفيلبنالخطاببن(زيد)!

عديبنمعنوبينبينهع!يواللهرسولاخىوقد،بعدهاوما،بدراوشهد،قديماأسلم،عمرمنأكبر

قتلحتىبهايتقدميزلفلم،بيدهيومئذالمهاجرينرايةكانتوقد،باليمامةجميعاقتلاوقدالأنصاري

وكان،نهارواسمه،عنفوةبنالرجاليومئذزيدقتلوقد،حذيفةأبيمولىسالمفأخذها،فسقطت

عظيمة،فتنةبهفحصل،بالرسالةلهوشهدمسيلمةفصدقورجعارتدثمالبقرةوقرأأسلمقدهذاالرجال

أسلموقد،الحنفيمريمأبو:لهيقالرجلزيداقتلثم.زيدعناللهرضي،زيديدعلىوفاتهفكانت

قتلهإنما:وقيل،يدهعلىيهنيولمبيديزيداأكرماللهإنالمؤمنينأميريا:لعمروقالذلكبعد

وهذا،مريمأبااستقضىعمرلأن:وقالعمر)6(أبوورجحه،هذامريمأبيعم)5(ابنصبيحبنسلمة

أعلم.والله،تقدممانفيعلىيدللا

قبلي.واستشهد،قبليأسلم،الحسنيينإلىسبقني:الخطاببنزيدمقتلبلغهلماعمرقالوقد

(24/)الغابةوأسد(13/313)الأصولوجامع(1104/)الاستيعابفي-وهبأبيبنحزن-ترجمة)1(

.(1/532)والإصابة(2432/)التهذيبوتهذيب(095)5/الكمالوتهذيب

ترجمته.مصادرفيمايعضدهأثبتناهوما،محرف"عامر":طفي2()

.الأدبفي(0961)البخاريصحيح)3(

-2055/)والاستيعاب(1367/)الأولياءوحلية(3274/)سعدابنطبقاتفي-الخطاببنزيد-ترجمة)4(

وسير(402-1302/)واللغاتالأسماءوتهذيب(2285/)الغابةوأسد(41/901)الأصولوجامع(553

.(1565/)والإصابة(3114/)التهذيبوتهذيب65(5/1)الكمالوتهذيب(992-1792/)النبلاءأعلام

.الاستيعابعنهناوما،تصحيف؟عمرابن:طفي)3(

أعلم.والله،عمراستقضاهمازيدقاتلكانلومريمأبالأن،هذاإلىأميلالنفس:اللهرحمهعمرأبوقال)6(

.(525)الاستيعاب
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الشعرأحسنكنتلو:ذكرهاالمتقدمالأبياتبتلكمالكاأخاهيرثيجعلحيننويرةبنلمتمموقال

لهفقال،عليهحزنتماأخوكعليهذهبماعلىذهبأخيأنلو:متمملهفقال،قلتكمالقلت

بنزيدذكرتنيإلاالصباهبتما:يقولعمركانهذاومع،بهعزيتنيمابمثلأحدعزانيما:عمر

عنه.اللهرضي،الخطاب

ومنهم:

ثبيتةلزوجتهمعتقاكانوإنما،ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبيمولى)2(معقلابن:ويقالعبيدبن)1(سالم

ادعوهتم)اللهأنزلفلما،عتبةبنالوليدبنتفاطمةأخيهبابنةوزوجه)4(حذيفةأبوتبناهوقديعار)3(بنت

سالماإناللهرسوليا:فقالتعمروبنسهلبنتسهلةحذيفةأبيامرأةجاءت(د.ا!حزابأ!لألإلهتم

ساداتمنوكان،الرضاعةبتلكعليهايدخلفكانفأرضعتهترضعهأنفأمرها،غفلوأناعلييدخل

وفيهم،المهاجرينمنبهابمنيصليفكان"!ي!اللهرسولقبلالمدينةإلىوهاجرقديماأسلم،المسلمين

فيهمقالالذينالأربعةأحدوهو،بعدهاومابدراوشهد،القرآنحفظهلكثرةالخطاببنعمر

حذيفة.أبيمولىسالمامنهمفذكر")د(أربعةمنالقرآناستقرئوا":"!ي!اللهرسول

بنعمرأبوقال،شورىجعلتهالماحياسالمكانلو:احتضرلماقالأنهعمرعنوروي

مقتلبعداليمامةيومالرايةأخذولما.الخلافةيوليهفيمنرأيهعنيصدركانأنهمعناه.6(البماعبد

.إذاأناالقرآنحاملبئس:فقال؟قبلكمننؤتىأنأتخشى:المهاجرونلهقالالخطاببنزيد

قتلهمنظتقذإلارسولمومامحمد):يقولوهوفاحتضنهافقطعت،بيسارهفأخذهااليمنىيدهانقطعت

قالصرعفلما(0146الىعصأ-ل!وكثيرربيونصهقنلنجىمنوكاين)1441:!رأنالأ!الرسل

فأضجعوني:قال،قتل:قالوا؟فلانفعلفما:قال،قتل:قالوا؟حذيفةأبوفعلما:لأصحابه

فجعله،سائبةأعتقتهإنما:وقالتفردته")7(بثينة"أعتقتهالتيمولاتهإلىبميراثهعمربعثوقد.بينهما

.المالبيتفيعمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الأصولوجامع(2567/)والاستيعاب(177-1176/)الأولياءحليةفي-حذيفةأبيمولىسالم-ترجمة

أعلاموسير(702-1602/)واللغاتالأسماءوتهذيب(903-2703/)الغابةوأسد(4/1154-157)

.(8-26/)والإصابة(017-1/671)النبلاء

.مصادرهمنوالتصحيح،تحريف؟يعملابن؟طفي

الترجمة.مصادرمنوالتصحيح،تحريف؟يعاد:طفي

تحريف.؟حنيفة:طفي

كعب،بنوأبي،حذيفةأبيمولىوسالم،مسعودابنمن:أربعةمنالقراناستقرؤوا":الحديثتمام

الصحابة.فضائلفي(171)(2464)صحيحهفيمسلمأخرجه"جبلبنومعاذ

.(2685/)لاستيعابا

.(2568/)الاستيعاب.عمرةهووثالثالاسمينهذينبينخلافاسمهاوفي؟ثبيتة:اسمهاأسطرقبلتقدم
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ومنهم:

بنثعلبةبنزيدبنودعبدبنلوذانبنخرشةبنأوسبنسماكويقالخرشةبن)1(سماكدجانةأبو

شديداوقاتل،أحديوموأبلىبدراشهد.الخزرجيالأنصاريالخزرجبنكعببنساعدةبنالخزرج

هذهإن":السلامعليهفقال،الحربعنديتبختروكانحقهفأعطاهسيفايومئذ!ي!اللهرسولوأعطاه

بالشجاعة.لهشعارا،حمراءبعصابةرأسهيعصبوكان.")2(الموطنهذافيإلا،اللهيبغضهالمشية

حتىيقاتليزلفلم،رجلهفانكسرتالحديقةيومئذحنيفةبنيعلىاقتحمممنإنهويقالاليمامةوشهد

قال،بالسيفدجانةأبووعلاهبالحربةوحشيرماهحرببنوحشيمعمسيلمةقتلوقد.يومئذقتل

وأما.أصحوالأول،عليمعصفينشهدحتىعالشإنهقيلوقد.قتلهأيناأعلمفربك:وحشي

أعلم.والله،إليهيلتفتولاضعيففإسنادهدجانةأبيإلىالمنسوبالحرز)3(ذكرمنعنهيروىما

ومنهم:

بدراوشهدوهاجرقديماأسلم،شمسعبدبنيحليف،الأسديربيعةبنوهببنع)4(.:

.سويحاجبهوأسلم،يسلمفلمالغسانيشمرأبيبنالحارثإلىاللهرسولرسولوكان،بعدهاوما

.أجنأ)5(نحيفاطوالارجلاوكان،سنةوأربعينبضععناليمامةيوموهببنشجاعواستشهد

ومنهم:

الدوسي،دوسبنغنمبنفهم)7(بنسليمبنثعلبةبنالعاصربنطريفبنعمروبن)6(الطفيل

إلى!النبيهاجرفلما،يديهعلىاللهفهداهماللهإلىفدعاهمقومهإلىوذهب،الهجرةقبلقديماأسلم

،عمروابنهومعهالمسلمينمعاليمامةعامخرجوقد،مسلميندوسمنبيتأهلبتسعينجاءهالمدينة

فلميلحقهأنيجهتدابنهوكأن،فرجهافيأدخلتهامرأةوكأن،حلققدرأسهكأنالمنامفيالطفيلفرأى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

-2451/)الغابةوأسد(691-14591/)الأصولوجامع(2651/)الاستيعابفي-دجانةأبي-ترجمة

.(277/)والإصابة(542-1/432)النبلاءأعلاموسير(-2227228/)واللغاتالأسماءوتهذيب(524

الصحابة.فضائلفي(0247)صحيحهفيومسلم(3123/)مسندهفيأحمدرواهالحديث

المحققانأوردوقد.وضعهمنأدريمايصحلمشيءدجانةأبيوحرز:(1/245)سيرهفيالذهبيقال

الهامش.فيكاملاالحرزهذاالنبلاءأعلامسيرمنالأولللجزءالفاضلان

.(2138/)والإصابة(2505/)الغابةوأسد(2707/)الاستيعابفي-وهببنشجاع-ترجمة

.(جنأ)اللسان.الظهرأحدب:وأجنأتحريف؟أجنى:طفي

(81-3/78)الغابةوأسد(14938/)الأصولوجامع(2757/)الاستيعابفي-عمروبنالطفيل-ترجمة

.(226-2225/)والإصابة(34-14347/)النبلاءأعلاموسير

.مصادرهمنوالتصحيح،تحريفوهو؟فهر:طفي
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كماالأمروقعوقد.ذلكعامهينالهافلاالشهادةعلىيحرصابنهوأن،ويدفنسيقتلبأنهفأولها.يصل

.()1سيأتيكمااليرموكيومشهيداابنهقتلثم،أولها

ومنهم:

د2بنبشربنوقشالأنصاري:أسلمع!يديمصعببنعميرقبلالهجرةقبلإسلاممعاذ،

لهتضيءعصاهوكانت،الأشرفبنكعبقتلممنوكان.بعدهاومابدراوشهد،الحضيربنوأسيد

ظلمؤ.فياللهرسولعندمنخرجإذا

بلا!لهوكان،سنةوأربعينخمسعنشهيدااليمامةيومقتل:الزهريعنعقبةبنموسىقال

وعنا!.

عائشةعن،الزبيربناللهعبدبنعبادعن،الزبيربنجعفربنمحمدعن:إسحاقبنمحمدوقال

قالت:

.")3(لهاغفراللهم":فقالعبادصوتفسمعالثهرسولتهجد

وم!هم:

رحمه،شابوهوفقتلهسهماليمامةيومأصابه،الرماةمنبدري:مظعونبنعثمانبن)4(السائب

ومنهم:

الله.رحمه،يومئذواستشهدالعوامبنالزبيرأخو)د(العوامبنالسائب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الجزءهذامن13سنةوفياتمعترجمتهستأتي

-3015/)الغابةوأسد(043-14/942)الأصولوجامع(108)الاستيعابفي-بشربنعباد-ترجمة

.(2263/)والإصابة(337034-1/)النبلاءأعلاموسير(151

فييعلىأبوووصله،"عباداارحماللهم":بلفظالشهاداتفي(2655)معلقأصحيحهفيالبخاريرواهالحديث

المسجد،فيبشربنعبادوتهجدبيتيفيع!ي!النبيتهجد:قالتعائشةعنعبادحديثمن)4388(رقممسنده

.)5/265(الفتحوانظرإسحاقابنعنعنةوفيه"عباداارحم"اللهم:فقال،صوتهع!ي!اللهرسولفسمع

بنيحيىفإن،بينغلطوهو:عائشةعن،عبادبنيحيىعن:يعلىأبيمسندمنالمطبوعفيوقع:ملاحظة)

فيحجرابنالحافظبهصرحكما،عائشةعن،الزبيربناللهعبدبنعباد:أبيهعنرواهوإنما،عائشةيلقلمعباد

.()بشار(عائشةوفاةبعدشكبلاولدعبادبنيحيىأنذلكواية،عجيبتخبيطففيهمحققهكلامأما.الفتح

(1/163)النبلاءأعلاموسير(1/318)الغابةوأسد(575)الاستيعابفي-عثمانبن-السائبترجمة

.(211/)والإصابة

.(أ-2112/)والإصطبة(931-2318/)الغابةوأسد(575)الاستيعابفي-العوامبنالسائب-ترجمة
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ومنهم:

شموهاجرقديمأأسلم،العامريالقرشيودعبدبنشمسعبدبنعمووبنسهيلبن)1(اللهعبد

يوموقتل،معهمفشهدهاالمسلمينإلىفرتواجهوافلمامعهمخرجبدريومكانفلما،بمكةاستضعف

ليشفعالشهيدإن":قال!ي!اللهرسولأنبلغني:سهيلفقال،فيهأباهعزىبكرأبوحجفلما،اليمامة

بي.يبدأأنفأرجو")2(أهلهمنلسبعين

ومنهم:

وفضلائهم،الصحابةساداتمنكان،الخزرجيالأنصاريلمحلولبنأبيبناللهعبدبن)3(اللهعبد

فيهاللهرسوللهأذنولو،أبيهعلىالناسأشدوكان،المنافقينرأسأبوهوكان،بعدهاومابدراشهد

عنه.اللهرضياليمامةيوماستشهدوقد،اللهعبدع!ي!اللهرسولفسماه،الحباباسمهوكان،عنقهلضرب

ومنهم:

والأخباروالشراببالطعاميأتيكانالذيإنه:ويقال،قديمأأسلم)4(الصديقبكرأبيبناللهعبد

بأمريسمعفلا،كبائتبمكةويصبحعندهماويبيت،ثويىبغاروهمابكرأبيوإلى!ي!اللهرسولإلى

فاندملت،فذوىبسهبمالثقفيمحجنأبالهيقالرجلفرماهالطائفشهدوقد.بهأخبرهماإلابهيكادان

.عشرةإحدىسنةشوالفيماتحتىحمتا)5(منهايزللمولكن

ومنهم:

الأسديخزيمةبنأسدبندودانبنغنمبنكبير)7(بنمرةبنقيسبنحرثانبن)6(محصنبنعكاشعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(323-2322/)والإصابة(3271/)الغابةوأسد(259)الاستيعابفي-سهيلبناللهعبد-ترجمة

عنكلاهماالسيرفي(0466)رقمصحيحهفيحبانوابن،الجهادفي(2522)سننهفيداودأبورواهالحديث

صحيح.حديثوهو،الدرداءأبي

الأصولوجامع(6273/)والاستيعاب(09-398/)سعدابنطبقاتفي-أبيبناللهعبدبناللهعبد-ترجمة

.(1ا-64243/)والإصابة(1/276)واللغاتالأسماءوتهذيب(3692/)الغابةوأسد(41/047-471)

3188/)الغابةوأسد(14943/)الأصولوجامع(874-875)الاستيعابفي-بكرأبيبناللهعبد-ترجمة

.(284-2283/)والإصابة(1262/)واللغاتالأسماءوتهذيب(535-992و

.(همت)والتاجوالقاموساللسان.وفسدتغير-كفرح-حمت

الأصولوجامع(8101-0801)والاستيعاب(2/12)الأولياءحليةفي-محصنبن-عكاشةترجمة

النبلاءأعلاموسير(1/338)واللغاتالأسماءوتهذيب(467/)الغابةوأسد(14532-533/)

.(494-ه249/)والإصابة(1/753-803))

المشتبهوتوضيحالأصولجامععنهناوما،تحريفوكلاهما؟بكير:الإصابةوفي،كثير:والاستيعابطفي

(/7792).
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هـأ1لمنةت،وفجا

،بدراوشهدهاجر،وفضلائهمالصحابةساداتمنوكان،محصنأبايكنى،شمسعبدبنيحليف

منأمضىسيفايدهفيفعاد،عرجونايومئذاللهرسولفأعطاه،سيفهوانكسر،حسنابلاءيومئذوأبلى

بعدها.وماوالخندقأحداوشهد."العون"يسمىالسيفذلكوكان.المتنشديدالحديد

اللهرسوليا:عكاشةفقال،حساببغيرالجنةيدخلونالذينألفاالسبعينع!ي!اللهرسولذكرولما

نأاللهادعاللهرسوليا:فقالآخررجلقامثم(")1منهماجعلهاللهم":فقال.منهميجعلنيأناللهادع

القطع.تفيدطرقمنمرويوالحديث."عكاشةبهاسبقك":فقال،منهميجعلني

فتلقاهما،طليعةيديهبينأقرمبنوثابتفبعثهالقصةبذيالصديقإمرةيومخالدمععكاشةخرجوقد

بعدطليحةأسلمثم،طليحةبنحبالمقتلهقبلعكاشةقتلوقد،فقتلاهماسلمةوأخوهالأسديطليحة

عنه.اللهرضيالناسأجملمنوكان،سنةوأربعينأربعايومئذعكاشةعمروكان،ذكرناكماذلك

ومنهم:

أخووهو.عوفبنعمروبنيحليف،البلويضمبيعةبنعجلانبنالجد)3(بنعديبن2معن

بينه!ي!اللهرسولآخىقدوكان،المشاهدوسائروالخندقوأحداوبدراانعقبةشهد،عديبنعاصم

عنهما.اللهرضياليمامةيومجميعافقتلاالخطاببنزيدوبين

:قالأبيهعن،سالمعن،شهابابنعن:مالكوقال

،بعدهنفتتنأنونخشىقبلهمتناأنوددناوالله:وقالواماتحين!ي!اللهرسولعلىالناسبكى

حيا.صدقتهكماميتالأصدقهقبلهأموتأنأحبماواللهلكني:عديبنمعنفقال

ومنهم:

،بالبطاحالوليدبنخالدعفهمامعقتلا،)4(المغيرةبنالوليدبنعمارةابناعبيدةوأبوالوليد

.مشهورةوقضيته،النجاشيإلىالعاصبنعمروصاحبوهو،الوليدبنعمارةوأبوهما

صحيحهفيومسلم،اللباسفي(1581)صحيحهفيوالبخاري(2456/)مسندهفيأحمدالإمامرواهالحديث(1)

.متعددةطرقمنالإيمانفي(368و162)

واللغاتالأسماءوتهذيب(132-15/122)الأصولوجامع(1441)الاستيعابفي-عديبنمعن-ترجمة)2(

.(3484/)والإصابة(5238/)الغابةوأسد(2701/)

.مصادرهمنوالتصحيح.تحريف؟الجعد:طفي)3(

وأسد،تصحيحهمنبدلاخطأوهوأبوهعبيدةأباأنوفيه(-15571558)الاستيعابفيوأخبارهماترجمتهما)4(

.(963-3638/)والإصابة(5534/)الغابة



55أهـأسنةوفيات

ومنهم:

وهاجر،الأرقمدارقبلقديماأسلم:العبشميالقرشيشمسعبدبنربيعةبنعتبةبن)1(حذيفةأبو

قتلاوقدبشربنعبادوبينبينهع!ي!اللهرسولوآخى،بعدهاومابدراوشهدالمدينةوإلىالحبشةإلى

حسنطويلاوكان،سنةوخمسينأربعاأوثلاثايومئذحذيفةأبيعمروكان.اليمامةيومشهيدين

هاشم.وقيل،هشيماسمه)2(وقيل-زائدةسنلهالذيوهو-،أثعل،الوجه

)3(
ومنهم:

قريبا.تقدمخرشةبنسماكواسمهدجانةأبو

الصحابةومنالقرآنحملةمنوخمسونأربعمئةاليمامةيومالمسلمينمنقتلفقدوبالجملة

.المستعانوباللهلشهرتهمهؤلاءأوردناوإنما.وغيرهم

المهاجرين:منيومئذاستشهدوممن:قلت

.بدريمهاجري،غنم)4(بنيحليفعمروبنمالك

.بدري،الأسديرئاب)5(بنرقيشبنويزيد

.)6(الأمويأميةبنالعاصبنسعيدبنوالحكم

)7(
.منافعبدبنالمطلببنيحليف،الأزديمالكبناللهعبدأخوبحينةبنمالكبنوجبير

.بدري،عديبنيحليف،الليثيالبكير)8(بنوعامر

شمس.عبدبنيحليفربيعةبنومالك

هاشم،وقيل،هشيموقيل،مهشم:اسمهيقال:وفيه(1632-1631)الاستيعابفي-حذيفةأبي-ترجمة(1)

(5282/)الغابةوأسد،هشيماسمهإنوقيل،هشامحذيفةأبو:وفيه(894-15/794)الأصولوجامع

(-1164167/)النبلاءأعلاموسير،حذيفةأبو(72-607/و)هشيم(5604/و)هشام(5304/و)مهشم

قيس.وقيل،هاشموقيل،هشيم:وقيل،مهشماسمه:معاويةقال:وفيه(-44243/)والإصابة

.للسياقهناوما،وكان:طفي)2(

بخطمنهالقطعةهذهوصلتوقد،الذهبيلشيخهالإسلامتاريخمنالمصنفنقلهالفصلهذاأنالمقابلةمنلناتبين)3(

.(بشار)عليهاالأعلامفضبطنا،عنديومصورتها(5003أياصوفيامجلد)الذهبي

شمس.عبدبنيحليفالسلميعمروبنمالك:(1355)الاستيعابفي(4)

.(5487/)الغابةوأسد(5741)الاستيعابمنوالتصحيح،تحريف؟رباب:طفي)5(

.(653-535)الاستيعاب()6

.(234)والاستيعاب(1/29)خليفةتاريخفيجبيروترجمة،تصحيفوهو؟وحسن:طفي)7(

.(788)والاستيعاب(39)خليفةتاريخفيالبكيرابنوترجمة،تحريف؟البكربنعامر:طفي)8(
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،هـ11سمنةاتفحاو

.عمروبنأميةبن)1(صفوانأميةوأبو

.الدارعبدبنيحليفأوس)2(بنويزيد

الثقفي.(أ3حارثةبن()4معلى:ويقال3وحبى

الثقنكي.جاريةبنأسيدبنوحبيب

المخزومي.شصسعبدبنوالوليد

.العدويئجرةبنعمروبناللهوعبد

الحبشة.مهاجرةمنوهو،السهميقيسبنالحارثبنقيسوأبو

قيس.بنالحارثبناللهوعبد

الأولين،المهاجرينمن،العامرينصربنودعبدبنقيسأبيبنالعزىعبدبنمخرمةبناللهوعبد

يومئذ.وقتل،بعدهاومابدراشهد

.العامريسرحأبيبنلمععدبنأ6(أويسبنوعمرو

.العامريعمروبن)7(سليطبنولسليط

.العامريخرشةأبيبنوربيعة

عامر.بنيمنرحضةبنالحارثبناللهوعبد

تواجمهم:ذكرنامنغيرالأنصارومن

الفتح،يومقومهرايةمعهكانت،حزمبن!روأخووهو،النجاريلوذانبنزيدبنحزمبنعمارة

يومئذ.وقتلبدراشهدوقد

بعدها.ومابدراوشهدالأولىالعقبةشهد،السلميحرامبنزيدبننابىءبنعامربنوعقبة

.(722)والاستيعاب(19)خليفةتاريخ(1)

الإصابة.هامش(3964/)والاستيعاب(29)خليفةتاريخ(2)

فيالأميروقبله031()1/الإصابةفيحجرابنالحافظقيده،الممالةالموحدةالباءوتشديدالمهملةالحاءبضم)3(

ويقال،الحروفاخربياءين"حي":فيهويقال.الإسلامتاريخفيالذهبيبخطكذلكوهو،(583)2/الإكمال

.)بشار(الطبريعننقلاالأميرعليهونص()29خليفةتاريخفيكما،واحدةوياءالمهملةبالحاء"حي"

صوفيا.آيامجلدمن(الإسلامتاريخفي187الورقة)الذهبيبخطهكذا(4)

.الإسلامتاريخفيالذهبيبخطمجوداووجدناه،(584-583)2/الإكمالفيالأميربينهكما"جارية":وقيل()5

أبيبنعمرو:(9171)3/الاستيعابوفي،03(55صوفياآيامجلدمن187الورقة)أيضأالذهبيبخطهكذا)6(

أويس.

الذهبي.وخط،645()2/الاستيعابمنوأثبتناه،طمنالاسمهذاسقط)7(



57هـ19لممنةوفيات

.قولفي.بدري،عوفبنسالمبنيمنهزالبنوثابت

أصابهاليمامةيومكانفلما،بعدهاومابدراشهد،جحجبىبنيمنثعلبةبناللهعبدبنعقيلوأبو

.كثيرةجراحاتأصابتهوقد،قتلحتىفقاتلسيفهوأخذتحزمثمفنزعه

عتيك.بناللهوعبد

سهل.بنورافع

الأشعهلي.(زيد)1بنوحاجب

.عدي3بئوسهل

.أولي!بنومالك

)2(
.اوسبنوعمير

جحجبى.بنيمنعتبةبنوطلحة

.الحارثمولىورباح

.عديبنومعن

جحجبى.بنيمنعامربنمالكبنوجزء

)3(--
.بدريالخزرجيعمروبنإياسبنوودده

)4(هص
العبالس.بنوجرول

تابت.بنوعامر

الخزرجي.اللهعبدبنوبشر

")5(
لميمبنوكليب

،عتبانبناللهوعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

الإصابةوفى،يزيدبنحاجب:(1/377)الغابةوأسد(028)والاستيعاب(49)خليفةتاريخفي

يزيد.أوزيدابن:(1273/)

جسريومفقتلعمروأما،المقصودهووعمير،أخوانوكلاهما(59)خليفةتاريخعنهناوما؟عمر:طفي

.(1212و1651)الاستيعاب،عبيدأبي

.(5424/)الغابةوأسد(67)والاستيعاب(1/49)خليفةتاريخ.كبيرخلافأبيهواسماسمهفي

.(262)والاستيعاب(59)خليفةتاريخمنوالتصحيح،تحريفوهو،مروان:طفي

وفي(1328)والاستيعاب.(59)خليفةتاريخفيوترجمته.تميمبنبشربنكليب:المصادربعضفي

.(3603/)الإصابة.نسربنتميمبنكليب:أخرىمصادر
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)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

أحصأسنةوفيات

.)1(وديعةبنوإياس

.يربوعبنوأسعد)2(

.)3(حارثةبنوستد

(4)

.حمانبنوسعد

)6((5):ا.

حمير.منومحاسن

.سنانبنمسعود:وقيل،مسعودبنوسلمة

.عياضبنوضمرة

.)7(أنيسبناللهوعبد

المازني.غزيةبنحبهوأبو

أيضا.ذلكفيهيقالأنهأي"ودفة"نسختهحاشيةفيالذهبيوكتب،بخطهللذهبيالإسلاموتاريخطفيهكذا

.بالفاء"ودفة"الغابةأسدفيالأثيرابنرجحوقد

،03(50صوفياأيامجلدمن187الورقة)الإسلامتاريخفيالذهبيبخطكذلكوهو،والمطبوعالأصلفيهكذا

فيالبرعبدابنوذكر.وغيرهم05()1/الإصابةفيحجروابن،59()1/الاستيعابفيالبرعبدابنترجمهوكذا

الأنصارييربوعبنأسعد"35()1/الإصابةفيحجروابن88(1/)الغابةأسدفيالأثيروابن82(1/)الاستيعاب

،الأسماءفيالواقعالخلفهذاإلىيشيرواولم.أيضااليمامةيوماستشهدأنهجميعاوذكروا"الساعديالخزرجي

"أسيدا"فالذي،الأخيرأرجحوأنا؟المؤرخينبينالتسميةفياختلافهوأماليمامةيوماستشهداأخوانهمافهل

فهو"أسعد"باسمذكرهالذيأما.الزهريعنعقبةبنموسىوذكره،ووثيمةوالعسكريوالواقديإسحاقابنهو

.)بشار(أعلموالله،واحدفهما،عنهأخذومنعمربنسيف

الغابةوأسد(583)الاستيعابفيهناكماوهو،جاريةبنسعد:(123/)والإصابة(69)خليفةتاريخفي

.(الذهبيبخط)الإسلاموتاريخ(2342/)

(585)والاستيعاب(69)خليفةتاريخ.وجمازحماربينخلافأبيهاسموفي.تحريفوهو؟سهل:طفي

.(223/)والإصابة(2134/)الغابةوأسد

.(4651)والاستيعاب(69)خليفةتاريخ.تحريف؟محاسن:طفي

ابنوقال،المصنفمنهينقلالذيوهو(بخطه)للذهبيالإسلامتاريخفيمايعضدههناوما،خطأ"من":طفي

.)بشار("الحميريمخاشن":الاستيعابفيالبرعبد

الإصابةفيحجرابنالحافظذكرهفيماالواقديروايةوهي،بخطهللذهبيالإسلاموتاريخوطخفيهكذا

عياضبنضمرةأن974()2/الاستيعابفيالبرعبدابنوأشار.الجهنيهوأنهذكرثم.4548(الترجمة)2/

ذكره-كمااليمامةيوماستشهدصحابيأنيسبناللهعبدبأنيقرلابذلكوهو،أنيسبناللهعبدعمابنهوالجهني

وتهذيب087(-986)3/الاستيعابفيهـكما54سنةإلىعاشالذيأنيسبناللهعبدإلىيشيركأنهبل-الواقدي

.)بشار(كثيرابنالمؤلففتابعه،اليمامةشهداءأسماءفيالواقديروايةالذهبيذكروإنما.316(/1)4الكمال
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)1(
زيد.بنوحبيب

محصن.بنعمروبنوحبيب

خالد.بنوتابت

.النعمانبنوفروة

ماعص.بنوعائذ

ثابت.بنزيدأخو،الضحاكبنثابتبنويزيد

:)2(خياطبنخليفةقال

رجلا.وخمسونئمانيةاليمامةيوموالأنصارالمهاجرينمناستشهدمنفجميع

أعلم.واللهغيرهممنوالخمسينالأربعمئةوبقيةيعني

التيوأوائلهذهفيوالمشركونالمسلمونفيهاالتقىالتيالمواطنمنسقنافيماالكفارمنقتلوقد

والعصمة.التوفيقوبه،والمنةالحمدودله،ألفاخمسينعلىينيفما،قبلها

مشاهيرهم:فمن

لهايقالباليمنبلدةمنمخرجهأولخرج،غوثبنكعببنعبهلةواسمه،اللهلعنهالعنسيالأسود

فيبحذافيرهااليمنلهاستوسقت)3(ثمصنعاءتملكحتىشهرمضىفما،مقاتلسبعمئةومعهخبانكهف

أربعةأوأشهرثلاثةلهتمضلمثم.إليهكانماأحوجخانهولكنلهيحذقشيطانمعهوكان،مدةأقصر

وفيروز،الفارسيداذويهوهمذكرهقدمناكما،حقوأمراء،صدقإخوانيديعلىاللهقتلهحتىأشهر

وفاةقبل،عشرةإحدىسنةمنالأولربيعفيوذلك،المراديمكشوحبنوقيس،الديلمي

أعلم.فالله،بليلةوقيل،بليال!ي!اللهرسول

.أسلفناهكماذلكعلىقتلهليلةرسولهاللهأطلعوقد

ومنهم:

وقد،حنيفةبنيقومهمع!صاللهرسولإلىوافداالمدينةقدم:الكذاباليماميحبيببنمسيلمة

لو":لهفقال،اتبعتهبعدهمنالأمرمحمدليجعلإن:يقولوهوفسمعه!اللهرسولعليهوقف

فيهأريتالذيلأراكوإني،اللهليعقرنكأدبرتولئن،أعطيتكهما-يدهفيلعرجون-العودهذاسألتني

.طفيجاءوكذلك،"خباب":نسخةفيأنهالحاشيةفيالذهبيكتب(1)

.(511ص)تاريخهفيوالخبر،خطأوهو،حناط:الأصلفي)2(

اجتمع.:واستوسق،محرفة"استوثقت":طفي)3(



ءهـأأسخةوشجاأت06

اللهفأوحى،شأنهمافأهمهذهبمنسوارينيدهفيكأنالمنامفيرأىقد!ي!اللهرسولوكان"أريتما

وصاحب،صنعاءصاحبوهما،يخرجانبكذابينفأولهما،فطارافنفخهما،انفخهماالمنامفيإليه

علىاللهفعقرهمسيلمةوأما،دارهفيفذبحالأسودأما،أمرهماوذهبذهبافإنهما،وقعوهذا.اليمامة

بعقروذلكففلقهرأسهعلىدجانةأبووضربه،الإبلتعقركمافأنفذهبالحربةرماه،حرببنوحشييدي

.(الموت)1حديقةلهايقالالتيالحديقةفيداره

كان:ويقال-مرارةبنمجاعةالقتلىبينمنإياهأراه-طريخوهوالوليدبنخالدعليهوقفوقد

وأربعونمئةوعمرهماتإنه:ويقال،أورقجملكأنهاللونأسمرضخماكان:وقيل،أخينسأصفر

أعلم.فالله،سنة

وهما:،اللهلعنهماومستشاراهوزيراهقبلهقتلوقد

وهوبسهمرماه،بكرأبيبنالرحمنعبدقتله،اليمامةمحكملهيقالالذيالطفيلبنمحكم

فقتله.حربهمبمصالحيأمرهمقومهيخطب

لعنهمامسيلمةوصدقارتذثمأسلمممنوكان،عنفوةبنالرجاللهيقالالذيعنفوةبننهاروالآخر

عنه.اللهرضيزيديقتلأنقبلقتلهالخطاببنزيداللهرزقوقد،الشهادةهذهفيالله

نأوغيرهالبخاريرواهوما،الإسلامدينفيالضرورةالشهادةهذهفيالرجالكذبعلىيدلومما

اللهرسولمحمدإلىاللهرسولمسيلمةمن،الرحيمالرحمناللهبسم:!ي!اللهرسولإلىكتبمسيلمة

الأرضنصففلكمويروى-الوبروليالمدرفلك،الأمرفيمعكأشركتقدفإنيبعدأما:عليكسلام

.يعتدونقومقريشاولكن-نصفهاولنا

،الكذابمسيلمةإلىاللهرسولمحمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم":!واللهرسولإليهفكتب

."للمتقينوالعاقبةعبادهمنيشاءمنيورثهادلهالأرضفإنبعدأما،الهدىاتبعمنعلىسلالم

كانمما،الهذيانمنأسخفهوالذيالكلاممناللهلعنهويتعاناهمسيلمةيتعاطاهكانماقدمناوقد

.كبيراعلواوأمثالهيقولهعمااللهتعالى،الرحمنمنوحيأنهيزعم

شأ:يقولوكان،فأطاعوهقومهواستخفبعدهمنبالأمراستقلأنهزعم!ي!اللهرسولماتولما

أالمتقارب

النبيهذامحاسنوبثيوالعبيهذهياالدفخذي

يعرببنينبيوقامهاشمبنينبيتولى

حتوفهمنوحتفا،سيوفهمنسيفاعليهاللهسلطحتىقليلاإلا!ي!اللهرسولوفاةبعداللهيمهلهفلم

التوحيد.في(7461و)المغازيفي(و)9437(4378)صحيحهفيالبخاريرواهالحديث(1)
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افترىممنأطلمومن!و:تعالىاللهقال،القرارفبئسالنارإلىبروحهاللهوعجل،رأسهوفلق،بطنهفبعج

المؤتغمرتفىأدطدوتإذترفىولؤاللهلمحهأنزلمامثلسأنزلقالومنشئإلتهيوحولتمإكأوحىقالأوكذبااللهعلى

عنكنتخالحقغيزاللهعلىتقولونكنتخبمااتهونعذابتخزوتاتيؤمأنفسمأخوصآإلديهضباسطواوالمليهكة

الآيةهذهفيدخولاالناسأحقاللهلعنهموأمثالهماوالأسودفمسيلمة(39:أ،ونم11!ءايتهءتشتكبرون

العظيمة.العقوبةبهذهوأولاهم،الكريمة

النبويةال!جرةمرممشرةللمنه)1(اثلتم

يميناالبلادفيجوالونالردةأهللقتالبعثهمالذينوأمراؤهالصديقوجيوش،السنةهذهاستهلت

الحقورجع،ذهابهبعدالدينشاردردحتى،الأناممنالطغاةوقتال،الإسلامقواعدلتمهيد،وشمالا

.()2(الأقربأالأدنىكالقريبالأقصىالبعيدوصار،العربجزيرةوتمهدت،نصابهإلى

السنة،هذهمنالأولربيعفيكانتاليمامةوقعةإن:والتواريخالسيرعلماءمنجماعةقالوقد

الماضية،السنةفيكانابتداءهاأنالقولينبينوالجمع،قبلهاالتي(السنةأأواخرفيكانتإنهاوقيل

ذكرناهكماالماضيةالسنةفييذكرواأن)3(ينبغيالقولهذاوعلى،الآتيةالسنةهذهفيوقعوانتهاءها

)4(بالشامقتلمنمعيذكرواأنقبلتراجمهماستيفاءإلىومبادرة،الماضيةفيقتلواأنهملاحتمال

.التكلانوعليهالثقةوبهاللهشاءإنسنذكر)3(ماعلىالسنةهذهفيوالعراق

ثنتيسنةفيكانتإنماإليهاأشرناالتيالوقائعمنكانوماومهرةوعمانجواثاوقعةإن:قيلوقد

.(الهجرةمنأعشرة

العمردةأختهموأسروا،ومشرح)6(وأبضعةومخوسجمد:الأربعةالملوكقتلكانوفيها

.(أ)النسخةخرمينتهيهنا(1)

القادمة.المراتعنالإشارةبهذهوسنكتفي،أالنسخةمنزيادةمعقوفينبينما)2(

الأولين.قولفعلى:أفي)3(

.الشامفي:أفي(4)

سيذكر.ماعلى:أفي)5(

تصحيفالروايتينكلاوفي،وأبضعةومشرحومجوسحميد:أوفي،ومشرحاوأبضعةومحرسحمد:طفي)6(

بنو:وأبضعة،وجمدومشرح--كمنبرومحوس:(حاس)القاموسفيالفيروزأباديوقال.وتحريف

ثمفأسلموا،الأشعثمعوفدوا،العمردةأختهمولعنع!ي!اللهرسوللعنهمالذينالأربعةالملوكمعديكرب

الحديثغريبفيالنهايةوفي.الأربعةالملوكليبكيعينيا:نائحتهمفقالتالنجيريومفقتلوا،ارتدوا

.(89)خليفةتاريخ.بالصادهو:وقيل،أرنبةبوزنأبضعة:(1/134)
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.الأنصاريلبيدبنزيادقتلهمالذيوكان،بلعنهم(أحمد)1مسندفيالحديثوردالذين

)2(العراقإلىالوليدبنخالدبعث

الهند،)3(بفرجيبدأوأن،العراقإلىيسيرأنالصديقإليهبعث،اليمامةمنالوليدبنخالدفرغلما

وإلاأجابوافإن،وجلعزاللهإلىويدعوهمالناسيتألفوأن،أسافلهامنالعراقويأتي،الأبلةوهي

يستعينولا،معهالمسيرعلىأحدايكرهلاأنوأمره،قاتلهمذلكعن)4(امتنعوافإنالجزيةمنهمأخذ

المسلمين.منبهمرامرىء)د(كليستصحبأنوأمره.إليهعاد،قدأكانوإنالإسلامعنارتدبمن

عنه.اللهرضيلخالدإمداداوالجيوشوالبعوثالسراياتجهيزفيبكرأبووشرع

.العراقإلىاليمامةمنذلكوجههمنمضى:يقولفقائل؟خالدفي)6(اختلف:الواقديقال

انتهىحتىالكوفةطريقعلىفمرالمدينةمنالعراقإلىسارثمالمدينةإلىاليمامةمنرجع:يقولوقائل

.الحيرةإلى

.الأولوالمشهور:قلت

طريقهفجعل،عشرةاثنتيسنةالمحرمفيالعراقإلىتوجهخالداأنبإسنادهالمدائنيذكروقد

الشيباني.)8(حارثةبنالمثنىالكوفةوعلى،قتادةبنقطبةفيها،)7(فاستخلفأالبصرة

العراقإلىيسيرأنخالدإلىكتببكرأباإن.كيسانبنصالحعنإسحاقبنمحمدوقال

(وباروسما)01بانقيا)9(لهايقالالسوادمنبقرياتنزلحتىالعراقيريدخالدفمضى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ومشرحاجمداالأربعةالملوكاللهلعن":وفيه،طويلحديثمنقطعةوهو(4/387)أحمدالإماممسند

أبيعنأحمدرواهإذ،السلميعبسةبنعمروحديثمنصحيححديثوهو"العمردةوأختهموأبضعةومخوسا

الرحمنعبدعنعبيدةبنشريحعن،السكسكيعمروبنصفوانعن،الخولانيالحجاجبنالقدوسعبدالمغيرة

.ثقاتكلهموهؤلاء،عمروعن،الأزديعائذابن

.(2384/)الأثيرلابنوالكامل(3343/)الطبريتاريخفيخالدبعثأخبار

.(فرج):القاموس.الثغر:الفرجمعانيمن

كله.ذلكمن:أفي

.أجودأثبتناهوما،أميركل:أفي

فاختلف.:أفي

.(101)خليفةتاريخفيوالخبر،وفيها:أفي

.(201)خليفةتاريخ.محرفةالأخيرةواللفظة؟خارجةالكوفةنواحيوعلى:أفي

.(1331/)البلدانمعجم.الفتوحفيذكرهاالكوفةنواحيمنناحية-النونبكسر-بانقيا

كورةمنالسفلىوباروسماالعلياباروسما:لهمايقالبغدادسوادمنناحيتان:ساكنتانوالسينالواو:باروسما

.(1/032)البلدانمعجم.الأوسطالأستان
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أهلها.فصالحه،)2(جابانوصاحبها(()1وأليسا

وقيل،درهمألفعلى)3(الصلحوكان.كثيراخلقاالصلحقبلالمسلمونمنهمقتلوقد:قلت

وصاحبها1()4(بصبهريبنصلوباويقال)،صلوبابنبصبهريصالحهالذيوكان،رجبفي،دينار

لهموكتبخالدمنهمفقبل(الصلحطلبواثم،أصحابهوقتل،خالدفهزمه،الأعاجموملوكجابان

.كتابا)5(

عليهاأمرهوكان،الطائيحبةبنإياسبنقبيصةمع،أشرافهاإليهفخرجالحيرةنزلحتىأقبلثم

منفأنتمإليهأجبتمفإن،الإسلاموإلىاللهإلىأدعوكم:خالدلهمفقال،المنذربنالنعمانبعدكسرى

همبأقوامأتيتكمفقد(الجزيةأأبيتمفإنفالجزيةأبيتمفإن،عليهمماوعليكملهممالكم،المسلمين

لناما:قبيصةلهفقال.وبينكمبيننااللهيحكمحتىجاهدناكم،الحياةعلىمنكمالموتعلىأحرص

أحدهمارجلان(منهمأفلقيه()6(خالدمنهمفقبلأالجزيةونعطيكمدينناعلىنقيمبلحاجؤمنبحربك

ألفمئتيروايةوفي)،ألفاتسعينعلىصالحهمثم،بالعجمي)7(فاستبدلعربيوالاخرأعجمي

عليهاصالحالتيقبلهاوالقرياتهيالمدينةإلىوحملت،العراقمنأخذتجزيؤأولفكانت،(درهم

صلوبا.ابن

بن)8(حيانبنالمسيحعبدبنعمروخالدإلىوفدممنالحيرةعلىكسرىنائبمعكانوقد:قلت

أينومن:قال،أبيظهرمن:قال؟أثركأينمن:خالدلهفقال،العربنصارىمنوكان،بقيلة

:قال،الأرضعلى:قال؟أنتشىءأيعلىويحك:قال،أميدطنمن:قال؟)9(".. حرح!

إنما:قال،وأقيدنعم:قال؟تعقلويحك:قال،ثيابيفي:قال؟أنتشيءأيوفي)01(ويحك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

فيوالفرسالمسلمينبينالوقعةفيهكانتالذيالموضع:مهملةوالسينفليسبوزنمصغروأليس.وحدهاأعن

.(1/482)البلدانمعجم.الأنبارقرىمنقريةأليس:الفتوحكتابوفي.الباديةناحيةمنالعراقأرضأول

إلخ.(...484و635و35وه534)3/الطبريتاريخوينظر.مصحف،المهملةبالحاء"حابان":طفي

.(1/332)البلدانمعجمفيالصلحكتابونص.أثبتناهماوالصحيح،درهمألفألفعلى:أفي

المراتعنالإشارةبهذهوسنكتفي،مماثلينقوسينبينسنضعهمنهاسقطوكل،أمنساقطالقوسينبينما

القادمة.

.(بانقيا)البلدانمعجمفيياقوتأوردهالكتابهذانص

ويبدو.سلكهامنالعربفأحمق،مضلةفلاةالكفرإنلكمتبا:خالدلهمفقال:طفيالمعقوفينبينمامكان

الطبيعي.مكانهاغيرفيأنها

فتركه.عربيوالآخرأعجميأحدها:أفي

.(374)العربأنسابلجمهرةموافقأثبتناهوما،حبان:أفي

جئت.أينومن:أفي

ويلك.:أفي
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هذهفما!\(:(قال)،سلمبل:قال؟حربأمأنتأسلم:قال،أجيبكوأنا:قال،أسألك

وأالإسلامإلىدعاهمثم،فينهاهالحليميجيءحتىنحبسهللسفيهبنيناها:قال؟أرىالتيالحصون

.تقدمكماألفمئتي2(أؤبتسعينالجزيةإلىفأجابوا،القتالأوالجزية

ووزرائه.(ومرازبته)بالمدائنكسرىأمراءإلىكتاباالوليدبنخالدبعثثم

:قال)3(الشعبيعن،مجالدعن،مخنفأبيعن:الكلبيبنهشامقالكما

:فارسأهلمرازبةإلىالوليدبنخالدمن:المدائنأهلإلىالوليدبنخالدكتاببقيلةبنوأقرأني

وإن،كيدكمووهنملككموسلب(ظلمخدمتكمفضالذيدلهفالحمدبعدأما،الهدىاتبعمنعلىسلام

فإذابعدأما،عليناماوعليهلنامالهالذيالمسلم)د(فذلكذبيحتناوأكلقبلتناواستقبلصلاتناصلىمن

قوماإليكملأبعثنغيرهإلهلافوالذي(إلا)و،()آالذمةمنيواعتقدوابالرهنإليفابعثواكتابيجاءكم

.يتعجبونأخذواالكتابقرؤوافلما،الحياةأنتمتحبونكماالموتيحبون

الكوفة-أهلقاضيوكان-بم)9عتيبةبنالمغيرةعن،)1/"الأعلمبنطلحةعن:عمر)7(بنسيفوقال

،واحدةطريقعلىيحملهمولم،فرقثلاثجنده-العراقإلىاليمامةمنمخرجه-خالدفرق:قال

أ"ودليلاهما)1،عمروبنوعاصمحاتمبنعديوسرح،1(ظفر)ودليلهبيومينقبلهالمثنىفسرح

رافع،ودليله-اخرهمفييعني-خالدوخرج،بيومصاحبهقبلأحدهما،نصربنوسالمعبادبنمالك

وهوالذهبفرجويسمىأالهندفرجوكان،عدوهمويصادموا،بهليجتمعواالحفيرجميعافواعدهم

فيوالهندالبرفيالعربيحاربصاحبهوكانشوكةوأشدهابأسافارسفروجأعظم،وهو،)12(الأبلق

،شيرىبنوأردشير،كسرىبنشيرىإلىخالدبكتابهرمزفبعثخالدإليهفكتب،هرمزوهوالبحر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

فيأ

فيأ

الخبر

فيأ

فيط

فيأ

ريختا

فيط

فيط

فيأ

فيأ

هابعد

.ماهذهسلمبل

ألف.ومئتيبتسعين

.346()3/الطبريتاريخفي

جماعتكم.:وخدمتكم،346()3/الطبريتاريخمنأثبتناهوما،"خدمكم":طوفي،حديثكم

المصنف.منهينقلالذيالطبريتاريخفيالذيوهو،أمنأثبتناهوما،"فذلكم":

.الطبريفيمايعضدههناوما.يالذمة

.(3348/)الطبري

.(2941/)المشتبهوتوضيحالطبريمنوالتصحيح،الأعلمطليحة:والأصل

.(6175/)المشتبهوتوضيحالطبريمنوالتصحيح،تحريف؟عيينة:والأصل

.زائدةالحاءأنويبدو؟ظفرح

ودليلهما.

.الطبريتاريخفيليسالحاصرتينبينوما.بعدوستردوالهندالبرفييحاربصاحبه:أفي
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وأنوشجانقباذمجنبتيهوعلى،)1(كاظمةإلىبهموساركثيرةجموعاكسرىنائبوهو،هرمزوجمع

هذاوقالوابذلكالمسلمونفتيمنأيفروالئلاالسلاسلفيالجيش)3(تقرنوقد-الملكبيتمنوهما-

وكان،كفراوأشذهمطويةالناسأخبثمن-هذا-هرمزوكانابالحديدنفوسهمقيدوامشؤومطائر

وقدم،ألفبمئةهرمزقلنسوةفكانت،حليتهفيزادشرفاازدادكلماالرجلوكان،الفرسفيشريفا

ذلكأصحابه(إليهأفشكىماءغيرعلىتجاههمفنزلألفاعشرثمانيةوهمالجيشمنمعهبمنخالد

الطائفتين.لأصبراالماءأجاعلاللهفإن،الماءعنتجلوهمحتىجالدوهم:فقال

لهمصار!3"حتىفأمطرتهمسحابةاللهبعث،خيولهمعلىركبانوهمالمنزلبالمسلميناستقرفلما

،الفريقان)4(وتقابلالصفانتواجهفلما،شديدافرحاوفرحوا،بذلكالمسلمونفقوي.ماءمنغدران

وجاءت،خالدواحتضنهضربتين(فاختلفا)3،هرمزإلىوتقدمخالدفترجل،البرازإلىودعاهرمزترجل

أهلوانهزم،فأناموهم)7(هرمزحاميةعلىعمرو)6(بنالقعقاعوحمل،قتلهعنشغلهفماهرمزحامية

وقرفبلغوسلاحهمأمتعتهمعلىخالدو(المسلمونأواستحوذالليلإلىأكتافهمالمسلمونوركبفارس

السلاسلومنعتهمأفارسفرسانمنبهاسلسلمنلكثرةالسلاسلذاتالغزوةهذهوسميت،بعيرألف

.شجان(وأنوقباذ)وأفلتاالصديقإلىبالسلاسلوبعثغرقمنسوىألفاثلاثينمنهموقتلالهزيمةمن

الجسربموضعنزلحتىالأثقالوتبعتهبالناسفسار،بالرحيلخالدمنادينادىالطلبرجعولما

وبعث،الصديقإلى،كليببنزر)8(مع،والخمسوالبشارةبالفتحوبعث،اليومالبصرةمنالأعظم

معالصديقفرده؟مصنوعلمح!شيأمهذااللهخلقأمن:يقلنجعلنالمدينةأهلنسوةراهفلما،بفيلمعه

وكانت()،ألفبمئةقلنسوتهوكانت،هرمزسلبفنفله،خالدإلىالخبربلغهلمابكرأبووبعث،زر

وصلحا،عنوةففتحوهاهنالكحصونايحاصرونوشمالايميناالأمراءخالدوبعث،بالجوهرمرصعة

بل)9(لأولادهمولا-منهميقاتللممن-للفلاحينيتعرضخالديكنولم،جمةأموالامنهاوأخذوا

.فارسأهلمنللمقاتلة

(4431/)البلدانمعجممرحلتانالبصرةوبينبينها،البصرةمنالبحرينطريقالبحرسيفعلى:ياقوتقال)1(

الكويت.اليومتسمىالتيوهي:قلت

."اقترن"نسخةوفي.تحريف؟تفرقد:طفي(2)

لهم.ثار:طفي)3(

وتقاتل.:طفي(4)

.فاختلفواهرمزإلىوتقدمخالدفترجلالنزال:طفي()5

.(3923/)والإصابة(1283)الاستيعابفي،أثبتناكماوهو.عمربنالقعقاع:طفي)6(

.(3934/)للطبريموافقأثبتناوما؟فأباتوهم:أفي)7(

.(2253/)الغابةأسد.أثبتناهماوالصحيح.تحريف،كليببنرزين:أفي)8(

أولادهم.:طفي()9
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(المذاروقعةا

ابنقال،النهروهو،الثنيوقعة:لهاويقال.السنةهذهمنصفرفيالمذار)1(وقعةكانتثم

سببهاوكان.الأنهارمجمععلى،جباركليقتلفيه،الأصفارصفر:(الناسقال)ويومئذ:جرير)2(

أميرمعبمددكسرىإليهفبعث،اليمامةمننحوهخالدبقدوموشيرىأردشيرإلىكتبقدكانهرمز)3(أن

منفرمنوفر،تقدمماخالدمعأمرهمنكانحتىهرمزإلىيصلفلم،قريانسبن)4(قارن:لهيقال

يقالموضعإلىفساروا،خالدإلىالعودعلىواتفقوافتذامروا)5(عليهفالتفوا،قارنفتلقاهم،الفرس

منمعهكانماقسم،خالدإلىالخبرانتهىفلما،وأنوشجان)6(قباذقارنمجنبتيوعلى،المذار:له

بمنخالدوسار،عقبةبنالوليدمعبخبرهالصديقإلىوأرسل،السلاسلذاتيومغنيمةأخماسأربعة

يدعوقارنوخرج،وحفيظؤحنتيقتالفاقتتلوا،تعبئتهعلىوهو،المذارعلىنزلحتىالجيوشمنمعه

وقتل،قارنا)7(النباشبنالأعشىبنمعقلفقتل،الأمراءمنالشجعانوابتدرهخالدإليهفبرزالبرازإلى

منهمفقتلواظهورهمفيالمسلمونوركبهمالفرسوفرت،أنوشجانعاصموقتل،قباذحاتمبنعدي

قتل،منإلىالأسلابوسلمبالمذارخالدوأقام،والمياهالأنهارفيمنهمكثيروغرقألفأثلاثينيومئذ

.فارسأبناءفيشرفهانتهىقد(قارن)وكان

،النعمانبنسعيدمعالصديقإلىوالبشارةوالفتحبالخمسوبعث،وخمسهاالغنيمةبقيةوجمع

منمنحضرهذراريوسبىالأخماسأربعةقسمحتىهناكخالدوأقام،كعببنعديبنيأخي

وكان،البصريالحسنأبوحبيبالسبيهذافيوكان،بالجزيةأقرهمفإنهالفلاحيندون،المقاتلة

شعبة.بنالمغيرةمولىزيادوأبو،عثمانمولىومافنة،نصرانيا

إليهليجبي،الحفيرينزلأنوأمره،مقرنبنسويدالجزيةوعلىالنعمانبنسعيدالجندعلىأمرثم

.الأعداءعنالأخباريتحسسخالدوأقامالأموال

.أيامأربعةمقدارالبصرةوبينبينها،ميسانقصبةوهي،والبصرةواسطبينميسان-راءواخرهبالفتح-المذار()1

.(3012)استعجممامعجم.الكوفةقربأرضالمذار:البكريوقال(588/)البلدانمعجم

.(3351/)الطبريتاريخ)2(

.النحويالسياقيخالفخطأوهو؟هرمزأأن:طفي)3(

.فازن:أفي(4)

.(ذمر)اللسان.تلاوموا:وتذامروا؟فتدابروا:أفي(5)

.سجانوأبوفازنمجنبتيوعلى:أفي)6(

.للطبريموافقألبتوما.فارنالأعشىالنباشبنمعقل:أفي)7(
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الخبرانتهىلمالأنهوذلكجرير)2(ابنذكرهفيما،السنةهذهمنأيضاصفرفي)1(الولجةأمركانثم

لهيقالشجاعاأميرابعث،يومئذالفرسملكوهوأردشيرإلىوأصحابهقارنقتلمنبالمذار)3(كانبما

بهمنلهيقالأميرمعآخربجيشوأمدهبهاونشأ،بالمدائنولد،السوادأبناءمنوكان،زغر)4(الأنذر

بهمفسمع،االبرناحيةعنكسكريليمماوهيأالولجة:لهيقالمكانابلغواحتىفساروا،جاذويه

ومنزغرأنذرفنازل،الغفلةوقلةبالحذرهناكاستخلفهمنووصىالجنودمنمعهبمنفسار،خالد

الصبرأنالفريقانظنحتى،قبلهمماأشدهو،شديدأقتالافاقتتلوا،بالولجةعندهواجتمع،معهناشب

الكمينانخرجحتىيسيراإلاكانفما،موضعينفيوراءهأرصدهمقدكانالذيكمينهواستبطأ،فرغقد

يعرففلم،ورائهممنوالكمينانأمامهممنخالافأخذهمالأعاجمصفوفففرت،هاهناومنهاهنامن

وقام،،ألفأسبعونمنهموقتلأعطشافماتالوقعةمنزغرالأنذروهرب،صاحبه)5(مقتلمنهمرجل

منهاهناماترونألا:وقال،العرببلادفيوزهدهمالأعاجمبلادفيفرغبهمخطيباالناسفيخالد

لكانالمعاشاإلاأيكنولمالإسلامإلىوالدعاءاللهسبيلفيالجهاديلزمنالملو)6(وتالله؟الأطعمات

عمااثاقل)7(ممنتولاهمنوالإقلالالجوعونولي،بهأولىنكونحتىالريفهذاعلىنقاتلأنالرأي

وأسر،الصديقإلىالخمسوبعث،الغانمينبينأخماسهاأربعةوقسم،الغنيمةخمسثم.عليهأنتم

بالجزية.الفلاحينوأقر،المقاتلةذراريمنأسرمن

الأعاجممنرجلاالولجةيومخالابارز:قال،الشعبيعن،عمروعن:عمر)8(بنسيفوقال

الصفين.بينعليهمتكىءوهوفأكلهبغدائهوأتيعليهاتكأثم،فقتلهرجل)9(بألفيعدل

فهزمهمالفرسجيشالوليدبنخالدفيهواقعالبريليفيماموضعكسكربأرضوالولجة.تحريف؟الوليجة:أفي(1)

هـ.ا2سنة

.(353)3/الطبريتاريخ)2(

وأصحابه.فازنقتلمنالمذارمنكانبما:أفي)3(

عن.الأندرز:أفي(4)

صاحبه.فقتلمنهمرجليفلتفلم:أفي)5(

وبالله.:طفي)6(

تناقل.ممن:أفي)7(

.(3354/)الطبريتاريخ)8(

رجل.ألفمبارزةبعدالأعاجممنرجلالوليجةيوم:أفي()9
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()1(أليمسوقعةا

من،وائلبنبكرمنطائفةالولجةيومقتلقدكانخالداأنوذلكأيضاصفرفيأليسوقعةكانتثم

قدوكان،العجليالأسود)2"عبدحنقاوأشدهمعشائرهمفاجتمع،الفرسمعكانممنالعربنصارى

:(لهايقالبمكانفاجتمعوا،(مددااجيشاأردشيرإليهمفأرسلالأعاجمفكاتبوا،بالأمسابنلهقتل

أشاررأوهفلمابجيشهخالدغافلهمإذ،(أكلهيريدونطعامفيه)سماطالهمنصبواقدهمفبينما،أليس

إليه،ننهضبل:(جابانواسمهأكسرىأميروقال،بخالدالاعتناءوعدمالطعامبأكلمنهمأشارمن

منهنالكمنلشجعان)3(صوتهبأعلىونادى،جيشهيديبينتقدمخالدنزلفلما.منهيسمعوافلم

،جذرةبنيمن،قيسبنمالكلهيقالرجلاإلاعنهتلكؤوافكلهم؟فلانأين،فلانأين:الأعراب

أد(فضربه؟وفاءفيكوليسبينهممنعليجرأكما،)4(الخبيثةبنيا:خالد(لهافقال،إليهبرزفإنه

والمشركون،جدأشديداقتالافاقتتلوا،(السلاحإلىوقاموا)،الطعامعنالأعاجمونفرت.فقتله

المسلمونوصبر.القتالفيوكلبوشدةقوةفيفهم،إليهمالملكجهةمنمددابهمنقدوميرقبون

حتىعليه(أقدر)أحدأمنهمأستبقيلاأنأكتافهممنحتناإنعليلكاللهم:خالدوقال،بليغاصبرا

الأسر،،الأسر:خالدمناديفنادىأكتافهمالمسلمينمنحوجلعزاللهإنثم.بدمائهمنهرهمأجري

رجالابهموكلوقد،(سوقا)يساقونأفواجابهمالخيولفأقبلت،الأسرمنامتنعمنإلاتقتلوالا

حضروكلما،الغدبعدومنالغدفي)6(وتطلبهموليلةيومابهمذلكففعل،النهرفيأعناقهميضربون

النهرإن:الأمراءبعضلهفقالاخرموضعإلى،النهرماءصرفوقد،النهرفيعنقهضربتأحدمنهم

عبيطا،دماالنهرفسالفأرسله،بيمينكفتبرمعهفيجريالدمعلىالماءترسلحتىبدمائهميجريلا

العسكركفىماالعبيطبالدمالمختلطالماءبذلكالطواحينفدارت،اليومإلىالدمنهرسميفلذلك

الجيشخالدهزمولما،(ألفاوخمسينمئةوقيل1،ألفاسبعينالقتلىعددوبلغ،أيامثلاثةبكماله

نفلهذا:للمسلمينفقالليأكلوهوضعوهقدكانواالذيالطعامإلىخالدعدل،الناسمنرجعمنورجع

يراهمنفجعلكثيرامرققا)7(طعامهمعلىالأعاجمجعلوقد.عشاءفأكلواالناسفنزل،فكلوافانزلوا

منذلكيعرفمنلهمفيقول،ثيابايحسبونها؟الرقعهذهما:يقولونالأعرابمنالباديةأهلمن

.(2388/)الأثيرلابنوالكامل(3354/)الطبريتاريخفيأليسوقعةخبر(1)

العجلي.سودبنعبدحتفاواشدهم:أفي)2(

.شجعانيا:أفي)3(

الحبشية.بنيا:أفي)4(

وضربه.:أفي()5

وبطلبهم.:طفي()6

جردقا.:أفي)7(
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فسموه،العيشرقيقفهذا:قالوا،بلى:قالوا؟العيش(1برقيقسمعتمأما:والمدنالأرياف(أهل)

.92(القرىتسميهالعرب)كانتوإنما،رقاقايومئذ

خالد:عنحدثعمن،الشعبيعن،محمدبنعمروعن:3(عمزبنسيفقالوقد

.متأثليه)5(غيرذلكغيرأكلواوماوالشواء4(والطبينمالخبزخيبريومالناسنفلع!ي!اللهرسولأن

وأمرخالدإليها،فعدل،أمغيشي!7(لهايقالبلدةمنأليسيومالوقعةبهذهقتلمن6(كلوكان

النفلبعدالفارسفأصابالغانمينبينفقسم،عظيمامغنمابهافوجدوا،بهاماعلىواستولى،بخرابها

قبله.مما(لهاتهيأماغيروخمسمئةألفا

بنيمنجندللهيقالرجلمعوالسبيالأموالمنوالخمسوالفتحبالبشارةالصديقإلىخالدوبعث

السبي،منجاريةوأجازهعليهأثنى،الأمانةوأدىالرسالةالصذيقبلغفلما،صارمادليلاوكان،عجل

نأالنساءعجزت،98(خراديلهعلىفغلبه)الأسدعلىعداقدأسدكمإنقريشمعشريا:الصذيقوقال

.(عنهاللهرضيالصديقصدقوقد1،الوليدبنخالدمثليلدن

يهنولايملولايكللاذلكمعوهو،سماعهايملمتعددةأماكنفيلخالدطويلةأمورجرتثم

وأهله،للإسلامعزااللهخلقهإنماهذاومثل،وشهامةوشدةوصرامةقوةفيلهماكلبل،يحزنولا

شمله.وشتاتللكفروذلا

فصعلى

منالحصونيحاصرون،وهاهناهاهناسراياهوبثبالنجف9(والسديرالخورنقفنزلخالدسارثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

رقيق.:طفي

.357()3/الطبريتاريخفيمايوافقأثبتناهوما،القرن:أفيالقوسينمكان

.(3357/)الطبريتاريخ

.الطبريمنأثبتناهوما،خطأ؟والبطيخ:طفي

.(ثلأ)اللسان.الجامع:ثلالمتأ:متأثليه

جل.:أفي

وياء،مكسورةمعجمةوالغين،ثانيهوسكون،وبضمأولهبفتح-وأمغيشيا.تحريفانوفيها،أمعيشا:أفي

الوليد،بنخالدوأميرهمالمسلمينبينوقعةفيهكانتبالعراقكانموضع-وألفوياءمعجمةوالشين،ساكنة

إليها،ينتهيبادقليفراتوكانكالحيرةمصرأوكانت،بهدمهاخالدأمرالمسلمونملكهافلما،الفرسوبين

.(1254/)البلدانمعجم.قبلهمثلهيصيبوالممافيهاالمسلمونفأصاب،مسالحهامنأليسوكانت

.(3935/)الطبريتاريخفيوالخبر(خردل)اللسانمقطعاكانإذا:خراديللحم

.(328/و)(2104/)البلدانمعجم.بالحيرةقصران:والسديرالخورنق
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منقومبالصلحنزلمن)2(جملةفيوكان،ويسراوصلحا،وقهراقسراأهلهاويستنزلون)1(الحيرة

راودهالذي)3(فكان،أمانكتابالحيرةلأهلوكتب،ذكرهالمتقدمبقيلةابنفيهمالعربنصارى

فوجدخالدوفتحه-؟هذافيما:فقال،كيسامعهخالدووجدبقيلة)4(بنالمسيحعبدبنعمروعليه

مكروهارأيتإذاحتىفقال؟معكاستصحبتهولم:فقال،ساعةسمهو:بقيلةابنفقال-شيئافيه

تأتيحتىنفستموتلنإنه:وقاليدهفيخالدفأخذه،ذلكمنإليأحبفالموتأكلتهقوميفي

،داءاسمهمعيضزليسالذي،والسماءالأرضرب،الأسماءخيراللهبسم:قالثم،أجلهاعلى

بقيلةابنذلكرأىفلما،فابتلعهفبادرهممنهليمنعوهالأمراءإليهوأهوى:قال،الرحيمالرحمن

لم:فقالالحيرةأهلإلىالتفتثم،أحدمنكمدامماأردتممالتملكنالعرب(همعشزياوالله:قال

بالصلح،كتابالهموكتبفصالحهمالصلحخالداوسألوادعاهمثم،هذامنإقبالاأوضحكاليومأر

إلىالمسيحعبدبنتكرامةسلمواحتىصالحهميكنولم،عاجلةدرهم(ألف)أربعمئةمنهموأخذ

أنيابشرفهاكأنالحيرةقصورلمجي!اللهرسولذكرلماأنهوذلك،)6(شويللهيقالالصحابةمنرجل

وشهدشويلادعاهافتحتفلما"لكهي":فقال،بقيلةابنةليهباللهرسوليا:لهفقالالكلاب

فقالت؟سنةثمانينابنةامرأةإلىتريدما:وقالواإليهتسليمهامنفامتنعوا،الصحابةمناثنانله

قالت:بهاخلافلماإليهفسلمت،شابةوأنارآنيقد)7(وإنه،منهسأفتديفإنيإليهادفعوني:لقومها

منبأقلأفديكلاوالله:فقال،أردتبمافاحكممنكأفتديوأنا؟سنةثمانينبنتامرأةإلىتريدما

لو:وقالواالناسولامه،درهمألفله)8(فأحضرواقومهاأتتثم،منهاخديعةفاستكثرتهامئةعشر

خالدإلىوذهب؟مئةعشرمنأكثرعددوهل:قال،إليكلدفعوهاألفمئةمنأكثرطلبت

قولك،بظاهرنحكموإنا،غيرهاللهوأرادأمراأردت:خالدفقال،العددأكثرأردتإنما:)9(وقال

.صادقا301(أمأنتكاذبا،اللهعندونيتك

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فيأ

فيط

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

.قونيستر:

ما.:

.نوكا:

به.التعريفوتقدمتحريفوهو؟نقيلة:ط،

.العربمعاشريا:

.(366-3365/)الطبريعندلماموافقهناوما؟شريك:

وكأنه.:

ليه.إ:

.فقال:

.(9136/)البيهقيوسنن366()3/الطبريتاريخفيوالحديث.صادقأمأنتكاذب:
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ثمانيصلىالحيرةخالدافتتحلما:الشعبيعن،محمدبنعمروعن:ا(عمزبنسيفوقال

.واحدةبتسليمةركعات

ادطويل(منأ:)2(الردةوأيامبهاالمسلمينمنقتلومنالأيامهذهفيالقعقاعبنعمروقالوقد

الكوانفالنجافبأثباجوأخرىمقيمة)3(بالفراتقتلىاللهسقى

بالجوارفقارنقرنيوبالثنيهرمزابالكواظموطئناونحن

المصارفإحدىالروحاءالحيرةعلىتتابعتبالقصورأحطناويوم

المخالف)5(الجبانفعلبهميميلعرشهمكانوقدمنها)4(حططناهم

المحارف)6(تلكحولالمناياغبوقرأواوقدبالقبولعليهمرمينا

المقانفالعريبأرضمنالريفإلىتنزلواقوئمنحنقالواصبيحة

،المتعددةالوقعاتبعدبالحيرةوهوالوليد)7(بنخالدعلىالبجلياللهعبدبنجريرقدموقد

بنسعيدبنخالدمعالصديقبعثهقدكانلأنهوذلك،منهاشيئايحضر،ولمذكرهاالمتقدموالغنائم

فيكونوابجيلةمنقومهلهليجمعالصديقإلىالرجوعفيسعيدبنخالدفاستأذن،الشامإلىالعاص

)8(
مندلهأرضىهوعمالتشغلنيأتيتني:وقالالصديقغضب(ذلك)فسألهالصديقعلىقدمفلما،معه

.بالعراقالوليدبنخالدإلى(الصديق)سيرهثم،إليهتدعونيالذي

:بأسانيدهسيفقال

وجاءه،دينارآلافعشرةعلىذلكحولوماوبرسوما)9(بانقياعلىخالدافصالحصلوباابنجاءثم

.(1)1الحيرةأهلصالحكماوأهاليهمبلدانهمعلى(01فصالحوه)البلادتلكدهاقين

وتلكالحيرةعلىواستحوذالعراقبأطرافتمكنقد،خالداكانالتيالأيامتلكفيواتفق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ريختا

ريختا

فيأ

فيأ

فيأ

ليسا

فيأ

ريختا

فيط

فيأ

فيأ

.(3636/)الطبري

.36(5)3/الطبري

.لعراقبا:

فيها.:

.الجناب:

.أفيلبيت

وهم.:

.(3/367-037)الطبري

بها.التعريفتقدموقد،وبسما:

.وصالحوه:

.الحيرةعلىالحيرةأهل:



(العيونذاتغزوة)للانبارخالدشتجع72

فيالفظيعالقتلمنأوقعمامعهمناشبومنبفارسبعدهاوماوالثنيأليسبأهلوأوقع)1(البلدان

)12ينسبمنكلوقتلوافقتلوهماشيرينوابنهأردشيرالأكبرملكهمعلىفارسعدتأن،فرسانهم

تكونجيوشاجهزواقدأنهمغير،بينهمفيماواختلفوا،أمرهميولوهلمنحائرينالفرسوبقيت،إليهما

منهنالكمنإلىخالدكتبفحينئذ،مملكتهوسريركسرىإيوانفيهاالتيالمدائنوبينخالدبينحائلة

وإلا،عليهمملكهمليثبتالإسلامدينإلىالدخولوإلىاللهإلىيدعوهموالدولةوالأمراءالمرازبة

،الحياةاهمأيحبونكماالموتيحبونبقومعليهملقدومهوليستعدوافليعلمواوإلاالجزيةفليدفعوا

أقاموقد،أنفسهمفيورعونتهملحماقتهمذلكمنويسخرون،وشجاعتهخالدجرأةمنيعجبونفجعلوا

الشديد،البأسمنبأهلهاويوقع،وهاهناهاهنافارسبلادفييترذدسنةالحيرةصلحبعدهنالكخالد

لمنالعقولويحيرذلكبلغهمنأسماعويشنفذلكشاهدلمنالأبصاريبهرما،الباهرةوالسطوة

تدبر.

العيونذاتالغزوةهذهوتسمى،للأنبارخالدفتح

فيوأسودهمالفرسأعقلمنرجلوعليها،الأنبارإلىانتهىحتىفسار،جيوشهفيخالدركب

واجتمع،دينهمعلىقومهممنأعرابوحولهخندنوعليهاخالدبهافأحاط،شيرزاذلهيقال،أنفسهم

أمرالفريقانتواجهولما،رأسامعهمفضربالخندقإلىيصلأنخالدافمانعوا،أرضهمأهلمعهم

،الأنبارأهلعيونذهبت:الناسفتصايح،عينألفمنهمفقؤوا)3(حتىبالنبالفرشقوهمأصحابهخالد

شيرزاذامتنعأموراخالد)""فاشترط،الصلحفيخالداشيرزاذفراسل،العيونذاتالغزوةهذهوسميت

بهاالخندقردمحتىفذبحهاالإبلمنالأموالبرذايا)د*فاستدعىالخندقإلىخالدفتقدم،قبولهامن

خالد،اشترطهاالتيالشروطعلىالصلحإلىأجابذلكشيرزاذرأىفلما،فوقهاوأصحابههووجاز

واطمأنفنزلها،خالدوتسلمهاالأنبارمنشيرزاذوخرج،بذلكخالدلهفوفىمأمنهإلىيردهأنوسأله

عربمنتعلموهاقدالعربهؤلاء)11وكان،العربيةالكتابةالعربمنبهاممنالصحابةوتعلم،بها

إيادبعضقولخالدأوأنشدوا،للعربالعراقأباححينبختنصرزمانفيبهاكانوا،إيادبنووهمقبلهم

(الص!حهـ!أ:)7"قومهيمتدح

)1(

)2(

)3(

)4(

)؟(

)6(

)7(

.البلاد:أفي

ينتسب.:أفي

.(2493/)الأثيرلابنوالكامل(3374/)الطبريتاريخفيوالخبر.قلعواحتى:أفي

.اللغويللسياقهناوما؟خالدا:ط،أفي

السير.منالمهزولةالناقةوهي؟رذيةجمع:والرذايا،الطبريعنهناوما؟بردي:أفي

أولئك.:طفي

ثمانية.الصلتأبيبنأميةديوانفيوهما(1/43)هشامابنوسيرة(3375/)الطبريتاريخفيالبيتان
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الئعمفتهزل)1(أقاموالوأوأممأنهملوإيادقومي

)2(والقلمواللوحجميعاسارواإذاالعراقباحةلهمقوئم

لماعهدهمحولهمومنالأنبارأهلنقضثم:قال!)3(،وكلواذىالبوازيجأهلخالدصالحثم

وبانقيا.البوازيجسوىعهدهعلىيبقولم،الأحوالبعضاضطربت

:قالثابتأبيبنحبيبعن،سياهبنالعزيزعبد،)4(عنعمربناسيفقال

منوقرىوكلواذى-الحيرةأهلوهم-.صلوبابنيإلا،الوقعةقبلعهذالسوادأهلمنلأحدليس

.غادروابعدماالذمةإلىدعواحتىغدروا،الفراتقرى

إلاأرضوكلانعم:قالاعنوةالسوادأخذ:للشعبيقلت:قيسبنمحمدعنسيف)د(وقال

غالب.وبعضهمصالحبعضهمفإنوالحصونالقلاعبعض

بالخراجورضوادعوالماولكنهم،لا:قال!؟أ6(الحربقبلاعتقدوهاذمةالسوادلأهلفهل:قلت

.(ذمةصاروا)منهموأخذ

المموعينوقعة

بنمهرانيومئذوبهاالتمرعينوقصد،بدربنالزبرقانعليهااستناببالأنبارخالداستقرأ7(لما

ومنوإيادوتغلبالنمر)8(منطوائفالأعرابمنوحولهم،العربمنعظيمجمعفي(جوبين)بهرام

فدعنا،العرببقتالأعلمالعربإن:لمهرانعقةقالخالددنافلما،عقةأبيبن)9"عقةوعليهملاقاهم

:فقال،هذاعلىأميرهمالعجمفلامت،أعناكمإلينااحتجتموإن،وإياهمدونكم:لهفقال!،وخالدا

لهفاعترفوا،أقوياءونحنضعفواوقد،خالداقاتلناغلبواوإن،1(أ.لكمفهوخالداغلبوافإندعوهم

عليهم.الرأيبفضل

)2(

3(لر

)6(

7(لر

8(لر

)9(

.الوزنبهايستقيمولا،النعمقامت:أفي

والقلم.والخط:(3375/)الطبريتاريخفي

.(3375/)تاريخهفيالطبريجريرابنهناوالقائل،خطأ،قالوا:أفي

.(3375/)الطبريتاريخ

.المصدرنفس

.الهربقبل:أفي

استقل.:طفي

تحريف.وهو،التمر:طفي

.(3376/)الطبريتاريخمنوالتصحيح،عقبة:أفي

لهم.:أفي
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حماتهوأمر،حاملفإنيمكانكماحفظوا:لمجنبتيهخالدقالتواجهوافلماعقةوتلقاهخالدوسار

قتالغيرمنعقةجيشوانهزموأسرهفاحتضنهالصفوفيسويوهوعقةعلىوحمل،ورائهمنيكونواأن

مننزل،وجيشهعقةهزيمةمهرانبلغفلما،التمرعينحصنخالدوقصد،الأسرفيهمفأكثروا)1(

واحتموافدخلوهمفتوحافوجدوهالحصنإلىالأعرابنصارىفلال)2(ورجعت،وتركهوهربالحصن

علىينزلواأنإلافأبىالصلحسألوهذلكرأوافلما،الحصارأشدوحاصرهمبهموأحاطخالدفجاء،به

كانومنعقة)3(عنقفضربتأمرثمالحصنوتسلمالسلاسلفيفجعلواحكمهعلىفنزلوا،خالدحكم

في،ووجدالحصنذلكفياكانأماجميعوغنم.أجمعينأيضاحكمهعلىنزلواوالذينمعهأسر

وأهلالأمراءفيوفرقهمخالدفكسره،مغلقبابوعليهمالإنجيليتعلمونغلاماأربعينبهالتيالكنيسة

بنمحمدوالدسيرينومنهم،الخمسمنعفانبنعثمانإلىصارحمران،فيهمأوكان،الغناء

ولما.خيرأوبذراريهمبهمأراد،المشاهيرالمواليمناخرونوجماعة.مالكبنأنسأخذهسيرين

دومةمحاصزوهولهمدداغنمبنعياضإلىالصديقردهبالخمسالصديقعلىعقبةبنالوليدقدم

فهوالطرقعليهأخذواقدوهم،قومايحاصرالعراق(من)ناحيةفيوجدهعليهقدمفلما،الجندل

فقال؟فيهنحنفيماترىماذا،كثيفجيشمنخيرالرأيبعضإن:للوليدعياضفقال،أيضامحصور

وقعةعقبخالدعلىكتابهفقدميستمدهإليهفكتب،عندهمنبجيشيمدكخالدإلىاكتب:الوليدله

منأ:أريد)4((إياك)،عياضإلى،الوليدبنأخالدمن:إليهفكتب،بهيستغيثوهوالتمرعين

الربمهـ(

القاشب)6(عليهاآسادايحملنالحلائب)5(تأتكقليلالبث

كتائبتتبعهاكتائب

.وأكثروا:أفي(1)

.(فلل)اللسان.وفلالفلولوالجمعمنهزمونفلقوموهم،المنهزمون:الفل)2(

والهذيل.عقبةعنقبضربأمرثم:أفي)3(

.(3377/)الطبريتاريخفيالثلاثةوالأشطارخالدكتاب(4)

المستقصىفيومصادره(1/483)العربيةالأمثالمعجمفيأوردتهقديمعربيمثلالأولىالشطرة)5(

بنيمنأنصاره:الرجلحلائب:الأصمعيوقال.الجماعات:والحلائب(حلب)واللسان(2/277)

خاصة.عمه

.(قشب)اللسان.السم:والقشبوالقشب.للوزنالأشبههوهناوما،القشائب:ط،أفي)6(



الجندلدومةخبر

5-)1(صو
الجندلدومهخبر

75

بن()عويمرالتمرعينعلىواستخلف،الجندلدومةإلىقصدالتمرعينمنخالدفرغلما

وتنوخبهراءمنأحزابهمإلىبعثوا،إليهمبمسيرهالجندلدومةأهلسمعفلما،الأسلمي)2(الكاهن

ابنالضجاعموعلى،الأيهمابنوتنوخغسانوعلىإليهمفأقبلوا،والضجاعموغسان)3(وكلب

فقال،فاختلفا،ربيعةبنوالجودي،الملكعبدبنأكيدررجلينإلىبدومةالناسوجماع،الحدرجان

قومخالدوجهيرىولا،منهأحدولا،حربفيمنهطائراأيمنأحدلا،بخالدالناسأعلمأنا:أكيدر

علىأمالئكملن:فقال،عليهفأبوا،القوموصالحوافأطيعوني،عنهانهزمواإلاكثرواأمقلوا،أبدا

فضربتأمرخالدابهأتىفلما،فأخذهفعارضهعمروبنعاصمخالدإليهفبعث،وفارقهمخالدحرب

معقبيلةوكل،ربيعةبنالجوديوعليهمالجندلدومةوأهلخالدتواجهثم،معهكانماوأخذعنقه

فرقتين،الأعرابجيشوافترق،غنمبنعياضجيشوبينبينهدومةخالدوجعل،الأعرابمنأميرها

خالدفأسر،أولئكعلىعياضوحمل،قبلهمنعلىخالدحمل،عياضنحووفرقة،خالدنحوفرقة

ضاقخلقمنهموبقيفملؤوهالحصنإلىالأعرابوفرت،وديعة(حابسبن)الأقرعوأسر،الجودي

فضربخالدوجاء،بعضمفنجاميرةفأعطوهم)الحصنخارجهومنعلىتميمبنوفعطفت،عنهم

أسارىإلا،الأسارى)4(منمعهكانومنالجوديعنقبضربوأمر،(الحصنخارجوجدهمنأعناق

ليما:خالدلهمفقال،أجاروهمتميموبني،حابسبنوالأقرععمروبنعاصمفإن،كلببني

العافيةأتحسدونهم:عمروبنعاصملهفقال؟الإسلامأمروتضيعونالجاهليةأمرأتحفظونلكموما

فيهمنفقتلواالحصنواقتحموا،اقتلعهحتىعنهيزلفلمبالبابخالدأطافثم،)5(الشيطانوتحوذونهم

وكانت،الجوديابنة(يومئذ)خالدواشترى،يزيدفيمنبينهمفبايعوهمالذراريوسبوا،المقاتلةمن

أهلهافتلقاه،الحيرةإلىخالدرجعثم،الأنبارإلىالأقرعوردالجندلبدومةوأقام،بالجمالموصوفة

.الشر)7(فرحيومفهذابنامر:لصاحبهيقولمنهمرجلأفسمع،بالتقليس!)6(الأرضأهلمن

المدينةإلىدمشقمنمراحلسبععلىوهي.المحدثينأغلاطمنالفتحدريدابنوعد-وفتحهأولهبضم-دومة()1

.(2487/)البلدانمعجم.القرياتمنالمنورة

الأسلمي.الكاهلبنعويم:(3378/)الطبريتاريخفي)2(

.وغسانوكعب:أفي)3(

.أسارىلاإالأسرى:أفي(4)

.الشيطانإلىوتجوزونهم:أفي()5

قدومهمعندالولاةواستقبالوالغناءبالدفالضرب:والتقليس.بالتعليسالأرضأهلمنأهلفتلقاه:أفي)6(

.(قلس)اللسان.اللهوبأصناف

الشر.فرج:(3937/)الطبيوفي.والشكالسد:أفياللفظةتحتمل)7(
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2(المصيخ)لاوالحصيد)1"وقعتيخبر

بهالأعاجمفظن،الجندلبدومةأقامخالدوكان:قالواوالمهلبوطلحةمحمدعن:3"سيفقال

خالدنائبوهو،الزبرقانمنانتزاعهايريدونالأنباروقصدوا،لحربهفاجتمعواالجزيرةعربوكاتبوا

القعقاع4(فبدث،الحيرةعلىخالدنائبعمروبنالقعقاعإلىكتبالزبرقانذلكبلغفلما،عليها

بالخنافس،وأمرهالبارقيالجعدأبيبنعروةوبعث،بالحصيدوأمره،السعدي(فدكيبنأعبد

يفعلأنيكرهلكنه،كسرىمحلةالمدائنأهلمصادمةعلىعازموهوالحيرةإلىدومةمنخالدورجع

يريدونالأعرابنصارىمعالأعاجمجيوشمناجتمعقدماوشغله،الصديقبكرأبيإذنبغيرذلك

رجلالعجموعلى،الحصيدلهيقالبمكانفالتقوا،الناسعلىأميراعمروبنالقعقاعفبعث،حربه

فقتل،المشركونوهزم،شديداقتالافاقتتلوا،(زرمهرآلهيقالاخرأميروأمده،روزبهلهيقالمنهم

الضبياللهعبدبنعصمةلهيقالرجلوقتل،زرمهر(بيده)القعقاعوقتل،كثيراخلقاالمسلمونمنهم

)7(
خنافس،لهيقالمكانإلىفلجؤوا،العجممنهربمنوهرب،كثيراشيئاالمسلمونوغنم.روزبه

بمنبهااستقروافلما،المصيخإلىساروابذلكأحسوافلما،السعديفدكي(بن)ليلىأبوإليهمفسار

،فرقثلاثالجيشوقسم،الجنودمنمعهبمنالوليدبنخالدقصدهموالأعرابالأعاجممنمعهم

مصرعة.بغنمإلاشبهوافمااليسيرإلامنهميفلتولم،8(فأنامهمنائمونوهمليلاعليهموأغار

:قالحاتمبنعديعن9(جريزابنروىوقد

وامرأته،وبناتهبنوهوحوله،النمريالنعمانبنحرقوص(لهايقالرجلإلىالغارةهذهفيانتهينا

فقال؟أقبلتقدخالدجيوشوهذهالساعةهذهيشربأحد:يقولونوهمخمرمنجفنةلهموضعوقد

الطويل(منأ:"أ.يقول)وجعلفشربوا،بعدهاخمراتشربواأنأرىفماوداعشرباشربوا:لهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)09(

.(452)استعجممامعجم

وقعةبهوكانتوالقلتحورانبينالمصيخ:ياقوتوقال(1235)استعجممامعجمفي،وكذاالمضيح:ط

.(5144/)البلدانمعجم.تغلببنيعلىلخالدهائلة

.(2793/)الأثيرلابنالكاملفيأيضاوالخبر(3038/)الطبريتاريخ

تصحيف.،فكتب:أفي

.السعديفزكيبنعبد:أفي

وزمهر.:أفي

.رويزة:أفي

.(نوم)اللسان.قتلهم:بمعنىهنا:أنامهم

.(3382/)الطبريتاريخ

.(5441/)البلدانمعجمفيمختصراالخبرمعالبيت



اسقيانيياألا

والد!صمجخألحح!ميدإقعتيوخب!ر

ندريولاقريمثمنايانالعلالفجر)13()نائرةقبل!أ(
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بنوهوأخذت،جفنتهفيهوفإذارأسهرجلفضربعليهالناسفهجم:قال،اخرهاإلىالقصيدة

وامرأته.وبناته

بذلكيعلمولمبالأمانالصديقمنكتابومعهماأسلماقدكانارجلانالمعركةهذهفيقتلوقد

بنلبيدوالاخر،البجلياللهعبدبنجريرقتله،قرواشبن()ثرهمأبيبنالعزىعبدوهما،المسلمون

وتكلم،بأولادهمابالوصاةوبعث،وداهماالصديقخبرهمابلغفلما،المسلمينبعضقتله،جرير

يلقىكذلك:الصديقلهفقال،نويرةبنمالكبسبفيهتكلمكما،بسببهماخالدفيالخطاببنعمر

الحديثفيكماوهذا،المشركينمجاورتهمافيلهماالذنبأي،ديارهمفيالحربأهليساكنمن

:أي"ناراهماتراءىلا"الاخر)آ(الحديثوفي"!د"دارهفيالمشركساكنمنكلمنبريأنا"

.واحدةمحلةفيوالمشركونالمسلمونيجتمعلا

يفلتفلموالأعاجمالأعرابمنهنالككانمنفقتلوابيتوهموقد)8(والزميل)7(الثنيوقعةكانتثم

اشترىوقد،الصديقإلىوالسبيالأموال!منبالخمس!خالدبعثثم،بخبر)9(انبعثولاأحدمنهم

ورقيةعمرفاستولدها،التغلبيبجيربنربيعةابنةوهيالعربمنجاريةالسبيهذامنطالبأبيبنعلي

.(أجمعين)عنهماللهرضي

اصحباني.ياألا:البلدانمعجموفي،فاسقياني:أفي(1)

.(نأر)اللسن.هائجةهاجت:نائرةنأرت2()

بكر.أبيجيشقبلاصحبانيياألا:البلدانمعجمفي)3(

تحريف.وهو؟هروم:أفي(4)

أنا":ونصه.السيرفي(و)1655(4016)جامعهفيوالترمذي،الجهادفي(2645)سننهفيداودأبورواه)5(

حديثوهو"ناراهماتراءىلا":قال؟لم؟اللهرسوليا:قالوا"المشركينأظهربينيقيممسلمكلمنبريء

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو:أقول،مرسلأنهوالصحيحومرسلاموصولاالترمذيساقه

السابق.الحديثفيالاتيةالعبارة)6(

لحرببجيروبنو،تغلببنوفيهتجمعتالرصافةشرقيبالجزيرةموضع:مشددةوياءالكسرثمبالفتحالثني)7(

.(286/)البلدانمعجم.الصديقبكرأبيأيامفي12سنةقتلةشروقتلهمبهمافأوقعالوليدبنخالد

بكرأبيأيام12سنةوغيرهمونميرتغلبببنيخالدفيهأوقع،الرصافةشرقيبالجزيرةالبشرعند:الزميل)8(

.(3151/)البلدانمعجم.الصديق

مخبر.انبعثولاأحدامنهميفلتفلم:أفي)9(
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الفراض)1(وقعة

هنالكفأقام،والجزيرةوالعراقالشامتخوموهيالفراضإلىالمسلمينمنمعهبمنخالدسارثم

وغضبواحموا،بلادهمقربإلىومصيرهخالدأمرالرومبلغولما،بالأعداءلشغلهمفطرارمضانشهر

الرومفقالتبينهمالفراتفحالتخالدأناهدواثم،والنمروإيادتغلبواستمدوا،كثيرةجموعأوجمعوا

يذمنللنصفوذلك،إليهمالرومفعبرت،أنتماعبروابل:للرومخالدوقال،إلينااعبر:لخالد

منالمسلمونوتمكنالرومجموعاللههزمثم،بليغأعظيمأقتالاهنالكفاقتتلوا،عشرةثنتيسنةالقعدة

إلىبالقفولأذنثم،أيامعشرةبالفراضذلكبعدخالدوأقام،ألفمئةالمعركةهذهفيفقتلاقتفائهم

نأالأعزبنشجرةوأمرالمقدمةفييسيرأنعمروبنعاصموأمر،القعدةذيمنبقينلخمس،الحيرة

شطروقصدأصحابهمنعدةفيخالدوسار،(الساقةفييسيرأنهخالدوأظهر)،الساقةفييسير

،لغيرهيقعلمأمرذلكفيله)2(وتأتى،قطقبلهيسلكلمطريؤفيمكةإلىوسار،الحرامالمسجد

أمرفأدركعادثم،السنةهذهالحجفأدركمكةإلىانتهىحتى،جادةغيرعلىمعتسفا)3(يسيرفجعل

معه،كانممنالناسمنالقليلإلاالسنةهذهخالدبحجأحديعلمولم،الحيرةإلىيصلواأنقبلالساقة

مفارقتهفيعليهيعتبفبعث،الموسممنالحجأهلرجعبعدماإلاأيضأبذلكالصديقبكرأبويعلمولم

له:يقول:إليهكتبفيمالهوقال،الشامغزوإلىالعراقغزومنصرفهأنعندهعقوبتهوكانتالجيش

لك،اللهيتممفأتمم،والحظوةالنيةسليمانأبافليهمئكشجيكاللهبعونتشج)4(لمالجموعوإن

.الجزاءوليوهوالمنلهاللهفإنبعملتدلأنوإياك،وتخذلفتخسرعجبيدخلنكولا

فتحيكونأنحسدني-الخطاببنعمريعنيالأعيسر-عملمنهذا:)5(قالالكتابخالدقرأولما

منتخلفمنومعه،حارثةبنالمثنىعليهاستخلفالعراقعنخالدانفصلولما.يديعلىالعراق

.المدديأتيهحتىالفرسمنعليهممخافةالأنهاريليفيماالبريةنحوالمثنىبهمفانحاز،وغيرهمالصحابة

فأوقعوالفرسوالعربالرومواجتمعت،الفراتشرقيفيوالجزيرةوالعراقالشامتخوم-أولهبكسر-الفراض(1)

.12سنةالحجةذيمنبقينلعشرالحيرةإلىخالدرجعثم،ألفمئةفيهاقتل:سيفقال.عظيمةوقعةبهم

.(2993/)الأثيرلابنوالكامل(3383/)الطبريتاريخفيالفراضوقعةوأخبار.(4442/)البلدانمعجم

أشبه.بالسياقوهوأعنهناوما؟ويأتي:طفي)2(

القاموس.صوبتوخيولاهدايةبغيروساروعدلمال:وتع!فهواعتسفهالطريقعنوعسف،متعسفا:أفي)3(

.(عسف)والتا!

:والحزنالهمأشجاهمنوهيشجاكاللهبعونالناسمنالجموعيشجلمفإنه:(3385/)الطبريتاريخفي)4(

.(شجا)اللسان.هيجهبمعنى

ضعيف،الفضلبنوسلمة،متهمالرازيحميدابنإسنادهوفيإسحاقابنعن(514/)3الطبريتاريخفيالكلام()5

خيرفيالعدولالصحابةعنمثلهيصدرلا،وحسدوحقدغمز؟نكارةمتنهوفي.معضلارواهإسحاقوابن

.73()8/الطبريتاريخضعيفوانظر.القرون
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بعدوذلك،الرجالوصدوروالعسباللخاف)2(منالقرآنيجمعأنثابتبنزيدالصديقأمرفيها

.)4(البخاريصحيحفيالحديثبهثبتكمااليمامةيومالقراءفيالقتلاستحر)3(ما

بنالعاصأبيمنوهي،ع!ي!اللهرسولبنتزينببنتبأمامةطالبأبيبنعليتزوجوفيها

يحملهاع!ي!اللهرسولكانالتيهيوهذه،العامهذافيأبوهاتوفيوقد،الأمويشمسعبدبنالربيع

.قامإذاويرفعهاسجدإذافيضعهاالصلاةفي

وبهامحبالهاوكان،عمهابنةوهي،نفيلبنعمروبنزيدبنتعاتكةالخطاببنعمرتزوجوفيها

فيالطريقفيليلةذاتلهافجلس،خروجهاويكرهالصلاةإلىالخروجمنيمنعهالا،وكانمعجبا

قبلهكانتوقد،ذلكبعدتخرجولممنزلهاإلىفرجعت،عجزهاعلىبيدهضربمرتفلما،ظلمة

فقتل)بكرأبيبناللهعبدتحتزيدقبلوكانت،عنهافقتل،قيلفيما،الخطاببنزيد،أخيهأتحت

بكأرغبإني:فقالتطالبأبيبنعليخطبهاقتلفلما،الزبيربعدهتزوجهاعمرماتولما،(عنها

ماتت.حتى)5(التزوجعنوامتنعت،الموتعن

أحدأسلمبنزيدوابنه،التابعينساداتأحدكانأنمنهصارثم،أسلممولاهعمراشترىوفيها

.الرفعاءالثقات

ابنرواه.عفانبنعثمانالمدينةعلىواستخلف،عنهاللهرضيالصديقبكرأبوبالناسحجوفيها

ابنعن،سهمبنيمنرجلعن،الحرقةمولىيعقوببنالرحمنعبدبنالعلاءعن،)6(إسحاق

،الأذنقطعمنالقصاصفيحديثافذكر،عشرةثنتيسنةخلافتهفيبكرأبوبناحج:قال،)7(ماجدة

فيبكرأبويحجلم(الناسبعضوقال):إسحاقابنقال.الصديقبأمرذلكفيحكمعمروأن

.عوفبنالرحمنعبدأو،الخطاببنعمرعشرةثنتيسنةالموسمعلىبعثوأنه،خلافته

السنة.هذهالحوادثمنكانفصل،السنةهذهالحوادثمنكانومما:أفي(1)

واللسان(3244/)النهاية.رقاقبيضحجارةوهيلخفةجمع:واللخاف،تحريف،اللحاف:طفي)2(

.(لخفا

.(حرر)اللسان.اشتدبمعنىوحز،القتلاستحز)3(

.القرانفضائلفي(8694)البخاريصحيحفيالقرانجمعحديث(4)

التزويج.منوامتنعت:أفي()5

.(3386/)الطبريتاريخ)6(

التهذيب.رجالمنوهو،علي:ماجدةابنواسم،الطبريتاريخمنوالتصحيح،ماجدةأبي:وطأفي)7(



!ا1!!نهسخةفيأت؟08

إسنة1هذهفيتوفيفيض!ص!!

سنةفيذكرهتقدممنهاهنافليذكر،عشرةثنتيسنةفي(كانت)بعدهاومااليمامةوقعةإنقيلقد

.ذكرناهماالمشهورولكن،بعدهاوماباليمامةقتلمنعشرةإحدى

:أالسنةهذهفىتوفيوممنأ

بعدها،وماوبدرأ،الثانيةالعقبةشهد،بشيوبنالنعمانوالدجى)1"لىألشثعلبةبقسغدبنبتنسيو

معوشهد،الأنصارمنالسقيفةيومالصديقبايعمنأولوهو،الأنصارمنأسلممنأولإنه:ويقال

النحل.حديثأ13النسائيلهوروى،عنهاللهرضيالتمربعينقتلأنإلىحروبهخالد

أبوقال.أحاديث!اللهرسولعنله،جثامةبن4(!لامحلمأخوأ!ي)3(جتامةبنوالضب

الصديق.خلافةفيوماتوذان)\+(ينزلوكانهاجر:)د،حاتم

بنعمرو)بنيربوعبن-حصينابنويقال-لم)6الحصنبنكنازأ8(واسمه)7(الغنويمرثدوأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

والوافي(13156/)الأصولوجامع(1233/)الغابةوأسد(177)الاستيعابفي-سعدبنبشير-ترجمة

.(1/681)والإصابة(01/661)بالوفيات

65(0و)655()6530()20الكبرىسننهمنالنحلفيوهو،(261-6925/)رقم،المجتبىفيالنسائيرواه

.المحفوظوهو،ع!يمالنبيعنبشيربنالنعمانحديثمنوغيره()1623مسلمورواه.(0165و)

والاستيعاب(4045/)والتعديلوالجرح(323-4322/)الكبيرالتاريخفي-جثامةبنالصعب-ترجمة

وتهذيب(1/924)واللغاتالأسماءوتهذيب(302/)الغابةوأسد(14/347)الأصول!وجامع(973)

.(185-2184/)لإصابةوا.(4124/)التهذيب

-المكسورةاللاموتشديدالمهملةالحاءوفتحالميمبضم-محلم:الأثيرابنوقال،تحريف؟محكم:طفي

.(5/1171)الأصولجامع

.(4054/)والتعديلالجرح

معجم.إليهافنسبينزلهاكان،الودانيالليثيجثامةبنالصعبإليهاينسبوالمدينةمكةبينموضع:ودان

.(5365/)البلدانومعجم(1374)استعجمما

(291/)الأولياءوحلية(7174/)والتعديلوالجرح(7241/)الكبيرالتاريخفي-الغنويمرثدأبي-ترجمة

223()24/الكمال!وتهذيب(4005/)الغابةوأسد(181-15171/)الأصول!وجامع(1333)والاستيعاب

جامع-المثلثةالثاءوفتح،الراءوسكونالميمبفتح-ومرثد(8448/)التهذيبوتهذيب(3703/)والإصابة

.الأصول

.الأصولجامع.وبالزاي،النونوتشديد،الكافبفتحوكناز،تحريف؟معاذ:طفي

.مصادرهعنهناوما.الحصنابنويقال!الحصين:ط،أفي
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أ/أسصهصص5(1)صص

بنقيسبنسعدبن3أعصرعبنغنيبنغنمبند)2جلانبنطريفبنسعدبنخرشةبن(يربوع

سواهما،وابنههورجليشهدهاولم،بدرامرثدوابنههوشهد،الغنويمرثدأبونزاربنمضربنغيلان

شهد،أيضاصحبةلهمرثدأبيبنمرثدبنأنيسابنهوابن،تقدمكماالرجيعيوممرثدابنهواستشهد

بنللعباسحليفامرثدأبوكانوقد،نسقاثلاثةفهم،أوطاسيومع!يواللهرسولعينوكانوحنيناالفتح

إليها"تجلسواولا،القبورإلىتصلوالا":قالأنهواحاحديمثع!ي!النبيعنلهوروي،المطلبعبد

سنةتوفي:الواقديقال.ا)4(عنهالأسقعبنواثلةطريقمنوالنسائيوالترمذيداودوأبومسلمرواها

الشعر.كثيرطويلارجلاوكان،سنةوستينستعنغيرهوزاد،بالشامغيرهزاد،عشرةاثنتي

الحصينبنكنازقبرهذا:قبرهعلىقرأتهوالذي،كثيرأد"بقبريعرفقبردمشققبليوفي:قلت

لمعساكرابنالحافظأنوالعجب،وجلالةروحاالمكانذلكعلىورأيت،!اللهرسولصاحب

أعلم.فالله،الشامتاريخفييذكره

أسسنة:اهذهلمحيتوفيممنو

زوج:العبشميالقرشيقصيبنمنافعئدبنشصحوع!دالمحزهـبنعبابنالربيعبن)+(العاصأبو

بعثحينبطلاقها)7"المشركونأمرهولما،لهاومحباإليهامحسناوكان،زينبع!يواللهرسولبناتأكبر

بنتهندويقال،هالةأمهواسم،خويلدبنتخديجةأختابنوكان،ذلكعليهمأبى!اللهرسول

وقد،هشيم:وقيل،)9(مهشم:وقيل،الأشهروهو،(لقيطا:)"(فقيلاسمهفيواختلف،خويلد

كانتقلادةالفداءفيمعهوأحضرليفاديهالربيعبنعمروأخوهفجاء:فأسرالكفارناحيةمنبدراشهد

وأطلقهشديدةرقةرقاللهرسولراهافلما،بهاالعاصأبوتزوجحينزينبابنتهامعأخرجتهاخديجة

بمكةكفرهعلىالعاصأبوواستمر،بذلكلهفوفىالمدينةإلىزينبلهيبعثأنعليهواشترط،بسببها

أصحابهمنجماعةفقتلواسريةفيحارثةبنزيدفاعترضهلقريشتجارةفيفخرج،بقليلالفتحقبيلإلى

.الأصولجامع-المعجمةوبالشينالراءوفتح،المعجمةالخاءبفتح-خرشة(1)

.وبالنون،اللاموتشديد-الجيمبكسر-وجلان،تحريف،خيلان:طفي(2)

يعصر.:الغابةوأسدالاستيعابوفي،الأصلينفيكذا)3(

الترمذيوجامع،الجنائزفي(9322)داودأبيوسنن،الجنائزفي(و)89و)79((729)مسلمصحيح)4(

القبلة.في(267/)النسائيوسنن،الجنائزفي(01)51و(0501)

العامة.بعضتصحيفمنوكأنه:زيادة:أفي)5(

وتهذيب(6185/)الغابةوأسد(51/912)الأصولوجامع(41017/)الاستيعابفي-العاصأبي-ترجمة)6(

.(231-4/121)لإصابةوا.(942-2842/)واللغاتلأسماءا

.الاستيعابمنوالتصويب.خطأ؟بطرقهاالمسلمونأمره:طفي)7(

ياسر.وقيل،قاسموقيل:أفي)8(

الثقيلة.الشينوكسرثانيهوفتحأولهبضموقيل،المعجمةالشينوفتح،ثانيهوسكون،أولهبكسر:مهشم()9
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اللهرسولفأجاز،فأجارتهزينببامرأتهفاستجارالمدينةإلىهارباالعاصأبووفر،العيروغنموا

صاحبه،إلىمالكلفرد،إليهمالعاصأبوبهافرجع،قريشأموالمنمعهكانماعليهورد،جوارها

فراقهابينوكان،الأولبالنكاحزينبء!ي!اللهرسولعليهورد،المدينةإلىوهاجرالحقشهادةتشهدثم

عمرةفيالمشركينعلىالمسلماتتحريموقتمنسنتينبعدوذلك،سنينستاجتماعها)1(وبينله

أعلم.فالله،جديدبنكاحعليهردهاإنماوقيل،الحديبية

.،العاصأبيبنتوأمامةاالعاصأبيبنعليزينبمنولدوقد

فيخيراعليهيثني!ي!اللهرسولوكان!م!اللهرسولإليهابعثهحيناليمنإلىعليمعوخرج

.عشرةثنتيسنةالصديقأيامفيتوفيوقد")2(فوفانيوواعدنيفصدقنيحدثني":ويقول،صهارته

فاطمة،خالتهاوفاةبعد،العاصأبيبنتأمامةبابنتهطالبأبيبنعليئتزوجالسنةهذهوفي

.)3(أعلمفالله،بعدهأوالعاصأبيوفاةقبلذلككانهلأدريوما

اليجرةمولمحشرةث!ثسنة

الحجمبئمرجعهبعدوذلك،الشامإلىليبعثهمالجنودجمععلىعازموالصديقالسنةهذهاستهلت

واغلموآغقظةفيكتموتيجدواال!فارمفيلونكمالذلىمتلوأءامنواالذينيأخها):تعالىبقولهعملا(أوذلك

الاية!لاخراليووباولابأدلهيؤمنوتلاالذلفقتلوأ):تعالىوبقوله(123:التولةأ!االنقينمعاللهأن

فيوصلهاحتى-تبوكعاموذلك-الشاملغزوالمسلمينجمعفإنه!يواللهبرسولواقتداء.(92:التوبةأ

.تقدمكماالشامتخومليغزومولاهزيدبنأسامةموتهقبلبعثثم،ذلكعامهفرجع،وجهدشديدحر

نأأرادثمالوليدبنخالدإليهافبعث،العراقإلىيمينهبسطالعربجزيرةأمرمنالصديقفرغ)2(ولما

وكان.العربجزيرةمنمتفرقةأماكنفيالأمراءجمعفيفشرع،العراقإلىبعثكماالشامإلىيبعث

إلىيستنفرهإليهفكتب،فيهمعقبةبنالوليدمعهقضاعةصدقاتعلىالعاصبنعمرواستعملقد

أحببتوقد،أخرىلكوسماه،مرةء!الثهرسولولاكهالذيالعملعلىرددتكقدكنتإني)5(:الشام

إليك.أحبفيهأنتالذييكونأنإلا،منهومعادكحياتكفيلكخيرهولماأفرغكأن-اللهعبدأبا-

.(أ)فيبياضهناإلىفراقها:قولهمن()1

ومسلم،الخمسفرضفي(5131)صحيحهفيوالبخاري(4326/)مسندهفيأحمدأخرجهحديثمنقطعة)2(

الصحابة.فضائلفي(59)(9244)صحيحهفي

الهجرةمنعشرةثلاثسنة:وأوله،السابعالجزءويليه،والنهايةالبدايةمنالسادسالجزءتم:طفيبعده)3(

.الهجرةمنعشرةثلاثسنةالرحيمالرحمناللهبسم.والإعانةالتوفيقاللهنسأل.النبوية

.تفرغولما:أفي()4

.(3938/)الطبريتاريخ()5
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والجامع،بهاالرامياللهعبد)1(وأنت،الإسلامسهاممنسهئمإني:العاصبنعمروإليهفكتب

مثله،عليهوردذلك)2(بمثلعقبةبنالوليدإلىوكتب.فيها(بي)فارموأخشاهاأشدهافانظر،لها

فدخل،اليمنمنالعاصبنسعيدبنخالدوقدم.المدينةإلى،عملهمافياستخلفامابعدوأقبلا

بنخالدفغضب،عنهبتحريقها)3(الناسمنهناكمنأمرعليهعمرراهافلما،ديباججبةوعليهالمدينة

أمغالبة:عليلهفقال؟الإمرةعنمنافعبدبنيياأغلبتم!الحسنأبايا:طالبأبيبنلعليوقالسعيد

اللهفضاسكت:الخطاببنعمرلهفقال،منكمأولىالأمرهذاعلى)4(يغالبلافقال؟خلافةأوتراها

لهايتأثرفلمبكرأباعمروأبلغها.نفسكإلاتضرلاثمقلتفيماتخوضكاذباتزاللاوالله،فاك

بكر.أبو

حثثم،أهلههوبمااللهعلىفأثنىخطيباالناسفيقامأرادماالجيوشمنالصديقعنداجتمعولما

الله،كفاهللهعملومن،حسبهفهيبلغهافمن،جوامعأمبرلكلا)5(إناألا:فقالالجهادعلىالناس

له،)6(حسبةلالمنإيمانولا،لهإيمانلالأحددينلاإنهألا،أبلغالقصدفإنوالقصدبالجدعليكم

نأللمسلمينبغيلمااللهسبيلفيالجهادعلىالثوابمناللهكتابفيوإنألا،لهنيةلالمنعملولا

مناابهاوألحق،الخزيمنبهانجىإذ،عليهااللهدلالتي)7(التجارةهي،بهيخصأنيحب

الكرامة.

بنلخالدعقدهلواء(أول)إنفيقال،والراياتالألويةوعقدالأمراءتوليةفيالصديقشرعثم

بهتأثركماالصديقبه)يتأثرفلم.قالبماوذكرهعنهفثناه(الخطاببن)عمرفجاء،العاصبنسعيد

.أمرهيأتيهحتىالمسلمينمنمعه(فيمنبهايكون"تيماء"أرضوولاهالشامعنعزلهبل،عمر

مكة،أهلمنوأشباهه،عمروبنسهيلومعه،الناسجمهورومعهسفيانأبيبنيزيدلواءعقدثم

وبعث.دمشقلهوجعل،المسلمينمنمعهومنحربهفياعتمدهبما)يوصيهماشيامعهوخرج

بنعمرووبعث.حمصنيابةلهوجعل،(يوصيهماشيامعهوخرج،اخرجندعلىالجراحبنعبيدةأبا

فيلحظلما،الاخرطريقغيرطريقايسلكأنأميبركلوأمر.فلسطينعلىوجعلهأخرجندومعهالعاص

لاتذفلوايبنىوقال):لبنيهقالحينيعقوباللهبنبيذلكفياقتدىالصديقوكان.المصالحمنذلك

الله.بعد:الطبريوفي،اللهفعبد:أفي(1)

ذلك.بنحو:الطبريوفي،ذلكقبل:أفي)2(

جبته.عليهمزقوايليهبمنعمرفصاح:(3388/)الطبريتاريخفي)3(

يخالف.لا:أفي()4

.الطبريمناستدراك()5

."لهحسبةلالمنأجرولا"نسخةوفي.خشية:أفي)6(

.(3093/)الطبريعنهناوما،النجاةهي:ط،أفي)7(
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فقيتوصوعلئهتو!تعلتهللهإلاآلمحكغإنشئءمناللهمفعنكمأغنىوقآمتفرلمحهأئوبمنواذظواوصدبابمن

.تبوكعلىسفيانأبيبنيزيدسلوكفكان.671:!فأ!هواتمو!لون

.عشرةثلاثسنةأولفيالجيوشهذهبعثبكرأبووكان:قالواشيوخهعنبإسنادهالمدائنيقال

فجعلراكباسفيانأبيبنويزيدماشيابكرأبوخرج:كيسانبنصالحعن)1(إسحاقبنمحمدقال

تبعهثم.السيروأجديزيدومضىانصرفثم،اللهوأستودعكالسلامأقرئك:قالفرغفلما،يوصيه

الطريق.ذلك(غير)فسلكوا.لهمامدداعبيدةأبوثم،حسنةبنشرحبيل

البلقاءنزلسفيانأبيبنيزيدإنويقال.الشاممن)2(فلسطيننزلحتىالعاصبنعمرووخرج

يمدهمالصديقوجعل.بالجابيةعبيدةأبوونزل.ببصرىويقال،بالأردنشرحبيلونزل.أولا

بأرضمزلماعبيدةأباإنويقال.الأمراءمنأحبمنإلىينضافأنمنهمواحدكلوأمر،بالجيوش

.بالشاموقعصلحأولوكان،صالحوهحتىقاتلهمالبلقاء

فلسطين،أرضمن)3(العربةلهيقالبمكاناجتمعواالرومأنبالشاموقعحربأولإن:ويقال

--.ص)4(

و!عههدهبعدكانتثم.عظيمابطريقامنهموقتل،منهموغنمفقتلهمسريةفيأمامةأباإليهمفوجه

فياستشهدالذيإنويقال.المسلمينمنوجماعةالعاصبنسعيدبنخالدفيهااستشهدالصفرمرج

حتىففر(سعيدبنخالدوأما،المسلمينمنوجماعة،العاصبناسعيدبنلخالدابنالصفرمرج

.(جرير)كابنحكاه،أعلمفالله،الحجازأرضإلىانحاز

جمع)/7(فيالروممنجنودلهاجتمعتيماءإلىسعيدبنخالدانتهىولما:جرير)6(ابنقال

،وغسان،وجذامولخم،وسليح،كلبوبني،وتنوخ،بهراء)8(من،العربنصارىمنكثير

إلىوبعث،الإسلامفيمنهمكثيمودخلعنهتفرقوامنهماقتربفلما،سعيدبنخالدإليهمفتقدم

)9(عقبةبنبالوليدوأمده؟يحجمولايتقدمأنالصديقفأمره،الفتحمنوقعبمايعلمهالصديق

.(3504/)الطبريتاريخ(1)

.العرباتبغمرنزل:(504)3/الطبريتاريخوفي،الشامأرضمنالعرمات:طفي)2(

وعند.العرية:طوفي.فلسطينأرضمنبالعربةجمعللرومواجتمع:وفيه(2504/)التاريخفيالكامل)3(

تاريخمنينقلوالمصنف،(4/27)البلدانمعجم.حوراننواحيمنزرعأعمالمنقريةالغزية:ياقوت

هنا.كماوفيهالطبري

فتوجه.:أفي)4(

.(3604/)الطبريتاريخ)5(

.(3938/)تاريخه)6(

كثير.ومعهم:أفي)7(

تحريف.،غيرامن:طفي)8(

.(3093/)الطبريتاريخفيوالخبر،خطأ،عتبةبنالوليد:طفي)9(
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باهان)1(لهيقالالروممنوأميمهوفالتقىإيلياءمنقريبإلىفسار،وجماعةجهلأبيبنوعكرمة

وطلبدمشقلحوقإلىالجيشوبادر،سعيدبنخالدفلحقه،دمشقإلىباهان2(ولجأ،فكسره

باهانوزحف،الطريقعليهموأخذواباهانمسالحعليهفانطوتالصفرمرجإلىفوصلوا،الحظوة

علىفرمنإلاعسكرهمعلىالرومواستحوذ.المروةذيإلىيزلفلم،سعيدبنخالدففر

وأقبل،إليهنفرلمنردءاوبقيقريباالشامعنتقهقروقد،جهلأبيبنعكرمةوثبت،الخيل

إلىوبعثهجيشهعلىفأمره،الصديقإلىالوليدبنخالدعندمنالعراقمنحسنةبنشرحبيل

.المروةذيإلىمعههربواالذينأصحابهجمهورأخذ،المروةبذ!سعيدبنبخالدمرفلما،الشام

بنيزيدأخيهوراءوأرسلهسفيانأبيبنمعاويةعليهمفأمرالناسمنطائفةالصديقعنداجتمعثم

الصديقأذنثم.الشامإلىالمروةبذيمعهبقيكانمنأخذسعيدبنبخالدمرولما.سفيانأبي

بخالد.أعلمعمركان:وقالالمدينةإلىالدخولفيسعيدبنلخالد

اليوموكوقعة

رحمهجريربنجعفرأبوذلكعلىوتبعه،دمشقفتحقبلالسنةهذهفيعمربنسيفذكرهماعلى

والليثلهيعةوابنوالوليدعبيدةأبيبنيزيدعن3(نقلفإنهاللهرحمهعساكرابنالحافظوأما

دمشق.فتحبعدعشرةخمسسنةفيكانتأنها:معشروأبي

.عشرةخمسسنةرجبفيكانت:إسحاقبنمحمدوقال

رجبمنمضينلخمسالإثنينيوماليرموكوقعةكانت:الكلبيابنقال:خياط)4(بنخليفةوقال

.عشرةخمسسنة

فلمعشرةثلاثسنةدمشقفتحقبلأنهامنسيفقالهوما،المحفوظهووهذا:عساكرابنقال

عليه.يتابع

:قال.وغيرهجرير)5(ابنأوردهماعلىوغيرهسيفسياقذكروهذا:قلت

هرقلإلىوكتبوا،شديداخوفاوخافواالرومذلكأفزعالشامنحوالجيوشهذهتوجهتولما

)1(

)2(

)3(

)4(

.الطبريعنهناوماتحريف؟ماهان:طفي

تحريف.؟ونجا:أفي

.(952-1/527)دمشقتاريخفي

.(013ص)تاريخهفي

.(3293/)تاريخهفي
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بيتإلىذلكعامهحجكان(بلأ:ويقال،بحمصيومئذكانإنه:فيقال.الأمرمنكانبمايعلمونه

لأحدقبللاوإنهم،جديددينأهل(هؤلاء)إنويحكم:لهمقال.الخبرإليهانتهىفلما.المقدس

أبيتمأنتموإن،الرومجباللكمويبقىالشامخراجنصفعلىتصالحونهمبماوصالحوهمفأطيعوني،بهم

فيعاداتهمهيكماالوحشحمرنخرةذلكمنفنخروا،الرومجبالعليكموضيقواالشاممنكمأخذواذلك

هرقلوأمر)،حمصإلىسارذلكفعند.والدنياالدينفيوالنصرةبالحربوالرأيالمعرفةقلة)1(

إلىفبعث.كثيفجيشالمسلمينمنأميركلمقابلةفي،الأمراءصحبةالروميةالجيوش()2(بخروج

بنيزيدناحيةإلىتوذرابنجرجهوبعث.المقاتلةمنألفاتسعينفيتذارقلأبويهلهأخاالعاصبنعمرو

وبعث.حسنةبنشرحبيلإلىالدراقصوبعث.ألفاستينأوألفاخمسينفي)3(بإزائهفعسكر،سفيانأبي

بنعبيدةأبيإلىألفاستينفي-نسطورسهرقلخصيوهوإسحاقابنقال-القيقلانويقالالفيقار)4(

المسلمينعساكروجميع.أرضناإلىالخيوليوردأنعنبكرأبالنشغلن()والله:الروموقالت.الجراح

للناسردءا)5(الشامطرففيواقفاوكان.جهلأبيبنعكرمةمعالذيالجيشسوىألفاوعشرونأحد

نأإليهمفكتب،العظيمالأمرمنوقعبمايعلمونهماوعمربكرأبيإلىالأمراءفكتب-آلافستةفي-

منوخاذل،نصرهمنناصر)7(واللهاللهأنصارفأنتم،المشركينجنودوالقواواحداجنداوكونوا)6(اجتمعوا

بأصحابه.منكمرجلكلوليصل،منهافاحترسواالذنوبتلقاءمنولكن،قلةعنمثلكميؤتىولن،كفره

وهوإليهوبعث.الوليدبنبخالدالشيطانوساوسعنالنصارىلأشغلنوالله:الصديقوقال

.سنذكرهمافكان،بالعراقعملهإلىعادفرغفإذا،بهمنعلىالأميرفيكونالشامإلىليقدمبالعراق

ينزلواوأنأيضايجتمعواأنأمرائهإلىبعث،الاجتماعمنأمراءهالصديقبهأمرماهرقلبلغولما

وعلى،بذارقأخوهالناسوعلى،المهربضيق،المطرد)9(واسع،)8(العطنواسع(منزلا)بالجيش

.القيقلانالبحروعلى،والدراقصباهانالمجنبتينوعلى،جرجهالمقدمة

أربعةكانواالمسلمينإن:العزيزعبدبنسعيدعن،الأعلىعبدعن:عائذ)01(بنمحمدوقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

المعرفة.فرطعاداتهم:أفي

في.:أفيالقوسينمكان

.(3293/)الطبريتاريخفيالخبر

.الطبريعنهناوما،اللقيقار:طفي

المدينة.طرف:أفي

.ويكونوايجتمعواأن:أفي

.(3393/)الطبريتاريخفيهذابكرأبيوكتاب.ينصروالله:طفي

.(عطن)اللسان.الناحيةواسعأي:العطنواسعومعنى،للناسكالوطنللإبلالعطن

وتتابعها.الخيللعدويتسعأي:مطردومعنى(طرد)اللسان.وتتابعهاعدوهاوهو،الخيلطرادمن

.(1/952)عساكرلابندمشقتاريخفيالخبر
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.اليرموكيوموسقلابباهانعليهمألفومئةعشرينكانواوالزوم،عبيدةأبووعليهم،ألفاوعشرين

وعلى،ألفمئةفييومئذالرومعلىكانالخصيسقلابأن:إسحاقابنمحمدأذكروكذا

الأيهم،بنجبلةعليهمألفاعشراثنيالمستعربةومن،ألفاعشراثنيفي-أرمينيةمن-جرجهالمقدمة

.القتالأشدورائهممنالنساءقاتلتحتىشديداقتالأفقاتلوا،ألفأوعشرينأربعؤفيوالمسلمون

باهانعليهمألفمئتيهرقلبعث:قالجبيربنالرحمنعبدعن،صفوانعن:الوليدوقال

الأرمني.

وبعث.عليهمخندقاالواديوصار،اليرموكمنقريباالواقوصةفنزلواالرومفسارت:(سيف)1قال

ذلكعندالصديقفكتب،باليرموكالرومجيشمناجتمعبماويعلمونهيستمدونهالصديقإلىالصحابة

الأميرفهوإليهموصلفإذا،الشامإلىمعهبمنيقفلوأنالعراقعلىيستنيبأنالوليدبنخالدإلى

ودليله،وخمسمئةالافتسعةفيمسرعاخالدوسار،العراقعلىحارثةبنالمثنىفاستناب.عليهم

يسلكهالمأراضيبهوسلك،قراقر)3(إلىانتهىحتى)2(السماوةعلىبهفأخذ،الطائيعميرةبنرافع

،مهيع)4(غيرفيوسار،الجبالعلىوتصعد،الأوديةوقطع،والقفارالبراريفاجتاب،أحدقبله

عللاالماءوسقاهاالنوقوعطش،معطشةمفاوزفيوهو،الطريقعلىمسيرهمفييدلهمرافعوجعل

ذلكاأفقدوافلما،معهواستاقها،أدبارهاوخلىتجترلاحتىوكعمها)6(مشافرهاوقطع،(نهل)بعد

الماءمنتحملهكانتماوشربواالخيلسقاهبل:ويقال،الماءمنأجوافهافيمافشربوا،نحرهاالماء

فصالح،تدمرناحيةمنالرومعلىفخرج،أيام)7(تسعةفيوالمنةالحمدودلهووصل.لحومهاوأكلوا

ثم،دمشقشرقيمنوخرج،عظيمة(01أموالأ)لغسانوغنمأباحهابعذراء)9(مرولما،وأركة)8(تدمرأهل

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(3393/)الطبريتاريخ

.(3542/)البلدانمعجم.قفرىوالشامالكوفةبينباديةوالسماوة.تحريف،السماق:طفي

.(4317/)البلدانمعجم.الشاممقصدهعندالوليدبنخالدنزلهالعراقناحيةمنبالسماوةلكلبواد:قراقر

.(هيع)اللسانمهايعوجمعه،بينواسعواضحمهيعطريق:مهيع

.(ونهلعلل)اللسان.الأولى:والنهل،الثانيةالشربة:العلل

.(كعم)اللسان.فاهشد:كعمأيكعمهالبعيركعم

.(904-2704/)الأثيرلابنوالكاملأعنهناوما،خمسة:طفي

بفتحتين--أرك:(2153/)البلدانمعجموفي،أوروكة:(1232/)الخميستاريخفيوهيط،أفيكذا

مناجتيازهفيالوليدبنخالدفتوحمنوهي،تدمرقربحلببريةطرففيصغيرةمدينة:همزتهدريدابنوضم

.الشامإلىالعراق

علىوأشرفتالعقابثنيةمنانحدرتوإذا،مرجهاينسبإليهامعروفةخولانإقليممندمشقبغوطةقرية:عذراء

.عدرااليومدمشقأهلويلفظها:قلت(19)4/البلدانمعجم.الجبلتليقريةأولرأيتهايساركعلىفتأملتالغوطة

أوضح.هناوما.عظيمةأموالأغسانوغنمعساعلىأغاربعذراءمرولما:أفي
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أولفكانت،إليهوسلمهاصاحبهافصالحه،تحاربهاالصحابةفوجد،بصرىقناةإلىوصلحتىسار

الحمد.ودلهالشاممنفتحتمدينة

عبيدةوأبوسارثم)الصديقإلىالمزنيالحارثبنبلالمعغسانمنغنممابأخماسخالدوبعث

واقعةفكانتالمعور-منالعربابأرضالرومقصده-وقدالعاصبنعمروإلىوشرحبيلومرثد

:!-31.صو؟1خالدإلامعهذامسيرهمفيالمسلمينمنرجلقالوقد.(أجنادين

اهتدىأنىرافععينا)3"لله

سوىإلىقراقرمنفوز

بكىالجيشسارهاماإذاخمسا

أرىإنسيقبلكسارهاما

ومنأنتنجوتالفلانيةالشجرةعندأصبحتأنتإن:المسيرهذافيلهقالالعرببعضكانوقد

فأصبحواعظيمةسروةوسروامعهبمنخالدفسار،معكومنأنتهلكتتدركهالموإن،معك

عنه.اللهرضيقالهامنأولوهو،مثلافأرسلها.السرىالقوميحمدالضباحعند:خالدفقال،عندها

:الأولالسياقتكميلفيوغيرهمامخنفوأبيعمربنكسيف،إسحاقابنغيرويقول)

قريبافنزلوا،فيهكانواالذيمنزلهممنالصحابةوانتقل(بالواقوصةأمرائهامعالروماجتمعتحين

فقد،الناسأيهاأبشروا:العاصبنعمروفقال،غيرهطريقلهمليسالذيطريقهمفيالروممن

بخير.محصورجاءوقلما،الروم(والله)حصرت

فجاءلذلكالأمراءجلس،الرومإلىالمسيركيفيةفيللمشورةاجتمعوالماالصحابةإن:ويقال

نأأشارثم،أحضرهمولالحربيجتمعونقوماأدركحتىأعمرأنيأظنكنتما:فقالسفيانأبو

الآخر،الثلثفيوالذراريالأثقالتسيرثم،الرومتجاهفينزلونثلثهفيسير،أجزاءثلاثةالجيشيتجزأ

منالبريةتكونمكانفيونزلوابعدهمسارأولئكإلىالأثقالوصلتإذاحتىالآخربالثلثخالدويتأخر

هو.الرأيونعمبهأشارمافامتثلوا.والمددالبرد(إليهم)لتصلظهورهموراء

جبير:بنالرحمنعبدعنصفوانعنالوليدوذكر

الاخر،الجانبمنالنهروراءمنالمسلمونونزل،واليرموكأيوبديربينفيمانزلواالرومأن

تجاهالصحابةنزلبعدماعليهقدمإنماخالداإنويقال.المدينةمنالمددإليهمليصلخلفهموأذرعات

بعثواالماءلقلةالقتالوأمكنانسلخفلما،بكمالهالأولربيعشهر(وحاصروهم)صابروهممابعدالروم

)1(

)2(

تاريخفيوهي(4/318)البلدانمعجمفيأربعةوهي(5801)استعجممامعجمفيالأولىالثلاثةالأشطار

هنا.كما(3614/)الطبري

رافع.دردله:البلدانمعجموفي،رافعضلالضل:استعجممامعجمفي
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خالدوصولفعند،الاخرربيعفيعليهمفقدمخالدإلىفبعث،لهاخالد:فقاليستمدونهالصديقإلى

لنصرالقتالعلىويحرضونهميحثونهموالرهبانوالشمامسة،القساقسةومعهللروممدداباهانأقبلإليهم

وثمانون،والحبالبالحديدمسلسلألفثمانون،ألفومئتاأربعونالرومجيشفتكامل،النصرانيةدين

راجل.ألفوثمانون،فارسألف

أعلم.فالله،ألفاثلاثينيفروالئلاسلسلةعشرةكلتسلسلواالذينكانبلوقيل:(سيف)1قال

الأربعينإلىألفأوثلاثينستةالصحابةجيشفتكاملالجيوشمنمعهبمنعكرمةوقدم(سيفقال)

ألفا.

أجنادينوقعةوكانتاليرموكوقعةقبلأجنادينوقعةأن:(أيضا)والمدائنيإسحاقابنوعند

وقتلالروموهزم،الصحابةمنكثيربشربهاوقتل،عشرةثلاثسنةالأولىجمادىمنبقيتالليلتين

:قالإليهرجعفلما،الصحابةأمرلهيجسالعربنصارىمنرجلابحثقدوكان.القيقلانأميرهم

فقال.لرجموهزنىأو،لقطعوهملكهمابنفيهمسرقلووالله،بالنهارفرسانابالليلرهباناقوماوجدت

ظهرها.منخيرالأرضلبطنصادقاكنتلئنوالله:القيقلانله

:(سياقهفيعمربنسيفوقال)

وشرحبيليزيدوجيش،ناحيةالعاصبنوعمروعبيدةأبيفجيشمتفرقةالجيوشخالدووجد

خطيبا.الناسفيخالدفقام.ناحية

فاجتمع.والاختلافالتفرقعنونهاهمبالاجتماعفأمرهم(اليرموكوقعةفيعمربنسيفوقال)

عليهوأثنىاللهفحمدالناسفيالوليدبنخالدوقام،الاخرةجمادىأولفيعدوهممعوتصافواالناس

بعملكم،اللهوأريدواجهادكمأخلصوا،البغيولاالفخرفيهينبغيلا،اللهأياممنيومهذاإن:وقال

،أبدابعدهانفلحلاهزموناوإن،نردهمنزالفلاخندقهمإلىاليومرددناهملوبعدهمالهيومهذاوإن

ودعوني،كلكميتأمرحتى،غدبعدوالاخرغداوالاخراليومبعضناعليهافليكنالإمارةفلنتعاورفتعالوا

قبلها(مثلها)يرلمتعبئةفيالرومفخرجت،جدايطولالأمرأنيظنونوهمعليهمفأمروه،أليكماليوم

الأربعين(إلى)كردوساوثلاثينستةفيفخرج.(ذلك)قبلالعربتعبئهالمتعبئةفيخالدوخرج،قط

ومعهالعاصبنعمروالميمنةوعلى،القلبفيعبيدةأباوجعل،أميرعليهمرجلألفكردوسكل

الطلائعوعلى،أميراكردوسكلعلىوأمر.سفيانأبيبنيزيدالميسرةوعلى،حسنةبنشرحبيل

الذيوقاصهم،الدرداءأبويومئذوالقاضي،مسعودبناللهعبدالأقباضوعلى،أشيمبنقباثإ2(

.(514-2014/)الأثيرلابنوالكامل(493114-3/)الطبريتاريخفياليرموكوقعةوخبرسيفقول(1)

وهووالكنانيالتميميويقالالليثيالملوحبنعامربنأشيمبنقباثوهو،تحريفوهو؟قباب:ط،أفي)2(

(4937/)الغابةوأسد(1555/)الأصولوجامع(779/)والإكمال(43013/)الاستيعاب.الاكثر

.(3122/)والإصابة
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الأنفالسورةفيقرأالناسعلىيدورالذيوقارؤهم،حرببنسفيانأبوالقتالعلىويحثهميعظهم

.الأسودبنالمقدادالجهادوايات

العاصبنوعمروعبيدةأبو،أربعةكانوايومئذالأرباعأمراءأن:بإسنادهبشربنإسحاقوذكر

وعلى،جبلبنمعاذالميمنةوعلىراياتهمعلىالناسوخرج،سفيانأبيبنويزيدحسنةبنوشرحبيل

بنخالدالخيالةوعلى،وقاصأبيبنعتبةبنهاشمالرجالةوعلى،الكنانيأسامةبننفاثةالميسرة

قدوفخرهاخيلائهافيالرومأقبلتولما،رأيهعنكلهمالناسيصدرالذيالحربفيالمشيروهوالوليد

ورهبانهم()مرتفعةبأصوات)1(يصيحونسوداءغمامةكأنهمووعرهاسهلهاالبقعةتلكأقطارسدت

إلىبفرسهفساق)2(الجيشيديبينالخيلفيخالدوكان،القتالعلىويحثونهمالإنجيليتلون

هؤلاء(إن)خالدلهفقال.وأطيعلكأسمعاللهأمركماقل:فقال،بأمرمشيرإني:لهفقالعبيدةأبي

نأرأيتوقد)والميسرةالميمنةعلىأخشىوإني،عنهالهممحيدلاعظيمةحملةمنلهمبدلا(القوم)

منفنأتيهمردءالهمكانوا)صدموهمإذاحتى(والميسرةالميمنة)(وراءوأجعلهافرقتينالخيلأفرق

بنقيسوجعل،الميمنةوراءمنالخيلينأحدفيخالدفكان.رأيتمانعم:لهفقال.()3(ورائهم

المنهزمرآهإذ!لكيكلهالجيشوراءإلىالقلبعنيتأخرأنعبيدةأباوأمر،الأخرىالخيلفيهبيرة

اللهرضيالعشرةأحدزيدبنسعيدالقلبفيمكانهعبيدةأبوفجعل،القتالإلىورجعمنهاستحيى

رأيتموهمن:لهنفقال،وغيرهاالسيوفمنعددومعهنالجيشوراءمنالنساءإلىخالدوساق،عنهم

عنه.اللهرضيموقفهإلىرجعثم،فاقتلنهموليا

:فقالالمسلمينعبيدةأبووعظالفريقانوتبارزالجمعانتراءىولما

منمنجاةالصبرفإناصبرواالمسلمينمعشر)4(يا،أقدامكمويثبتينصركماللهانصروااللهعباد

تبدؤوهمولا،خطوةإليهمتخطواولا،مصافكمتبرحواولا،للعارومدحضةللربومرضاةالكفر

امركمحتى(أنفسكمفي)اللهذكرمنإلاالصمتوالزموا،بالدرقواستتروا،الرماحوشرعوا،بالقتال

تعالى.اللهشاءإن

الكتابومتحفظي)5(،القرانأهليا:ويقوليذكرهمفجعلالناسعلىجبلبنمعاذوخرج:قالوا

والرحمةالمغفرةاللهيؤتيولا،بالأمانيتدخللاوجنتهتناللااللهرحمةإن،والحقالهدىوأنصار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.يضجون:أفي

.الميسرةيديبين:أفي

ورائهم.منأنفسهمرأوا:أفيالقوسينمكان

معاشر.يا:أفي

ومستحفظي.:أفي
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الصخلضتوصعملواشكلءامنواائذيناللهوعد):اللهلقولتسمعواألم،المصدقالصادقإلاالواسعة

ربكممناللهرحمكمفاستحيوا.لآيةا(55:النورأ!قتلهممنائذجمتاشتخلف!ماألأزضليستتخلفنهوفى

.بغيرهعزولادونهمنملتحدلكموليسقبضتهفيوأنتمعدوكممنفرارأيراكمأن

،الرماحواشرعوا،الزكبعلىوأجثوا،الأبصارغضواالمسلمونأيهايا:العاصبنعمرووقال

الصدقيرضىفوالذي،الأسدوثبةإليهمفثبواالأسنةأطرافركبواإذاحتىفأمهلوهمعليكمحملوافإذا

كفراكفراسيفتحونهاالمسلمينأنسمعتلقد،إحسانأبالإحسانويجزيالكذبويمقتعليهو!هديب

تطايرتطايرواالشد،فيأصدقتموهملوفإنكم،عددهمولاجموعهميهولنكم)1(فلا،قصرأوقصرا

الحجل.أولاد

الأهلعنمنقطعينالعجمدارفيأصبحتموقد،العربأنتمالمسلمينمعشريا:سفيانأبووقال

عليكمشديد،عددهكثيرعدؤلإزاءأصبحتمواللهوقد،المسلمينوأمدادالمؤمنينأميرعن)2(نائين

بكميبلغولا،القومهؤلاءمنينجيكملاوالله،ونسائهموبلادهمأنفسهمفيوترتموهموقد،)3(حنقه

الأرضوأنلازمةسنةوإنهاألا،المكروهةالمواطنفيوالصبراللقاءبصدقإلاغدأاللهرضوان

معدلولامعقلفيهالأحدليس،وبراريصحاريالمسلمينوجماعةالمؤمنينأميروبينبينكم،وراءكم

ذهبثم.الحصونهيولتكنوتعاونوابسيوفكمفأمتنعوا،معولخيرفهواللهوعدماورجاءالصبرإلا

اللهرسولترونمافهذاترونماحضرالإسلامأهلمعاشريا:فنادىعادثمفوصاهنالنساءإلى

الله.رحمهموقفهإلىسارثم.خلفكموالناروالشيطان،أمامكم)4(والجنة

فيوجلعزربكموجوارالعينالحورإلىسارعوا:يقولفجعلأيضأهريرةأبوالناسوعظوقد

للصابرينوإنألا،الموطنهذامثلفيمنكمإليهبأحبموطنفيربكمإلىأنتمما،النعيمجنات

فضلهم.

:قالوا)5(إنهم،شيوخهعنلإسنادهعمربنسيفقال

يقفسفيانأبووجعل.بدرأهلمنمئةمنهم،الصحابةمنرجلألفالجمعذلكفيكان

وأنصارالرومدارةوإنهم،الإسلاموأنصارالعربدارةإنكم،اللهالله:ويقولكردوسكلعلى

منخالدأقبلولما:قالوا.عبادكعلىنصركأنزلاللهم،أيامكمنيومهذاإناللهم،الشرك

خالد:فقال!!المسلمينوأقلالرومأكثرما:الوليدبنلخالدالعربنصارىمنرجلقالالعراق

يهولكم.فلا:طفي(1)

نائبين.:أفي)2(

ضيقة.:أفي)3(

أمامكم.والجنةترونمافهذاترونماحضر:أفي(4)

بعدها.فما793()3/الطبريتاريخ)5(
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لوددتوالله،الرجالبعددلابالخذلانوتقل،بالنصرالجنودتكثروإنما؟بالرومأتخوفني،ويلك

منمجيئهفيواشتكىحفاقدفرسه-وكانالعددفيأضعفواوأنهم،توجعهمنبرأالأشقرأن

الأزور،بنضرارومعهماسفيانأبيبنويزيدعبيدةأبوتقدمالناستقاربولما-العراق

فيلهمفأذن،بهلنجتمعأميركمنريدإنما:ونادوا،سهيلبنجندلوأبو،هشامبنوالحارث

فأمر،دخولهانستحللا:الصحابةفقال.حريرمنخيمةفيجالس!هووإذا،تذارقعلىالدخول

علىوتراضواأحبواحيثمعهمفجلس.هذهعلىنجلسولا:فقالوا،حريرمنبسطبفرشلهم

ذلك.يتمفلموجلعزاللهإلىدعوهممابعدالصحابةعنهمأ(ورجع،الصلح

فقاللهممصلحةفيفيجتمعاالصفينبينفيماإليهليبرزخالداطلبباهانأن:مسلمبنالوليدوذكر

عشرةمنكمرجلكلأعطيأنإلىفهلموا،والجوعالجهدبلادكممنأخرجكمماأنعلمناقدإنا:باهان

خالد:فقال،بمثلهالكمبعثنا2(المقبلالعاممنكانفإذا،بلادكمإلىوترجعونوطعاماوكسوةدنانير

،الرومدممنأطيبدملاأنهبلغناوأنه،الدماءنشربقوئمأناغير،ذكرتمابلادنامنيخرجنالمإنه

إلىخالدتقدمثم:قالواالعربعنبهنحدثكناماواللههذا:باهانأصحابفقال.لذلكفجئنا

يرتجزانفبدرا،القتالينشباأن-القلبمجنبتيعلىوهما-عمروبنوالقعقاعجهلأبيبنعكرمة

معوخالدهذا.ساقعلىوقامت،الحربوحمي،وتجاولوا،الأبطالوتنازل،البرازإلىودعوا

يديه،بينالفريقينمنيتصاولونوالأبطال،الصفوفيديبينالأبطالالشجعان93(الحمامنكردوس

تدبير.أتمالحربأمرويدئر،الأفاعيلمنيعتمدونهيماأصحابهمنقومكلإلىويبعثينظروهو

:قالوا،دمشقمشايخقدماءعن،العزيزعبدبنسعيدعن:4(بشربنإسحاقوقال

بنقباثالميسرةوعلى،جبلبنمعاذالميمنةعلىجعلوقد،عبيدةأبوفخرجباهانزحفثم

وخرج،الوليدبنخالدالخيلوعلى،(وقاصأبيبن)عتبةبنهاشمالرجالةوعلى،الكنانيأشيم

ويثبتينصركماللهانصروااللهعباد:يقولوهو،بالمسلمينعبيدةأبووسار،راياتهمعلىالناس

ومدحضة،(للربومرضاة)،الكفرمنمنجا!الصبرفإنآصبرواالمسلمينمعاشريا،أقدامكم

،الرماحوأشرعوا،بالقتالتبدؤوهمولا،خطوةإليهمتخطواولا،مصافكمتبرحواولا،للعار

الله.ذكرمنإلاالصمتوالزموا،بالدرقواستتروا

الهدىوأنصار،الكتابومستحفظي،القرانأهليا:ويقول،يذكرهمفجعلجبلبنمعاذوخرج

إلاالواسعةوالرحمةالمغفرةاللهيؤتيولا،بالأمانيتدخللاوجنته،تناللااللهرحمةإن،والحق

)1(

)2(

)3(

)4(

مفضولة.لغةوهي-البراغيثأكلوني-لغةعلى؟ورجعوا:أفي

القابل.العام:أفي

الجماعة.من:أفي

.(537)-عمرترجمة-دمشقتاريخفيالخبر
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!هوالصنلختوصعملوامكؤءامنواألذيناللهوعد!اله:وجلعزاللهلقول!تسمعواألم،المصدقللصادق

فيوأنتم،عدوكممنفرارايراكمأنربكممن-اللهرحمكم-فاستحيوا؟الآيةاخرإلى(55:الىرأ

دونه.منملتحذلكموليس،قبضته

الركب،علىواجثواالأبصارغضواالمسلمونأيها:يقول!وهوالناسفيالعاصبنعمرووسار

فوالذي،الأسدوثبةفثبواالأسنةأطرافركبواإذاحتىفأمهلوهمعليكمحملوافإذا،الرماحوأشرعوا

المسلمينأنسمعتلقد،إحسانابالإحسانويجزيالكذبويمقتعليهويثيبالصدقيرضى

الشدصدقتموهملوفإنكم،عددهمولاجموعهميهولنكمفلا،قصراوقصراكفراكفراسيفتحونها

الحجل.أولاد(تطايرلتطايروا)1(أ

:الناستواجهحينقال!ثم.طويلكلامفيفأبلغالقتال!علىوحثفأحسنسفيانأبوتكلمثم

خلفكم.والناروالشيطان،أمامكموالجنةاللهرسول!فهذا،ترونماحضرالإسلامأهلمعشريا

يرجع.حتىوالعصيالأحجاربهذهفاضربنهفارا)2(رأيتنهمن:فقال!النساءسفيانأبووحرض

.المنهزمليردالناسوراءمنعبيدةأبويكونوأن،زيدبنسعيدالقلبفييقفأنخالدوأشار

ردءاوليكونواالناسيفرلئلا،الميسرةوراءوفرقة،الميمنةوراءفرقةفجعلقسمينالخيلخالدوقسم

وأقبلت.عنهاللهرضيخالدبهأشارماوامتثلوا،اللهأراكماافعل:أصحابهلهفقال!.ورائهممنلهم

فيوهمالقتال!علىتحرضهموالبطارقةوالقساقسة،كالرعدمزعجةأصواتولهمصلبانها)3(رافعةالروم

.التكلانوعليهالمستعانفالله،مثلهيروعدد)4(لمعدد

فرسانمنوكان،الصحابةمنهناكمنأفضلوهو،العوامبنالزبيراليرموكشهدفيمنكانوقد

فقال!:؟معكفنحملتحملألا:(فقالوا)يومئذالأبطال!منجماعةإليهفاجتمع،وشجعانهمالناس

فاخترقهووأقدمأحجمواالرومصفوفواجهوافلماوحملوافحمل.بلى:فقالوا.تثبتونلاإنكم

فيفعلكماففعلثانيةمرةإليهجاؤواثم.أصحابهإلىوعادالاخرالجانبمنخرجحتىالرومصفوف

فيذكرناهمامعنىالبخاريروىوقد.جرعروايةوفي،كتفيهبينجرحانيومئذوجرح،الأولى

زلزل!اللهم:يقول!والرهبانالقسيسينأصواتسمعكلماجبلمعاذبنوجعل)5(.صحيحه

.لطاروا:أفي(1)

الأصح.هووالمئبت.رأيتمونيمن:أفي)2(

واقفة.:أفي)3(

وعديد.عددفي:أفي(4)

:قالواك!ي!النبيأصحابأن:أبيهعنعروةعنوالخبر.الصحابةفضائلكتاب(1372)البخاريالإمامصحيح()5

يومضربهاضربةبينهماعاتقهعلىضربتينفضربوهعليهمفحمل؟معكفنشدتشدألا:اليرموكوقعةيومللزبير

صغير.وأناألعبالضرباتتلكفيأصابعيأدخلفكنت:عروةقال.بدر



اليرموكوقعة49

وأرضنا،اللقاءإليناوحبب،التقوىكلمةوألزمنا،السكينةعليناوأنزل،قلوبهموأرعب،(أقدامهم)

علىفحمل،فيهممتنسكأاللهعدووكان،الديريجانوهوالميسرةصاحبفأمرباهانوخرج.بالقضاء

الروممنركبهمثم،اللهأعداءصدواحتىفثبتوا،(وخولان)وحضرموتومذحجالأزدوفيهاالميمنة

العسكر،إلىالناسمنطائفةوانكشف،القلبناحيةإلىالميمنةمنالمسلمونفزال.الجبالأمثال

وحملوافتراجعواتنادواثم.زبيدوانكشفت،راياتهمتحتيقاتلونعظيمالمسلمينمنصور)1(وثبت

منانهزممنالنساءواستقبل،الناسمنانكشفمناتباععنوأشغلوهمالروممنأمامهممننهنهواحتى

:(الرجزمنأ:تقول(ثعلبةبنت)خولةوجعلتوالحجارةبالخشبيضربنهم)2(الناسسرعان

سبياتترىماقليلفعنتقياتنسوةعنهاربايا

رضياتولاحصياتولا

مواقفهم.إلىالناسفتراجع:قال

يومجهلأبيبنعكرمةقالقال.أبيهعن،الغسانيعثمانأبيعن:عمر)3(بنسيفوقال

عمهفبايعه؟الموتعلىيبايعمن:نادىثم؟اليوممنكموأفرمواطنفيع!يواللهرسولقاتلت:اليرموك

فسطاطقدامفقاتلوا،وفرسانهمالمسلمينوجوهمنأربعمئةفيالأزوربنوضرار،هشامبنالحارث

عنهم.اللهرضيالأزوربنضرارمنهمخلقمنهموقتل،جراحأجميعاأثبتواحتىخالد

:وغيرهالواقديذكروقد

الآخرإليهنظرأحدهمإلىقربتفلماماءبشربةإليهمفجيءماءاستسقواالجراحمنصرعوالماأنهم

إلىواحدمنكلهمفتدافعوها،إليهادفعها:فقالالآخرإليهنظرإليهدفعتفلما،إليهادفعها:فقال

أجمعين.عنهمالثهرضي.منهمأحديشربهاولمجميعاماتواحتىواحد

تهيأتقدإني:فقالعبيدةأبيإلىجاءرجلشهيدأيومئذالمسلمينمنقتلمنأولإن:ويقال

قدإنااللهرسوليا:وتقولالسلامعنيتقرئه،نعم:قال؟ع!ي!اللهرسولإلىحاجةمنلكفهللأمري

الله.رحمه،قتلحتىالرجلهذافتقدم:قال.حقاربناوعدناماوجدنا

إلا()اليرموكيومترفلم.الرحاكأنهاتدورالرومصارتحتىرايتهمعلىقومكلوثبت:قالوا

علىالخيالةمنمعهبمنخالدحملثم.الموطنذلكمنطائرةوكفا،نادرا)4(ومعصما،ساقطامخا

آلافستةهذهحملتهفيالروممنفقتل،القلبإلىفأزالوهمالمسلمينميمنةعلىحملتالتيالميسرة

حد.والسوروالصورا(1)

.للسياقأقربهناوما؟يضربونهم:أفي)2(

.(3104/)الطبريتاريخ)3(

.(ندر)اللسان.وشذسقط:نادرفهوندورأيندرالشيءندر(4)
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يمنحكمأنلأرجووإني،رأيتمماغيروالجلدالصبرمنعندهميبقلمبيدهنفسيوالذي:قالثم،منهم

انفضحتىإليهموصلفماألفمئةمننحوعلىمعهفارسبمئةفحملاعترضهمثم.أكتافهمالله

منهم.يمتنعونلاالمسلمونوتبعهمفانكشفوا،واحدرجلحملةعليهمالمسلمونوحمل،جمعهم

البريدقدمإذ،جانبكلمنيتصاولونوالأبطالالوغىوحومةالحربجولةفيهموبينما:قالوا

الصديقإن:-وبينهبينهفيما-لهفقال؟الخبرما:لهفقالالوليدبنخالدإلىفدفعالحجازنحومن

خالدفأسرها.الجراحبنعامرعبيدةأباالجيوشعلىواستناب،عمرواستخلفتوفيقدعنهاللهرضي

أحسنت،:يسمعونوالناسله)1(وقال،الحالتلكفيووهنضعف!يحصللئلاللناسذلكيبدولم

الذيالرسولوأوقف،والمقاتلةالحربتدبيرمنفيهكانبماواشتغلكنانتهفيفوضعهالكتابمنهوأخذ

.بأسانيدهجرير)2(ابنذكرهكذا.جانبهإلى-زنيمبنمحميةوهو-بالكتابجاء

حتىإليهفجاءالوليدبنخالدواستدعىالصفمنالكبارالأمراءأحدجرجةوخرج:قالوا)3(

،يكذبلاالحرفإن،تكذبنيولافاصدقنيأخبرنيخالديا:جرجةفقال،فرسيهماأعناقاختلفت

فأعطاكهالسماءمنسيفانبيكمعلى(الله)أنزلهل،باللهالمسترسليخادعلاالكريمفإنتخادعنيولا

فدعانانبيهفينابعثاللهإن:قال؟اللهسيفسميتفبم:قال!لا:قال؟هزمتهمإلاأحدعلىتسلهفلا

كذبهفيمنفكنت،وباعدهكذبهوبعضنا،)4(وتابعهصدقهبعضناإنثم،جميعاعنهونأينامنهفنفرنا

)الثه(سلهاللهسيوفمنسيفأنت:ليفقال،وبايعناهبهفهداناونواصينابقلوبناأخذاللهإنثم،وباعده

.(المشركينعلىالمسلمينأشدمنفأنا،بذلكاللهسيففسميت،بالنصرليودعا).المشركينعلى

ورسولهعبدهمحمداوأناللهإلاإلهلاأنشهادةإلى:قال؟تدعونماإلىخالديا:جرجةفقال

لمفإن:قال.ونمنعهمفالجزية:قال؟يجبكملمفمن:قال.وجلعزاللهعندمنبهجاءبماوالإقرار

قال؟اليومالأمرهذافيويدخليجيبكم(من)منزلةفما:قال،نقاتلهثمبالحربنؤذنه:قال؟يعطها

اليومفيكمدخلفلمن:جرجةقال.وآخرناوأولناووضيعناشريفنا،علينااللهافترضفماواحدةمنزلتنا

فقال؟سبقتموهوقديساويكموكيف:قال.وأفضلنعم:قال؟والذخرالأجرمنلكممامثلالأجرمن

ويرينابالكتابويخبرناالسماءأخبارتأتيهأظهرنابينحيوهونبيناوبايعناعنوةالأمرهذاقبلناإنا:خالد

ولم،رأيناماتروا)5(لمأنتموإنكم،ويبايعيسلمأنسمعناماوسمع،رأينامارأىلمنوحق،الآيات

فقال؟مناأفضلكانونيةبحقيقةمنكمالأمرهذافيدخلفمن،والحججالعجائبمنسمعناماتسمعوا

.يسمعونوالناس؟أحسنت:لهوقال:أفي(1)

.(3893/)تاريخه(2)

.(504-3893/)الطبريتاريخ)3(

وبايعه.:أفي(4)

رأيتم.لو:أفي()5
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ذلكفعند.عنهسألتماولياللهوإنصدقتكلقدتالله:قال؟تخادعنيولمصدقتنيلقدبالله:جرجة

قربةعليه!)فسنافسطاطهإلىخالدبهفمال،الإسلامعلمني:وقال.خالدمعومالالترسجرجةقلب

المسلمينفأزالواحملةمنهأنهايرونوهمخالدإلىانقلابهمعالروموحملت.ركعتينبهصلىثمماءمن

والروممعهوجرجةخالدفركب.هشامبنوالحارثجهلأبيبنعكرمةعليهمالمحاميةإلامواقفهمعن

حتىبالمسلمينخالدوزحفمواقفهمإلىالروموتراجعتوثابواالناسفتنادى،المسلمينخلال

وصلى.للغروبالشمسجنوحإلىالنهارارتفاعلدنوجرجةمنخالدفيهمفضرببالسيوفتصافحوا

معالركعتينتلكإلاللهيصلولماللهرحمهجرجةوأصيب،إيماءالعصروصلاةالظهرصلاةالمسلمون

خيولوسطفيصارحتىبالقلبخالدنهدثم.ذلكعندالروموضعضعت.عنهمااللهرضيخالد

بخيولهمالمسلمونوأفرج،الصحراءتلكفيبهم!؟لاوأسندت،خيالتهم+ء1هربتذلكفعند،الروم

الرجالةوهمالرومرحلإلىخالدوعمد،الفتحاستقرحتىالعشاءينصلاتيالناسوأخر.ذهبواحتى

عليهمخالدواقتحم،الخيالةمنفرمنتبعواثم،هدمقدحائطكأنهمصارواحتىآخرهمعنففصلوهم

سقطإذاببعضبعضهموقيدواتسلسلواالذينفجعل،الواقوصةإلىالليلظلامفيالروموجاء،خندقهم

معه.الذينسقطمنهمواحد

)،(.
:وعيرهجريربن!ال

المسلميننساءقاتلوقد.المعركةفيقتلمنسوىألفأوعشرونألفمئة،عندهاوقتلفيهافسقط

تذهبونأين:ويقلنالمسلمينمنانهزممنيضربنوكن،الروممنكثيراخلقأوقتلوااليومهذافي

.القتالإلىيرجعحتىنفسهأحديملكلازجرنهمفإذا؟للعلوجوتدعوننا

ديننصرعلى(نقدرإتلمإذا:وقالواببرانسهمالروممنقومهمنوأشرافالقيقلانوتجلل:قال

اخرهم.عنفقتلوهمالمسلمونفجاء.دينهمعلىفلنمتالنصرانية

،هشامبنإ!.3اوسلمة،عمرووابنهعكرمةمنهمالافثلاثةالمسلمينمناليومهذافيوقتل:قالوا

.(سنن)اللسان.صبه:الماءعليهسن()1

ذهبت.:أفي)2(

.(سند)اللسان.فيهصعدناأي:فيهاجبلهاوأسندناالجبلفيسندنا)3(

.(3004/)تاريخه(4)

..يقدرلمإذا:وقالوابرأسهمالروممنقومهوأشرافالقيقلانوتخلخلقال:أفي()5

القرشيمخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنهشامبنفسلمة،لهاضرورةلازيادةوهو؟سلمةابن:أفي)6(

31سنةوقيلعمرخلافةفي41سنةقتل.هشامبنجهلأبيأخووهو،وفضلائهمخيارالصحابةمن،المخزومي

وأسد(14291/)الأصولوجامع(643)الاستيعابفيترجمثه.جميعاعنهماللهرضيبكرأبيموتقبل

.(96-268/)والإصابة(436-2435/)الغابة
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،الأزوربنوضرار،ذهبأينيدرىفلاسعيدبنخالدبم)1وأثبت،سعيدبنوأبان،سعيدبنوعمرو

وقد.اليمامةيوم")أبيهرؤيااللهوحقق،الدوسيعمروبنالطفيلبنوعمرو،العاصبنوهشام

)3(

ثمالنساءإلىوصلواحتىأربعةفيالعاصبنعمروانهزم،الناسمنجماعةاليومهذافي

بقولهالأميروعظهمحينتراجعواثموأصحابهحسنةبنشرحبيلوانكشف،النساء)؟(زجرهمحينرجعوا

.(111:اقى-ءأ!أ!سهؤوأفولهماتمؤمنين!تاشترىالمحه!إنميو:تعالى

بتقوىعليكبنييا:لهفقالبهمرأباهأنوذلك،شديداقتالاوقاتلسفيانأبيبنيزيديومئذوثبت

ولواالذينوبأشباهكبكفكيف،بالقتال!محفوفاإلاالمسلمينمنالواديبهذارجلليسفإنهوالصبرالله

أصحابكمنأحديكوننولابنييااللهفاتق،والنصيحةبالصبرالناسأحقأولئك؟!المسلمينأمور

فقاتل.الثهشاءإنأفعل:فقال!.منكالإسلامعدوعلىأجرأولاالحربفيوالصبرالأجرفيبأرغب

عنه.اللهرضيالقلبناحيةمنوكانشديدأقتالأيومئذ

يقول!:العسكريملأيكادصوتافسمعنااليرموكيومالأصواتهدأت:قال!أبيهعنالمسيببنسعيدوقال!

،(يزيدابنهرايةتحت)سفيانأبوهوفإذافنظرنا:قال!،المسلمينمعشرياالثباتالثبات،اقترباللهنصريا

الخيول!باتت،هربفيمنهرب-يومئذكلهمالرومأميروهو-هرقلأخيتذارقخيمةفيليلتهخالدواكمل

رواقأوثلاثونسرادقاثلاثونلهوكانتذارقوقتلأصبحواحتىالروممنبهممرمنيقتلونخالل!خيمةنحوتجول!

وجدوابمافرحواوما.الغنائممنهنالككانماحازواالصباحكانفلما،والحريرالفرشمنفيهابماديباجمن

عنه.اللهرضيبالفاروقاللهعوضهمولكن،بذلكخالدأعلمهمحينالصديقعلىحزنهمبقدر

وكان،بالموتبكرأبيعلىقضىالذيدلهالحمد:الصديقفيالمسلمينعزىحينخالدوقال!

.حبهإذ(وألزمنيبكرأبيمنإليأبغضوكانعمرولىالذيدلهوالحمد،عمرمنإليئأحب

عهدناعلىنحن:فقالواأهلهاإليهفخرجدمشقإلىوصلحتىالروممنانهزممنخالداتبعوقد

فخرجحمصإلىوراءهمساقثمكثيراخلقامنهمفقتلالعقابثنيةإلىاتبعهمثم.نعم:قال!؟وصلحنا

دمشق.أهلصالحكمافصالحهمأهلهاإليه

بلغفلما.ورجعأهلهافصالحه)6(ملطيةوصلحتىفساقأيضاوراءهمغنمبنعياضعبيدةأبووبعث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فلاسعيدبنخالدوأثبت(3204/)الطبريتاريخوفيعميقاجرحاجرحأيوأثبت.تحريفوهو؟وابنه:أفي

بعد.ماتأينيدرى

ابنه.رؤيا:أفي

لها.معنىولا،اتلف:طفي

البراغيث.أكلونيلغةعلى،زجرنهم:أفي

تدلوصيغتها،المتروكالتالفعمربنلسيف"والردةالفتوح"كتابمنوهي(204)3/الطبريتاريخفيالتعزية

.(441)8/الطبريتاريخضعيفوانظر.متحولةعبارةفيوالتهمئةالتعزيةبينالجمعفيسمجوتكلفنكارةعلى

.(291)5/البلدانمعجم.الشامتتاخممذكورةمشهورةالرومبلادفيبلدةوملطية.تحريفوهو،مليطة:أفي
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وهوهرقلإلىمنهزمةالروموانتهتفحرقتبملطيهوأمريديهبينفحضروامقاتليهاإلىبعث)ذلك(هرقل

حمصمنارتحلهرقلإلىالخبروصلفلما.ويغنمونويأسرونيقتلوناثارهمفيوالمسلمونبحمص

.المشؤومالمولودمنللروموويل،شامفلاالشامأما:هرقلوقال)بها(وترسالمسلمينوبينبينهوجعلها

اشرأاليمامنأ:عمروبنالقعقاعقولاليرموكيومفيالأشعارمنقيلومما

العراقبأيامفزناكمافزنااليرموكعلىترناألم

العتاق)1(بالجردالصفرومرجفتحناقدالمدائنوعذراء

النعاق)2(لدىالجنابمحرمةوكانتبصرىقبلهافتحنا

رقاقبأسيافنهابهموفينالناأقاممنقتلنا

الوراقمعروقاليرموكعلىتساوىماحتىالرومقتلنا

)3(الزقاقبالممرالواقوصعلىاستجالوالماجمعهمفضضنا

بالذواقفعضلأمرإلىفصاروافيهاتهافتواغداة

،الطولا!منأ:التميمي(مفزر)4أبوالأسودوقال

أهاولهكشفناقدويوماويوماغارةبعدغارةأغرناقدوكم

أوائلهعلينارجتمأقط)6(لدىغنيمةعشود(كانرجالولولا

حمائلهمنهباليرموكحلبمنتضايقتلمااليرموكلقيناهم)7(

يحاولهلاالذيرامرامهاإذاكتائباهرقل،مناأيعدمنفلا

(الربم.صتأ:العاصبنعمرووقال

نضطرببمرجوالرومونحنالحربفيوجذاملخمالقوم

الكرببالضربالفرارنعصببلنصطحبلابهايعودوافإن

حدثناالترمذيإسماعيلأبوحدثنا:"المجالسة"في8(المالكيئمروانبنأحمدوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.العتاقعلىالصفرينومرج:أفي

.(نعق)اللسان.بهاصاح:ونعقاناونعيقاونعاقانعقاينعقنعق

البتر.الواقوصةعلى:أ

الفكر-دارط-دمشقتاريخفيوالأبيات.خطأوكلاهما؟المقررالأسودأبو:أوفي،مقرنبنالأسود:طفي

.(4388/)منظورلابنومختصره(996/)

المعنى.واضحغيروالشطر،حشو:ومختصرهعساكرابنتاريخوفي،عسو:أ

.(أقط)اللسان.مآقطجمعهالحربفيالمضيق:المأقط

كفيناهم.:ومختصرهالتاريخفي

-البوصيرييرويهالذي"المجالسة"كتابتاليفهمنتوفيوبهامصرنزل،فقيهمحدثالدينوريالمالكيأحمد
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فواقالعدولهميثبتلاجم!ي!اللهرسولأصحابكان:قالإسحاقأبيعن،عمروعن،معاويةأبو

هؤلاءعنأخبرونيويلكم:الروممنهزمةقدمتلما)2(أنطاكيةعلىوهوهرقلفقال،اللقاءعندناقؤ)1(

أكثرنحنبل:قالوا؟همأمأكثرفأنتم:،وقالأبلى:قالوا؟مثلكمبشراأليسوايقاتلونكمالذينالقوم

يقومونأنهمأجلمن:عظمائهممنشيخفقال؟تنهزمونبالكمفما:قال.موطنكلفيأضعافامنهم

بينهم،ويتناصفون،المنكرعنوينهون،بالمعروفويأمرون،بالعهدويوفون،النهارويصومونالليل

بالسخطونأمرونظلمونغصب،العهدوننقض،الحرامونركب،ونزني،الخمرنشربأناأجلومن

صدقتني.أنت:فقال.الأرضفيونفسداللهيرضيعماوننهى

قالا:قومهمنرجلينعنيحدثالغسانييحىبنيحيىسمعمنأخبرني:مسلمبنالوليدوقال

فبينا،ذلكقبل(منها)نتسوقفذهبناستحاصردمشقأنبينناتحدثنا،الأردنبناحيةالمسلموننزللما

النصرانية؟وعلى:قال!نعم:قلنا؟العربمنأنتما:فقالفجئناهبطريقهاإليناأرسلإذفيهانحن

متاععلىالاخروليثبت،ورأيهمالقومهؤلاءعنلنافليتجسسأحدكماليذهب:فقال.نعم:قلنا

خيولايركبوندقاق)3(رجالعندمنجئتك:فقالجاءهثممليأفلبث،أحدناذلكففعل.صاحبه

حدثتلو،القناويثقفون،ويبرونهاالنبليريشون،ففرسانالنهاروأما،فرهبانالليلأما،عتاقا

أتاكم:وقالأصحابهإلىفالتفتقال.والذكربالقرآنأصواتهممنعلالماعنكفهمهماحديثأجليسك

به.لكمطاقةلامامنهم

اليرموكوقعةبعد(وذلكالعمريةالدولةفيأعبيدةأبيإلىخالدمنالشامإمرةانتقال

الأمراءأميرسصيمنأولعبيدةأبيإلىبالشامالإمرةوصيرورة

عنذلككتمخالداوأن،اليرموكيومالروممصافووالمسلمونالصديقبموتقدمالبريدأنتقدمقد

الغنيمةجمعفيعبيدةأبوشرعثم،قالماوقالالأمرلهمأجلىأصبحوافلما،وهنيقعلئلاالمسلمين

دمشق،إلىبالرحيلنوديثم،الحجازإلىأشيمبنقباث)4(معوالخمسبالفتحوبعث،وتخميسها

أصحابه.منرجلانومعهالباهليأمامةأباطليعةيديهبينعبيدةأبووبعث،الصفرمرجنزلواحتىفساروا

جئتحتىوحديأناوسرتهناكفكمنالآخرأمرتالطريقببعضكانفلمافسرت:أمامةأبوقال

فرسي،لجامونزعت،بالأرضرمحيوغرزتفنزلتأحد،هناكوليس،الليلفيمغلقوهو،البلدباب

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2174/)المؤلفينومعجم(51/427)النبلاءأعلامسير.مئةوالثلاثالثلاثينبعدتوفيوغيره

الحلبتين.بينماقدرأي:ناقةفواق

.للسياقأقربهناوما،تحريف؟كما:طفي

.قوم:أفي

ترجمته.تقدمتوقد.تحريف؟قباب:طفي
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يقعقع)1(المدينةبابفإذا،الفجروصليتفتوضاتقمتالصباحأصبحفلما،ونصتمخلاتهعليهوعلقت

الرجلإلىانتهينافلما،ورائيوالطلبرجعتثم،فقتلتهبالرمحفطعنتهالبوابعلىحملتفتحفلما

وجئت،الآخر،صاحبنااأخذناحتىسرناثم،عنيفرجعواكمينأنهظنواأصحابيمنالطريقفيالذي

فجاء)2(،دمشقأمرمنيعتمدهفيماعمركتابينتظرعبيدةأبوفأقام،رأيتبمافأخبرتهعبيدةأبيإلى

بنبشيراليرموكعلىعبيدةأبوواستخلف.بهاأحاطواحتىإليهافساروا،إليهابالمسيريأمرهالكتاب

.هناكخيلفيكعب

الشامإلىخالدمجيءبعدبالعراقجرتوقعة

شهرياربنأزدشيربن(شهريار)تمليكعلىوابنهملكهممقتلبعداجتمعوافارسأهلأنوذلك

عليهمالافعشرةمننحواكثيفاجيشاحارثةبنالمثنىنائبهإلىفبعثوا،عنهمخالدغيبةواستغنموا

همإنمافارسأهلوخش)4(منجنداإليكبعثتقدإني:المثنىإلىشهرياروكتب،جاذويهبنهرمز

بهم.لاإأقاتلكولست،والخنازيرالدجاجرعاة

لنا،وخيولكشر)3(فذلكباغإمارجلينأحدأنتإنماشهريارإلىالمثنىمن:المثنىإليهفكتب

فأنكم؟الرأيعليهيدتناالذيوأما،الملوكالناسفياللهعندوفضيحةعقوبةالكاذبينفأعظمكاذل!وإما

أهل()آفجزع:قال.والخنازيرالدجاجرعاةإلىكيدكمردالذياللهفالحمد،إليهماضطررتمإنما

إلى)7(الحيرةمنالمثنىوسار.رأيهواستهجنواإليهكتابهعلىشهريارولاموا،الكتابهذامنفارس

وأرسل،جداشديداقتالااقتتلوا،الأولى)8(الصراةعدوةعندبمكانوجيشهمالمثنىالتقىولما،بابل

فقتله،حارثةبنالمثنىالمسلمينأميرعليهفحمل،المسلمينخيولليفرقالخيلصفوفبينفيلاالفرس

عظيما،مالامنهموغنموا،ذريعاقتلافقتلوهمالفرسهزيمةإلاتكنفلم،فحملواالمسلمينوأمر

كسرىابنةعليهمفملكواماتقدالملكووجدوا،حالةشرفيالمدائنإلىانتهواحتىالفرسوفرت

ماتت،ثم،شهوروسبعةسنةفأقامت،السيرةوأحسنت،العدلفأقامت"أبرويزبنت)9(بوران"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

أ:تقعقع.في

أ:فجاءه.في

.شهرياربنأردشيربرازينشهر:(3114/)الطبريتاريخوفي.شهرياربنأدشيربنشهريار:أفي

والجمعوالاثنينللواحديكون،وغيرهموصغارهمالناسرذالة:والوخش،تحريف؟وحش:و!أفي

.(وخش)اللسان.واحدبلفظوالمؤنث

لذلك.:!في

تحريف.؟فخرج:أفي

تحريف.؟الحرة:!في

.(3214/)تاريخهفيوالطبري(2993/)معجمهفيياقوتالغزوةهذهوذكر.الصراةغزوة:أفي

تحريف.؟نوران:أفي
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،"شهرياربنسابور"عليهمفمفكوا،أمرلهمينتظمفلم"زنانآزرميدخت"أختهاعليهمفملكوا

وقالتط:ذلكفكرهت)"آزرميدخت"كسرىبابثةسابورفزوجهالبندوانبنالفزخزاذإلىأمرهوجعلوا

أيضا.فقتلوهسابورإلىسارواثم،فقتلوهإليههمواعليهعرسهاليلةكانفلما.عبيدنامنعبدهذاإنما

وآخر،كثيرالعبابملكهافارسولعبت.كسرىابنة("آزرميدخت"وهيالمرأةهذهعليهموملكوا

أمرهمولواقوميفلحلن":ع!ي!اللهرسولقالوقدامرأةملكواأن(السنةهذهفي)عليهأمرهماستقرما

حليلةلمهاجرةهاجرقدوكان،)2(السعديالطبيببنعبدةيقولذكرناالتيالوقعةهذهوفي.(\1(امرأة

أ!ط(منأ:)3(وقالالباديةإلىرجعايستهفلما،هذهبابلوقعةشهدحتى(لها

مشغولالداربعيدعنهاأنتأمموصولالبينبعدخولةحبلهل

تأويلالبينيومقبلوللنوىتذكرهاأيائموللأحبة

والفيلالديكفيها)4(المدينةدونعهدتهمحيفيخويلةحلت

ميلولاعزذلافوارسمنهضاحية)5(العجمرؤوسيقارعون

ا!دودل(!نأ:)6(الفيلذلكالمثنىقتليذكرشعرهفيالفرزدققالوقد

بابلملكفارسفيإذببابلعنوةالفيلقاتلالمثنىوبيت

المتقدماليرموكحربمنفيهوما،الشامبأهللتشاغلهالصذيقأخباراستبطأحارثةبنالمثنىإنثم

سعيدالمسالحوعلى،الخصاصيةبنبشيرالعراقعلىواستناب،الصديقإلىبنفسهالمثنىفسار،ذكره

عمرإلىعهدوقد.الموتمرضاخرفيالصديقوجدالمدينةإلىالمثنىانتهىفلما،العجليمرةابن

أهللحربالناستندبحتىتمسينفلامتأناإذا:لعمرقالالمثنىالصديقرأىولما،الخطابابن

بحربه.أعلمفإنهمالعراقإلىخالدأصحابفأرددبالشامأمرائناعلىاللهفتحوإذا،المثنىمعالعراق

خالدبعدالمقاتلةمنفيهبقيمنلقلةالعراقبأرضالجهادإلىالمسلمينعمرندبالصديقماتفلما

.والمكيدةبالحربخبيرا،شجاعاشاباوكان،مسعودبنعبيدةأباعليهموأمرخلقافانتدب،الوليدابن

.الفاروقدولةوأولالصديقأيامآخرإلىالعراقبخبريتعلقماآخروهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(47و543/)مسندهفيوأحمد،المغازيكتاب(4254)صحيحهفيالبخاريرواهالحديث

الجاهليةمخضرميمن،فحلشاعر.تميممن،الطبيببنبعبدةالمعروفعليبنعمروبنيزيدبنعبدةهو

الشعرهـ.25سنةتوفي،بالمدائنحارثةبنالمثنىمعالفرسوقتالالفتوحشهد،شجاعاأسودكان،والإسلام

بعضفيأبيهلقبووقع.الطبيب:أبيهولقب(3551/)والإصابة(18163/)والأغاني(927)والشعراء

تحريف.وهو،الطيب:الإصابةومنها،المصادر

.(3551/)الإصابةفيوالأخيروالأول(44-31213/)الطبريتاريخفيالأبيات

المدائن.دون:الطبريتاريخفي

.الفرس:الإصابةفي

الفيل.عاقرالمثنىوبيت:برواية(121)-صادردار-الفرزدقديوانفيالبيت
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وأرضاهعنهاللهرضيالخطاببنعمرخلافة

وذلك،ليلتهمنودفنالمغرببعدوقيل،عشيةالإثنينيومفيعنهاللهرضيالصديقوفاةكانت

يصليالخطاببنعمروكان،يوماعشرخمسةمرضبعدعشرةثلاثسنةالاخرةجمادىمنبقينلثمان

كتبالذيوكان،الخطاببنعمرإلىبعدهمنبالأمرعهدالمرضهذاأثناءوفي،بالمسلمينفيهاعنه

.وأطاعوالهوسمعوابهفأقرواالمسلمينعلىءوقرى،عفانبنعثمانالعهد

توفيالذيللسن،سنةوستينثلاثاتوفييومعمرهوكان،أشهروثلاثةسنتينالصديقخلافةفكانت

.وأرضاهعنهاللهفرضي،الحياةفيبينهماجمعكما،التربةفيبينهمااللهجمعوقد،لمجي!اللهرسولفيه

:قال،الصائغ)2(حسانبنربيععن،الهيثمبنعمروقطنأبيعن:سعد)1(بنمحمدوقال

غريب.وهذا."اللهالقادرنعم"بكرأبيخاتمنقشكان

عنهرويوما،الأحاديثمنروىوماوأيامه)3(وسيرته،عنهاللهرضيالصديقترجمةذكرناوقد

والمنة.الحمدوللهمجلدفيالأحكاممن

منأولوهو.عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرالفاروقالقيامأتمبعدهمنبالأمرفقام

ترجمةفيذلكبسطناكماغيرهوقيل،شعبةبنالمغيرةبهاحياهمنأولوكان،المؤمنينبأميرسمي

مجلدفيالأبوابعلىمرتباالمرويةوالاثارومسنده،مجلدفيأفردناها)4(التيوسيرتهالخطاببنعمر

الحمد.وللهاخر

والناسفوصلا،جزء)5(بنومحمية،أوسبنشدادمعالشامأمراءإلىالصديقبوفاةكتبوقد

(ولاهحين)عبيدةأباالجيوشعلى(عمر)أمروقد.قدمناكمااليرموكيومالرومجيوشمصافون

الوليد.بنخالدوعزل

:إسحاقبنمحمدعنسلمةوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(3173/)سعدابنطبقات

الصائغ.حبانبنربيعبنالهيثمبنعمرو:أفي

وأيامه.وخيرته:أفي

أوردناها.:أفي

الطبريتاريخعنأثبتناهماوالصحيح،خطأوكلاهما"جريجبنمحمد:طوفي،جريجبنمحنة:أفي

.(3388/)والإصابة(51/018)الأصولوجامع(1343)الاستيعابفيهذامحميةوترجمة(3434/)
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فييعتمدهكانوما،نويرةبنمالكأمرمنكانولما،عنهبلغه)1(لكلامخالداعزلإنماعمرأن

إلىعمروكتب.أبداعملالييليلا:وقال،خالداعزلأنبهتكلمماأولكانعمروليفلما.حربه

فانزع،معزولفهونفسهيكذبلموإن،عليهكانماعلىأميرفهونفسهخالدأكذبإن:عبيدةأبي

أستشيرحتىأمهلني:خالدلهقاللخالدذلكعبيدةأبوقالفلما.نصفينمالهوقاسمهرأسهعنعمامته

له:فقالت،ذلكفيفآستشارها-هشامبنالحارث(تحت)وكانت-فاطمةأختهإلىفذهب،أختي

عبيدةأبوفقاسمه.واللهصدقت:لهافقال.نفسككذبتوإنسيعزلكوإنه،أبدايحبكلاعمرإن

المؤمنين.لأميروطاعةسمعايقولوخالد،)3(الأخرىلهوتركنعليه،)2(إحدىأأخذحتى

وعزلولاهحينعبيدةأبيإلىعمركتبهكتابأولكان:قالأنهكيسانبنصالحعنجرير)4(ابنروىوقد

الظلماتمنوأخرجنا،الضلالةمنهداناالذي،سواهماويفنىيبقىالذياللهبتقوىوأوصيك":قالأنخالدا

هلكةإلىالمسلمينتقدملا،عليكيحقالذيبأمرهمفقمالوليدبنخالدجندعلىاستعملتكوقد،النورإلى

منكثف)6(فيإلاسريةتبعثولا،مأتاهكيفوتعلملهمتستريده)3(أنقبلمنزلاتنزلهمولا،غنيمةرجاء

قلبكوأله،الدنياعنبصركفغض،بكوأبلانيبياللهأبلاكوقد،الهلكةفيالمسلمينوإلقاءوإياك،الناس

."دمشقإلىبالمسيروأمرهم.مصارعهمرأيتفقد،قبلككانمنأهلكتكماتهلكك)7(أنوإياك،عنها

إليه.الخمسوحمل،البشارةبهوجاءتهاليرموكبفتحالخبربلغهبعدماوكان

بمكانبيسانمنقريباالغورأرضمنبفحلثمبأجناديناليرموكبعدقاتلواالصحابةأنإسحاقابنذكروقد

الصحابة.بهاوأحاط،عليهمفأغلقوها،فيهاالأوحالمنلقوامالكثرةبذلكسميالردغة)8(لهيقال

منإسحاقابنذكرهالذيوهذا،خالدوعزلعمرجهةمنعبيدةلأبيالإمارةجاءتوحينئذ:قال

.المشهورهودمشقحصارفيعبيدةلأبيالإمارةمجيء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)344(أحمدمسندفيشواهدولمتنه،ضعيففإسناده،عمربنسيفعنكتبه)3/437(الطبريثاريخفيالعزلخبر

والمركزية،الشاملةوالمسؤولية،والقيادةالفضلفيعبيدةأبيتفوق:العزلأسبابومن.)4766(حبانابنوصحيح

.(156و431)3/الطبريتاريخصحيحوانظر.أعلموالله.عنهاللهرضيعمرشخصيةفيالمتحفزتان؟الدقيقة

.أمناللفظةوسقطت:طفيكذا

فيهاكثرعنهاللهرضيخالدعزلومسألة.نعلأوأعطاهنعلأفأخذ(3437/)الطبريتاريخوفي،الاخرة:طفي

الوليد"بنخالد"عنكتابهفيالعرجونالشيخفيهاالحقوجهوبينبحثأأشبعهاوقد،العكربالماءوالصيد،اللغط

لزامأ.فانظره3(94-)275ص

.(3434/)تاربخه

فييرسلالذيوهوالرائدفعلمصدروالرود،واسترادوارتاد،وريادأرودألهموراد،تحريف؟تستزيده:أفي

.(رود)اللسان.الكلأوطلبالنجعةالتمام

.(كثف)اللسان.وجماعةحشدفيأي(3434/)الطبريعنهناوما،كنف:طوفي،كتف:أفي

.الطبريعندماويوافقأعنهناوماتهلك:طفي

.(خر)اللسان.الشديدالكثيروالوحلوالطينالماء:خوالروالردغةالزدغة



401

!محشعقفتح(ذكرأ

:عمر)1،بنسيفقال

أتاه3(إذ)دمشقحصارعلىعازموهوالصفرمرجعلىبالجنودفنزلاليرموكمنعبيدةأبوارتحللما

أرضمنبفحلالروممن)3(كبيرةطائفةآجتمعقدبأنهالخبروجاءه،حمصمنمددهمبقدومالخبر

فإنهابدمشقآبدأأنالجوابفجاء،ذلكفيعمرإلىفكتب.يبدأالأمرينبأييدريلاوهو،فلسطين

اللهفتحهافإن،تلقاءهمتكونبخيولفحلأهلعنكموأشغلوالهافانهد،مملكتهموبيتالشامحصن

فإذا،دمشقعلىواستخلفمعكومنأنتفسرقبلهادمشقفتحتوإن،)4(نحبالذيفذلكدمشققبل

وفلسطين.الأردنعلىوشرحبيلعمراوآتركحمصإلىوخالدأنتفسر)؟(فحلعليكماللهفتح

بنعمارةالجميعوعلى،أمراءخمسةأميركلمع،أمراءعشرةفحلإلىعبيدةأبوفسرح:قال

وقد،ألفاثمانينمنقريباهنالكالرومفوجدوافحلإلىالصفرمرجمنفساروا،الصحابيمخشي

المسلمينعلىاللهوفتحها،الردغةالموضعذلكفسموا"آاالأرضأردغتحتىحولهمالمياهأرسلوا

تفصيله.سيأتيماعلىدمشققبلفتححصنأول!فكانت

دمشقبينيكونجيشفيالكلاعذاوبعث،فلسطينوبيندمشقبينيكونجيشاعبيدةأبووبعث

دمشق،قاصداالصفرمرجمنعبيدةأبوسارثم.هرقلجهةمنالمددمنإليهميردمنليردحمصوبين

الخيلوعلى،المجنبتينفيالعاصبنوعمروعبيدةأبووركب،القلبفيالوليدبنخالدجعلوقد

فنزل،"!!نسطورسبننسطاسوعليهادمشقفقدموا،حسنةبنشرحبيلالرجالةوعلى،غنمبنعياض

الكبير،)الجابيةبابعلىعبيدةأبوونزل،أيضاكيسانبابوإليهالشرقيالبابعلىالوليدبنخالد

علىحسنةبنوشرحبيل،العاصبنعمروونزل،الصغير(الجابيةبابعلىسفيانأبيبنيزيدونزل

ردءاببرزةجيشعلىالدرداءأباعبيدةأبوأرصدوقد،والدباباتالمجانيقونصبوا،البلدأبواببقية

.(3436/)الطبريتاريخ(1)

.إذا:طفي(2)

.كثيرة:أفي)3(

.(3438/)الطبريعنهناوما،أفيالنقطمهملةوهييحب:طفي)4(

مذكورفحلويوم،الروممعللمسلمينوقعةفيهكانت،بالشامموضعاسم:(4237/)معجمهفيياقوتقال()ك

بعامدمشقفتحبعدوكان،الروممنألفاثمانونفيهقتل،العربكلامفيأرهلم،عجمياوأظنه،الفتوحفي

.(3144/)تاريخه.دمشقبعدكانتفحلاأنوزعم:قولهفيصرفهافقدالطبريأما.واحد

.(خر)القاموس.الشديدوالوحلوالطينالماءوهيردغةجمعوالرداغ.رداغهاكثر:الأرضأردغت)6(

والضبط(3/438)الطبريتاريخعنهناوما،نسطوسبننسطاس:طوفي،بسطوسبنقسطاس:أفي)7(

عنه.



515دممثمقفتح-كر

ستةوقيل،أشهرأربعةوقيل،ليلةسبعينشديداحصاراوحاصروهاحمصوبينبينهالذيوكذا،له

أعلم.فالله،شهراعشرأربعةوقيل،أشهر

يطلبون-بحمصمقيموهو-هرقلملكهمإلىويرسلون،الامتناعغايةمنهمممتنعوندمشقوأهل

دمشقبينعنهاللهرضيعبيدةأبوأرصدهقدالذي،الكلاعذيمنإليهمالمددوصوليمكنفلاالمددمنه

،وضعفواوفشلواأبلسوا)1(مددإليهميصللاأنهدمشقأهلأيقنفلما-ليلةدمشقعن-حمصوبين

حصارهم.واشتدالمسلمونوقوي

العزةذو،المتعالالكبيراللهفقدر،القتالوعسرالحالوعسرالبردواشتدالشتاءفصلوجاء

عندهوباتوا.شرابابعدهوسقاهمطعامالهمفصنعاللياليتلكفيمولوددمشقلبطريقولدأن،والجلال

الحربأميرلذلكوفطن،أماكنهمعنواشتغلوا،مواقفهمعنفنامواوتعبواوشربواأكلواقدوليمتهفي

وقصادعيونوله،ونهاراليلالهممراصدبل،ينامأحدايتركولايناملاكانفإنه،الوليدبنخالد

كانأحدالسورعلىيقاتللاوأنه،الليلةتلكجمدةرأىفلما.ومساءصباحاالمقاتلةأحوالإليهيرفعون

بنومذعور،عمروبنالقعقاعمثل،الأبطالالصناديدمنوأصحابههوفجاء،حبالمنسلالمأعدقد

هونهدثم.إلينافآرقواالسورفوقتكبيرناسمعتمإذا:لهموقالالبابعندجيشهأحضروقد،عدي

،بالشرفاتأعاليهاوأثبتواالسلالمتلكفنصبوا،أعناقهمفيبقربسباحةالخندقفقطعواوأصحابه

بالتكبير،أصواتهمرفعواالسورعلىاستووا)2(فلما،فيهاوصعدوا،الخندقخارجأسافلهاوأكدوا

البوابينإلىالسورمنالشجعانوأصحابهخالدوانحدر،السلالمتلكفيفصعدواالمسلمونوجاء

منالخالديالجيشفدخل،عنوةالبابوفتحوا،بالسيوفالبابأغاليقوأصحابهخالدوقطع،فقتلوهم

يدرونلا،السورمنأماكنهمإلىفريقكلوذهب،ثارواالتكبيرالبلدأهلسمعولما.الشرقيالباب

)3(البلدةخالدودخل،خالدأصحابقتلهالشرقيالبابأصحابمنأحدقدمكلمافجعل،الخبرما

كانوقد-الصلحخارجمنالبابعندالذيأميرهممنفسألوابابكلأهلوذهب.وجدهمنفقتلعنوة

الصحابةبقيةيعلمولم.أجابوهمذلكإلىدعوهمفلما-عليهمفيأبونالمشاطرةإلىدعوهمالمسلمون

له:فقالوا،وجدهمنيقتلوهوخالدافوجدوا،وبابجانبكلمنالمسلمونودخل.خالدصنعما

منبالقربالمقسلاطكنيسةعندالبلدوسطفيالأمراءوالتقت.عنوةفتحتهاإني:فقال،أمناهمقدإنا

.اليومالريحاندرب

.قسراالبابفتحخالداأنالمشهوروهووغيرهعمربنسيفذكرههكذا

.(بلس)القاموس.وتحيريئس:أبلس(1)

.أهامشفيمستدرك.هناإلى..وصعدوا:قولهمن)2(

.الباب:أفي)3(
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البلدأهلصالحوخالد،سفيانأبيبنيزيدوقيل.عبيدةأبوعنوةفتحهاالذيبل:اخرونوقال

أعلم.والله،المعروفالمشهورفعكسوا

وهوالأمرفي)الأميرصالحهمماعلى-يعنيصلحهيقائلونفقال،الصحابةاختلفوقد

بذلكأحسوافلما،ذكرناكماأولا(بالسيفافتتحهاخالدالأن،عنوةهيبل:اخرونوقال-عبيدةأبو

صلحانصفهاجعلواأنعلىبينهمفيمافاتفقوا،فصالحوهمعبيدةأبو)1(ومعهمالأمراءبقةإلىذهبوا

النصف.علىالصحابةيدواستقرت،عليهوأقروابأيديهمكانمانصفأهلهافملك،عنوةونصفها

المشاطرةعلىيصالحوهمأنإليهميطلبونكانواالصحابةأنمنعمر)2(بنسيفذكرهماهذاويقؤي

تعلمولم،إجابتهمإلىفبادرواإليهدعوهمالصحابةكانتماإلىأنابواباليأسأحسوافلما،فيأبون

أعلم.والله،إليهمخالدمنكانبماالصحابة

دمشق(لأهلتركتالتيالكنائسأ

فاتخذوا"يوحنابكنيسة"وتعرفبدمشقكانتالتيالعظمىالكنيسةنصفالصحابةأخذولهذا

كنيسةعشرةأربعذلكمعلهمأبقواوقد،كنيسةالغربينصفهالهموأبقوا،مسجدامنهاالشرقيالجانب

بنخالدبذلكلهم)3(كتبوقد.اليومدمشقجامعوهي،"بيوحنا"المعروفةالكنيسةنصفمعأخرى

وشرحبيل:ويزيدالعاصبنوعمروعبيدةأبوشهادتهفيهوكتب،كتاباالوليد

الكبير،السووظهرعلىمبنيةوكانت،الصحابةأمراءعندهااجتمعالتيالمقسلاط)4(كنيسةإحداها

وأخذتبعدفيمابادتثم،تحتهاكانتالتيالقناطربقيةمنالصابونيينسوقفيالمشاهدةالقناطروهذه

.العماراتفيحجارتها

وبعضها:عساكر)د(ابنالحافظقال،صغيرةوكانتالقرشييندربرأسفيكانتكنيسة:الثانية

تشعثت.وقداليومإلىباق

المسجدهيوأظنها،الكوشكبقربالبلدداخلوهي:قلت.)6(العتيقةالبطيخبداركانت:الثالثة

أعلم.فالله،دهرمنخربتفإنها،المذكورالمكانهذاقبلالذي

ومنهم.:أفي(1)

.(3544/)الطبريتاريخ(2)

منكثيراطمسالذيالحبربسببواضحتينغير168و167ورقمهمااللفظةبهذهانتبدأاللتينالورقتينأنيلاحظ)3(

.أخرىأحياناوالحروفأحياناالكلمات

.(13و.2912/)دمشقتاريخ()4

.(2013/)دمشقتاريخ()5

دارفيفكانتالفاكهةبسوقالتيوأما:(2013/)وفي.الفاكهةسوقبحضرة:(2912/)دمشقتاريخفي)6(

فخربت.البطيخ
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وقد:عساكر)1(ابنالحافظقال.التميميودربالحباليندرببيننصربنيبدربكانت:الرابعة

أكثرها.خربوقد،بنيانهابعضأدركت

وقد،خربتأالفخريةالقيساريةغربيوكانت:عساكر)2(ابنقال،بولصكنيسة:الخامسة

الحنية.أساسبعضبنيانهامنأدركت

هيوالقلانسيين:قلت.القلانسيينبكنيسة(اليوم)وتعرفالوكالةدارموضعفيكانت:السادسة

.(4)ليوماالخواصين)3(

لهأقطاعاكانالدربهذالأن،سابقأدرةبنحميدبكنيسةوتعرفاليومالسقيلبدربالتي:السابعة

بنعتبةبنهاشم،أبيأابنةدرةوهي،أمهودرة،العامريالقرشيمساحقبنعمروبنحميدوهو

يبقولم،مسلماوكان،إليهالكنيسةهذهفنسبتالدربهذاأقطعقدوكان.معاويةخالفأبوها،ربيعة

أكثرها.خربوقد،سواهااليوملهم

وبين-)د"العاصأبيبنأسيدبنخالدوهو-خالدرحبةبينتومابابداخلكنيسةمنهمولليعقوبية

الثامنة.الكنيسةوهي،الجهنيمرةبنعمروبنطلحةدرب

منبقيقد:عساكر)6(ابنقال.عليوسوقالتنويدرببينفيماأخرىكنيسةلليعقوبيينوكانت

التاسعة.الكنيسةوهي.دهرمنذخربتوقد،بعضهبنائها

الباببيناليومإلىباقيةوهي:عساكر)7(ابنالحافظقال.المصلبةالكنيسةفهيالعاشرةوأما

وقد:عساكرابنقال.النيبطونيقولوناليوموالناس.السورعندالنيبطنبقربتوماوبابالشرقي

الثمانينبعدالقدسفاتحالدينصلاحأيامفيوهدمتالكنيسةهذهخربتوقد.قالهكذا،أكثرهاخرب

الله.رحمهعساكرابنالحافظموتبعدوخمسمئة

بقيماأكبرمنوهي:عساكر)8(ابنقال.الشرقيالبابداخلمريمكنيسة:عشرةالحادية

علىالبندقداريبيبرسالدينركنالظاهرالملكأيامفيبدهرموتهبعدخربتثم:قلت.بأيديهم

بيانه.سيأتيما

.(131-2135/)دمشقتاريخ(1)

عنه.والاستدراك(2131/)دمشقتاريخ(2)

.(2154/)دمشقتاريخمنوالتصحيح،تحريف؟الحواحين:طفي)3(

فخربت.دارالوكالةموضعفكانت:(2131/)عساكرابنبعدهاأضاف(4)

.(2131/)عساكرابنتاريخ.خطأ؟العيص:طفي()5

.(2013/)دمشقتاريخ)6(

.(132-2131/)دمشقتاريخ)7(

.(2131/)المصدرنفس)8(
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الحيرمنبالقربمعروفومحلها،)1(حارتهمفياليومبأيديهمالتياليهودكنيسة:عشرةالثانية

القط.بستاناليومالناسوتسميه

المسجدمكانهاوجعل،بعدفيمافهدمتالعهدفيداخلةتكنلمالبلاغةدربفيكنيسةلهموكانت

.الشاذوريدربيقولوناليوموالناس،الشهرزوري)2(ابنبمسجدالمعروف

عساكرابنلاالتاريخعلماءمنأحديذكرهالمأحدثوهاقدكانواكنيسةلهمأخربتوقد:قلت

كنيسةلذكرعساكرابنالحافظيتعرضولموسبعمئةعشرةسبعسنةحدودفيإخرابهاوكان،غيرهولا

.بمرةالسامرة

فيقطيطالبنيالمنصورجعفرأبوبناهاكنيسة-النصارىيعني-أحدثومما:3(عساكماابنقالثم

اليمن.أبيمسجدوهو3(الجينيقبمسجديعرفمسجداوجعلتبعدفيماأخربتوقد،4(الفورنق

.مسحداحعلتوقد8(الماشلىالندارعنداحداهماالعماد7(كنيستاأحدثمما:قال)6(
..ء.

.مسجداجعلتوقدالنقاشيندربرأسفيالتيوالأخرى

الله.رحمهالدمشقيعساكرابنالحافظذكرهماانتهى

دمشق(فتحتمتىأ

سيفنصولكن،عشرةثلاثسنةفيوقعدمشقفتحأنيقتضيعمربنسيفسياقوظاهر:قلت

ابنالحافظحكاهكذا،عشرةأربعسنةرجبنصففيفتحتأنهامنالجمهورعليهنصماعلى

بنعثمانعنمسلم)بنالوليدعن،الدمشقيالقرشيعائذمحمدبنطريقمن9(عساكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

بحارتهم.:أفي

.(2173/)الدارسمنوالتصحيح؟تحريفوهو؟السهروردي:طفي

.(2135/)دمشقتاريخ

عنأهناوما.اليوموأرمندازبهامنقريبأصالحقناةعندالفريقفيقطيطابنيالمنصورجعفرأبوبناها:طفي

.(2013/)دمشقتاريخفيماويوافق

.(327و2326/)والدارس(276و411)الخطيرةالأعلاق.مسجدإلىالكنيسةهذهحولتوقد

(276و11وه411)الخطيرةوالأعلاق.(7وأ207/)دمشقتاريخمنالتصويب،،خطأ؟الجينق:طفي

.(327و2632/)والدارس

.(132و2013/)تاريخهفيعساكرابنأي

.للسياقمخالفوهو،كنيسة:أفي

الماشكي.ابن:(276)الخطيرةوالأعلاق(2132/)دمشقتاريخوفي،الأصلينفيكذا

الفكر.دارط(2901/)تاريخهفي
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)1(
.(الوليدعندحيمورواه.عشرةأربعسنةدمشقفتحت:قالعبيدةبنيزيدعن،علاقبنحصن

.عشرةأربعسنةفتحتدمشقإن:يقولونأشياخاسمعت:قال

مشايخهعنوحكاهوالأمويومعمرإسحاقبنومحمدمعشروأبوالعزيزعبدبنسعيدقالوهكذا

.عشرةأربعسنةفيكاندمشقفتحإن،سلامبنالقاسمعبيدوأبو)2(خياطبنوخليفةالكلبيوابن

بسنة.بعدهااليرموكوكانت:والأمويمعشروأبوالعزيزعبدبنسعيدوزاد

.عشرةأربعسنةشوالفيفتحهاكان(بل):بعضهموقال

.القعدةذيفيالصلحوتموشوالورمضانوشعبانرجبفيعبيدةأبوحاصرهم:خليفةوقال

منالقعدةذيفيفحلووقعة،الأولىجمادىفيأجنادينوقعةكانت:"مغازيه"فيالأمويوقال

.-عشرةأربعسنةدمشقووقعةيعني-عشرةثلاثسنة

مضىثم،بكرأبيخلافةفيكانتوأجنادينفحلوقعةأنالأمويحدثني:الوليدعندحيموقال

وكانت.عشرةأربعسنةفيففتحوهايعني،عشرةثلاثسنةرجبفيعليهافنزلوادمشقإلىالمسلمون

.عشرةستسنةالمقدسبيتإلىعمروقدم،عشرةخمسسنةاليرموك

(عنوةأوصلحادمشقفتحتهلأ:!صل

علىأمرهااستقرأنهعلىالعلماءفأكثر؟عنوةأوصلحافتحتهلدمشقفيالعلماءواختلف

فتحتأو،المصالحةإلىالرومعدلثمعنوةأفتحتالاخرعلىالمتقدمفيشكوالأنهم،الصلح

احتياطا.صلحاجعلوهاذلكفيشكوافلما؟قسراالاخرالجانبمنالاستيلاءاتفقأو،صلحا

الكنيسةفيالصحابةصنعمنيظهرقدالقولوهذا،عنوةونصفهاصلحانصفهاجعلبل:وقيل

.)3(أعلموالله،نصفهالهموتركوانصفهاأخذواحينمعابدهمأكبركانتالتيالعظمى

كانخالدافإن،والأشهرالأنسبهووهذا،الصلحكتابلهمكتبالذيهوعبيدةأباإن:قيلثم

عبيدةأبوذلكعلىأقزهولكن،الوليدبنخالدالصلحلهمكتبالذيبل:وقيل،الإمرةعنعزلقد

.()4أعلمفالله

يعزيهعبيدةأبيإلىكتبعمروأن،دمشقفتحقبلتوفيالصديقأنبشربنإسحافحذيفةأبووذكر

من.علا!تىبنوحصن.تحريفوكلاهما؟علافعنخضر:دمشقتاريخوفي،غلا!تىبنحصين:طفي)1(

التهذيب.رجال

.(126-125)خياطبنخليفةتاريخ)2(

.(3044/)الطبريتاريخ)3(

.(126-125)خياطبنخليفةتاريخ()4
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وصلفلما،الحربفيخالدايستشيرأنوأمره،بالشاممنعلىاستنابهقدوأنه،الصديقفيوالمسلمين

يرحمك:خالدلهفقال،ليلةعشرينمنبنحودمشقفتحتحتىخالدمنكتمهعبيدةأبيإلىالكتاب

الدنياسلطانوما،حربك)1(عليكأكسرأنكرهتإني:فقال؟جاءكحينتعلمنيأنمنعكما،الله

نأالرجليضروما،أخواننحنوإنما،وانقطاعزوالإلىسيصيرترىوما،أعملللدنياولا،أريد

.ودنياهدينهفيأخوهيليه

عمر(زمنأمبكرأبيزمنخالدإمدادكانهلا

حدثنا،عماربنهشامحذثنا:الفسوي)2(سفيانبنيعقوبرواهماهاهنايذكرماأعجبومن

مرثد،بنشراحيل(الصنعانيعثمانأبوحذثني)الصنعانيداودبنراشدحدثنا،محمدبنالملكعبد

:قال

الراويفذكر،الشامإلىسفيانأبيبنيزيدوبعث،اليمامةأهلإلىالوليدبنخالدبكرأبوبعث

فقدمالشامإلىعبيدةأبافبعث،عمرواستخلفبكرأبوومات:قالأنإلىاليمامةلأهلخالد)3(قتال

مسيرفذكر.بالشامعبيدةأبيإلىيسيرأنالوليدبنخالدإلىعمرفكتبعمرعبيدةأبوفاستمددمشق

بعثالذيهوالصديقأنفيهيشكلاالذيفإن،جداغريبوهذا،تقدمكماالشامإلىالعراقمنخالد

الشامإلىالعراقمنيقدمأنالوليدبنخالدإلىكتبالذيوهو،الشامإلىالأمراءمنوغيرهعبيدةأبا

شاءإنسنذكرهماعلىالشامجميعيديهوعلىعليهتعالىاللهففتح،عليهموأميرابهلمنمدداليكون

تعالى.الله

(أميرافعادبريدابعثناها

بنالرحمنعبدعن،عمروبنصفوانأخبرني:مسلمبنالوليدقال:عائذبنمحمدوقال

نفير:بنجبير

بالفتح،بشيرابكرأبيإلىوافدا(الجراحبن)عبيدةأبابعثوادمشقمدينةافتتحوالماالمسلمينأن

عليه)2(الصحابةمنأحديتأمرأنفأعظم،الخطاببنعمرواستخلفتوفيقدبكرأبافوجدالمدينةفقدم

.أميراعلينافقدمبريدابعثناهبمنمرحبا:فقالواعليهمفقدم،الناسجماعةفولاه

)1(

)2(

)3(

)4(

أ:عنك.في

.(631-2531/)والتاردخالمعرفة

.فقال:طفي

أصحابه.:أفي
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الخفين(علىالمسحفيفقهيةمسألةأ

عنواحدوغيرالحارثبنوعمرفضالةبنومفضلشريحبنوحيوةلهيعةوابنالليثروىوقد

عامر:بنعقبةعنرباحبنعليعنالحكمبناللهعبدعنحبيبأبيبنيزيد

تنزعلمكممنذ:ليفقالالجمعةيومعمرعلىفقدمت:قالدمشقبفتحبريداعبيدةأبوبعثهأنه

السنة.أصبت:فقال.الجمعةيوموهذاالجمعةيوممنفقلت؟خفيك

عليهمايمسحأنلهبل،يتأقتلاللمسافرالخفينعلىالمسحأنيعني،نأخذوبه:الليثقال

مثلمرفوعاعمارةبنأبيعنداودوأبوأحمدروىوقد.القديمفيالشافعيذهبوإليه،شاءما

.هذا)1(

يوموللمقيم،ولياليهنأيامثلاثةللمسافرالمسحتأقيتفيعليعنمسلمرواهماعلىوالجمهور

.)2(وليلة

يتأقتعداهوفيما،يتأفتلاالأولفىفقال،وغيرهمعناهفيومنالبريدبينفضلمنالناسومن

أعلم.والله،عليوحديث)3(عقبةلحديث

وتدمرأوبيروتالبقاعفتحأ:فصل

بعينالروممعفالتقواسريةوبعث.بالسيفففتحهالبقاعإلىالوليدبنخالدبعثعبيدةأباإنثم

)4(.
منفقتلبيروتعقبهمنالمسلمينعلىتحدر")5(سنان"لهيقالرجلالروموعلى،ميسنود

عبيدةأبوواستخلف.الشهداءعين"ميسنونعين"يسمونفكانواالشهداءمنجماعةيومئذالمسلمين

)1(

)2(

)3(

)4(

الكبيرالمعجمفيالطبرانيحديثهروىبل(2026/)الكمالتهذيب.شيئاعمارةبنلأبيأحمدالإماميرولم

علىأمسح!اللهرسوليا:قلت:الحديثونص،الطهارةكتاب(158)رقمسننهفيداودوأبو(545)برقم

:اخرهوفي!،الحديث...ويوميننعم":قال؟يومااللهرسوليا:قلت:قال"يومانعملا:قال؟الخفين

عنه.،نسيبنعبادةطريقمن()557بمعناهماجهابنورواه."شئتومانعملا:قال

نمسحأن،!ي!اللهرسوللنارخص:قالثابتبنخزيمةحديث(5/213)مسندهفيأحمدالإمامروىوقد

لزادنا.استزدناهولو،ثلاثا

للمسافر:مج!ي!اللهرسولقال:ونصه.الطهارةكتاب(276)(85)رقمصحيحهفيمسلمرواهعليحديث

وليلة.يوموللمقيمولياليهنأيامثلاثة

.المتقدمهوالموقوفعقبةحديث

معجمفيياقوتذكرهاالتي"ميسون"ولعلها،البلدانكتبمنلديناتوافرفيمانجدهاولم،ميستون:أفي

.البلدان

.سسان:أفي
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سريةفيتدمرإلىخليفةبندحيةيزيدوبعث.الصديقبهاوعدهكماسفيانأبيبنيزيددمشق!ا(على

أهلها.فصالحوحورانالبثنيهإلىالقشيريالزهراءأبا)2(وبعث.أمرهاليمهدوا

صل!ا(فى،شمقمدنسماشفتعا

:")اللهرحمهسلامبنالقاسمعبيدأبوقال

بنيزيديديفعلى.أرضيهادونصلحاكانتالشاممدنسائروهكذا،صلحادمشقخالدافتتح

دمشقشيوخمنواحدغيرأخبرني:مسلمبنالوليدوقال.عبيدةوأبيحسنةبنوشرحبيلسفيانأبي

فالتقواالمسلمونإليهمفثار،بالحريرمخمرةالسلميةعقبةمنخيلأقبلتإذدمشقحصارعلىهمبينما

أهلرأىفلما،حمصأبوابإلىوطردوهمفهزموهم،منهاأقبلواالتي()توالعقبةلهيابيتبينفيما

أهلعليهصالحتمماعلىنصالحكمإناحمصأهللهمفقال،دمشقفتحواقدأنهمظنواذلكحمص

.ففعلوادمشق

الأردنحسنةبنشرحبيلافتتح:قالأبيهعن،المغيرةبناللهعبدحدثني:)د(خياطبنخليفةوقال

خالداعبيدةأبوبعث:وقالا.الكلبيابنقالوهكذا.صالحوهأهلهافإنطبريةخلاما،عنوةكلها

كتابا.لهموكتببعلبكأهلوصالحهالبقاعأرضعلىفغلب

ابنوقال.الخراجووضع،وكنائسهممنازلهمأنصافعلىوصالحهم:أبيهعنالمغيرةابنوقال

،القعدةذيفيعبيدةأبييديعلىصلحاوبعلبكحمصفتحتعشرةأربعسنةوفي:وغيرهإسحاق

.عشرةخمسسنةفيويقال:خليفةقال

فخلىوقعة

تسكينها(والصعحيح،والحاءوقيلى،الفاءبكسرا

فتحبعدجريراأ-(بنجعفرأبوالإمامذكرهاوإنما)دمشقفتحقبلالسيرعلماءمنكثيوذكرهاوقد

حارثةوأبيالغسانيأسيدبنيزيدعثمانأبيعنرواهفيماعمربنسيفسياقذلكفيوتبع(دمشق

.الشامعلى:أفي(1)

.الزهراءأباخليفةبندحيةيزيدأوبعث:أفي)2(

.(916)للبلاذريالبلدانفتوحفيالخبر)3(

والثنية.:(178)البلدانفتوحفي()4

.(921)تاريخه(5)

.(3424/)الطبريتاريخ)6(
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الناسوعلى،فحلنحووساروا)2(دمشقفيخيلهفيسفيانأبيبنيزيدالناسخلف:قالاالقيسي)1(

الميمنة،علىعبيدةوأبو،الوليدبنخالدالمقدمةعلىجعلوقد،حسنةبنشرحبيلبالغورهمالذين

فوصلوا،غنمبنعياضالرخالةوعلى،الأزوربنضرارالخيلوعلى،الميسرةعلىالعاصبنوعمرو

هنالك(ماأعلىالأراضيتلكمياهوأرسلوا،بيسانإلىالرومانحازوقد،بالغوربلدةوهي:فحلإلى

مصابرةمنفيههمبمايخبرونهعمرإلىالمسلمونوأرسل،المسلمينوبينبينهمفحال،الأراضيمن

أهبةعلىوهم،كبيرومدد(رغيدأعيشفيالمسلمينأنإلا،المكيدةتلكمنالرومصنعهوماعدوهم

أمرهم.من

المسلمينأنالروموظن.تعبئةعلىإلايصبحولايبيتلاوهوحسنةبنشرحبيلالحربهذاوأمير

علىفهجموا،مخراقبنسقلاب)3(الروموعلى،ليبيتوهماللياليبعضفيفركبوا،غرةعلى

اليوموذلكالصباححتىفقاتلوهم،دائماأهبةعلىلأنهمواحدرجلنهضةإليهم)4(فنهضواالمسلمين

وأسلمتهمأكتافهمالمسلمونوركب(سقلاب)أميرهموقتلالرومفرالليلأظلمفلما.الليلإلىبكماله

المسلمونمنهموقتل،فيهاللهفغرقهمالمسلمينبهكادواقدكانواالذيالوحل)5(ذلكإلىهزيمتهم

جزيلا.ومالاكثيراشيئامنهموغنموا،الشريدإلامنهمينجلمألفاالثمانينقاربماالرماحبأطراف

بنعمرالمؤمنينأمير(أمر)كماحمصنحوالجيوشمنمعهمابمنوخالدعبيدةأبووانصرف

العاصبنعمروومعهشرحبيلفسار،حسنةبنشرحبيلالأردنعلىعبيدةأبوواستخلف.الخطاب

دمشق،عليهصالحتمامثلعلىصالحوهثم،عظيمةمقتلةمنهمفقتل،إليهفخرجوا،بيسانفحاصر

.سواءطبريةبأهلالسلميالأعورأبوفعلوكذلك،)6(أراضيهمعلىوالخراجالجزيةعليهموضرب

القتالمنآلذاك)7(العراقبأرضوقعفب(صافصلا

سارإنه:قيلوقد،الشامإلىصحبهبمنالعراقمنخالدسارلماحارثةبنالمثنىأنقدمناوقد

فأقام،العراقجيشصناديدأنهمإلا،بأقل:وقيل،بسبعمئة:وقيل،آلافبثلاثة:وقيل،الافبتسعة

وملكاتهم،ملوكهمبتبديلاشتغالهملولاالفرسسطوةمنوخاف،عددهمفاستقل،بقيبمنالمثنى

فأوصى،العراقبأمرفأخبره،السياقفيالصديقفوجدالمدينةإلىفسارالصديقخبرالمثنىواستبطأ

."العتبي"نسخةوفي.ترجمةلهأجدولم،العبشمي:الطبريتاريخفي(1)

.وسار:طفي2()

.سقلار:(2043/)الأثيرلابنوالكامل(3424/)الطبريتاريخفي)3(

عليهم.:أفي(4)

الرجل.ذلكإلىهزيمتهموأسكتتهم:أفي()5

أرضهم.:أفي()6

.المدةهذهفي:أفي)7(
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فندبعمرأصبحالثلاثاءليلةودفنالصديقماتفلما.العراقأهللقتالالناسيندبأنعمرالصديق

الناسلأنأحديقمفلم،ذلكعلىالثوابفيورغبهموحرضهم،العراقأهلقتالعلىوحثهمالناس

يقمفلموالثالثالثانياليومفيندبهمثم،قتالهموشدة،سطوتهملقوةالفرسقتاليكرهونكانوا

أرضمعظممنخالديديعلىتعالىاللهفتحبماوأخبرهم،فأحسنحارثةبنالمثنىوتكلم.أحد)1(

الثالث.اليومفيأحايقمفلم،والزادوالأمتعةوالأملاكالأموالمنهنالكلهموما،العراق

فيالناستتابعثمالثقفيمسعودبنعبيدأبوالمسلمينمنانتدبمنأولكانالرابعاليومكانفلما

لعمر:فقيل،صحابيايكنولمهذاعبيدأباالجميععلىوأمرالمدينةأهلمنطائفةعمروأمر،الإجابة

بنصرةالناسسبقتمإنماإنكم،استجابمنأولأؤمرإنما:فقال؟الصحابةمنرجلاعليهمأمرتهلا

منمعهوبمناللهبتقوىنفسهخاصةفيفوصاهدعاهثم.)2(قبلكماستجابالذيهوهذاوإن،الدينهذا

باشررجلفإنهقيسبنسليطيستشيروأن،!ي!اللهرسولأصحابيستشيرأنوأمره،خيراالمسلمين

يرسلأنعبيدةأبيإلىعمروكتب،رجلالافسبعةوهم،العراقأرضإلىالمسلمونفسار.الحروب

عمروأرسل،عتبةبنهاشمعليهمالافعشرةفجهز،العراقإلىخالدمعقدمممنبالعراقكانمن

فقتلهالمدارهرقرانفواقعمنهاخرجثم،الكوفةفقدمالعراقإلىالافأربعةفيالبجلياللهعبدبنجرير

ملكهم،فيمضطربينالفرسوجدواالعراقإلىالناسوصلفلما،دجلةفيأكثرهموغرقجيشهوانهزم

)ازرميدخت(قبلهاكانتالتيقتلوامابعدكسرىبنت)3("بورانعليهمملكواأنأمرهمعليهاستقرماواخر

،الحرببأمريقومأنعلىفزخزاذبن)رستملهيقالمنهمرجلإلىسنينعشرالملكأمربورانوفوضت

له:فقيل،جيداوعلمهاالنجوميعرفمنجماهذا(رستموكان.ذلكفقبل،كسرىإلىالملكيصيرثم

.الشرفوحبالطمع:فقال،لكيتملا(الأمر)هذاأنتعلموأنتيعنون؟هذاعلىحملكما

النمارقوقعة

للاخرويقال"ماهحشن!س"لأحدهمايقالرجلانمجنبتيهوعلى"جابان"لهيقالأميرارستمبعث

الحيرةبين-)4(النمارقلهيقالبمكانعبيدأبيمعفالتقوا،الفرسحاجبأميرخصيوهو"مردانشاه"

،شديداقتالاهنالكفاقتتلوا،الهيثمبنعمروالميسرةوعلى،حارثةبنالمثنىالخيلوعلى-والقادسية

خدعفإنهجابانوأما،أسرهالذيقتلهفإنهمردانشاهفأما.ومردانشاهجابانوأسر،الفرساللهوهزم

الثالث.اليومفيأحديقمفلم:أفي(1)

.(2432/)الأثيرلابنوالكامل(3644/)الطبريتاريخفيالخبر(2)

.(3644/)الطبريعندوالخبر،تحريف؟نوران:أفي)3(

البلدانمعجم.العراقورودهمأولفيالمسلمينعسكرنزله،العراقأرضمنالكوفةقربموضع:النمارق)4(

(/5403).
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عبيدأبيإلىبهوجاؤواالأميرهوهذاإن:وقالوا،يطلقوهأنوأبواالمسلمونفأمسكهأطلقهحتىأسرهالذي

عبيدأبوركبثم،المسلمينمنرجلأمنهوقد،أقتلهلافإنيالأميركانوإنفقال،الأميرفإنهاقتله:فقالوا

علىنرسيفوازرهمنرسيواسمهكسرىخالةلابنالتيكسكر)2(مدينةإلىلجؤواوقدمنهمانهزممناثار)1(في

بخمسوبعث.الحمدودله،جداكثيرةوأطعماتكثيراشيئامنهموغنمعبيدأبوفقهرهم)3(،عبيدأبيقتال

ادطويل(منأ:)4(المسلمينمنرجلذلكفيقالوقدبالمدينةالخطاببنعمرإلىوالطعامالمالمنغنمما

النمارقأهلبالخزيصبحتلقدبهينعليعمريومالعمري

)6(وبارقدرتا)5(مابينيجوسونهمربهمنحوهاجروارجالبأيدي

التدارق)9(طريقمنالهوافي)8(وبين)7(مسلحمرجبينماقتلناهم

أولاد1(وتيرويه)1بندويهخالهابناوميسرتهنرسيميمنةوعلىوالسقاطية)01(كسكربينبمكانفالتقوا

بالقتالنرسيأعجلذلكعبيدأبوبلغفلما،الجالينوس)13(معالجيوشجهزقدرستموكان،)12(نظام

جرتوقعةبعدالمدائنإلىوالجالينوسنرسيوهربالفرسفانهزمتشديداقتالافاقتتلواوصولهمقبل

إلىأخروسراياحارثةبنالمثنىعبيدأبوفبعث(باروسما)لهيقالبمكانالجالينوسمععبيدأبيمن

وغنمواوالخراجالجزيةوضربوا،وقهراصلحاففتحها،ونحوهاجور)14(كنهرالناحيةتلكمتاخم

)1

)2

)3

)6

)7

)8

12

13

14

إثر.في:أفي

البحرفيدجلةتصبأنإلىالنهروانسقيآخرمنكورة:وراء،أخرىوكاف،السكونثم،بالفتح،كسكر

.(4461/)البلدانمعجم.خسروسابورقصبتهاوكانت

فهزمهم.:أفي

.عمروبنعاصمإلىمنسوبة(5912/)البلدانومعجم(3045/)الطبريتاريخفيالأبيات

.وياقوتالطبريعنهناوما،تحريفوكلاهما،درنا:طوفي،دريا:أفي

.(1/931)البلدانمعجم.الكوفةأعمالمنوالبصرةالقادسيةبينالحدوهو،بالعراقماء:بارق

.(5912/)البلدانمعجم.الفتوحأياملهشعرفيالتميميعمروبنعاصمذكره،بالعراق:مسلحمرج

التميميعمروبنعاصمذكره،السوادبأرضموضع:والهوافي.الطبريعنهناوما،الهواني:الأصلينفي

.(5914/)البلدانمعجم-الثقفيعبيدأبيجيشمعفارساوكان-

.البلدانكتبمنلديمافيأجدهماولم،البذارق:(3145/)الطبريتاريخوفي.الأصلينفيكذا

أرضمنبكسكرناحية:السقاطية:ياقوتقال(3226/)البلدانمعجمعنهناوما،السفاطية:الأصلينفي

هزيمة.شرفهزمهالفرسجيوشصاحببالنرسيانالثقفيعبيدأبوعندهاوقعواسط

.(3145/)والطبريأعنهناوما.بيرويه:طفي

.بسطام:الطبريتاريخفي

.الجالنوس:الطبريتاريخفي

نهروأما.بالبصرةجوبرةنهر:(5931/)البلدانمعجمفيوالذي،جوبرنهر:(3451/)الطبريتاريخفي

.وميسانالأهوازبينفهوجور
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وأمواله،جيشهوغنمواجابانلنصرةجاءالذيالجالينوسوكسروا،والمنةالحمدودلهالجزيلة"1)الأموال

ذليلا.حقيراقومهإلىهارباوكز

منهمكثيروخلقا!فسحل!ينأخيرومقتلعبيدأبيجسروقعة

فأرسلرستمإلىواجتمعوابينهمالفرستذامرت)2(المسلمينمنلقيمماهارباالجالينوسرجعلما

وكانت،كابياندرفشوتسمىأفريدونرايةوأعطاه"جاذويه)3"بهمن"الحاجبذاعليهمكثيفاجيشا

إلىفوصلوا.أذرعثمانيةعرضها،النمورجلودمنوكانتكسرىرايةمعهموحملوا.بهاتتيمنالفرس

المسلمونفقال.إليكمنعبرأنوإماإليناتعبروا(أن)إما:فأرسلوا،جسروعليهالنهروبينهمالمسلمين

إليهماقتحمثم،مناالموتعلىبأجرأهمما:فقال.إليناهمفليعبرواأؤمرهم:عبيدأبيلأميرهم

عشرةمننحوفيوالمسلمون،مثلهيعهدلمشديداقتالافاقتتلوا،هنالكضيؤمكانفيفاجتمعوا

فجعلوا،المسلمينخيوللتذعرقائمة،الجلاجلعليهاكثيرةبأفيلةمعهمالفرسجاءتوقد،الاف

إلامنهايثبتولا،عليهاالتيالجلاجلمنتسمعومماالفيلةمنخيولهمفرتالمسلمينعلىحملواكلما

بالنبل،الفرسورشقتهم،الفيلةعلىخيولهمتقدملاعليهمالمسلمونحملوإذا،قسرعلىالقليل

.الافستةذلكمعمنهمالمسلمونوقتلكثيراخلقامنهمفنالوا

قذمتوقد،اخرهاعنفقتلوهافاحتوشوها)4(،أولاالفيلةيقتلواأنالمسلمينعبيدأبووأمر

الفيل،فحميذلومه)د(فقطعبالسيففضربهعبيدأبوإليهفتقدم،أبيضعظيمافيلاأيديهمبينالفرس

كانالذيعبيدأبيخليفةالفيلعلىفحمل،فوقهووقففقتلهبرجليهفتخبطهوحملهائلةصيحةوصاح

عليهمعبيدأبونصقدكانثقيفمنسبعةقتلحتى،اخرثم،اخرثم،فقتلبعدهأميرايكونأنأوصى

امرأةدومةكانتوقد.أيضاالوصيةبمقتضىحارثةبنالمثنىإلىصارتثم،واحدبعدواحدا

يكنولم،ذلكعندوهنواذلكالمسلمونرأىفلما.بسواءسواءوقعماعلىيدلمناماء6(رأتعبيدأبي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الحبر.بسببوالكلماتالحروففيهاتبينلاالتي(174و173)الورقةمنلفظةأولهذه

.(ذمر)اللسان.القتالعلىتحاضوابمعنىتكونوقد،الفرصةتركعلىتلاومواأي:المشركونتذامر

.(2438/)الأثيروابن(3544/)والطبريأعنهناوما.حادويهبهمس:طفي

.(حوش)اللسان.وسطهمجعلوه:فلانعلىالقوماحتوش

رأسه:وازدلم،استأصله:أنفهوازدلم،قطعهإذا:أنفهزلم:"العروستاج"وفي،اللغةكتبفيأجدهالم

.-مشفره:(3574/)الطبريورواية-.قطعه

أهله،منأناسفيوجبرعبيدأبوفشربشرابفيهبإناءالسماءمننزلرجلاأن-عبيدأبيامرأة-دومةرأت

قتلفإن،جبرالناسفعلىقتلتإن:فقال،الناسإلىعبيدأبووعهد،الشهادةهذه:فقالعبيدأبابهافأخبرت

المثنى.فعليكمالقاسمأبوقتلإن:قالثم.كلامهمنالولاءعلىالإناءمنشربواالذينأمرحتىفلانفعليكم

.(3564/)الطبري
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فقتلواخلفهمالفرسوساقت،مدبرينوولوا،ريحهموذهب،أمرهموضعف،بالفرسالظفرإلابقي

الجسرانكسرثم.الناسبعضفمرالجسرإلىوجاؤوا،بليغاأمرا(فكان)الناسوانكشفكثيرابشرا

إليهوإناللهفإنا.آلافأربعةمننحواالفراتفيوغرقالمسلمينمنفقتلواالفرسوراءهفيمنفتحكم

.راجعون

بعضهمجعلانهزموالماالناسوكان،منهجاؤواالذيالجسرعندفوقفحارثةبنالمثنىوسار

الجسرفمعلىواقف!فإني،هينتكمعلىالناسأيها:المثنىفنادى،فيغرقالفراتفيبنفسهيلقي

أولبهمفنزلالمثنىسارالأخرىالناحيةإلىالناسعدىفلما،هاهناأحدمنكميبقىلاحتىأجوزهلا

فيذهبمنالناسومن،وأثخنواأكثرهمجرحوقد،المسلمينوشجعانهويحرسهموقام،منزل

.مذعوراالنبويةالمدينةإلىرجعمنومنهم،ذهبأينيدرىلاالبرية

لهفقال،المنبرعلىفوجدهالخطاببنعمرإلىالمازنيعاصمبنزيدبناللهعبدبالخبروذهب

فأخبرهالمنبرإليهصعدثم،المؤمنينأميريااليقينالخبرأتاك:فقالزيد؟بناللهعبدياوراءكما:عمر

.سراالخبر

أعلم.فالله،)2(الخطميالحصينبنيزيد)9(بناللهعبدالناسبخبرقدممنأولكان:ويقال

يومابأربعيناليرموكبعد(عشرةأثلاثسنةمنشعبانفيالوقعةهذهوكانت:عمربنسيفقال

أعلم.فالله

أنا:قالبلالناسعمريؤنبفلمالمدينةإلىفرمنمنهموكانبعضإلىبعضهمالمسلمونوتراجع

فيئكم.

ولوهثمفخلعوهرستمعلىعدواالمدائنأهلأن)3(وذلك.)ملكهمبأمرالمجوسالثهوأشغل

فيحارثةبنالمثنىولحقهمالمدائنإلىالفرسفركب،فرقتينعلىواختلفوا،الفيرزانإليهوأضافوا

فضربكثيرابشرامعهماوأسرفأسرهما،جيشهمفيأمرائهممنأميرانفعارضه،المسلمينمننفر

إليهوبعث،بالأمدادإليهفبعثوا،يستمدهمالمسلمينأمراءمنبالعراقمنإلىالمثنىأرسلثم.أعناقهم

ساداتمنوغيره،بكمالهابجيلةقومهفي،البجلياللهعبدبنجريرفيهمكثيربمددالخطاببنعمر

جيشه.كثرحتىالمسلمين

)1(

)2(

)3(

.(1001)الاستيعابفييزيدبناللهعبدوترجمة.خطأوهو؟زيدبناللهعبد(3458/)الطبريتاريخفي

تصحيف.:الحطمي:طفي

.النونقافيةعلىالتيالأبياتاخرإلىكاملةورقةمنمايقربيستمرأفيسقطاللفظةهذهمن
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الفرسمنالمسلمونفيهااقتصالتيالبويبوقعة

مهرانلهيقالرجلمعآخرجيشأإليهبعثوا،المثنىجيوشوبكثرة،الفرسأمراءبذلكسمعفلما

:فقالوا.الفراتوبينهمااليومالكوفةمكانمنقريب")1(البويب":لهيقالبمكانوإياهمهمفتوافوا

،فتوافقواإليهمالفرسفعبرت.إلينااعبروابل:المسلمونفقال.إليكمنعبرأو،إليناتعبرواأنإما

لهم،أقوىليكونآخرهمعنفأفطرواالفطرفيالمسلمينعلىالمثنىفعزم.رمضانشهرفيوذلك

الجهادعلىويحثهمويعظهمالقبائلعلىالأمراءراياتمنرايةكلعلىيمروجعل،الجيشوعبي

وقال.المسلمينساداتمنوجماعةبجيلةفيالبجلياللهعبدبنجريرالقوموفي.والصمتوالصبر

والطاعةبالسمعقولهفقابلوا.فاحملواالرابعةكبزتفإذا،فتهيؤواتكبيراتثلاثمكبرإني:لهمالمثنى

ورأى،شديداقتالاواقتتلوا،غالقوهم)2(حتىفحملواالفرسعاجلتهمتكبيرةأولكئرفلما.والقبول

لكم:ويقولالسلامعليكميقرأالأمير:يقولرجلاإليهمفبعث،خللاصفوفهبعضفيالمثنى

إليهموبعث.وضحكأعجبه-عجلبنووهم-منهمذلكرأىفلما.فاعتدلوااليومالعربتفضحوالا

بالظفراللهيدعونوالمسلمونالمثنىوجعل.ينصركماللهانصروا،عاداتكمالمسلمينمعشريا:يقول

علىوحمل،ظهرهيحمونالأبطالأصحابهمنجماعةالمثنىجمعالحربمدةطالتفلما.والنصر

وركبمهرانفقتلنصرانيتغلببنيمنغلائموحمل،الميمنةدخلحتىموضعهعنفأزالهمهران

.عمر)3(بنسيفذكرهكذا.فرسه

بنجريررأسهواحتزفطعنهالضبيضراربنحسانبنالمنذرعليهحملبل:إسحاقبنمحمدوقال

منطقته.المنذروأخذ،السلاحجريرفأخذ،)4(سلبهفيواختصما،البجلياللهعبد

الجسرإلىحارثةبنالمثنىوسبق.فصلأيفصلونهمأكتافهمالمسلمونوركبالمجوسوهربت

وتلكاليومذلكبقيةأكتافهمفركبوا.المسلمونمنهمليتمكنعليهالجوازمنالفرسليمنععليهفوقف

الحمدودله،ألفمئةمنقريمبوغرق،يومئذمنهمقتلإنه:فيقال،الليلإلىأبعدومن،الليلة

عنه.اللهرضيعمرإلىوالأخماسبالبشارةوبعثوا،كثيراوطعاماجزيلأمالاالمسلمونوغنم.والمنة

وتمكنالفرسرقابالوقعةلهذهوذلت.أيضاكثيوبشراليومهذافيالمسلمينساداتمنقتلوقد

وجرت.حصرهيمكنلاعظيماشيئافغنموا،ودجلةالفراتبينفيمابلادهمفيالغاراتمنالصحابة

المسلمينبينالفتوحأياموقعةعندهكان،الكوفةموضعبالعراقكاننهر:والبويب.تحريف،البويث:طفي()1

.(1512/)البلدانمعجم.والفرس

خالطوهم.:(3465/)الطبريتاريخفي(2)

.(4466/)الطبريتاريخ)3(

،(سلب)القاموس.يسلبما-بالتحريك-والسلب.سلاحه:الطبريتاريخفي(4)
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الأعورقالوقد.بالشاماليرموكنظيربالعراقالواقعةهذهوكانت،البويبيومبعدذكرهايطولأمور

ادبسيط(منأ:ذلك)2(فيالعبدي(الشنيئ)1

حسانا)3(القيسعبدبعدواستبدلتأحزاناالحيدارلأعورهاجت

مهراناجندقتلىبالنخيلةإذمجتمعوالشملبهاأراناوقد

وجيلانافرسمنالزحففقتللهمبالخيولالمثنىساركان)4(إذ

ووحدانا(مثنىأبادهمحتىمعهالذيوالجيشلمهرانسما

فصل

أميراالافستةفيالعشرةأحدالزهريوقاصأبيبنسعدالخطاببنعمرالمؤمنينأميربعثثم

فلما،ويطيعالهيسمعاوأنلهتبعايكوناأنحارثةبنوالمثنىاللهعبدبنجريرإلىوكتب،العراقعلى

مدداالمؤمنينأميربعثكإنما:لجريريقولفالمثنى،الإمرةتنازعاقدوكان،معهكاناالعراقإلىوصل

نزاعهما.انقطعالعراق)6(إمارةعلىسعدقدمفلما.عليكأميرابعثنيإنما:جرير)5(ويقول.إلي

نأوالصحيح.إسحاقابنقالكذا:)7(السنةهذهفيحارثةبنالمثنىوتوفي:إسحاقابنقال

سيأتي.كماعشرةأربعسنةأولفيكانإنماسعداعمربعث

اختلافهمبعديزدجردعلىالفرساجتماعذكر

فيهميزدجردأموكانت،كلهمذكرانهبقتلوأمر،الأبيضالقصرفيكسرىالجمعقدشيرينكان

وقعماوقعفلما،بلادهمإلىبهوذهبوا،منهاوأخذوهفجاؤواأخوالهفواعدت،صغيروهوابنهاومعها

أخذوعلىعليهموانتصرواأكتافهمالمسلمونوركب،ذكرناكمامنهمقتلمنوقتلالبويبيوم

فيمااجتمعوا،(عمرجهةمنوقاصأبيبنسعدبقدوم)سمعواثم.وأقاليمهمومحالهم،بلدانهم

لهما:وقالواوتواصوابينهمفيمافتذامروا)8(والفيرزانرستموهمافيهمالكبيرينالأميرينوأحضروابينهم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بنعليحبسه،شاعرانابنانولهمحسناشاعرأكانمنقذأبو،القيسعبدبنمنقذبنبشرهو:الشنيالأعور

العلمية.الكتبدار.ط(425-426)والشعراءالشعر.عنهخلىثمعنهاللهرضيطالبأبي

.(3471/)الطبريتاريخفيالأبيات

خفانا.:الطبريتاريخفي

.أزمان:الطبريتاريخوفي،الوزنبهايستقيمولا،كانإذا:طفي

.يقولوجرير:أفي

.العراقأمرعلى:طفي

.(912)تاريخه.عشرةأربمسنةحارثةبنالمثنىوفاةخياطبنخليفةأرخ

.(ذمر)اللسان.القتالعلىتحاضواأوتلاومواأي:تذامروا
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منكسرىنساءخلفيبعثواأنبينهمفيمارأواثم.بكماونشتفيلنقتلنكماينبغيكمابالحربتقومالملئن

عاقبوها)1(بالمرأةأتواإذافجعلوا.عليهمملكوهكسرىالمنولدلهاكانفمن،بقعةكلومنفجكل

،يزدجردأمعلىدلواحتىيزالوافلم،ولدلهاكانإنولدهاعلىخوفاذلكتنكروهيولدلهاهل

بنشهريارولد)2(منوهو،سنةوعشرينإحدىابنوهوعليهمفملكوهولدهاوأحضروافأحضروها

أتتمبالنصريديهبينوقاموا،بهوفرحواعليهواجتمعوا،لهالممالكواستوثقت،بورانوعزلواكسرى

للصحابةالطاعةفخلعواوالرساتيقالأقاليمإلىوبعثوا،بهشوكتهموقويتفيهمأمرهواستفحل،قيام

ظهرانيهمبينمنيتبرزواأنعمرفأمرهم،بالخبرعمرإلىالصحابةوبعث،وذممهمعهودهمونقضوا

)3(حدثإذابحيثالأخرىإلىتنظرقبيلةكلتكونوأن،المياهعلىحولهمالبلادأطرافعلىوليكونوا

ثلاثسنةمنالقعدةذيفيوذلك،جداالحالوتفاقم.جيرانهمعلىأمرهايخفىلاقبيلةعلىحدث

.عشرة

عمريحجولم،)4(عوفبنالرحمنعبدبهمحجبل:وقيل،السنةهذهفيعمربالناسحجوقد

أعلم.والله،السنةهذه

الحوادثمنعشرةثلاثسنة(أعني-السنةهذهفياوقعما(ذكرأ

(الأعيانمنتوفيومنإجماعاأ

فيهافتحت،عنهاللهرضيالوليدبنخالديديعلى(العراق)ببلادتفصيلهاتقدموقائعفيهاكانت

.الأمصارمنوغيرهماوالأنبارالحيرة

.المشهورعلىالشامإلىالعراقمنالوليدبنخالدساروفيها

من(قتل)منبهاوقتل،جريرابنواختيار،عمربنسيفقولفياليرموكوقعةكانتوفيها

أجمعين.عنهماللهرضيوتراجمهمذكرهميطولممنالأعيان

الحمد.ودلهمجلدفيسيرتهأفردناوقد.الصديقبكرأبوتوفيوفيها

منها.الاخرةجمادىمنبقينلثمانالثلاثاءيومعنهاللهرضيالخطاببنعمروليوفيها

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعليالمدينةقضاءفولى

.الفهريالجراحبناللهعبدبنعامرعبيدةأباالشامعلىواستناب

.(3477/)الطبريروايةمنيفهمكما؟عذبوها:بذلكيقصد:عاقبوها(1)

.(3477/)الطبريتاريخفيالخبر)2(

تحريف.؟أحدثإذا:أفي)3(

.(3947/)الطبريتاريخ(4)
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.الحربشورىعلىوأبقاه،المخزومىالوليدبنخالدعنهاوعزل

.الشاممنفتحتمدينةأولوهيصلحأبصرىفتحتوفيها

منأولفهو،سفيانأبيبنيزيدفيهاواستنيب-قدمناكما-وغيرهسيفقولفيدمشقفتحتوفيها

عنهم.اللهرضيالمسلمينأمراءمنوليها

وغيرهم.الصحابةمنجماعةبهاوقتلالغورأرضمنفحل(وقعةكانت)وفيها

بنعبيدأبوأميرهممنهم،المسلمينمنآلافأربعةفيهافقتلعبيدأبيجسروقعةكانتوفيها

ووالد.اللهرحمهماصالحةامرأةوكانت،عمربناللهعبدامرأةصفيةوالدوهو،الثقفيمسعود

سيأتي.كماالعراق(وقعات)بعضفيالعراقعلىنائباكانوقد،ثقيفكذابعبيدأبيبنالمختار

بنخالداستخلفه،العراقعلىنائباكانوقد،إسحاقابنقولفيحارثةبنالمثنىتوفيوفيها

جسر(بعد)1البويبيومولاسيمامذكور!أيالموله،مشهورةمواقفشهدوقد،الشامإلىسارحينالوليد

سنةإلىبقيأنهالجمهور)2(عليهوالذي،ألفمئةمنقريمببالفراتوغرقالفرسمنفيهقتل،عبيدأبي

بيانه.سيأتيكماعشرةأربع

.عوفبنالرحمنعبدحجبل:وقيل،بعضهمقولفيالخطاببنعمربالناسحجوفيها

.والعراقالشامبهمفرمىالنواحيكلمنفأقبلواوالشامالعراقلغزوالعربقبائلعمراستنفروفيها

وكذا.منهاالأولىجمادىمنلثلاثالسبتيومإسحاقابنقولفيأجنادينوقعةكانت(وفيها)

،العاصبنعمروالمسلمين)4(وأميرالقيقلانالروم)3(وعلىجبرينوبيتالرملةبينفيماالواقديعند

منواستشهد.كثيرخلقمنهموقتلالروموانهزمتالقيقلانفقتل،قولفيألفاعشرينفيوهو

خالدوأخواه،سعيدبنوأبان،العباسبنوالفضل،العاصبنهشاممنهمجماعةأيضاالمسلمين

بنوضرار،الدوسيانعمروبناللهوعبد،عمروبنوالطفيل،النحامبناللهعبدبنونعيم،وعمرو

وتميم،نصربنوصخر،)5(سفيانبنوهبار،هشامبنسلمةوعمه،جهلأبيبنوعكرمة،الأزور

عنهم.اللهرضيقيسبنالحارثابناوسعيد

تحريف.؟البويت:طفي(1)

.-واوبلا-الذي:طفي)2(

.(3174/)الطبريعنهناوما؟جسرينوبين:وطأفي)3(

.القبقلار:(3174/)الطبريتاريخوفي،الأصلينفيكذا(4)

الأسد.عبدبنالأسودبنهبار:(3184/)الطبريتاريخفي()5
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عمةالمطلبعبدبنتأروىوأمهعمير)2(بنطليبيومئذقتل:سعد)1(بنمحمدوقال

!يو.اللهرسول

ذكرهفيماسنةثلاثينيومئذعمرهوكان،المطلبعبدبنالزبيربناللهعبديومئذقتلوممن

حنين.يومصبرممنوكان،روايةلهيكنولم:قال،)3(الواقدي

اللهرضيعتيكبنأوسبنوالحارثطلحةأبيبنطلحةبنعثمانيومئذوقتل:جريرابنقال

عنهم.

جمادىمنبقيتعشرةلاثنتيوذلك)4(خياطبنخليفةقولفيالصفرمرجوقعةكانتوفيها

ابنه:وقيل،عمروأخوهقتلإنما:وقيل،يومئذفقتلالعاصبنسعيدبنخالدالناسوأمير،الأولى

أعلم.فالله

منهناكطاحونجرتحتىعظيمةمقتلةالروممنفقتل،فلقط)5(الرومأميروكان:إسحاقابنقال

سيأتي.كماعشرةأربعسنةأولفيالصفرمرجوقعةأنوالصحيح.دمائهم

الحروفعلىمرتبينالسنةهذهفيالمتوفينذكر

،)6(تاريخهفياالذهبيالحافظ،شيخنااذكرهمكما

أجارالذيوهو،جليلصحال!(المكي)الوليدأبوالأمويأميةبنالعاصبنسعيدبن)7(أبان-

الحبشةمنأخويهمرجعبعدأسلم.ء!ي!اللهرسولرسالةلأداءمكةدخلحتىالحديبيةيومعفانبنعثمان

وقد.خيبرفتحقد!ي!اللهرسولفوجدواوساروا،فأجابهماالإسلامإلىفدعواه،وعمرو،خالد

بأجنادين.وقتلالبحرينعلىتسعسنة!يواللهرسولاستعمله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(3123/)الكبرىالطبقات

.صفحاتبعدترجمتهفيصحيحأاسمهوسيرد،والطبريالطبقاتعنهناوما،تحريف،عمر:ط،أفي

يومعمرهوكان:وقال(2184/)الكاملفيالأثيرابنالسنةهذهفيوفاتهذكرإنما،سعدابنطبقاتفيأجدهلم

سنة.ثلاثيننحولمجيوالنبيمات

.(3604/)الطبريتاريخفيأيضاوالخبر(12.ص)تاريخه

خليفة.وتاريخالأصلعنهناوما.قلقط:طفي

.القاهرة-القدسيمكتبة:(ط26/)الإسلامتاريخ

وجامع(1911/)والاستيعاب(512)خليفةوتاريخ(175-174)قريشنسبفي-سعيدبنأبان-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(933-3333/)دمشقتاريخومختصر(48-146/)الغابةوأسد(9-138/)الأصول

.(1/61)لإصابةوا(5/992)والوافي(1/162)



123هـأ3سنةوفيات

فيما)2(الواقديوزعم،وغيرهالبخاريذكرهفيماببدرقتلأنهالمشهور!يالهاللهرسولمولى(أنسة)1-

بنمحمدعنالزنادأبيابنوحدثني:قال.زماناذلكبعدبقيوأنهأحداشهدأنهالعلمأهلعننقله

يأذنكان:)4(الزهريوقال.)3(مسروحأبايكنىوكان،الصديقبكرأبيخلافةفيماتأنسةأنيوسف

ع!ي!.النبيعلىللناس

بأجنادين.)وقتلاالحبشةإلىهاجراجليلانصحابيان،قيسوأخوهالسهميقيسبنالحارثبن)5(تميم

بأجنادين.قتل.الحبشةمهاجرةمنعتيكبنأوسبن)6(الحارث

عشرةبضعبهاوأقام(الحبشةإلىهاجرممن،الأولينالسابقينمنالأمويالعاصبنسعيدبنخالد)7(

كما،الفتوحاتبعضعلىالصديقوأمره،!ي!اللهرسولجهةمنصنعاءعلىكانإنه:ويقال،سنة

له،تعزيرا"8(المدينةدخولمنالصديقيمكنهفلمهرببل:وقيل،قولفيالصفرمرجيومقتل.تقدم

قتلتهحين(لهرأيت)وقال،أسلمقتلهالذيإن:ويقال.لهأذنحتىظواهرهابعضفي9(شهرافأقام

عنه.اللهرضيالسماءإلىساطعانورأ

بنطريفبنثعلبةبنحزيمةبنحارثةويقال.()11حزيمةأبيبنحارثةبندليمبنعبادةبن(سعد)01

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

.75(/1)والإصابة(1/561)الغابةوأسد(13اط1/37)الاستيعابفي-أنسة-ترجمة

.(348/)سعدابنطبقات

بضم"مسرح"الإسلامتاريخفيبخطهتقييدهالذهبيجودقد:بشارقال.مسرحأبو:وقيل،مسروحأبو:مصادرهفي

ماكولا،ابنالأميرعلىمستدركاالإكمالإكمالفينقطةابنقيدهوبه.المشددةالراءوكسرالمهملةالسينوفتحالميم

وقيل:،الخاضبةابنبكرأبيخطمننقلهأنهوذكر،نقطةابنقالهكذا":فقالتوضيحهفيالدينناصرابنالعلامةونقله

.(661)8/الحربيإبراهيمبالثانيوجزم،الزبيرياللهعبدبنمصعبالوجهينحكى؟مسروحأبوكنيته

.(394/)سعدابنطبقات

.(1/184)والإصابة257(/1)الغابةوأسد(391-1291/)الاستيعابفي-السهميالحارثبنتميم-ترجمة

(1274/)والإصابة(1937/)الغابةوأسد(1281/)الاستيعابفي-عتيكبنأوسبنالحارث-ترجمة

.عتاببنأوسبنالحارث:وفيه

والاستيعاب(3334/)والتعديلوالجرح(3152/)الكبيرالتاريخفي-العاصبنسعيدبنخالد-ترجمة

والإصابة(2/79)الغابةوأسد.(7344/)دمشقتاريخومختصر(13414/)الأصولوجامع(2425/)

.(704-1/604)والإصابة(1925/)النبلاءأعلاموسير(358/)

تحريف.؟تعزيزأ:طفي

.أشهرأ:أفي

وجامع(495)والاستيعاب(4/88)والتعديلوالجرح(444/)الكبيرالتاريخفي-عبادةبنسعد-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(629/)واللغاتالأسماءوتهذيب(9235/)دمشقتاريخومختصر(4/1168)الأصول

.(253/)لإصابةوا(1/027)

بن-خزيمةبنخرمبنحارئةويقال،خريمةأبيبن:أوفي.خزيمةبنحارثةويقال،خزيمةأبيابن:طفي
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قيس:أبو:ويقال،ثابتأبو،سيدهمالخزرجيالأنصاريالخزرجبنكعببنساعدةبنالخزرج

وابن)1(والبخاريعقبةبنوموسىعروةقولفيبدراوشهد،العقبةليلةالنقباءأحدكانجليلصحابي

:عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،أرطاةبنحجاجطريقمنعساكر)3(ابنوروى.ماكوا"2(

عنهما.اللهرضيعبادةبنسعدمعالأنصاروراية،عليمعكانتبدريومالمهاجرينرايةأن

أعلم.والله،الفتحيومكانهذاأنوالمشهور:قلت

لهفضرب،لهاتجهزأنبعدعنهافشغلتهحية)5(نهشتهلأنهيشهدهالم:)4(الواقديوقال

جفنةلهوكانت.)6(خياطبنخليفةقالوكذا.بعدهاوماأحداوشهد،وأجرهبسهمه!ي!اللهرسول

وزيت،بخلأو،بسمنخبزأو،وخبزلبنأو،وثريدبلحمنسائهبيوتمندارحيثالنبيمعتدور

والسباحة،والرمي،بالعربيالكتابةيحسنوكان.القرىأرادلمنليلةكلأطمة)7(عنديناديوكان

التاريخعلماءمنواحدغيرذكرهما8(البزعبدبنعمرأبوذكروقد.كاملاذلكأحسنمنيسمىوكان

وقيل:اعشرة)9(أربعسنةحورانمنبقريةفماتالشامإلىخرجحتىالصديقبيعةعنتخلفأنه

عمر.خلافةأولفيوقيل:قال.وخليفةوالمدائنيإسحادتىابنقاله.الصديقخلافةفي)101(توفي

.عشرةستسنةبكيروابنالفلاسوقال.عشرةخمسسنةوقيل،(عشرةأربعسنةوقيل

الخلفاءإنمنقالهماللصديقسلمأنهأحمد)11(الإماممسندفيروينافقد،الصديقبيعةأما:قلت

.بحورانأنهوالمشهورفمحققالشامبأرضموتهوأما.قريشمن

:قالأنهالعزيزعبدبنسعيدعن،الأعلىعبدعن:الدمشقيعائذبنمحمدقال

بقريةدفنأنهزمانناأهلمنكثيروعند.عبادةبنسعدتوفيوبها،بصرىالشاممنفتحتمدينةأول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.(3222/)السشتبهوتوضيحمصادرهفيماوأثبتنا.ثعلبة

.(444/)الكبيرالتاريخ

.بدرايشهدلم(3141/)ماكولالابنالإكمالفي

الفكر.دارطبعة(5/2924)دمشقتاريخ

.(3461/)سعدابنطبقات

.(نهش)القاموس.لسعه:-كمنعهنهشه

.(531ص)ريخهتا

.(أطم)اللسان.ظلمته:الليلتأطم

.(2995/)الاستيعاب

.والاستيعابأعنهناوما؟ثلاث:طفي

النص.سياقيقتضيهازيادة

"...الأنصارفيوالحكم،قريشفيالخلافة"قالع!ي!النبيأن:الحديثونص(4185/)أحمدالإماممسند

الوجه.هذاغيرمنصحيحة"قريشفيالخلافة"عبارةولكن،ضعيفوإسناده
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هذالذكرتعرضعساكرابنالحافظأرولم.بهمشهورقبروبها"المنيحة"لهايقال،دمشقغوطةمن

أعلم.فالله،بالكليةترجمتهفي(القبر)1

بموتهيشعرواولمجسدهاخضروقد،مغتسلهفيميتاوجدأنهيختلفواولم:2(البرإعبدابنقال!

(ادجمنأ:يقول!)3(قائلاسمعواحتى

عبادةبنسعدجالخزرسيدقتلنا

فؤادهيخطىء.)4( دلمبسهمينرميناه

البيتين.هذينعبادةبنسعدفيقالواالجنأنسمعتايقولأعطاءسمعت:جريجابنقال

،بكراإلاامرأةتزوجما،غيرةالناسأشدمنعنهاللهرضيوكان،أحاديث!ي!النبيعنله

.بعدهيخطبهاأنأحدفتجاسرامرأةطفقولا

إلىوعمربكرأبوفجاءولد،لهولد،توفيفلما،بنيهبينمالهقسمالمدينةمنخرجلماأنهرويوقد

الولد.لهذانصيبيولكن،سعدماصنعأغيرلاإنيفقال!،معهمهذايدخلأنفأمراهسعدبن(قيس)ابنه

الحبشة،إلىوهاجر،قديماسلمةأسلم،هشامبنجهلأبيأخو،المغيرةبنهشامبن)5(سلمة

منمعهولجماعةالقنوتفيلهيدعو!ي!اللهرسولفكان،وأجاعهأخوهحبسهمنهارجعفلما

أجنادين،شهدوقد،بهامعهوكان،الخندقبعدبالمدينة!ي!اللهبرسول!فلحقانسلثم.المستضعفين

عنه.اللهرضيبهاوقتل

)6(
مواقف()له،المذكورينوالأبطال!،المشهورينالفرسانمنكان،الأسديالأزوربنصرار

استحبابفي)7(حديثله.بأجنادينقتلأنهعقبةبنوموسىعروةذكر.محمودةوأحوال،مشهودة

الحلب.عندالضرعفياللبنمنشيءإبقاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

القبرهذالذكر)02/237(دمشقتاريخمنعبادةبنسعدترجمةأولفيتعالىاللهرحمهعساكرابنتعرضلقد

.(76:يوسفأ!وعقوعليو!ذىوفؤق)تعالىاللهوصدق.الآباربيتإقليممنبالمنيحةقبرهإنوقيل:وقال

.(2995/)لاستيعابا

وقد(1277/)النبلاءأعلاموسير(2/258)الغابةوأسد(02266/)دمشقوتاريخ،الاستيعابفيالبيتان

الرملمجزوءإلىالهزجمنوزنهفتحولالثانيالبيتقبلوالواوالأولالبيتقبل(قد)كلمةالمحققأضاف

.الأصولجامعفي-الوزنمختلا-والبيتان-

.الوزنبهايستقيمولا،بسهم:والاستيعابالأصلينفي

(14291/)الأصولوجامع(643)والاستيعاب(4/176)والتعديلالجرحفي-هشامبن-سلمةترجمة

.(96-268/)والإصابة(436-2435/)الغابةوأسد

واسد-الفكردارطبعة-(293-24378/)دمشقوتاريخ(746)الاستيعابفي-الأزوربنضرار-ترجمة

.(902-2802/)لإصابةوا(352/)الغابة

عنه-اللهرضيالأزوربنضرارعن:ونصه(2/88)سننهفيوالدارمي(4933/)مسندهفيأحمدالإمامرواه
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بنتأروىأمه،العبديالقرشيقصيبنعبد)3(بنكبير)2(بنوهببنعميربن)1(طليب

ابنقاله،بدرأوشهد،الثانيةالهجرةالحبشةإلىوهاجرقديماأسلم.!لمج!النبيعمةالمطلبعبد

!ي!النبيسبجهلأباأنوذلك،مشركاضربمنأولإنهويقال.بكاربنوالزبيروالواقديإسحاق

عنه.اللهرضيشاخوقدبأجنادينطليباستشهد.فشجهجمل)4(بلحيطليبفضربه

الأبطالمنكان!رالنبيعم(ابن،الهاشمي)القرشيهاشمبنالمطلبعبدبنالزبيربن)5(اللهعبد

بطارقةكلهممبارزةالروممنعشرةقتلمابعدأجنادينيومقتل،المشهورينوالشجعان،المذكورين

.أبطال

سنة.وثلاثونبضعيومئذالعمرمنوله

)6(اللهعبد

)7(:
ن

معروفا.الرجلهذاوليس).بأجنادينقتلالدوسيعمروبن

الأربعين.بعدماإلىتأخرأنهوالصحيح،بأجنادين(قتلإنهقيل،الحجبيالعبدريطلحةبن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اللبن"داعيح":فقال،حلبهافيفجهدتفحلبتها،أحلبهاأنفأمرني؟لقحةع!ي!اللهلرسولأهديت:قال

ضعيف.وإسناده

الغابةوأسد-الفكردارطبعة-(25142/)دمشقوتاريخ(772)الاستيعابفي-عميربن-طليبترجمة

.عمروأو-بالتصغير-عميربنطليب:وفيه(2233/)والإصابة(349/)

فيالذهبيخطمنأثبتناهماوالصواب،تصحيفوكله،"كثيرأبيبنوهب":أوفي،"كثيربنوهب":طفي

ابنعندمايكونأنفالمفروض،المصنفمنهينقلالذيوهو(صوفياأيامجلدمن291الورقة)الإسلامتاريخ

الجرحفيحاتمأبيوابن،(123)3/الطبقاتفيسعدابنقالهالذهبيقالهالذيوهذا.الذهبيعندلماموافقاكثير

.(4/994)والتعديل

فيحزموابن(256قريش)نسبالزبيريالمصعبفذكر،المصادربينخلفنسبهسلسلةفيوقعأنهعلى

ليس"عبدبنوهببنعميربنطليب":أنهوغيرهم(421)25/دمشقتاريخفيعساكروابن،()128الجمهرة

عبد"بنكبيرأبيبنوهببنعميربنطليب"أنهإسحاقابنعنوغيرهبكيربنيونسوذكر."كثيرابن"فيه

وهو233()2/الإصابةفيحجروابن772()2/الاستيعابفيالبرعبدابنقالوكذلك،(25461/دمشق)تاريخ

73()5/الثمينالعقدفيالفاسيفيهوفصل،49(3/الغابةأسدفي)كماوالزهريعقبةبنموسىقولالأصلفي

.(بثار)

بين.تحريفوهولماهند":طفي

.(لحاااللسان.والحيوانالإنسانمنالفمداخلمنالأسنانفيهالذيالعظم:اللحي

(3241/)الغابةوأسد(14ا-.28/37)دمشقوتاريخ(409)الاستيعابفي-الزبيربناللهعبد-ترجمة

.(2853/)والإصابة

.(2135/)والإصابة(3934/)الغابةوأسد(569)الاستيعابفي-الدوسيعمروبناللهعبد-ترجمة

(3/578)الغابةوأسد(14/514)الأصولوجامع(3401)الاستيعابفي-طلحةبن-عثمانترجمة

.(2546/)والإصابة
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!ي!اللهرسولعننيابةمكةأميرالرحمنعبدأبوالأمويأميةبنالعيصأبيبنأسيدبن)1(عتاب

بعدهبكرأبوعليهاواستنابه،عامئؤبالناسفحج،سنةعشرونالعمرمنوله،الفتحعامعليهااستعمله

أهلرواهواحدحديثله.عنهمااللهرضيبكرأبوتوفييوم:قيل،بمكةوفاتهوكانت.السلامعليه

.)2(الأربعةالسنن

القرشيعثمانأبومخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنهشامبنعمروجهلأبيبن)3(عكرمة

الحق.إلىرجعثم،فربعدماالفتحعامأسلمثم،كأبيهالجاهليةساداتمنكان،المخزومي

بعضعلىأميراوكانالشامقدمثم.تقدمكمابهمفظفر،ارتدواحينعمانعلىالصديقواستعمله

أسلم.مابعدذنبلهيعرفلاإنه:ويقال،الكراديس

جوازعلىأحمدالإمامبهذااحتج0ربي)4(كلام،ربيكلام،ويقولويبكيالمصحفيقبلوكان

قتل:عروةوقال.الإسلامفيالبلاءمحمودعكرمةكان:الشافعيوقال.ومشروعيتهالمصحفتقبيل

عنه.اللهرضيوطعنةضربةبينماوسبعونبضعبهوجدمابعدباليرموك:غيرهوقال.بأجنادين

سنةإلىتأخرأنهوالصحيح،السنةهذهفيتوفيإنهقيل،المطلبعبدبنالعباسبن)5(الفضل

.عشرةثماني

بعدماإلىهجرةلهيتهياولم،عمرقبلقديماأسلم،عديبنيأحد)6(النحاماللهعبدبننعيم

فوالله،شئتدينأيعلىعندناأقم:قريشلهفقالت،بأقاربهبرفيهكانلأنهوذلك،الحديبية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وجامع(2301)والاستيعاب(711/)والتعديلوالجرح(754/)الكبيرالتاريخفي-أسيدبنعتاب-ترجمة

.(2154/)والإصابة(3566/)الغابةوأسد(41/705)الأصول

رواه.وثمارهمكرومهمعليهميخرصمنالناسعلىيبعثمج!بكانالنبيأن:أسيدبنعتابعنالحديثنص

والنسائي،الزكاةكتاب(464)رقمالصحيحالجامعفيوالترمذي،الزكاةكتاب(3016)رقمسننهفيداودأبو

ضعف.إسنادهوفي،الزكاةكتاب(9181)رقمسننهفيماجهوابنالزكاةكتاب(2618)رقمسننهفي

(8201)والاستيعاب(7607/)والتعديلوالجرح(748/)الكبيرالتاريخفي-جهلأبيبنعكرمة-ترجمة

دمشقتاريخومختصر(1/338)واللغاتالأسماءوتهذيب(407/)الغابةوأسد(41/535)الأصولوجامع

.(2694/)والإصابة(1/323)النبلاءأعلاموسير(17/131)

."ربيكتاب،ربيكتاب:ويقول،وجههعلىالمصحفيضعكان"بلفظ(044)2/سننهفيالدارميرواهالخبر

(621)والاستيعاب(4/48)والتعديلوالجرح(3205/)الكبيرالتاريخفي-العباسبنالفضل-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(1/218)واللغاتالأسماءوتهذيب(2193/)الغابةوأسد(1503/)الأصولوجامع

.(247/)والإصابة(3444/)

(7015)والاستيعاب(8/945)والتعديلوالجرح(829/)الكبيرالتاريخفي-اللهعبدبننعيم-ترجمة

.(3567/)والإصابة(5346/)الغابةوأسد(51/124)الأصولوجامع
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عنه.اللهرضياليرموكيوم:وقيل،أجنادينيوماستشهد.دونكأنفسناذهبتإلاأحديتعرضكلا

بنتزينبراحلةطعنقدكانالرجلهذا،الأسديالقرشيالأسودأبوأسدبنالأسودبنهبار)1(

عنه.اللهرضيبأجنادينوقتل،إسلامهفحسنبعدأسلمثم،أسقطتحتىمكةمنخرجتيومع!ي!النبي

الحبشةإلىوهاجرقديماأسلم.سلمةأمأخيابنالمخزوميالأسدعبدبنسفيانبنهبار)2(

أعلم.والله،مؤتةيومقتل:وقيل،الصحيحعلىأجنادينيومواستشهد

ابنا"قال!ي!اللهرسولأنالترمذيروى.العاصبنعمروأخوالسهميوائلبنالعاصبن)3(هشام

ثم.بمكةاحتبسمنهارجعفلما،الحبشةإلىوهاجر،عمروقبلهشامأسلموقد")4(مؤمنانالعاص

وقيل:،بأجنادينوقتل.الفرسانمنوكان.الرومملكإلىالصديقأرسلهوقد،الخنددتىبعدهاجر

أعلم.والله،أصحوالأول،باليرموك

الحمد.ودلهمفردةترجمةوله،تقدمعنهاللهرضيالصديقبكرأبو

اليجرةمرمحشرةأربحسنة

العرا!تى،أهلجهادعلىويحرضهمالناسيحثالخطاببنعمروالخليفة،السنةهذهاستهلت

الذييزدجردعلىأمرهمواجتماع،الفرسشملوانتظام،الجسريومعبيدأبيقتلمنبلغهلماوذلك

عليهم،كانتالتيالمواثيقونبذهم،عهودهمبالعرا!تى)5(الذمةأهلونقض،الملكبيتمنأقاموه

منيتبرزواأنالجيشمنهنالكمنإلىعمركتبوقد.أظهرهمبينمنالعمالوأخرجواالمسلمينواذوا

.البلادأطرافإلىأظهرهمبين

منالجيوشفيالسنةهذهالمحرممنيومأولفيعنهاللهرضيعمروركب:اللهرحمهجريرابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(3795/)والإصابة(5384/)الغابةوأسد(5361)الاستيعابفي-الأسودبنهبار-ترجمة

.(3995/)والإصابة(5385/)الغابةوأسد(5361)الاستيعابفي-سفيانبنهبار-ترجمة

.(3406/)والإصابة(514/)الغابةوأسد(9531)الاستيعابفي-العاصبنهشام-ترجمة

فضائلفيوالنسائي،و(353(و)327(35(4)2/مسندهفيأحمدأخرجهوإنما.اللفظبهذاالترمذييخرجهلم

ع!يمالنبيعنعامربنعقبةحديثمن384()4جامعهفيأخرجفقدالترمذيأما.حسنوإسناده،()591الصحابة

.(ضعيفيعني)غريب:عقيبهوقال"العاصبنعمرووآمنالناسأسلم":قال

.(3482/)الطبريتاريخفيوالخبر،المدينةأهل:طفي
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المدينةعلىواستخلف،بنفسهالعراقغزوعلىعازمابهفعسكر،صرار)1(لهيقالماءعلىفنزلالمدينة

لاستشارةمجلساعقدثم.الصحابةوساداتعفانبنعثمانمعهواستصحب،طالبأبيبنعلي

ثم،المدينةمنفقدمعلي)2(إلىأرسلوقد،جامعةالصلاةأنونودي،عليهعزمفيماالصحابة

إني:لهقالفإنهعوفبنالرحمنعبدإلا،العراق(إلىالذهاب)على3(وافقافكلهماستشارهم

إلىأنتوترجعرجلأتبعثأنأرىوإني،الأرضأقطارسائرفيالمسلمونيضعفأنكسرتإنأخشى

إلىنبعثأنترىفمن:عمرفقال.عوفابنرأيواستصوبواذلكعندوالناسعمرفأرثا)4(.المدينة

.الزهريمالكبنسعد()5(براثنهفي)الأسدقال؟هوومن:قال.وجدتهقد:فقال؟العراق

:فقال،وأوصاهالعراقعلىفأمره،سعدإلىوأرسلقولهفاستجاد

السيءيمحولااللهفإن،وصاحبه!ي!اللهرسولخال:قيلأناللهمنيغرنكلاوهيببنسعديا"

شريفهمفالناس،بطاعتهإلانسبأحدوبينبينهليساللهوإن،بالحسنالسيءيمحوولكن،ءبالسي

بالطاعة،اللهعندماويدركون،بالعافيةيتفاضلون،عبادهوهمربهمالله،سواءاللهذاتفيووضيعهم

،إياكعظتيهذه.الأمرفإنه،فألزمهعليهفارقناأنإلىبعثمنذع!ي!اللهرسولرأيتالذيالأمرفانظر

."الخاسرينمنوكنتعملكحبط)6(عنهاورغبتتركتهاإن

ونابك،أصابكماعلىالصبرفالصبر،شديدأمرعلىستقدمإنك":لهقالفراقهأرادولما

ير)7(

وإنما،معصيتهواجتنابطاعتهفي،أمرينفيتجتمعاللهخشيةأنواعلم،اللهخشيةلكتجتمع

.الاخرةوبغضالدنيابحبعصاهمنعصيانوإنما،الاخرةوحبالدنيا)8(ببغضأطاعهمنأطاعه

فيوذامهحامده()"!يكونفأنالعلانيةفأما،العلانيةومنها،السرمنها،إنشاءاللهينشئهاحقائقوللقلوب

فلاالناسمحبةومن،الناسوبمحبة،لسانهعلىقلبهمنالحكمةبظهورفيعرفالسزوأما،سواءالحق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ثلاثةعلىموضع-آخرهفيأيضاالمهملةوبالراءأولهبكسر-وصرار.الطبريتاريخعنهناوما،ضرار:أفي

.(3893/)البلدانمعجم.العرا!تىطريقعلىالمدينةمنأميال

.(04848-أ3/)الطبريلتاريخموافقهناوما،تحريف،عدي:أفي

.وافقوه:طفي

.(ورمأرفأ)اللسان.واطمأنسكنبمعنىفأرفأ:ولعلهاط،أفيكذا

معبكمالهاالكف:البرثن:وقيل.للإنسانكالإصبعللسبعهو:وقيل،مخلبهوهو:برثنجمعالأسدبراثن

.(برثن)اللسان.الأصابع

.(حبط)اللسان.عملهثواببطل:حبط

.الطبريعنهناوما،تجمع:ط،أفي

.المقصودالمعنىعكسوهو،ببعض:طفي

تحريف.،تكون:طفي
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بغضه،عبداأبغضوإذا،حببهعبداأحبإذااللهوإن،محبتهمسألواقدالنبيينفإنالتحئبفيتزهد

."الناسعندبمنزلتكاللهعندمنزلتكفأعتبر

،الناسسائرمنوألف،اليمنأهلمنآلافثلاثة،آلافأربعةفيالعراقنحوسعذفسار:قالوا

:فقالهنالكخطيباالناسفيعمروقام،ا(الأعوص!إلىصرارمنعمروشيعهم.الافستةفيوقيل

فيميتةالقلوبفإنالقلوبابهالتحيىالقوللكموصرف،الأمثاللكمضربإنمااللهإن"

الأماراتفأما،وتباشيرأماراتللعدلفإن،بهفلينتفع)2(شيئاعلممن.اللهيحييهاحتىصدورها

بابلكلويسر،باباأمرلكلاللهجعلوقد.فالرحمةالتباشيروأما.واللينوالهينوالسخاءفالحياء

.الأموالبتقديموالاستعدادالموتذكروالاعتبار،الزهدومفتاحه؟الاعتبارالعدلفباب،مفتاحا

يغنهلمالكفافيكفهلمفإن،الكفافمنيكفيهبماوالاكتفاءحققبلهأحدكلمنالحقأخذوالزهد

شكاتكمفانهواعنهالدعاءدفعألزمنيقداللهوإن،أحدوبينهبينيوليس،اللهوبينبينكمإني.لمح!شي

.")4(متعتعغيرالحقلهنأخذ)3(يبلغناهامنفإلىيستطعلمفمن،إلينا

المدينة.إلىالمسلمينمنمعهبمنعمرورجع،العراقإلىسعدسارثم

منهماوكل،اليسيرإلاحارثةبنبالمثنىيجتمعأنوبينبينهيبقولم،زرودنهرإلىسعدانتهىولما

اللهورضياللهرحمهفماتالجسريومجرحهكانالذيحارثةبنالمثنىجرحانتقض،صاحبهإلىمشتاق

سلمى.زوجتهوتزوجعليهترحمموتهسعدابلغولما،الخصاصيةبنبشيرالجيشعلىواستخلف.عنه

العربساداتمنأميربالعراقيبقولم،وإمرتهارياستهاإليهانتهتالجيوشمحلةإلىسعدوصلولما

.وثلاثونستةوقيل،ألفاثلاثونالقادسيةيوم)5(معهاجتمعحتىأخربأمدادعمروأمده،أمرهتحتإلا

علىالأمراءيجعلأنسعدإلىوكتب.العرببملوكالعجمملوكلأرمينوالله:عمروقال

سعذ،ذلكففعل،القادسيةإلىيواعدهموأن،الجيوشعلىعريفاعشرة)6(كلعلىوالعرفاء،القبائل

،والساقاتوالمجنبات،والمقدمات،الطلائععلىوولى،القبائلعلىوأمر،العرفاءعرف

عمر.المؤمنينأميرأمركما،والركبان،والرجالة

الباهليربيعةبنالرحمنعبدالناسقضاءعلىعمروجعل:قالوامشايخهعنبإسنادهسي!7(قال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1/223)البلدانمعجم.المنورةالمدينةمنأميالعلىوالأعوص.تحريفوهو،الأعرص:أفي

.(3485/)والطبريالوجههناوما؟فلينفع:طفي

فيأخذ.جعلناها:أفي

.(تع)اللسان.ويزعجهيقلقهأذىيصيبهأنغيرمنأي:متعتع

القادسية.فيلهاجتمع:أفي

.أثبتناهمايوافقوهذا،الناسفعشر:(3488/)الطبريتاريخوفي.عشيرةكلعلى:أفي

.(3948/)الطبريتاريخ
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.وجعلالفارسيسلمانوقاصهمالناسداعيةوجعل،الفيءوقسمةالأقباضإليهوجعل.النونذا

.سفيانأبيبنزيادالكاتب

وسبعونبضعةمنهم،صحابياعشروبضعةثلاثمئةالصحابةمنكلهالجيشهذافيوكان:قالوا

عنهم.اللهرضيالصحابةأبناءمنسبعمئةفيهوكان،بدريا

وأن،الجاهليةفيفارسبابوالقادسية،القادسيةإلىبالمبادرةيأمرهسعدإلىكتاباعمروبعث

،والشدةبالضربيبدروهموأن،فارسعلىوالمسالكالطرقيأخذوأن،والمدرالحجربينيكون

ونويتم2(واحتسبتماصبرتمأنتموإن،مكر!خدعةقوئمفإنهم،وعددهمعددهمكثرةيهولنك)1(ولا

معهموليست،يجتمعواأنإلاأبداشملهملهميجتمعلمثم،عليهمتنصرواأنرجوتالأمانة)3(

،أجرأعليه)4(فإنكمالحجر(إلى)تصلواحتىوراءكمماإلىفارجعواالأخرىكانتوإن.قلوبهم

وموعظةنفسهبمحاسبةوأمره.الكرةلكمويردعليهمبالفتحاللهيأتيحتى،أجهلوبه،أجبنعنهوإنهم

الحسبة،قدرعلىوالأجر،النيةقدرعلىاللهمنيأتيالنصرفإنوالصبرالحسنةبالنيةوأمرهم،جيشه

أحوالكمبجميعإليواكتب،العظيمالعليباللهإلاقوةولاحوللاقولمنوأكثروا،العافيةاللهوسلوا

واجعلني،إليكمأنظركأنيإليبكتبكواجعلني،عدوكممنكميكونوأينتنزلونوكيف،وتفاصيلها

خلفلابماالأمرلهذاتوكلقداللهأنوأعلم،بشيء)5(تدلولاوارجهاللهوخف،الجليةعلىأمركممن

غيركم.بكمويستبدلعنكيصرفهأنفاحذر،له

بأنيخبرهإليهوكتب،يشاهدهاكأنهبحيثوالأراضيالمنازلتلككيفيةلهيصفسعدإليهفكتب

وقضاؤه،ماضبعداللهوأمر،نطلبهمونحنيطلبوننافهم،وأمثالهرستملحربهجردواقدالفرس

عافية.فيالقدروخيرالقضاءخيراللهفنسأل،وعلينالناقدرماإلى،مسلم)6(

فيألقيقدفمانه،أدبارهماللهومنحكعدوكلقيتفإذا،وفهمتهكتابكجاءنيقد:عمرإليهوكتب

فإنهالمدائنعليهمتقتحمحتىعنهمتنزعفلاهزمتهمفإذا،ذلكفيتشكنفلاستهزمونهمأنكمروعي

عامة.وللمسلمينولهخاصةلسعديدعوعمروجعل.اللهشاءإنخرابها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يهولنكم.ولا:أفي

.الطبريعنهناوما،وأحسنتم:طفي

الإنابة.:أفي

عليها.:الطبريتاريخوفي،عليهم:أفي

.للطبريموافقهناوما.لشيءتذلولا:أفي

إلى.لنامسلم:أفي
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معهممافغنموا،)2(آزاذويهبنشيرزاذمعللفرسجيش!للمسلميناعترض(العذيب)1سعدبلغولما

بذلكالناسواستبمثسرالناسفيأخماسهاأربعةوقسمسعدفخمسها،كبيراموقعامنهمووقعكثيراشيئا

بنغالبالسريةهذهعلى،الحريممنمعهملمنحياطةتكونسريةسعدوأفرد،وتفاءلوا،وفرحوا

الليثي.اللهعبد

القادسيةغزوة(فيفصلا

عمرإلىفكتب،الفرسمنأحدايرلمشهرابهاوأقام،سراياهوبث،القادسيةفنزلسعدسارثم

منيزدجردإلىبلادهمأطرافمنالفرسرعايافعجت،مكانكلمن.بالميرةتأتيوالسرايا،بذلك

بأيدينا(ما)أعطيناوإلاتنجدونالمإن:وقالوا.والسبيالنهبمن(المسلمينمن)يلقونالذين

علىفأمرهيزدجردإليهفبعث،إليهمرستمإرسالعلىالفرسرأيواجتمع.الحصونإليهموسلمنا

الجيوشبعدالجيوشإرسالإن،الحربفيبرأيليسهذاإن:وقال،ذلكمنرستمفاستعفىالجيش

.)3(للخروجرستمفتجهز.ذلكإلاالملكفأبى.واحدةمرةكثيفاجيشايكسرواأنمنالعربعلىأشد

بنرستمالحربعلىأمرقدالملكبأنالخبرفأتاه(صلوباوإلى)الحيرةإلىكاشفاسعدبعثثم

)4(يأتيكمايكربنكلا:عمرإليهفكتببذلكعمرإلىسعدفكتب.بالعساكروأمده،الأرمنيالفرخزاذ

والجلدوالرأيالنظرأهلمنرجالاإليهوابعث،عليهوتوكلباللهواستعن،بهيأتونكماولا،عنهم

رستمآقتربولما.يومكلفيإليواكتب،عليهم(وفلجا)لهمتوهينادعاءهمجاعلاللهفإن،يدعونه

والفيولالخيولوجربساباطعسكرقدرستمإن:يقولعمرإلىسعدكتببساباط)6(وعسكربجيوشه

)7(الاستعانةمنعليهأكونأنأحببتلمامنيذكراأكثرولا،عنديأهمشيءوليس،بهاعليناوزحف

وعلى،الهرمزانالميمنةوعلى،الجالنوسألفاأربعونوهيالمقدمةعلىفجعلرستموعبأ.والتوكل

ثمانونكلهفالجيش،ألفاعشرينفيالبندرانالساقةوعلى،ألفاستونوذلكبهرامبنمهرانالميسرة

.وغيرهسيف)8(ذكرهفيماألفا

.(429/)البلدانمعجم.للفرسمسلحةوكانت..والمغيثةالقادسيةبينماء:العذيب(ا!

.آزاذ:(3294/)الطبريتاريخوفي.اراذويه:طفي(02

.الخروجعلىرستمفعزم:أفيء3(

بلغك.ما:أفي،4(

.(فلج)اللسان.والفوزالظفر:والفلج.وملجأ:أفي(!ه

.(3166/)البلدانمعجم.معروفموضعبالمدائن:كسرىساباطيقال،ساباط/6(

الاستغاثة.:أفي/7(

.(3505/)الطبريتاريخ/8(
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فيلاوثلاثونثلاثةمعهوكان،ألفاثمانونيتبعها،ألفاوعشرينألفمئةفيرستمكانروايةوفي

منجماعةسعدبعثثم.تألفهالفيلةوكانت،وأقدمهاأعظمهافهو،لسابوركانأبيضفيلمنها

حاجب،بنوعطارد،التميميالربيعبنوحنظلة،حيانبنوفرات،مقرنبنالنعمانمنهمالسادات

فقال.وجلعزاللهإلىرستميدعون،معديكرببنوعمرو،شعبةبنوالمغيرة،قيسبنوالأشعث

وأخذ(وأبنائكم)نسائكموسبيبلادكمأخذ،إيانااللهلموعودجئنا:فقالوا؟أقدمكمما:رستملهم

سلاحعلىفختمالسماءمننزلملكاكأنمنامهفيرستمرأىوقد،ذلكمنيقينعلىفنحن،أموالكم

عمر.إلىع!يالهاللهرسولفدفعهع!يالهاللهرسولإلىودفعهكلهالفرس

سعداوملتقاهالمدائنمنخروجهبينكانحتىاللقاءفيسعداطاولرستمأن(اعمربنسيفوذكر

استعجلهالملكأنولولا،ليرجعوامعه)2(ومنسعدايضجرلعلهذلككل،أشهرأربعةبالقادسية

ولما،يتوسمهولما،منامهفيرأىلما،عليهمونصرهملهمالمسلمينغلبةمنيعلملما،التقاهما

الفن.لهذاالممارسةمنلهلمانفسهفيصحتهيعتقدالذيالنجومعلممنعندهولما،منهمسمع

برجللتأتيهسريةفبعث،الجليةعلىأخبارهمعلىيطلعأنسعدأحبسعدمنرستمجيشدناولما

أصحابهمعالحارثوتقدم.تابثمالنبوةادعىكانالذيالأسديطليحةالسريةفيوكانالفرسمن

جماعةوقتل،الألوفوتخطى،والصفوفالجيوشطليحةاخترقالسريةسعدبعثفلما.رجعواحتى

شجاعةيصففجعلالقومعنسعذفسأله،شيئانفسهمنيملكلابهوجاءأحدهمأسرحتىالأبطالمن

مثلها.ويتبعها،ألفاوعشرينألفمئةفيهو:فقال،رستمعنوأخبرناهذامندعنا:فقال،طليحة

الله.رحمهفورهمنالرجلوأسلم

شعبة(بنوالمغيرةرستما

عاقلبرجلإليهيبعثأن(سعدأإلىرستمبعثالجيشانتواجهولما:شيوخهعنسيف)3(قال

إنكم:لهيقولرستمجعلعليهقدمفلما.عنهاللهرضيشعبةبنالمغيرةإليهفبعث.عنهأسألهبماعالبم

الدخولمنتجارتكمنمنعولا،بلادكمإلىفآرجعوا،عنكمالأذىونكفإليكم4(نحسنوكناجيراننا

إلينااللهبعثوقد،الاخرةوطلبناهمنا)5(وإنما،الدنياطلبناليسإنا:المغيرةلهفقال.بلادناإلى

لهموأجعل،منهم،بهممنتقم(فأنا)بدينييدنلممنعلىالطائفةهذهسلطتقدإني:لهقالرسولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(3905/)المصدرنفس

تبعه.ومن:أفي

.(522-3152/)الطبريتاريخ

.محسنونونحن:أفي

جئنا.وإنما:أفي
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لهفقال.عزإلابهيعتصمولا،ذلإلاأحدعنهيرغبلا،الحقدينوهو،بهمقريندامواماالغلبة

محمداوأناللهإلاإلهلاأنفشهادةبهإلامنهشيءيصلحلاالذيعمودهأما:فقال؟هوفما:رستم

العبادوإخراجقال.أيضاشيءوأي!؟هذاأحسنمافقال،اللهعندمنجاءبماوالإقرار،اللهرسول

إخوةفهم،ادمبنووالناس:قال؟أيضاشيءوأي،أيضأوحسن:قال.اللهعبادةإلىالعبادعبادةمن

:قال؟بلادناعنأترجعوندينكمفيدخلناإنأرأيت:رستمقالثم.أيضاوحسن:قال،وأملأب

منالمغيرةخرجولما:(قال).أيضاوحسن:قال.حاجةأوتجارةفيإلابلادكمنقربلاثمواللهإي

فعل.وقد،وأخزاهماللهقبحهم،فيهيدخلواأنوأبواذلكفأنفواالإسلامفيقومهرؤساءرستمذاكرعنده

عامر(بنوربعيرستما

مجلسهزينواوقدعليهفدخل،عامربنربعيوهوبطلبهاخررسولاسعدإليهبعثثم:قالوا)1(

وعليه،العظيمةوالزينة،الثمينةواللالىءاليواقيتوأظهر،الحرير)3(والزرابي)2(المذهبةبالنمارق

وسيف)4(صفيقةبثيابربعيودخل.ذهبمنسريرعلىجلسوقد.الثمينةالأمتعةمنذلكوغيرتاجه

تلكببعضوربطهانزلثم،البساططرفعلىبهاداسحتىراكبهايزلولم،قصيرةوفرسوترس

لمإني:فقال.سلاحكضع:لهفقالوا.رأسهعلىوبيضتهودرعهسلاحهوعليهوأقبل،الوسائد

فأقبل،لهآئذنوا:رستمفقال.رجعتوإلاهكذاتركتمونيفإن،دعوتمونيحينجئتكموإنما،اتكم

شاءمنلنخرجابتعثناالله:فقال؟بكمجاءما:لهفقالوا،عامتهافخرق،النمارقفوقرمحهعلىيتوكأ

فأرسلنا،الإسلامعدلإلىالأديانجورومن،سعتهاإلىالدنياضيقومن،اللهعبادةإلىالعبادعبادةمن

نفضيحتىأبدأقاتلناهأبىومن،عنهورجعنامنه(قبلنا)ذلكقبلفمن،إليهلندعوهمخلقهإلىبدينه

بقي.لمنوالظفر،أبىمنقتالعلىماتلمنالجنة:قال؟اللهموعودوما:قالوا.اللهموعود)5(إلى

كم!نعم:قال؟وتنظروافيهننظرحتىالأمرهذاتؤخرواأنلكمفهلمقالتكمسمعتقد:رستمفقال

لناسنما:فقال.قومناورؤساءرأيناأهلنكاتبحتىبل،لا:قال؟يومينأويوما؟إليكمأحب

ثلاثمنواحدةوآختروأمرهمأمركفيفآنظر،ثلاثمنأكثراللقاءعندالأعداءنؤخرأنلمجي!اللهرسول

أعلاهم.علىأدناهميجيرالواحدكالجسدالمسلمونولكن:لا!قال؟أنتأسيدهم:فقال،الأجلبعد

تميلأناللهمعاذ:فقالوا؟الرجلهذاكلاممنوأرجحأعزقطرأيتمهل:فقالقومهبرؤساءرستمفاجتمع

،الثيابإلىتنظروالاويلكم:فقال،ثيابهإلىترىأما،الكلبهذاإلىدينكوتدع،هذامنشيءإلى

.(951-3518/)الطبريتاريخفيالخبر(1)

.(نمرق)اللسان.الوسائد:النمارق(2)

.(نمرق)اللسان.النمارقهيوقيلالطنافسهيوقيل.عليهواتكىءبسطماكلوقيل،البسط:الزرابي)3(

الرثة.السخيفة:والصفيقة.ضعيفة:أفي(4)

موعد.:أفي)5(



135عامربنوربعيرستم

.الأحسابويصونون،والمأكلبالثيابيستخفونالعربإن.والسيرةوالكلامالرأيإلىوانظروا

ربعي.قالمانحوفتكلممحصنبنحذيفةإليهمفبعثرجلاالثانياليومفييطلبونبعثواثم

فيمثلكمإنما:للمغيرةرستمفيهقال.طويلحسنبكلامفتكلمشعبةبنالمغيرةالثالثاليوموفي

فيه،غرقعليهسقطفلما؟درهمانولهإليهيوصلنيمنفقال.العسلرأىالذبابكمثلأرضنادخولكم

ثعلبكمثلومثلكم؟دراهمأربعةولهيخلصنيمنيقولوجعل،يجدهفلاالخلاصيطلبفجعل

فجاءكثيراشيئاأفسدسمنفلما،فتركهرحمهضعيفاالكرمصاحبراهفلما،كرمفيجحرادخلضعيفب

منتخرجونفهكذا،قتلهحتىفضربهلسمنهيستطعفلمليخرجفذهببغلمانهعليهواستعان،بجيشه

:للمغيرةرستمقالثم.ستعلم:المغيرةفقال)غدالأقتلنكمبالشمسوأقسمغضبااستشاطثم.بلادنا

أوهناأنأبعد:المغيرةفقال.عناوتنصرفونومركوبوكسوةديناربألفولأميركمبكسوةلكمأمرتقد

،صاغرونوأنتميدعنمنكمالجزيةونأخذبلادكمنحومدةولنا،عزكموضعضعنا)1(ملككم

.(غضبااستشاطذلكقالفلما!؟رغمكمعلىعبيدالناوستصيرون

عوانة،أبوحدثنا،خالدبنأميةحدثنا،الثقفيصفوانبناللهعبدبنمحمدحدثنيجرير)2(:ابنوقال

أدريلا:قالالناسومعهالقادسيةنزلحتىسعدجاء:وائلأبوقالقال.الرحمنعبدبنحصينعن

ذلك،نحوأو،ألفاثلاثونوالمشركون،ذلكبين(الافثمانيةأو)الافسبعةعلىنزيدلالعلنا

فكانوا،،براجعيننحنماقلنا:قال.ارجعوا؟بكمجاءما،سلاحولاقوةولالكميدلا:فقالوا

إليناابعثوا:قالوانرجعأنعليهمأبينافلما.بالمغازلويشبهونهادوكدوكويقولوننبلنا)3(منيضحكون

علىرستممعفقعدإليهمفعبر،أنا:شعبةبنالمغيرةفقال.بكمجاءمالنايبينعقلائكممنرجلأ

رستم:فقال.صاحبكمينقصولمرفعةيزدنيلمهذاإن:فقال،وصاحوافنخروا)4(،السرير

علىورزقنابهاللهفهدانانبيأإلينااللهفبعث،وضلالؤشمفيقوماكناإنا:فقال؟بكمجاءما،صدق

عنها،لناصبرلا:قالواأهليناوأطعمناهاأكلناهافلماالبلدهذافيتنبتحبةرزقنافيمافكان،يديه

وإن،الجنةدخلناقتلتموناإنقال.نقتلكمإذارستمفقال.الحبةهذهمننأكلحتىالأرضهذهأنزلونا

:وقالواوصاحوانخزوا)5((الجزيةوأديتم:قالفلما:قال)الجزيةوأديتم،الناردخلتمقتلناكم

فاستأخر،إليكمنعبربل:رستمفقال؟إليكمنعبرأوإليناتعبرون:المغيرةفقال.وبينكمبينناصلحلا

فهزموهم.عليهمفحملوا،عبرواحتىالمسلمون

وضعفنا.:طفي(1)

.(3694/)تاربخه)2(

قلتنا.:أفي)3(

.(نخر)اللسان.خياشيمهفيوالنفسالصوتمد:-نخيرأوينخرينخر-نخر(4)

.كنخروا:نخزوا(5)
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ولقذ):تعالىقولهوتلاالناسخطبوأنه،يومئذالنساعرقبهكانسعداأن:سيف)1(وذكر

الظهربالناسوصلى،011ث:إفيا-!والصلحوتعبادىيرثهاآ!زضاتألذكربغدالربورمنفى!ختنا

وقتلهم،إياهمطردهمفي،باللهإلاقوةولاحوللا:يقولوا)12أنأمرهمأنبعدوحملوا،أربعاكبرثم

وما.والسنانيرالكلابأكلواحتىالأماكنبعضفيلبعضهموحصرهم،مرصدكللهموقعودهم.لهم

أبوابها.إلىالمسلمونولحقهم،المدائنإلىأكثرهمولجأ،نهاوندإلىوصلحتىشاردهمرد

فأذنكسرىعلىفاستأذنواالوقعةقبلاللهإلىيدعونهكسرىإلىأصحابهمنطائفةبعثقدسعدوكان

فيوالنعال،بأيديهموسياطهمعواتقهمعلىوأرديتهمأشكالهمإلىينظرونالبلدأهلوخرج،لهم

مثلكيفالعجب)3(غايةمنهايتعجبونوجعلوا.بأرجلهاالأرضوخبطها،الضعيفةوخيولهم،أرجلهم

وعددها.عددهاكثرةمعجيوشهميقهرونهؤلاء

جعلثم،الأدبقليلمتكبراوكان،يديهبينوأجلسهملهمأذنيزدجردالملكعلىاستأذنواولما

ذلكمنشيئالهقالواكلماثم،والسياط،والنعال،الأرديةعن؟اسمهاماهذهملابسهمعنيسألهم

بأنفسناتشاغلنالماأناأظننتم؟البلادهذهأقدمكمالذيما:لهمقالثم.رأسهعلىفألهاللهفرد،تفاءل

به،ويأمرناالخيرعلىيدلنارسولاإلينافأرسلرحمنااللهإن:مقرنبنالنعمانلهفقال.؟علينااجترأتم

صارواإلاقبيلةذلكإلىيدعفلم.والاخرةالدنياخيرإجابتهعلىووعدنا،عنهوينهاناالشرويعرفنا

نأاللهشاءماكذلكفمكث،الخواصإلادينهفيمعهيدخلولا،تباعدهوفرقةتقاربهفرقةفرقتين

مكروهوجهينعلىجميعامعهفدخلواففعل،بهمويبدأالعربمنخالفهمنإلىينهدأنأمرثم،يمكث

العداوةمنعليهكناالذيعلىبهجاءمافضلجميعافعرفنا.فازدادإياه4(وطائعز،فاغتبطعليه

دينوهودينناإلىندعوكمفنحن،الإنصافإلىفندعوهمالأمممنيلينابمننبدأأنوأمرنا،والضيق

فمان،الجزيةمنهشراخرمنأهونهوالشرمنفأمزأبيتمفمان،كلهالقبيحولمحبحالحسنإ*أحسنالإسلام

ونرجعبأحكامهتحكمواأنعلىعليهوأقمناكماللهكتابفيكمخلفنادينناإلىأجبتموإن،فالمناجزةأبيتم

قاتلناكم.وإلاومنعناكم(قبلنا!آبالجزيةأتيتموناوإن،وبلادكموشأنكم،عنكم

بيننذاتأسوأولاعدداأقلولاأشقىكانتأمةالأرضفيأعلملاإني:فقاليزدجردفتكلم:قال

فإن.لهمتقومواأنتطمعونولافارستغزوكملا،ليكفوناكمالضواحيقرىبكمنوكلكناقد،منكم

.(3531/)الطبريتاريخ(1)

بالله.إلاقوةولاحوللا:يقولونوهمبعدهاوحملوا:أفي)2(

منهم.:أفي)3(

تحريف.وهو؟وطامع:أفي(4)

فحسن.:أفي(3)

فالجزية.أبقيتموناوإن:أفي)6(
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وجوهكموأكرمناخصبكم(إلى)قوتالكمفرضنادعاكمالجهدكانوإن،منايغرنكمفلاكثرعددكمكان

.القومفأسكت.بكميرفقملكاعليكمومفكناوكسوناكم

)1(أشراف(وهم)،ووجوههمالعربرؤوسهؤلاءإنالملكأيها:فقالشعبةبنالمغيرةفقام

كلوليس،الأشرافالأشرافحقوقويعظم،الأشرافالأشرافيكرموإنما،الأشرافمنيستحيون

إلابمثلهميحسنولاأحسنواوقد)2(،عليهأجابوكبهتكلمتماكلولا،لكجمعوهلهأرسلواما

عالما،بهاتكنلمصفةوصفتناقدإنك.ذلكعلىويشهدونأبلغكالذي(أنا)فأكونفجاوبني،ذلك

نأكلكنا،)3(الجوعيشبهيكنفلم،جوعناوأما،مناحالاأسوأكانفما،الحالسوءمنذكرتمافأما

،الأرضظهرهيفإنماالمنازلوأما،طعامناذلكونرى،والحياتوالعقاربوالجعلانالخنافس

على)4(بعضنايبغيوأن،بعضابعضنايقتلأنديننا.الغنموأشعارالإبلأوبارمنغزلناماإلانلبسولا

علىاليومقبلحالناوكانت،طعامهمنتأكلأنكراهيةحيةوهيابنتهليدفنأحدناكانوإن،بعض

وجههونعرفنسبهنعرفمعروفارجلاإلينااللهفبعث،لكذكرتماعلىالمعادوفيلكذكرتما

نفسهوهو،قبائلناخيروقبيلته،بيوتناخيروبيته،أحسابناخيروحسبه،أرضنا)د(خيرفأرضه،ومولده

لهكانتربأول.أحايجبهفلمأميرإلىفدعانا،وأحلمناأصدقنافيهاكانالتيالحالفيخيرناكان

فياللهفقذف،كانإلاشيئايقلفلم،ونقصناوزاد،وكذبناوصدق،وقلنافقال،بعدهمنالخليفة

فهوأمرناوما،اللهقولفهولناقالفما.العالمينربوبينبيننافيمافصار،واتباعهلهالتصديققلوبنا

وكل،لمح!شييكنلمإذكنت،ليشريكلاوحدياللهأنا(إنيأ:يقولربكمإن:لنافقال،اللهأمر

إليكمفبعثتأدركتكمرحمتيوإن،شيءكليصيروإلي،شيءكلخلقتوأنا،وجهيإلاهالكشيء

.السلامدار،داريولأحلكم،عذابيمنالموتبعدبهاأنجيكمالتيالسبيلعلىلأدلكمالرجلهذا

ومن،عليكمماوعليهمالكمفلههذاعلىتابعكممن:وقال.الحقعندمنبالحقجاءأنهعليهفنشهد

فمن،بينكمالحكمفأنافقاتلوهأبىومن،أنفسكممنهتمنعونمماامنعوهثم،الجزيةعليهفاعرضواأبى

وأنتالجزيةشئتإنفاختر.ناوأهمنعلىالنصرأعقبتهمنكمبقيومن،جنتيأدخلتهمنكمقتل

نفسك.فتنجيتسلمأو،فالسيفشئتوإن،صاغز

لمغيرككلمنيولو،كلمنيمنإلااستقبلتما:فقال؟هذابمثلاستقبلتني:يزدجردفقال

ترابمنبوقبرائتوني:وقال.عنديلكمشيءلا،لقتلتكمتقتللاالرسلأنلولا:فقال.بهأستقبلك

.والأشراف:أفي(1)

عنه.:أفي(2)

شبه.:أفي)3(

يغير.:أفي(4)

وارضه.:أفي(5)
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فأعلموهصاحبكمإلىأرجعوا.المدائن)1(أبياتمنيخرجحتىسوقوهثم،هؤلاءأشرفعلىفاحملوه

بلادكمأوردهثم،بعدمنوبكمبهوينكلالقادسيةخندقفيوجنده)2(يدفنهحتىرستمإليهمرسلأني

.سابورمننالكمممابأشدأنفسكمفيأشغلكمحتى

أشرفهم،أنا:الترابليأخذ)3(وافتأتعمروبنعاصمفقال،القومفسكت؟أشرفكممن:قالثم

والدارالإيوانمنبهفخرج،عنقهعلىفحمله.نعم:قالوا؟أكذلك:فقال،فحملنيههؤلاءسيدأنا

)5(قديسببابفمرعاصموسبقهمسعدابهفأتوا)4(السيرفيانجذبثم،عليهافحملهراحلتهأتىحتى

الحجر،فيالترابجعلحتىمضىثم،تعالى)اللهشاءإنظفرنا،بالظفرالأميربشروا)6(فقالفطواه

ملكهم.أقاليداللهأعطاناواللهفقد(أبشروا:فقال.الخبرفأخبره،سعدعلىفدخلرجعثم

وينحط،ورفعةوشرفاعلوايومكلفييزدادالصحابةأمريزللمثم.بلادهمأخذبذلكوتفاءلوا

فذكر؟المسلمينمنرأىمنحالعن)7(يسألهالملكإلىرستمرجعولما.ووهناوذلاسفلاالفرسأمر

أشرفهمبهأمرماوذكر.يدركوهأنيوشكأمرايرومونوأنهم،جوابهموحدةوفصاحتهمعقلهم(لها

أشعر.لاوأنابغيرهاتقىشاءولو،رأسهعلىالترابحملهفيأشرفهماستحمقوأنهالترابحملمن

ذهبواواللهول!ت،بنفسهقومهيفتديأنأرادإنما،بأشرفهبمهووليس،أحمقليسإنه:رستملهفقال

أمرنا،تداركنافردهالترابأدركإن:وقالوراءهمرجلاأرسلثم،منجمارستموكان.أرضنابمفاتيح

أرضنا.علىغلبوناأميرهمإلىبهذهبواوإن

ذلكمنوغضبوافارسذلكوساء.بالترابسعدإلىسبقوهبليدركهمفلموراءهمفساق:قال

الملك.رأيواستهجنواالغضبأشد

فصل

سعدكانالصفانتواجهلماأنهوذلك،منهاأعجببالعراقيكنلمعظيمةوقعةالقادسيةوقعةكانت

قصرفيهووإنما،الركوبيستطيعلافهو،جسدهفيودمامل،النساعرقأصابهقدعنهاللهرضي

بنخالدإلىالحربأمرجعلوقد،أمرهويدبرالجيشإلىينظروهووسادة(فوقصدره)علىمتكىء

.باب:الطبريتاريخفي(1)

ويدفنه.يدفنكمحتى:الطبريتاريخفي(2)

.(فأت)اللسان.اختلق:افتأت)3(

.ليأتوا:طفي(4)

القادسيةوموضعالعتيققنطرةحيالزهرةنزلبينماالقادسيةقدملماسعدنزلهالقادسيةبناحيةموضع:قديس)5(

.(4431/)البلدانمعجم.اليوم

.وقال:طفي()6

سأله.:أفي)7(
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قيسوكان،مكشوحبنقيسالميسرةوعلى،البجلياللهعبدبنجريرالميمنةعلىوجعل،عرفطة

.اليرموكوقعةشهدابعدماالشاممنعبيدةأبيعندمنمدداسعدعلىقدماقدشعبةبنوالمغيرة

فيكانرستما)1(وأن،آلافالثمانيةإلىآلافالسبعةبينماكانواالمسلمينأنإسحاقابنوزعم

ولقذ):تعالىقولهوتلاوحثهمفوعظهمالناسخطبثم،الظهربالناسسعدفصلى،ألفاستين

الجهادياتالقراءاوقرأ(5،1:!نججاءأأ!ألصلحوتعبادىيرثهاآلازضقآلذكرأتبغدمنآلربورفى!تتن!ا

منقتلوقد،فتحاجزواالليلكانحتىفاقتتلوا،الرابعةبعدحملواثم،أربعاسعدكبرثم،وسوره

(أمسواكما)أصبحواثم،ليلتهموعامةذلكيومهمفاقتتلوامواقفهمإلىأصبحواثم،كثيربشرالفريقين

ليلةتسمىالليلةهذهوأمست،كذلكالثالثاليومفياقتتلواثم،أمسواحتىفاقتتلوا،مواقفهم)2(على

بسببالعربيةالخيولإلىبالنسبةالفيلةمنقاسواوقدشديداقتالااقتتلواالرابعاليومأصبحفلما،الهرير

الشجعانمنجماعةوأبلى،عيونهاوقلعوا،عليهاومنالفيلةالصحابةأبادوقد،بليغاأمرامنهانفرتها

البجلي،اللهعبدبنوجرير،عمروبنوالقعقاع،معديكرببنوعمرو،الأسديطليحةمثلالأيامهذهفي

اليومهذامنالزوالوقتكانفلما،وأضرابهموأشكالهم،عرفطةبنوخالد،الخطاببنوضرار

هبت،التميميعمربنسيفقالهكماعشرةأربعسنةالمحرممنالإثنينيوموكان،القادسيةيومويسمى

بغلتهفركبفبادر،لهمنصوبهوالذيرستمسريروألقتأماكنهاعنالفرس)3(خيامفرفعتشديدةريح

الحمدودله،الفرسوانهزمت،القادسيةالطلائعمقدمالجالينوسوقتلوافقتلوهالمسلمونفأدركه،وهرب

ألفا،ثلاثينوكانوابكمالهمالمسلسلونيومئذفقتلأقفائهمفيالمسلمونولحقهم،أبيهمبكرةعنوالمنة

قبلهومااليومهذافيالمسلمينمنوقتل.ذلكمنقريباذلكقبلوقتلوا،الافعشرةالمعركةفيوقتل

)4(مدينةوراءهمدخلواحتىالمنهزمينخلفالمسلمونوساق.اللهرحمهموخمسمئةألفانالأياممن

قدمنا.ماإليهمنهمفكان،عليهذكرنالمنأذنوقد،الكسرويالإيوانفيهاالتيالمدائنوهيالملك

،كثرةيوصفولايحدلاماوالسلاحالأموالمنهذهالقادسيةوقعةمنالمسلمونغنموقد

بنعمرالمؤمنينأميرإلىوالبشارةبالخمسوبعثوخمستالأسلابصرفبعدالغنائمفحصلت

،الركبانمنلقيهمنكلالقادسيةأمرعنيستخبرعنهاللهرضيعمركانوقد.عنهاللهرضيالخطاب

براكبهوإذاالأياممنيوم(ذاتهو)فبينما)5(،الخبريستنشقالعراقناحيةإلىالمدينةمنويخرج

،كثيرةغنائموغنموابالقادسيةالمسلمينعلىاللهفتح:لهفقال،فاستخبرهعمرفاستقبله،بعدمنيلوح

الأصلين.فيكذا(1)

إلى.:أفي)2(

فوقعت.شديدةريحوهبت:أفي)3(

مدينة.إلى:أفي(4)

فلما.:أفي()5
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يحيونالناسجعلالمدينةمناقتربافلما،راحلتهتحتماشوعمر،عمريعرفلاوهو،يحدثهوجعل

فقال؟الخليفةأنكأعلمتنيهلاالمؤمنينأميريااللهيرحمك:فقالعمرالرجلفعرف،بالإمارةعمر

أخي.ياعليكحرص!لا

فيجالس!لكنه،القتالشهودمنفمنعه،النساوعرققروعبهكانعنهاللهرضيسعداأنتقدموقد

الناسفرولو،(لشجاعتهاالقصربابعليهيغلقلاذلكمعوكان،الجيشمصالحفيينظرالقصررأس

بنالمئنىعندقبلهكانتالتيخصفةبنتسلمىامرأتهوعنده،منهميمتنعلا،باليدقبضاالفرسلأخذته

ذلكمنسعدفغضب.اليومليمثنىولاوامثنياه:وقالتفزعتيومئذالخيلبعضفرفلما،حارثة

منها،عنادوهذا-الحربيومالقصرفيبجلوسهتعيرهأنها-يعنيوجبناأغيرة:فقالت،وجههاولي

ذلك.من(أالمانعالمرضمنفيههوومابعذرهالناسأعلمفإنها

،مراتسبعيقال،متعددةمراتفيهحدقدكانالشرابعلىمسجونرجلالقصرفيعندهوكان

الأبطالالشجعانمنوكانالقصرحمىحولتجولالخيولرأىفلما،القصرفيوأودعفقيدسعدبهفأمر

(انطوي!-منأ:قال!)3(

وثاقياعليمشدوداوأترك3(بالفتىالخيلتدحمأنحزناكفى

المنادياتصمدونيمنمصاريع4(وغلقستالحديدغنانيقمتإذا

6"لياأخالامفردأد(تركونيوقدوإخوةكثيرمالذاكنتوقد

فيضعالنهارآخريرجعأنهلهاوحلف،سعدفرسوتعيرهتطلقهأنسعدولدأم74(زبرامنسألثم

فيعرفهافرسهإلىينظرسعدوجعل،شديداقتالافقاتلوخرجسعدفرسوركب،فأطلقتهالقيدفيرجله

فوضعرجعالنهاراخركانفلما،موثقالقصرفيأنهلظنهيشكولكنمحجنبأبيويشبهه8(وينكرها

وأطلقهعنهفرضيمحجنأبيقصةلهفذكروا؟هذاما:فقاليعرقفرسهفوجدسعدونزلقيدهافيرجله

عنهما.اللهرضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيأ

فيأ

لأغاا

تافي

فيأ

فيتا

بعده

فيتا

فيأ

المتتابع.:

فيوسبعة(3548/)فيهأربعةوهي،(3575/)الطبريتاريخفيوروايةعدداهناكماوالأبيات.فقال:

.(192-928ص)المدحمنحفيعشرةوهي(915/)ني

بالقنا.البيضتلتقيأن:المدحمنحوفي.بالقناالخيلترديأن:والأغانيالطبريريخ

وأغلقت.:والمنحالطبريتاريخوفي.لهامعنىولا؟وأطلقت:

.واحدا:والمنحوالأغانيالطبريريخ

سبعة.:المنحفيوبعده،أربعةالأغانيفيوبعده،بيتالطبريفي

حفصة.أبيبنتسلمى:(915/)والأغاني(3548/)الطبريريخ

.(3575/)الطبريتاريخفيهناكماوهي.وشبههينكرهائم:
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(الصوياسصتا:()أعنهاللهرضيسعدفيالمسلمينمنرجلقالوقد

معصمالقادسيةببابوسعدنصرهاللهأنزلحتىنقاتل

أيمفيهنليسسعدونسوةنسام!كثيرم!امتوقدفأبنا

.الناسفعذره،وأليتيهفخذيهفيالقروحمنفيهمماإليهمفاعتذرالناسإلىنزلسعداإن:فيقال

وكذباوسمعةرياءقالالذيقالأو،كاذباكانإناللهم:وقالالبيتينهذينقائلعلىدعاأنهويذكر

.ماتحتىيتكلمفلمشقهفبطللسانهفيفوقعالصفينبينواقفثوهو(سهمفجاءه).ويدهلسانهفاقطع

.)2(5

شريحبنالمقدامعنسيفوقال.فذكرهجابربنلمحبيصةعنعميربنالملكعبدعنسي!رواه

أبيه.عنالحارثي

ادرجز(مقأ:)3(البجلياللهعبدبنجريرقال:قال

القصرفيوسعداللهفتحقدعمروأبو)4(كنيتيجريرأنا

(الوأض!تأ:)3(وقالقصرهمنسعدفأشرف

الحسابيومأجرها)6(أؤملأنيغيربجيلةأرجووما

)7(الضرابفيالفوارسوقعوقدخيولاخيولهملقيتوقد

)01(الجرابإبلزهاءهاكأن)9(خيولبعرصتهم)8(دلفتوقد

)12(الركابفيللجواوحماذعمروبنقعقاعجمعفلولا)11(

الذبابمثل)13(جموعكمتسيلرعاعاألفيتمذاكولولا

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

النبلاءأعلاموسير(345-02344/)عساكرلابندمشقوتاريخ(و.3/57758)الطبريتاريخفيالبيتان

مختلفة.برواية(1151/)

.(3058/)الطبريتاريخ

.-الفكردارطبعة-353(0/2)عساكرلابندمشقوتاريخ.اللهنصرقد:برواية(577)3/الطبريتاريخفيالبيت

الأشبه.وهومصادرهعنهناوما.وكنيتي:ط،أفي

.-الفكردارطبعة-(0/2353)دمشقتاريخفيستةوهي(3577/)الطبريتاريخفيالأولىالثلاثةالأبيات

أجرهم.:عساكرابنوتاريخالطبريتاريخفي

.ضراب:الطبريتاريخفي

دهمت.وقد:أفي

فيل.جمعوهو،فيول:الطبريتاريخفي

.الإقواءفيالبيتأوقعمما؟جراب:عساكرابنوتاريخالطبريتاريخفي

تصحيحه.منلابدعروضيخطأوهو؟جمعولو:دمشقتاريخفي

آخر.بيتفيهوبعده.الكذابفي:دمشقتاريخفي

.الذبابسل:دمشقتاريخفي



142

إسحاق)1(بنمحمدروىوقد

:قال-القادسيةشهدممن
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وكان-البجليحازمأبيبنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،

بجيلة.فيهالذيالجانبفيالناسبأسأنفأخبرهم،مرتدابالفرسفلحقثقيفمنرجلمعناكان

حسكخيولناأرجلتحتيلقونوجعلوا،فيلاعشرستةإلينافوجهوا:قال،الناسربعوكنا:قال

.ينفروالئلابعضإلىبعضهاخيولهم2(وقرنوأ،المطرفلكأنه،بالنشابويرشقوننا،الحديد

فإنماأسوداكونوا،المهاجرينمعشريا:فيقولبنايمزالزبيديمعديكرببنعمرووكان:قال

تيس.الفارسي

فإنه4(الفارسيذاك3(اتقثورأبايالهفقلنا،نشابةلهتسقطتكادلاأسوارفيهموكان:قال

فذبحهفاعتنقهعمروعليهوحمل،ترسهفأصاببنشابة)5(ورماهالفارسيإليهفوجه،نشابةلهتسقطلا

.ديباجمن6(ويلمقا،ذهبمنومنطقة،ذهبمنسوارينفاستلبه

لهيقالرجلقتلهالذيوكان،7(رستمأاللهفقتل،الافسبعةأوالافستةالمسلمونوكان:قال

رأسه،واحتزفقتلههلالعليهوحمل،قدمهفأصاببنشابةرستمرماه،التميميعلقمة)8(بنهلال

سكارىهمفبينما،9(واطمأنوأفيهنزلواقدمكانفيفأدركوهميقتلونهمالمسلمونفاتبعهمالفرسوولت

قتله،الجالينوسهنالكوقتل،عظيمةمقتلةمنهمفقتلواالمسلمونعليهمهجمإذولعبواشربواقد

ص-)01(ص
وخذل،الرحمنحزباللهنصرالفريقانتواجهفكلما،خلفهمسارواثم.التميميحويهبنزهرة

نإحتى،وقبانميزانحصرهعنيعجزماالأموالمنالمسلمونواحتاز.النيرانوعبدةالشيطانحزب

جازواحتىيتبعونهميزالواولم.الفرسانمنغنموامالكثرةبصفراءبيضاءا(ايقايض!منيقولمنمنهم

الثقة.وبهتعالىاللهشاءإنموضعهفيتفصيلهسيأتيماعلىوجلولاءالمدائنوفتحواوراءهمالفرات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(3576/):الطبريتاريخ

.وقزبوا:طفي

نق.:طفي

.الفارس:طفي

بنشابة.الفارسيورماهإليهفوجه:أفي

.(يلمق)القاموس.القباء:اليلمق

اللغة.لسياقالأصحوهورستماللهفقتل:(3576/)الطبريفيوالذي،الأصلينفيكذا

التيمي.علقةبنهلال:الطبريتاريخفي

.سكارىفيهواطمأنوا:أفي

.(2905/)المشتبهوتوضيح(3565/)الطبريتاريخعنالضبط

تحريف.وهو؟يقارصمن:أفي
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قالت:النخعيالحارثبنهمامامرأةكثيرأمعن،بشيربنسليمانعن:ا(عمزبنسيفوقال

الهراوىوأخذناثيابناعليناشددنا،الناسمنفرغقدأنأتانافلما،أزواجنامعسعدمعالقادسيةشهدنا

ومعنا،عليهأجهزناالمشركينمنكانومن،ورفعناهسقيناهالمسلمينمنكانفمن،القتلىأتيناثم

.الرجالعوراتعنيكشفنلئلا-استلابهمتعني-ذلكفنوليهمالصبيان

منقتلوامنوبعدةبالفتحيخبرهعمرإلىسعدوكتب:2(قالوأشيوخهعنبأسانيدهسيف!وقال

وصورته:الفزاري4(عميلتمابنسعدمعبالكتاب3(وبعث،المسلمينمنقتلمنوبعدة.المشركين

قتالبعد،دينهمأهلمنقبلهمكانمنسنن(ومنحناهئمفارسأهلعلىنصرنااللهفإنبعدأما

بل،بذلكاللهينفعهمفلم،زهائهامثلالراؤونيرلمبعدةالمسلمينلقواوقد،شديدوزلزال،طويل

.الفجاجوفي،الآجام)6(وصفوف،الأنهارعلىالمسلمونواتبعهم،المسلمينإلىعنهمونقلهسلبوه

فإنه،اللهإلايعلمهملاالمسلمينمنورجال،وفلانوفلانالقاريعبيدبنسعدالمسلمينمنوأصيب

تشبههملاالنهارفيآسادوهم،الئحلكدويالليلعليهمجنإذابالقرآنيدوون)7(كانواعالمبهم

لهم.ممتبلمإذ)8(الشهادةبفضلإلابقيمنمنهممضىمنيفضلولم،الأسود

إني:للناسعمرقالثم.عنهماللهرضيالمنبرفوقالناسعلىالبشارةهذهقرأعمرإن:فيقال

عيشنافيتآسيناعناذلكعجزفإذا،لبعضبعضنااتسعما،سددتهاإلاحاجة9(أرئلاأنعلىحريص!

إلامعلمكمولست،لكمفيهاوقعالذيمثلنفسيمنعلمتمأنكمولوددت،الكفاففينستويحتى

عليكمورددتهاأبيتهافإنالأمانةعليئعرض،اللهعبدولكني،فأستعبدكمبمللثلستواللهإني،بالعمل

شقيت(بيتيإلى)واستتبعتكمحملتهاأناوإن،بكمسعدتوترووا،بيوتكمفيتشبعواحتىواتبعتكم

فأستعتب.أردولاأقاللافبقيت،طويلاوحزنت،قليلأففرحت،بكم

القادسيةوقعةيتربصون،أبينعدنإلىالعذيبمنالعربوكانت:(ا.قالوأشيوخهعنسيفوقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(3581/)الطبريتاريخ

.(3583/)نفسهالمصدر

.واوبلا؟بعث:طفي

.الطبريتاريخعنالضبط

ومنحهم.:النسخبعضفي

.(طفف)اللسان.وطرفهالبرجانبوهوطفجمعالطفوفلأن،الأشبهوهي،طفوف:الطبريتاريخفي

.(دوا)اللسان.تدويةيدويدوىونحوهالنحلكصوتبالعاليليسصوت:الدوي

.للصوابأقربوهوالطبريعنهناوما؟إذا:ط،أفي

الأشبه.وهو؟أدعلاأن:الطبريتاريخفي

.(582-3581/)الطبريتاريخ
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فلما،خبرهممنيكونمايكشفقاصدابلدةكلأهلبحثوقد،بهاوزوالهملكهمثباتأنيرون،هذه

علىبصنعاءليلاامرأةفسمعتالإنسرسلقبلالبلادأقصىإلىبالبشارةالجنسبقتالفتحمنكانماكان

يل(انطه!!أ:تقولوهيجبلرأس

المصرد)1(بالقليلزادخيروماخالدابنةعكرمعنافحييت

مفرد)2(ناجكلعنيوحياكطلوعهاعندالشمسعنيوحيتك

بمحمدآمنواالوجوهحساننخعيةعصبةعنيوحيتك

مهندالشفرتينرقيقبكلجنودهيضربونلكسرىأقاموا

أجرد)ت"الغياطلمسودالموتمن"!بكلكلأناخواالداعيثؤب)3(إذا

أ(باضسرأ:الأبياتبهذهيغنيمجتازااليمامةأهلوسمع:قالوا

رجالاأكثرهمالروعغداةتميمبنيالأكثرين3!وجدنا

رعالافزرتهم)7(لجمبإلىمكفهزبأرعنسارواهموا

9(جبالأتحسبهمالغابكأسدرجالمنبحوزللأكاسر

طوالاأياماوبالخيفينفخرعزبقادسلهمتركن

الرجالا)01(قابلتحيثبمرد)9(وسونأكفهممقطعة

نقضتخالدفتحهاالتيبكمالهاالعراقبلادكانتوقد،العرببلادسائرفيذلكوسمع:قالوا

الاخرةا"األيس!وأهل،وباروسمابانقياأهلسوى،خالدأأعطوهاكانواالتيوالمواثيقوالذممالعهود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

اللسان.قلله:العطاءوصرد"تصريداإلاالجنةيدخللن":الحديثوفي.تقليله:العطاءفيالتصريد

.(صرد)

الأشبه.وهوالطبريعنهناوماناجكلعنيوحييت...وحييت:ط،أفيالبيت

.(ثوب)اللسان.أخرىبعدمرةدعاإذا:الداعيثوب

.(كلل)اللسان.الصدر:الكلكل

.(غطل)اللسان.الظلمة:غيطلجمعوالغياطل.مجردالغياطلتسود:الطبريتاريخفي

الاكرمين.:طفي

وعالا.فزرتهم:أوفي.يرونهم:طفي

جمالا.:أفي

موضع.وكلاهما؟بمردى:الطبريتاريخفي

الجبالا.:أفي

المحاربة،أوالجزيةأوالإسلامإلىخالددعاهموقد،العراقإلىخالدمسيرذكرفيالبلدانبهذهالتعريفسبق

الصلح.فيكتابالهموكتبالجزيةفاختاروا
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وأخذوا،العهودنقضعلىأجبروهمالفرسأنوادعوا،أوردناهاالتيالوقعةهذهبعدالجميععادثم

كتابنافيالسوادأهل)2"حكموسنذكر،لقلوبهمتألفا"أ(ذلكفيفصدقوهم.ذلكوغيرالخراجمنهم

سنةفيكانتالقادسيةوقعةأنإلىوغيرهإسحاقابنذهبوقد).تعالىاللهشاءإن"الكبيرالأحكام"

فيفذكروهاوجماعةعمربنسيفوأما.عشرةستسنةفيكانتأنهاالواقديوزعم.عشرةخمس

.(أعلمفالله،3(جريزابنذكرهاوفيها،عشرةأربعسنة

فيكعببنأبيعلىالناسالخطاببنعمرجمععشرةأربعسنةفي:والواقدي4(جريرابنقال

.رمضانشهرقيامفيبالاجتماعيأمرهمالأمصارسائرإلىوكتب،منهارمضانشهرفيوذلكالتراويح

بمن6(فيهازينزلأنوأمرهالبصرةإلىغزوانبنعتبةالخطاببنعمر(بعث)وفيها:د(جريزابنقال

وروايته.،المدائنيقولفيمنهمونواحيهابالمدائنالذينعنفارسأهلمادةوقطع،المسلمينمنمعه

خرجإنماغزوانبنعتبةوأن،عشرةستسنةمنربيعفيمصرتإنماالبصرةأنسيفوزعم:قال

عنهم.اللهرضيعمربأمرسعدإليهاوجهه،وتكريتجلولاءمنسعدفراغبعدالمدائنمنالبصرةإلى

أرضإلىغزوانبنعتبةبعثعنهاللهرضيعمرإن:الشعبيعن،مجالدعن:)7(مخنفأبووقال

سنةالأولربيعفيفنزلها،خمسمئةمعهكملماالأعرابمنإليهوسار)9(رجلا،عشروبضعةثلاثمئةفيالبصرة

حيالجاؤواحتىمنزلالهميرتادوجعل،خشنةبيضحجارةفيهاالهندأرضتدعىيومئذوالبصرة،عشرةأربع

،أسوار)01(الافأربعةفيالفراتصاحبإليهمفركب.فنزلوا،نابتوقصبحلفاءفيه)9(فإذاالصغيرالجسر

صاحبوأسروا،اخرهمعنالفرسفقتلواعليهمفحملواالصحابةوأمر،الشمسزالتمابعدعتبةفالتقاه

منهايبقولم،أ"حذاء)2وولت،11(بصرمآذنتقدالدنياإن:خطبتهفيفقالخطيباعتبةوقام،الفرات

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

تأليفأ.:أفي

.أمنساقطة

السابقة.الأقوالونقل(3095/)تاريخهفي

.الواقديعننقلا(3095/)الطبريتاريخ

.(3095/)تاريخهفي

بنزولها.وأمره:الطبريتاريخوفي.بها:أفي

.(195-3095/)تاريخهفيالطبريبسندهالخبرهذانقل

.وصار:أفي

نابت.قصبخلفاعند:أفي

.(سور)اللسان.الفرسقائد:والإسوارالأسوار

.(صرم)واللسانالنهاية-وانقضاءبانقطاعأي:بصرمأدبرتقدالدنياإن:اللسانفي

غزوانبنعتبةقولومنهالماضيةالسريعة:الحذاء:"العروستاج"فيقال؟مسرعة:حذاء:الطبريهامشفي

.حذاءوولتبصرمآذنتقدالدنياإن:خطبتهفي
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لوليذكرفقد،بحضرتكمعمافانتقلوا،القراردارإلىمنهامنتقلونوإنكم،الإناءكصبابة(صبابه!اإلا

بينماأنليذكرولقد؟عجبتمأو،ولتملأنهخريفاسبعينهوتجهنمشفيرمنألقيتصخرةأن

رأيتنيولقد،الزحاممنكظيظوهويومعليهوليأتين،عاماأربعينمسيرةالجنةمصاريعمنمصراعين

أشداقنا،)3(تقرحتحتى،2(السمرورقإلاطعاملناما!ي!اللهرسولمعوأنا،سبعةسابعوأنا

منمصرعلىأميرهوإلاأحدمنالسبعةأولئكمنمنافما،سعدوبينبينيفشققتهابردةوالتقطت

.السياقهذامنبنحو)4(مسلمصحيحفيالحديثوهذا.بعدناالناسوسيجربون،الأمصار

عتبةيا:)5(البصرةإلىوجههحينغزوانبنعتبةإلىكتبعمرأن:المدائنيمحمدبنعليوروى

وأن،حولهامااللهيكفيكأنوأرجو،العدوحومةمن)6(حومةوهيالهندأرضعلىاستعملتكإني

فاستشرهعليكقدمفإذا.هرثمةبنبعرفجةيمدكالحضرميبنالعلاءإلىكتبتوقد،عليهايعينك

فيفالسيفوإلا،وذلةصغارعنفالجزيةأبىومن،منهفاقبلأجابكفمن،اللهإلىوادع،وقربه

صحبتوقد،)7(آخرتكعليكفتفسدكبرإلىنفسكتنازعكأنوإياك،وليتفيمااللهواتق،غيرهوادة

تقول،مطاعاوملكا،مسلطاأميراصرتحتى،الضعفبعدوقويت،الذلةبعدفعززت!لخيماللهرسول

مناحتفظ،دونكمنعلىوتبطر،قدركفوقترقلمإذانعمةلهافيا،أمركفيطاعوتأمر،منكفيسمع

سقطةفتسقطويخدعك)8(يستدرجكأنعليكعنديأخوفهماوهي،المعصيةمناحتفاظكالنعمة

")9(..
الدنيالهمرفعتحتىاللهإلىأسرعواالناسإن،ذلكمنولمسيباللهأعيذك،جهنمإلىبهالصير

الظالمين.مصارعواتق،الدنياتردولااللهفأرد،فأرادوها

السنةهذهفيغزوانبنعتبةماتولما.السنةهذهمنشعبانأورجبفيالاعوبلةعتبةفتحوقد

موسىأباعليهاوولىعزلهبهرميبمارميفلما،سنتينشعبةبنالمغيرةالبصرةعلىعمراستعمل

عنهم.اللهرضيالأشعري

معه.وجماعةهو)الشرابفياللهعبيدابنهالخطاببنعمرضربالسنةهذهوفي

.(صبب)اللسان.والسقاءالإناءفيتبقىوغيرهماواللبنالماءبقية-بالضم-والصبابةالضئة(1)

صغارالشجرمن:وقيل،العضاهمنضرب:وقيل،وأسمروسمراتسمروالجمع،الطلحشجرمنالسمرة)2(

.(سمر)اللسان.الشوكقصارالورق

.(قرح)اللسان.الورقذلكأكلمنتجزحتأي:تقزحت)3(

والرقائق.الزهدفي(41)(6792)مسلمصحيح(4)

،(3395/)الطبريتاريخفيهذاعمركتاب)5(

.(حوم)اللسان.معظمه:شيءكلحومة)6(

تصحيحه.منبدلاتحريف؟إخوتك:الطبريتاريخفي)7(

وتخدعك.تستدرجك:(3495/)الطبريتاريخفي)8(

.الطبريعنهناوما.فتصير:طفي)9(



147هـأ4سنةوفيات

بنأميةبن(ربيعة)معهوضرب،مراتسبعأيضا(الشرابفيالثقفيمحجنأباضربوفيها

خلف.

بالكوفة.وقاصأبيبنسعدنزلوفيها

.الخطاببنعمرالسنةهذهفيبالناسوحج

-وقيل:العاصأبيبنعثمانوبالبحرين،عبيدةأبووبالشام،أسيدبنعتاببمكةوكان:قال

محصن.بنحذيفةعمانوعلى،سعدالعراقوعلى-الحضرميبنالعلاء

(والأعياناالمشاهيرمنالعامهذافيتوفيمنذكر

توفي:ففيها

أعلم.والله،قبلهاالتيفيوالصحيح،قولفيعبادةبن(سعد)1

)2(-
قديماوأسلم،بدريصحابيشمسعبدبنيحليف،المازنيأهيببنجابربنغزوانبنعتبه

كماذلكعلىلهإمرتهفيعمرأمرعنالبصرةاختطمنأولوهو،الحبشةأرضإلىوهاجرسنةبعد

وقيل،عشرةسبعسنةوقيل،عشرةخمسسنةوقيل،عشرةأربعسنةوتوفي،وماثرفضائلوله،تقدم

عنه.اللهرضيسنةستينبلغ:وقيل،الخمسينجاوزوقد.)3(أعلمفالله،عشرينسنة

!ء)4(
بنمصعببعدهاجر،مهاجريصحابي،اللهعبداسمهويقال،الأعمىمكتومامبنعمرو

،مرةغيرالمدينةعلىءجيماللهرسولاستخلفهوقد،القرآنالناسيقرىءفكان،!يمالنبيقبل،عمير

إنه)5(:ويقالشهيدابهاقتلإنه:فيقال،عمرزمنسعدمعالقادسيةوشهد،مرةعشرةثلاث:فيقال

أعلم.والله،بهاوتوفيالمدينةإلىرجع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(358-2/356)الغابةوأسد(14/168)الأصولوجامع(495)الاستيعابفي-عبادةبنسعد-ترجمة

1027/)النبلاءأعلاموسير(927-9235/)دمشقتاريخومختصر(131-129/)واللغاتالأسماءوتهذيب

.(39-686/)لبدراندمشقتاريخوتهذيب(1/162)الذهبوشذرات(253/)والإصابة(927-

-3565/)الغابةوأسد(151-14551/)الأصولوجامع(5261)الاستيعابفي-غزوانبنعتبة-ترجمة

.(2455/)والإصابة(03635-14/)النبلاءأعلاموسير(567

والله.:أفي

الأسماءوتهذيب(562-14561/)الأصولوجامع(8911)الاستيعابفي-مكتومأمبنعمرو-ترجمة

والإصابة(264-4263/)الغابةوأسد.(384-1036/)النبلاءأعلاموسير(692-2592/)واللغات

(-2/323324).

بل.:أفي
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علىخالدنائب،الشيبانيشيبانبنذهلبنمزةبنسعدبنضمضمبنسلمةبنحارثةبن)1(المثنى

منخلصهمحتىبالمسلمينفدارى،الجسريومعبيدأبيبعدالإمرةإليهصارتالذيوهو،العراق

،العراقغزوعلى)2(فحرضهالصديقإلىركبالذيوهو،الأبطالالفرسانأحدوكان،يومئذالفرس

ابنذكرهوقد.وأرضاهماعنهمااللهرضيحفصبنتسلمىبامرأتهوقاصأبيبنسعدتزوجتوفيولما

."()4الصحابةأسماءفي)3(الغابة"كتابهفيالأثير

عهدفيالأنصارمنالقرآنحفظواالذينالأربعةالقراءأحط)د(النجاريالأنصاريزيدأبو

بنوزيد،كعببنوأبي،جبلبنمعاذوهم،مالكبنأنسحديثفيذلكثبتكما!ي!اللهرسول

بنقيمسبنالسكنبنقيمس:هذازيدأبيواسمالكلبيقال.عمومتيأحدأنسقال.زيدوأبو،ثابت

عقبة:بنموسىقال.بدراشهدالنجاربنعديبنغنم)7(بنجندب(بن)6(حرام)بنزعوراء

يجمعالذيزيدأبو:الناسبعضوقال،عشرةأربعسنةفيعندهوهيعبيدأبيجسريومواستشهد

مالك.بنأنسعنقتادةبروايةهذاوردوا،عبيدبنسعدالقران

ومنا،عامرأبيبنحنظلةالملائكةغسيلمنا:الأوسفقالت،والخزرجالأوسافتخرت:قال

،معاذبنسعدالرحمنعرشلهاهتزالذيومنا،الأفلح)9(أبيبنثابتبنعاصمالدبر)8(حمتهالذي

ثابت.بنخزيمةرجلينشهادةشهادتهجعلتالذيومنا

،ومعاذ،ثابتبنوزيد،أب!(!اللهرسولعهدعلى)القرآنجمعواأربعةمنا:الخزرجفقالت

أجمعين.عنهماللهرضيزيدوأبو

امرأةصفيةووالد،ا!مراقأميرعبيدأبيبناهـاروالدالثقفيعمروبنمسعود)01(بنعبيدأبو

عمر.بناللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

-3361/)والإصابة(06-595/)الغابةوأسد(1457-1456)الاستيعابفي-حارثةبنالمثنى-ترجمة

362).

يحرضه.:أفي

الصحابة.معرفةفيالغابةأسد:طبعاتهكلفيالكتابواسم:ط،أفيكذا

.(65-595/)الصحابةمعرفةفيالغابةأسد

الغابةوأسد(172-14171/)الأصولوجامع(3912)الاستيعابفي-الأنصاريزيدأبي-ترجمة

.خلافاسمهوفي(3525/)والإصابة(1335/)النبلاءأعلاموسير(4427/)

.حلالضد:حرام:بقولهالأصولجامعفياللفظةوضبط،مصادرهمنوالتصحيحتحريفوهو؟حزم:طفي

تحريف.؟تميم:أفي

.(299/)النهاية.الزنابيروهي،النحل-الباءبسكون-الدبر:الأثيرابنقال

.(4/1914)الأصولجامعفيبالحرفالأثيرابنضبطهوقد.تحريف؟الأقلح:ط،أفي

.(5171-9175)الاستيعاب-فيالثقفيعبيدأبي-ترجمة
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الصحابة.فيالبرعبدبنعمرأبوالشيخوذكره!ي!النبيحياةفيعبيد)1(أبوأسلم

أعلم.والله،)3(رؤيةلهيكونأنيبعدولا:الذهبي)2(اللهعبدأبوالحافظشيخناقال!

بنعمرو)5(بنعامربنعثمانقحافةأبيبناللهعبدالصديقبكرأبيواسم)4(الصديقوالدقحافةأبو

يقودهالصديقبهفجاءالفتحعامقحافةأبوأسلم،غالببنلؤيبنكعببنمرةبنتيمبنسعدبنكعب

عنه،اللهرضيبكرلأبيتكرمة"نأتيهنحنكناحتىبيتهفيالشيخأقررتمهلا":فقال!مج!ي!النبيإلى

بياضاكالثغامة)6(ورأسهيديهبين!اللهرسول!فأجلسه.اللهرسول!ياإليكبالسعيأحقهوبل:فقال!

الخلافةوصارت!ي!اللهرسولتوفيولما.")7(السوادوجنبوهبشيءالشيبهذاغيروا"وقال،لهودعا

:قالوا؟مخزوموبنوهاشمبنوبذلكأقرتأو:فقال،بمكةوهوبذلكالمسلمونأخبرهالصديقإلى

فيقحافةأبوتوفيثم.عنهاللهرضيالصديقبابنهأصيبثم.يشاءمنيؤتيهاللهفضلذلك:قال!!نعم

.مثواهوأكرماللهرحمهسنةوسبعينأربععن،بمكةعشرةأربعسنةرجبفيوقيلمحرم

الحروفعلىمرتبينالسنةهذهفيالمستشهدينمن)8(الذهبياللهعبدأبوشيخناذكروممن

الجسر.يومقتلعتيكبنأوسبنأوس

اسمالحواءبفارسويعرف،النعمانبنقتادةعمابنوهو،أ!ي،الظفرييزيدبنمحنبسبنبشير

فرسه.

الجسر.يومقتلصحابي،مبذولبنعمروبنيمن،عتيكبنثابت

يومئذ.قتلبدريالنجاريمحصنبنعمروبنثعلبة

يومئذ.قتلأحداشهدا!جطريالنعمانبنعتيكبنالحارث)

يومئذ.قتلأنصاريصحابيعبدةبنمسعودبنالحارث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تحريف.؟عبيدةأبو:طفي

.-القاهرة-القدسيمكتبة:ط(28/)الإسلامتاريخ

تحريف.؟رواية:طفي

(4222/)والإصابة(5375/)الغابةوأسد(1733-1732)الاستيعابفي-الصديقوالدقحافةأبي-ترجمة

.(8561/و)

صخر.إلىطفيتصحف

.(ثغم)النهاية.الشيببهيشبهوالثمرالزهرأبيضنبتهو:الثغامة

حبانوابن(346/)مستدركهفيوالحاكم،أنسحديثمن(3016/)مسندهفيأحمدأخرجهبطولهالحديث

صحيح.حديثوهو،أسماءحديثمن(8072)رقم(-16187188/)صحيحهفي

.(7-26/)الإسلامتاريخفي
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.(يومئذقتلأحديأنصاريمالكبنعديبنالحارث

.قولفيعشرةأربعسنةفيوكان،الصفرمرجيوماستشهدإنه:قيل،العاصبنسعيدبنخالد

الجسر.يومقتلالأشهليأوسبنخزيمة

قانع.ابنالسنةهذهفيوفاتهأرخالمطلبعبدبنالحارثبنربيعة

الجسر.يومسراقةبنزيد

الأشهلي.وقشبنسلامةبنسعد

.قولفيعبادةبنسعد

الجسر.يومحريشبنأسلمبنسلمة

الجسر.يومغزيةبنضمرة

يومئذ.قتلواقيظيبنمربعبنوالرحمنوعبداللهوعبدعباد

فيالأثيرابنقال.بعدهاوماأحداشهد،النجاريالأنصاريوهببنصعصعةبناللهعبد

الجسر.يوموقتل:()1الغابة

.تقدمغزوانبنعتبة

يومئذ.وقتلاقيسبنقيظيأبيهمامعالجسرحضرااللهعبدوأخوهعقبة

وسيأتي.بعدهاوقيلقولفيالسنةهذهفيتوفيالحضرميبنالعلاء

)2(و
الجسر.يومقتلاليسرابيبنعمر

.تقدمعنهاللهرضيالأنصاريزيدأبوالسكنبنقيس

.تقدموقداللهرحمهالسنةهذهفيتوفي،الشيبانيحارثةبنالمثنى

يومئذ.قتلغيلانبننافع

السنةهذهفيتوفيإنهقيل،العباس(عمه)منأسنوكانالمطلبعبدبنالحارثبننوفل

.تقدمكماقبلهاوالمشهور

.()3(الجسرأيومقتلاللهعبدبنواقد

)1(

)2(

)3(

.(3581/)لغابةاأسد

وهو(5003صوفياأيامجلدكم102الورقة)الإسلامتاريخفيالذهبيخطمنأثبتناهوما،"عمرو":طفي

المصنف.منهينقلالذيالمصدر

-(5/433)الغابةوأسد(1551)الاستيعابفيكماعمرخلافةفياللهعبدبنواقدتوفيوقد.أفيبياض
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أصابهوقد،الجسريومقتل،بعدهاوماأحداشهد)1(الظفريالأنصاريالخطيمبنقيسبنيزيد

.مشهوراشاعراأبوهوكان،كثير!جراحاتأحديوم

عنهاللهرضيقتلهحتىالفيلتخبطه،عندهلقتلهعرفوبهالجسريومأميرالثقفيمسعودبنعبيدأبو

.تقدمكماخرطومهبسيفهقطعبعدما

عنه.اللهرضيالسنةهذهفيتوفي،الصديقبكرأبيوالدالتيميقحافةأبو

منوكانت،سفيانأبيبنمعاويةوالدة،الأمويةأميةبنشمسعبدبنربيعةبنعتبةبنتهند

تحريضلهاوكانزوجهامعأحديومشهدتوقد،قومهافيورياسةودهاءرأيذاتقريشنساءسيدات

لأنه،إساغتهاتستطعفلمفلاكتهاكبدهمنوأخذتبهمثلتحمزةقتلولما،يومئذالمسلمينقتلعلى

زوجهابعد،الفتحعامإسلامهاوحسنأسلمتكلهذلكبعدثم،بدريوموأخاهاأباهاقتلقدكان

مكذبةبالأمسكنتقد:لهافقالسفيانأبااستأذنتلتبايعه!ي!اللهرسولإلىالذهابأرادتولما.بليلة

)2(ليلهمباتوالقدوالله،الليلةهذهقبلالمسجدبهذاعبادتهحقعبداللهرأيتماواللهفقالت،الأمربهذا

عفانبنعثمانإلىفذهبت.وحدكتذهبيفلافعلتمافعلتقدإنك:لهافقال.فيهيصلونكلهم

مع!ي!اللهرسولبايعهافلما،)3(متنقبةوهيفدخلت،معهافذهبعتبةبنحذيفةأبيأخيهاإلىويقال

؟الحرةأوتزني:فقالت"تزنينولاتسرقنولاشيئابالتهتشركنلاأنعلى":قالالنساءمنغيرها

يأتينولا"،!ع!اللهرسولفتبسم؟!كبارانقتلهمصغاراربيناهمقد:قالت"أولادكنتقتلنولا"

في:فقال.معروففي:وقالتفبادرت")4(يعصينكولاوأرجلهنأيديهنبينيفترينهببهتان

.)5(
وحزمها.فصاحتهامنوهذا.معرو!

منيذلواأنمنإليأحبخباءأهلالأرضظهرعلىكانمامحمدياوالله:!ي!اللهلرسولقالتوقد

أهلمنيعزواأنمنإليأحبخباءأهلمنالأرضظهرعلىومااليوم)6(أصبحوالثهفقد،خبائكأهل

ويكفييكفيهاماتأخذأنفأمرهاسفيانأبيشحمنوشكت.بيدهنفسيوالذيوكذلك:فقال.خبائك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

هذاواقدمات:الإصابةفيحجرابنوقال.-الجسريوميقصد-يومئذقتلالذهبيوقال(29/)الإسلاموتاريخ

.(3628/)عمرخلافةأولفي

.(29/)الإسلاموتاريخ(5781)الاستيعابمنوالتصحيح،تحريفوهو،الطفوي:أفي

ليلتهم.:أفي

.(نقب)اللسان.النقابوضعت:وانتقبتالمرأةتنقبت

يعصين.:أفي

صحيح.سنده:الإصابةفيحجرابنوقال(8237/)الطبقاتفيسعدابنالحديثأخرج

الحديث.مصادرعنهناوما،أمسى:أفي
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يوموماتت.زوجهامعاليرموكشهدتوقد،مشهورةالمغيرةبنالفاكهمعوقصتها.(9)بالمعروفبنيها

.سفيانأبيبنمعاويةأموهي،عشرةأربعسنةفيقحافةأبومات

محلثثرةك!لىلللنةك!خينث!

قال،بقيلة)3ابنعليهادلهم،الكوفةوقاصأبيبنسعدمصرفيهابعضهمقالةجرير)2!ابنقال

.اليومالكوفةموضععلىفدلهم؟الفلاةعنوانحدرت،البقعنارتفعتأرضعلىأدلك:لسعد

(الروممرجوقعةا

إلىقاصدينفحلوقعةمنوخالدعبيدةأبوانصرفلماوذلك،الزوممرجوقعةكانتوفيها:قال

عمر،بنسيفروايةفيتقدمكماعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميربهأمرماحسبحمص

دمشقبمرجفنزل،معهجيشفي(توذرا"ثلهيقالبطريقاهرقلفبعث،الكلاعذيعلىنزلاحتىفسارا

وعسكز-(/شنسلهيقالالروممناخرأميروجاء،الرومبمرجعبيدةأبوفبدأ،الشتاءهجموقد،وغربها

بنيزيدمنوينتزعهالينازلهادمشقنحوتوذرافسار،توذراعنبهفاشتغلواعبيدةأبوفنازله،كثيف!معه

فيوهم،خالدوجاءفاقتتلوا،دمشقمنسفيانأبيبنيزيدإليهوبرزالوليدبنخالدفاتبعه،سفيانأبي

إلامنهميفلتولمأناموهم)6(حتى،أمامهممنفيهميفصلويزيدورائهممنيقتلهمفجعل،المعركة

خالدوانصرفدمشقإلىيزيدورجعفاقتسماهاعظيمةأموالاالروممنوأخذواتوذراخالدوقتل،الشارد

منالأرضأنتنتحتىعظيمةمقاتلةفيهفقاتلهمالرومبمرجشنسواقعقدفوجده،عبيدةأبيإلى

يحاصرها.عليهافنزلحمصإلىأكتافهموركبواشنسعبيدةأبووقتل،زهمهم)

حممالأولىوقعة

بنخالدولحقه،يحاصرهاحولهانزل،حمصإلىالمنهزمينالروماتباعهفيعبيدةأبووصللما

عنهميصرفهمأنرجاءالبلدأهلوصابر،الشديدالبردزمنفيوذلك،شديداحصارافحاصروهاالوليد

سقطتوقديرجعكانمنالروممنأنواحدغيرذكرإنهبحيثعظيماصبراالصحابةوصبر،البردشدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الأقضية.في(9)(171)4صحيحهفيومسلم،والنذورالأيمانفي664(1)صحيحهفيالبخاريرواهالحديث

.(3895/)تاريخهفي

تحريف.وهو؟مقيلة:أفي

.للطبريموافقهناوما.بوذرا:أفي

.للطبريموافقهناوما.سيس:أفي

.(نوم)البلاغةأساس.ماتالرجلنام:المجازومن:الزمخشريقال!

.(زهم)اللسان.جيفهممنتنتنالأرضأنأراد،المنتنةالريح:الزهم
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ولاقدممنهميصبلمهذاومع،النعالسوىشيءأرجلهمفيليسوالصحابة،الخففيوهيرجله

حمصأهلكباربعضوأشار،الحصارفاشتدالشتاءفصلانسلخحتىكذلكيزالواولم،أيضاأصبع

فيكبرواالصحابةإن:فيقال؟قريبمناوالملكأنصالح:وقالواذلكعليهفأبوا،بالمصالحةعليهم

بعضفسقطتأخرىتكبيرةثم،الجدرانبعضمنهاتفطرتحتىالمدينةمنهاارتجتتكبيرةالأيامبعض

تصالحونألا؟فيهنحنوما،بنانزلماإلىتنظرونألا:فقالواخاصتهمإلىعامتهمفجاءت،الدور

الخراجوضرب،المنازلنصفعلى،دمشقأهلعليهصالحواماعلىفصالحوهم:قال؟عناالقوم

والبشارةبالأخماسعبيدةأبووبعث.والفقر)1(الغنىبحسبالرقابعلىالجزيةوأخذ،الأراضيعلى

،الأمراءمنجماعةمعبهايكونكثيفاجيشابحمصعبيدةأبووأنزل.مسعودبناللهعبدمععمرإلى

يظهروأنهالجزيرةإلىالماءقطعقدهرقلبأنيخبره،عمرإلىعبيدةأبووكتبوالمقداد)2(بلالمنهم

.ببلدهبالمقاميأمرهعمرإليهفبعث.أخرىويخفىتارة

قنسرينوقعة

منعندهمومنأهلهاإليهثارجاءهافلما،قنسرينإلىالوليدبنخالدبعثحمصعبيدةأبوفتحلما

الروممنهناكمنفأما،كثيراخلقامنهموقتل،شديدأقتالا(فيها)خالدفقاتلهم،العربنصارى

فقبلرأيناعنيكنلمالقتالهذابأنإليهاعتذروافإنهمالأعرابوأما.ميتاس)3"أميرهموقتلفأبادهم

السحابفيكنتملوإنكم:خالدلهمفقال،فيه)4(فتحصنواالبلدإلىخلصثمعنهموكفخالدمنهم

الحمد.ودلهعليهاللهفتحهاحتىبهميزلولم.إلينالأنزلكمأوإليكماللهلحملنا

والله،منيبالرجالأعلمكان،بكرأبااللهيرحم:قالالوقعةهذهفيخالدصنعهماعمربلغفلما

إليه.الناسيوكلأنخشيتولكنريبةعنأعزلهلمإني

ابنذكرههكذا.الرومبلادإلىالشامبلادعنوارتحل،بجنودههرقلتقهقرالسنةهذهوفي

هرقلوكان:قالوا،عشرةستسنةفيذلككان:سيفوقال:قالإسحاقبنمحمدعن،جرير)د(

وطرهمنكيقضلممودعتسليم،سوريةياالسلامعليك:يقولمنهاوخرجالمقدسبيتإلىحجكلما

:فقالوا،الرومإلىيصحبوهأنأهلهامنطلب،الرهاوبلغالشاممنالرحيلعلىعزمفلما.عائدوهو

هنالكشرفعلىوعلا)6(شمشاطإلىوصلفلما.فتركهم،معكرحيلنامنلكأنفعهاهنابقاءناإن

والفقير.الغنيبحسب:أفي(1)

.(3006/)الطبريتاريخفيوالخبر.وتحريفزيادةوفيها،المقدامبنبلال:أفي2()

.ميتاسوأخرىميناسفمرةمختلفينوبشكلينمرتينالاسمورد(3106/)الطبريتاريخوفيسيناس:أفي)3(

منه.:أفي(4)

.(3306/)تاريخهفي(5)

.362()3/البلدانمعجم.الفراتشاطىءعلىبالروممدينةوهي،الطبريعنهناوما،خطأ؟شمشان؟طفي)6(
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عليكأسلمأنإلابعدهاجتماعلاسلاماسوريةياالسلامعليك:وقالالمقدسبيتنحوإلىالتفت

يولد.لمليتهويا،المشؤومالمولوديولدحتىخائفاإلاأبداروميإليكيعودولا،المفارقتسليم

سألوقد،ملكهبهاواستقرالقسطنطينيةنزلحتىهرقلسارثم!!الرومعلىعاقبتهوأمرفعلهأحلىما

تنظركأنكأخبرك:فقال،القومهؤلاءعنأخبرني:فقال،المسلمينمعأسرقدكاناتبعهممنرجلا

،بسلامإلايدخلونولا،بثمنإلاذمتهمفييأكلونلا،بالليلرهبان،بالنهارفرسانهم،إليهم

.)2(هاتينقدميموضع(ليملكن)1صدقتنيكنتلئن:فقال.عليهيأتواحتىحاربوهمنعلىيقفون

فيالمسلمونسيملكهاولكنيملكوهافلمأميةبنيزمانفيقسطنطينيةالمسلمونحاصروقد:قلت

الأحاديثبهصحتماعلىبقليلالدجالخروجقبلوذلك،الملاحمكتابفيسنبينهكماالزمانآخر

والمنة.الحمدولله،الأئمةمنوغيره)3(مسلمصحيحفيلمجيماللهرسولعن

فيالحديثبهثبتكما،الدهرآخرإلىبرمتهاالشامبلاديملكواأنالرومعلىاللهحرموقد

قيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلكإذا":!يماللهرسولقالقالهريرةأبيعن)4(الصحيحين

.")5(وجلعزاللهسبيلفيكنوزهمالتنفقنبيدهنفسيوالذي،بعدهقيصرفلا

ملكيعودلاجزمابهأخبرماوسيكون،رأيتكماعليهوسلامهاللهصلواتبهأخبرماوقعوقد

فهذا،الرومبلادمعالشامملكمنكلعلىيطلقالعربعندجنسبىعلمقيصرلأنأبداالشامإلىالقياصرة

.أبدالهميعودلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ليرثن.:الطبريتاريخفي

.هذاقدمي:أفي

رقم(15224/)صحيحهفيحبانابنأيضاوأخرجه،الساعةوأشراطالفتنفي(34)(7928)مسلمصحيح

الساعةتقوملا:ع!يررقالاللهرسولأنهريرةأبيعنالحديثونصوالسياقالسندبنفسالتاريخكتابفي(6813)

تصافوافإذا؟يومئذالأرضأهلخيارمن،المدينةمنجيشإليهمفيخرج:بدابقأو،بالأعماقالرومينزلحتى

إخوانناوبينبينكمنخفيلا!واللهلا:المسلمونفيقول.نقاتلهممناسبواالذينوبينبينناخلوا:الرومقالت

يفتنونلا.الثلثويفتتح،اللهعندالشهداءأفضل،ثلثهمويقتل،أبداعليهماللهيتوبلاثلثفينهزمفيقاتلونهم

نإ:الشيطانفيهمصاحإذ؟بالزيتونسيوفهمعلقواقد،الغنائميقتسمونهمفبينما.قسطنطينيةفيفتتحون،أبدأ

يعدونهمفبينما-الدجاليعني-خرجالشامجاؤوافإذا،باطلوذلكفيخرجونأهليكمفيخلفكمقدالمسيح

كماذاباللهعدوراهفإذا.فأمهم؟السلامعليهمريمبنعيسىفينزلالصلاةأقيمتإذ،الصفوفيسوون،للقتال

حربته.فيدمهفيريهم،بيدهاللهيقتلهولكن.يهلكحتىلانذابتركهفلو،الماءفيالملحيذوب

النبوية.للهجرة857عامالفاتحمحمدالعثمانيالسلطانيدعلىللمسلمينالقسطنطينيةاللهفتحوقد

الفتن.في(1892)صحيحهفيومسلم،المناقبفي(3618)صحيحهفيالبخاري

رقم(15/83)صحيحهفيحبانوابن،)2216(والترمذي،24و.)2/233مسندهفيأحمدعندأيضأوهو

(9668).
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بعدأما:إليهوكتبقيساريةعلىسفيانأبيبنمعاويةعمرأمرالسنةهذهوفي:جرير)2(ابنقال

العظيم،العليباللهإلاقوةولاحوللاقولمنوأكثر،عليهماللهواستنصرإليهافسرقيساريةوليتكفقد

مراتأهلهاوزاحفه،فحاصرهاإليهافسار.النصيرونعمالمولىفنعمومولاناورجاؤناوثقتناربناالله

فتححتىالقتالفيواجتهد،معاويةعليهموصمم،عظيماقتالأقاتلواأنوقعة(اخرها)وكان،عديدة

عنانهزمواالذينمنالألفالمئةوكمل،ألفأثمانينمننحوأمنهمقتلحتى)3(الحالانفصلفماعليهالله

عنه.اللهرضيعمرالمؤمنينأميرإلىوالأخماسبالفتحوبعث،المعركة

ومناجزة،إيلياءإلىبالمسيرالعاصبنعمروإلىالخطاببنعمركتبوفيها:4(جريزابنقال

:)5(فكانتالروممنبطائفةالرملةعندطريقهفيفاجتاز،صاحبها

)6(أجنادينوقعة

المالكي،تميمبنجنادةميسرتهوعلى،عمروبناللهعبدابنهميمنتهوعلىبجيشهسارأنه)7(وذلك

وصلفلما،السلميالأعورأباالأردنعلىواستخلف،حسنةبنشرحبيلومعه،كنانةبنمالكبنيمن

وأنكاها،غورأوأبعدهاالزومأدهىوكان،الأرطبونعليهمالروممنجمعأعندهاوجدالرملةإلى

جاءهفلما.بالخبرعمرإلىعمروفكتب،عظيمأجندأوبإيلياءعظيماجندابالرملةوضعكانوقد،فعلا

بنعمرووبعث.)8(تنفرجعمافانظروا،العرببأرطبونالزومأرطبونرميناقد:قالعمروكتاب

المالكيأيوبوأبا.إيلياءأهلقتالعلىالعكيبلالبن)9(ومسروق،الفراسيحكيمبنعلقمةالعاص

كلماعمرووجعل،وجيشهالعاصبنعمروعنليشغلوهمبإزائهمفكانوا،التذارقوعليها،الرملةإلى

أجنادينعلىعمرووأقام.هؤلاءإلىوطائفةهؤلاءإلىطائفةمنهميبعثعمرجهةمنإمدادعليهقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(4142/)البلدانمعجم.أيامثلاثةطبريةوبينبينهافلسطينأعمالفيتعدالشامبحرساحلعلىبلد:قيسارية

.(2794/)الأثيرلابنالكاملفيأيضاوالخبر(3306/)تاريخهفي

منهم.انفصل:أفي

.(2894/)الأثيرلابنالكاملفيأيضأوالخبر(3506/)تاريخهفي

وكانت.:أفي

البلدانمعجم.والرومالمسلمينبينمشهورةوقعةبهكانت،فلسطيننواحيمنبالشاممعروفموضع:أجنادين

(/1301).

.سارلماأنهوذلك:أفي

.تتفزج(3506/)الطبريتاريخفي

ومسروق(2894/)الأثيرلابنوالكامل(3506/)الطبريتاريخوفي.العليبلالبنومروانالفارسي:أفي

العكي.فلانابن
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يريدمافأبلغه،4رسوكأنهعليهفدخل،بنفسهفوليهالرسلتشفيهولاسقطةعلىالأرطبونمنيقدرلا

أنهأولعمروهذاإنوالله:نفسهفيالأرطبونوقال،أرادماعرفحتىحضرته)1(وتأملكلامهوسمع

بقتله)2(فأمرهفسارهحرسيافدعا.قتلهمنأعظمهوبأمرالقوملأصيبكنتوما،برأيهعمرويأخذالذي

:للأرطبونفقال،العاصبنعمروففطن،فاقتلهبك)3(مرفإذا،وكذاكذامكانفيفقماذهب:فقال

معلنكونالخطاببنعمربعثناعشرةمنواحدوإني،كلاميوسمعتكلامكسمعتقدإنيالأميرأيها

:الأرطبونفقال.رأيتماويرواكلامكليسمعوابهماتيكأنأحببتوقد،أمورهلنشهدالواليهذا

ثمجيشهإلىفذهبعمرووقام.فردهفلانإلىاذهب:فقالفسارهرجلاودعا،بهمفأتنيفاذهب!نعم

بنعمروبلغت.العربأدهىواللههذا،الرجلخدعني:فقال،العاصبنعمروأنهالأرطبونتحقق

حتى،اليرموككقتال،عظيماقتالابأجنادينفاقتتلواعمروناهضهثم.عمرودردله:فقالالخطاب

إيلياءصاحبأعياهمحينوذلك،العاصبنعمروإلىالجيوشبقيةاجتمعتثمبينهمالقتلىكثرت

مثليقومكفيأنتونظيريصديقيبأنكعمروإلىالأرطبونفكتب،جيشهوكثر،بالبلدمنهموتحصن

منقبلكالذينلقيمامثلفتلقىتغرولافارجعأجنادينبعدشيئافلسطينمنتفتحلاوالله،قوميفي

ارجعثملكيقولمااسمع:وقالأرطبونإلىفبعثه،بالروميةيتكلمرجلاعمروفدعا،الهزيمة

تجاهلتخصلةأخطأتكلو،قومكفيومثلينظيريوأنتكتابكجاءني:معهإليهوكتب.فأخبرني

فلما.ووزرائكأصحابكمنبمحضرهذاكتابيوآقرأ،البلادهذهفتحصاحبأنيعلمتوقدفضيلتي

فتحبصاحبليسأنهعلمتأينمن:للأرطبونفقالوا.الكتابعليهموقرأ،وزراءهجمعالكتابوصله

.قالبمافأخبرهعمروإلىالرسولفرجع.أحرفثلاثةعلىاسمهرجلصاحبها:فقال؟البلادهذه

آدخرتوبلادا،صدوماكؤودا4(حربأأعالجإني:لهويقوليستمدهعمرإلىعمروفكتب

علىعمرفعزم،علمهلأمرإلاذلكيقللمعمراأنعلمعمرإلىالكتابوصلفلما.،فرأيكلك

تفصيله.سنذكركماالمقدسبيتلفتحالشامإلىالدخول

(مراتأربعالشامعمردخلأ

فتححينفرساراكباكانالأولى،مراتأربعالشامعمردخلوقد:شيوخهعنعمربنسيفقال

بالشاموقعمالأجلرجعثمسرغ)د(إلىوصلوالثالثة،بعيرعلىوالثانية،المقدسبيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأشبه.وهي.حصونه:(3556/)الطبريتاريخوفي.خصومة:أفي

بفتكه.:طفي

أمرتك.فإذا:أفي

كربا.:أفي

بنعمرلقيوهناك،الشامحاجمنازلمنوتبوكالمغيثةبينالشاموآخرالحجازأولهو:وسرغ.سرع:طفي

.(122-3112/)البلدانمعجم.الأجنادأمراءعنهاللهرضيالخطاب
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الخطالىبنعمريدفيعلىالمقدسربيتفتح

نأ:وغيرههوذكرهماوملخص،عمربنسيفروايةعنالسنةهذهفيجرير)2(بنجعفرأبوذكره

وأالجزيةيبذلونأو،الإسلاموإلىاللهإلىيدعوهمإيلياء)3(أهلإلىكتبدمشقمنفرغلماعبيدةأبا

بنسعيددمشقعلىواستخلفجنودهفيإليهمفركب.إليهدعاهمماإلىيجيبواأنفأبوا.بحربيؤذنوا

المؤمنينأميرإليهميقدمأنبشرطالصلحإلىأجابواحتىعليهموضيقالمقدسبيتحاصرثم،زيد

بأنعفانبنعثمانفأشار،ذلكفيالناسعمرفاستشار،بذلكعبيدةأبوإليهفكتب.الخطاببنعمر

أخفليكونإليهمبالمسيرطالبأبيبنعليوأشار،لأنوفهموأرغملهمأحقرليكونإليهميركبلا

بالجيوشوسار.عثمانقالمايهوولم،عليقالمافهوي،بينهمحصارهمفيالمسلمينعلىوطأة

فلما،مقدمتهعلىالمطلبعبدبنالعباسوسار،طالبأبيبنعليالمدينةعلىواستخلفنحوهم

فترجل،سفيانأبيبنويزيد،الوليدبنكخالد،الأمراءورؤوسعبيدةأبوتلقاهالشامإلىوصل

ثم.عمرفكف،عبيدةأبيرجلبتقبيلعمرفهمعمريدليقبلعبيدةأبوفأشارعمروترجل،عبيدةأبو

المسجددخلإذدخلهاثمثلاثإلىالرومإجلاءعليهمواشترط،المقدسبيتنصارىصالححتىسار

تحيةفيهفصلىالمقدسبيتدخلحينلبىإنهويقال.الإسراءليلةاللهرسولمنهدخلالذيالبابمن

فيهاوسجدصبسورةالأولىفيفقرأالغدمنالغداةصلاةفيهبالمسلمينوصلى،داودبمحرابالمسجد

كعبمنمكانهاعلىفاستدلالصخرةإلىجاءثم،إسرائيلبنيبسورةالثانيةوفي،معهوالمسلمون

المسجدجعلثم.اليهوديةضاهيت:فقال،)4(ورائهمنالمسجديجعلأنكعبعليهوأشار،الأحبار

ونقل،وقبائهردائهطرففيالصخرةعنالترابنقلثم،اليومالعمريوهو،المقدسبيتقبليفي

لأنهامزبلةالصخرةجعلواالرومكانتوقد،بقيتهانقلفيالأردنأهلوسخر،ذلكفيمعهالمسلمون

مكافأةوذلك،الصخرةفيلتلقىالحوزداخلمنحيضتهاخرقةترسلكانتالمرأةإنحتى،اليهودقبلة

يلقونفجعلواالمصلوبفيهصلبوااليهودكانتالذيالمكانوهي،القمامةبهعاملتاليهودكانتلما

بناهاالتيالكنيسةعلىالاسمهذاوانسحبالقمامةالموضعذلكسميذلكفلأجل،القمامةقبرهعلى

هنالك.النصارى

إلقاءفيبالغواقدكانوافيماالنصارىوعظ،بإيلياءوهو،النبويالكتابجاءهحينهرقلكانوقد

.(4/57و)(3756/)تاريخهفي(1)

.(3706/)تاريخهفي(2)

الله.بيت:معناهقيل:المقدسبيتمدينةاسم:إيلياء)3(

ورائها.من:أفي(4)
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الكناسةهذهعلىتقتلواأنلخليقإنكم:لهمقال،داودمحرابإلىوصلتحتىالصخرةعلىالكناسة

فيفشرعوابإزالتهاأمرواثم،زكريابنيحيىدمعلىإسرائيلبنوقتلتكما،المسجدهذاامتهنتممما

ومتونهبأسانيدهكلههذااستقصىوقدالخطاببنعمرفأزالها،المسلمونفتحهاحتىثلثهاأزالوافماذلك

."الأقصىالمسجدفضائلفيالمستقصى"كتابهفيعساكربنالقاسمأبيالحافظبنالدينبهاءالحافظ

بعدالسيرليسرعفرسعلىالمدينةمنركبعنهاللهرضيعمرأن:سياقهفيسيف)1(وذكر

بليغةطويلةخطبةبالجابيةوخطببهافنزلالجابيةقدمحتىفسار،طالبأبيبنعليعليهااستخلفما

نأواعلموا،دنياكمأمرممفوالآخرتكمواعملوا،علانيتكمتصلحسرائركمأصلحواالناسأيها":منها

الجماعة،فليلزمالجنةبحبوحه23(أرادفمن"،هوادةاللهوبينبينهولا،حيأبآدموبينبينهليسرجلا

سرتهومن،ثالثهماالشيطانفإنبامرأةأحدكميخلونولا،أبعدالاثنينمعوهوالواحدمعالشيطانفإن

اختصرناها.طويلةخطبةوهي.")3(مؤمنفهوسيهشهوساءتهحسنته

اليومفييوافوهأنالأجنادأمراءإلىكتبوقدالمقدسبيتإلىورحلالجابيةأهلعمرصالحثم

،سفيانأبيبنيزيدتلقاهمنأولفكان،الجابيةإلىاليومذلكفيأجمعونفتوافواالجابيةإلىالفلاني

عمرإليهمفسار،الديباحيلامق)4(وعليهمالمسلمينخيولفيالوليدبنخالدثم،عبيدةأبوثم

واجتمععنهمفسكت.حروبهمفيإليهيحتاجونوأنهم،السلاحعليهمبأنإليهفاعتذرواليحصبهم)د(

مواقفان)6(فإنهماوشرحبيلالعاصبنعمروسوى،أعمالهمعلىاستخلفوامابعدكلهمالأمراء

بأجنادين.الأرطبون

بالسلاحالمسلمونإليهمفسار،مسللةسيوفبأيديهمالروممنبكردوسإذاالجابيةفيعمرفبينما

والصلحالأمانيطلبونالمقدسبيتمنجندهمفإذانحوهمفساروا.يستأمنونقومهؤلاءإن:عمرفقال

أمانكتابلهموكتب،سألواماإلىعنهاللهرضيعمرفأجابهم،بقدومهسمعواحينالمؤمنينأميرمن

الكتابفيوشهد،جرير)7(ابنذكرهاشروطاعليهمواشترط،الجزيةعليهموضرب،ومصالحة

كاتبوهو،سفيانأبيبنومعاوية،عوفبنالرحمنوعبد،العاصبنوعمرو،الوليدبنخالد

عشر.خمسةسنةفيوذلك،الكتاب

.(3111/)الطبريتاريخ(1)

.وغيرهأحمدمسندمنوالتصحيحتحريفوهو،وجهلحب:والمطبوعالأصلفي)2(

.)2363(رقمماجهوابن2()165رقموالترمذي.(26و1/18)مسندهفيأحمدالإمامأوردها:الخطبة)3(

.(قبا-يلمق)اللسان.الثيابمننوعالقباءوهويلمقجمع:يلامق(4)

.(493-1393/)النهاية.الصغارالحصىوهو،بالحصباءيرميهم:يحصبهم)5(

.(وقف)اللسان.خصومةأوحربفيمعهوقف:ووقافامواقفةواقفه)6(

.906()3/تاربخهفي)7(
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عليهصالحفيماودخلوا،الجزيةعليهموضرباخركتاباالناسمنهنالكومنلد)1(لأهلكتبثم

فكانالبحرإلىفرثم،العاصبنعمروفتحهاحتىبهافكان،مصربلادإلىالأرطبونوفر،إيلياءأهل

فيوقالالقيسيوقتلهالقيسييدفقطعقيسمنرجلبهفظفر،المسلمينيقاتلونالذينالسرايابعضيلي

البسجط(منأ:ذلك

منتفعااللهبحمدفيهافإنأفسدهاالزومأرطبونيكنفإن

قطعاأوصاله(بها)تركتفقدقطعهاالرومأرطبونيكنوإن

الجابيةقدماحتىحسنةبنوشرحبيلالعاصبنعمروأقبل،البلادوتلكالرملةأهلصالحولما

معاعمرواعتنقهمافقبلاهاركبتيهعلىأكبامنهاقتربافلما،راكباالخطاببنعمرالمؤمنينأميرفوجدا

عنهم.اللهرضي

فركبهببرذونفأتوهفرسه)3(توحىوقدالجابيةمنالمقدسبيتإلىعمرسارثم:سيف)2(قال

لمثم،الخيلاءمنهذا،علمكمناللهعلملا:وقال،وجههوضربعنهفنزلبهيهملج)4(فجعل

وقيسارية.عمرويديفعلىأجنادينخلامايديهعلىوأرضهاإيلياءففتحت،بعدهولاقبلهبرذونايركب

معاوية.يديفعلى

سنةفيكانالمقدسبيتفتحأنإلىفذهبواالسيرأئمةمنغيرهخالفهوقد،عمربنسيفسياقهذا

.عشرةست

:عبيدةبنيزيدقال،علانبنحصنبنعثمانعن،مسلمبنالوليدعن:عائذبنمحمدقال

:)5(الدمشقيزرعةأبووقال.الجابيةالخطاببنعمرقدموفيها،عشرةستسنةالمقدسبيتفتحت

ثمانيسنةقدمثم،سرغ)6(منفرجععشرةسبعسنةفيعادثم:قالمسلمبنالوليدعن،دحيمعن

الأمصارومصرالأجنادوجندفقسمهاالأموالمنعندهماجتمعماإليهوسلمواالأمراءإليهفاجتمععشرة

المدينة.إلىعادثم

ثم:معشرأبووقال.عشرةستسنةالمقدسوبيتالجابيةفتحكانثم:)7(سفيانبنيعقوبوقال

.(15)5/البلدانمعجم.فيقتلهالدجالمريمبنعيسىيدركببابهافلسطيننواحيمنالمقدسبيتقربقرية:لد(1)

.(3061/)الطبريتاريخ)2(

يتوجى.:الطبريتاريخوفي(وحي)اللسان.أسرع:وتوحى،العجلة:الوحى)3(

.حافرهفيوجعأوجدإذاوتوجىالفرسوجى:محققهوقال

.(هملج)اللسان.وبخترةسرعةفيالسيرالحسن:والهملاجالهملجة(4)

.(178ص)الدمشقيزرعةأبيتار!خ)5(

.صفحاتقبلبهاالتعريفمروقد،أثبتماوالصحيحخطأ؟سرع:ط،أفي)6(

المحقق.استدراكاتمنوهوالمفقودالقسممنوالخبر،الرسالةمؤسسةطبعة(192/)والتاريخالمعرفة)7(
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سنةفيالرمادةعامكانثم،عشرةسبعفيسرغكانتثم.عشرةستسنةفيوالجابيةعمواسكان

الطاعونفأما-(\بعمواسأالمعروفةالبلدةفتحيعني-عمواسطاعونفيهاوكان:قال،عشرةثماني

تعالى.اللهشاءإنقريباسيأتيكماعشرةثمانيسنةفيفكانإليهاالمنسوب

تلاوالبساتينوالقصورالمدينةإلىونظردمشقغوطةفرأىالشامعمرقدملقا:)2(مخنفأبوقال

قؤماوأؤرثنفا!كذلكفبههينفيها؟نواونغمة!!يوومقامص!وزر9خوعيونجنتمنتركوا!ص):تعالىقوله

(ء،انطموأ0)3(النابغةقولأنشدثم.(-228ت:!3أط-أ!ءاخرجن

التواليايلحقانوليلنهاوعليهمايكردهرفتياهما

الدواهيايلاقواحتىبهمأناخابغبطةبحيمراهماماإذا

منشيءفيدخلهاأنهأحدينقللمفإنه،كذلكوليسدمشقدخلأنهالرأيبادئيقتضيوهذا

سيفذكركما،المقدسبيتإلىالجابيةمنسارفإنههذهوهيالأولىأما،الشامإلىالثلاثقدماته

منالثالثةورجعمرتينالشامدخلعمرأنفهيالشامأهلغيرروايةأما:الواقديوقال،أعلمواللهوغيره

ذلك.الواقديوأنكروحمصدمشقالثالثةفيدخليقولونوهم،عشرةسبعسنةسرغ

رويناوقد.سيرتهفيذلكبسطناكماإسلامهقبلالجاهليةفيإلادمشقدخلأنهيعرفولا:قلت

من()آذرعالمؤمنينأميريا:فقالالصخرةمكانعنالأحباركعبسألالمقدسبيتدخلحينعمرأن

اليهودفعلتكما،مزبلةالنصارىاتخذهاوقد،فوجدوهافذرعوا.ثمفهيذراعاوكذاكذاجهنموادي

أنهواليهودالنصارىفاعتقدتبعيسىشبهالذيالمصلوبفيهصلبالذيالمكانوهو،القمامةبمكان

النصارىأنوالمقصود.ذلكفيخطئهمعلىتعالىاللهنصكماهذااعتقادهمفيكذبواوقد.المسيح

هائلةكنيسةواتخذوهالقمامةمكانطهروا،سنةثلاثمئةمنبنحوالبعثةقبلالمقدسبيتعلىحكموالما

وأمرت.1البندقانية)(الحرانية)هيلانةأمهواسم،إليهالمنسوبةالمدينةبانيقسطنطينالملكأمبنتها

والغرض.يزعمونفيماالقبرموضععلىهيوبنت،الميلادموضععلىلحمبيتللنصارىفبنىابنها

عمرفتحفلما.وحديثهالزمانقديمفيصنعوامامقابلةفي،أيضامزبلةاليهودقبلةمكاناتخذواأنهم

ثم،بردائهكنسهاإنهقيلحتىالكناسةمنعليهامابإزالةأمر،الصخرةموضعوتحققالمقدسبيت

)1(

)2(

)3(

)4(

معجم.بدامنهالأنهالطاعونإليهاينسبالتيوهي،المقدسبيتوبينالرملةبين،الشامقرىمنقرية:عمواس

.)719(استعجمما

الرسالة.مؤسسة:ط(4)ص-عمرترجمة-عساكرلابندمشقتاريخفيالخبر

فيأيضاوهما)394(منقذلابنوالديارالمنازلفيالثانيوالبيت)916(الجعديالنابغةديوانفيالأولالبيت

.(4)صالخطاببنعمرترجمةعساكرلابندمشقتاريخ

الفندقانية.:أفي
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ابنيا.وقالصدرهفيفضرب،الصخرةوراءيجعلهبأنعليهفأشار)1(؟المسجديضعأينكعبااستشار

.المقدسبيتمقدمفيببنائهوأمراليهو\2(ضارعتكعبأم

بنعبيدعن،سنانأبيعن،سلمةبنحمادحذثنا،عامربنأسودحدثنا:3(أحما(الإمام)قال

سلمة؟ابنقالقال،المقدسبيتفتحفذكربالجابيةكانالخطاببنعمرأنشعيبوأبيمريموأبيآدم

عني()أخذتإنقال؟أصليأنترىأين:لكعبيقولعمرسمعتآدمبنعبيدعنسنانأبوفحدثني

حيثأصليولكنلااليهوديةضاهيت:عمرفقال،يديكبينكلهاالقدسوكانتالصخرةخلفصليت

.الناسوكنسردائهفيالكناسةوكنسرداءهفبسطجاءثم،فصلىالقبلةإلىفتقدم،!اللهرسولصلى

رجالهعلىتكلمناوقد"المستخرج"كتابهفيالمقدسيالدينضياءالحافظاختارهجيدإسنادوهذا

الآثارمنعنهرويوماالمرفوعةالأحاديثمنرواهما""4(عمرمسند"فيأفردناهالذيكتابنافي

والمنة.الحمدودلهالفقهأبوابعلىمبوباالموقوفة

ا6((!،و.

يهودمنرجلتلقاهالشامعمردخللما:قالسالمعنشيوخهعنعمربنسي!روىولمحد

.إيلياءعليكاللهيفتححتىترجعلاللههالا؟إيلياءصاحبأنت،فاروقياعليكالسلامفقال،دمشق

،عديبنالهيثمعن،أبيهعن،العزيزعبدبنمحمدعن،!!دلأالدينورفيمروانبنأحمدروىوقد

منتجارفيدمشققدمأنه-الخطاببنعمرمولى-أسلمجدهعن،أبيهعنأسلمبنزيدبنأسامةعن

ينازعهفذهب،بعنقهيأخذببطريؤإذاالبلدفيهوفبينما،حاجتهلبعضعمرتخلفخرجوافلما،قريش

هاهنا،إلىهاهنامنهذاحول:لهوقال،وزنبيلومجرفةوفأسترال!فيهادارافأدخل،يقدرفلم

.النهارنصفإلىيجىءفلموانصرف،البابعليهوغلق

رأسيفيولكمني؟تفعللممالك:قالجاءفلما.شيئاليقالمماأفعلولممفكراوجلست:قال

منعندهفجلستلراهبديرافجئتوجهيعلىوخرجتفقتلتهبهافضربتهالفأسفأخذت:قالبيده

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.فشار:أفي

اليهودية.:أفي

.(142)رقمالمختارةفيالضياءطريقهومن(261)رقم(1/38)مسندهفي

سنانبنعيسىإسنادهوفي،اللهرحمهاجتهادهوهو،حسنحديثهذا:هناكوقال،(1016/)عمرمسند

الحديث،فييقوىليس:حاتمأبووقال،بعضهمووثقهزرعةوأبووأحمدمعينابنضعفه،القسمليالحنفي

.التفرديحتمللافمثله،قالكماوهو،الحديثلين:التقريبفيحجرابنالحافظوقال

.(3806/)الطبريتاري!

سالم.عنمبشرعن:أفي

علىوالرد،مالكمناقبتاليفهمن(892)سنةتوفيوبهامصرنزلفقيه،محدث،الدينوريمروانبنأحمد

.(2174/)المؤلفينمعجم.المجالسةوكناب،الشافعي
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في،النظريحققوجعل،وأتحفني،وسقانيفأطعمنيالديروأدخلنيفنزلعليفأشرف،العشي

ثميتوسمنيوجعل،خائفبعينلتنظرإنك:فقال.أصحابيأضللتإني:فقلتأمريعنوسألني

فهل،هذهبلادنامنتخرجناالذيلأراكوإني،بكتابهمأعلمهمأنيالنصرانيةدينأهلعلملقد:قال

حتىبييزلفلم.مذهبغيرذهبتلقدهذايا:فقلت؟هذا)1(ديريعلىأمانكتابليتكتبأنلك

وصلتفإذا،اركبها:ليفقالأتانأأعطانيالانصرافوقتكانفلما،منيطلببماصحيفةلهكتبت

عمرقدمفلما،بهأمرنيماففعلت.أكرموهاإلابديرتمرلافإنهاوحدهابهاإليفابعثأصحابكإلى

منضيافةعليهواشترطعمرلهفأمضاهاالصحيفةبتلكبالجابيةوهوالراهبذلكأتاهالمقدسبيتلفتح

الطريق.إلىيرشدهموأن،المسلمينمنبهيمر

بناللهعبدبنيحيىترجمةفيأخرىطريقمنعساكر)3(ابنساقهوقد.وغيرهعساكر)2(ابنرواه

ذكرناوقد.(بعضه)هذاعجيباطويلأحديثا)4(فذكرأبيهعن،أسلمبنزيدعنالبلقاويالقرشيأسامة

الحمدودلهحد؟علىمصنفالهوأفردنا"الأحكام"كتابنافيمطولأالشامنصارىعلىالعمريةالشروط

والمنة.

وذكرنا،عمرلمسندأفردناهالذيالكتابفيوأسانيدهابألفاظهاالجابيةفيخطبتهذكرنا(وقد)

له.أفردناهاالتيالسيرةفيالشامدخولهفيتواضعه

بناللهعبدعن،المؤدبإسماعيلأبوحدثنا،ثعلببنالربيعحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

إيلياءطريقعلىالجابيةالخطاببنعمرقدم:قالالشامي)5(العاليةأبيعن،المكيهرمزبنمسلم

شعبتيبينرجلاهتصطفق،عمامةولاقلنسوةعليهليس،للشمسصلعتهتلوح،)6(أورقجملعلى

حقيبته،نزلإذاوفراشه،ركبإذاوطاؤههوصوفذوأنبجاني)8(كساءوطاؤه)7(،ركاببلاالرحل

قدمنكراليس)01(قميصوعليه،نزلاذاووسادتهرك!إذاحقيبتههى،ليفامحشوةشملةاولمره ء.ء-)9(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.هذادينيعلى:أفي

الرسالة.مؤسسةطبعة(4-هص)-الخطاببنعمرترجمة-دمشقتاريخفي

.(274-27926/)منظورلابندمشقتاريخمختصر

.خبرا:أفي

خطأ..الغاليةأبي:طفي

.(ورق)اللسان.غبرةفيسواد:الورقة،سوادإلىبياضلونهفيالذي:الإبلمنالأورق

.(وطأ)اللسان.الغطاءخلاف:الوطاء

.(نبج)اللسان-الباءبكسر-أنبجاناسمهبلدإلىمنسوب،لهعلمولاخمللهالصوفمنيتخذكساء:أنبجاني

.(نمر)اللسان.والبياضالسوادمنفيهالماالنمرلونمنأخذتكأنهامخططةصوفمنبردة:النمرة

.(كربس)اللسان.القطنوهوكرباسجمع:كرابيس
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-ص.-)1(

قميصياغسلوا:فقال،الجلومسلهفدعوا،القومرأسليآدعوا:فقال.جنبهولحرورسم

؟الكتانوما:قال.كتان:قالوا؟هذاما:فقالكتانبقميصفأتي.قميصاأوثوباوأعيرونيوخيطوه

ملكأنت:الجلومسلهفقال.قميصهولبسقميصهمفنزعبهوأتيورقعفغسلقميصهفنزعفأخبروه

أعينفيأعظمذلكلكانبرذوناوركبتهذاغيرشيئالبستفلو،الإبلبهاتصلحلابلادوهذهالعرب

بلاقطيفةعليهفطرحببرذونفأتي.بديلااللهبغيرنطلبفلابالإسلاماللهأعزناقومنحن:فقال.الروم

بجملهفأتيهذاقبلالشيطانيركبونالناسأرىكنتما،احبسوااحبسوا:فقالبهافركبهرحلولاسرج

فركبه.

عن،الطائيأيوبعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا:الصفار)2(محمدبنإسماعيلوقال

:قالشهاببنطارقعن،مسلمبنقيس

الماءوخاضبيد)4(فأمسكهماموقيه)3(ونزعبعيرهعنفنزلمخاضةلهعرضتالشامعمرقدملما

،وكذاكذاصنعت،الأرضأهلعندعظيماصنيعااليومصنعتقد:عبيدةأبولهفقال،بعيرهومعه

وأقلالناسوأحقرالناسأذلكنتمإنكم،عبيدةأبايايقولهاغيركلوأو:وقالصدرهفيفصك:قال

الله.يذلكمبغيرهالعزتطلبوافمهمابالإسلاماللهفأعزكم،الناس

فيوقعاتوفارسالمسلمينبينكانت-عشرةخمسسنةأعني-السنةهذهوفي:جرير)د(ابنقال

جريرابنذكرثم،عشرةستسنةفيذلككانإنما:والواقديإسحاقابنوقال.عمربنسيفقول

إلىبالمسيريأمرهوقاصأبيبنسعدإلىالخطاببنعمربعثحينوذلك،بينهمكانتكثيرةوقعات

بعثالقادسيةمنسعذتفرغفلما.كثيفةكثيرةخيلفي)6(بالعتيقوالعيالالنساءيخلفوأن،المدائن

جعلوقد،الجيوشفيسارثم،واحدبعدواحدابالأمراءأتبعهثم،حوئةبنزهرةالمقدمةعلى

فساروا،الساقةعلىهذاخالداوجعل.عرفطةبنخالدمكانخلافتهعلىوقاصأبيبنعتبةبنهاشم

زهرةوارتحلالكوفةفنزلوا،السنةهذهمنشوالمنبقينلأياموذلك،كثيروسلاح،عظيمةخيولفي

هزيمتهمفيالفرسوذهبتزهرةفهزمهمفارسمنجيشفيبصبهرىبهافلقيه،المدائننحوأيديهمبين

أثر.إلامنهيبقلمالقميصأنأراد(رسم)اللسان.الأثر:الرسم(1)

.(3)-صالخطاببنعمرترجمة-عساكرلابندمشقتاريخ)2(

.(موق)اللسان.خفيه:موقيه)3(

.بيده:أفي()4

.(3618/)تاريخه)5(

الجغرافيوالسياقيتفقالذيوهو،الطبريتاريخفيمايعضدهأثبتناهوما،تحريفوهو"بالعقيق":طفي)6(

منه،سعدفأمن،وغيره(4014/البلدانمعجمفي)كماسفوانيليمماالبصرةبظاهرواد:فالعتيق،والتاريخي

بالقادسية!وهو
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فأعلمهسعدإلىزهرةفبعث،الفيرزانعليهمجعلواقدالقادسيةيومانهزمممنكثيرجمعوبها)بابلإلى

كأسرعفهزمهمبابلعندوالفيرزانهوفتقابل،(بابلإلىبالجيوشسعدفسار،ببابلالمنهزمينباجتماع

نهاوند،إلى)6(سارتوأخرى،المدائنإلىذهبتففرقةفرقتين(يديهبين)وانهزموا،الزداءلفةمن

شديداقتالأفاقتتلوا،الفرسمنآخرجمعافلقوا،المدائننحومنهاسارثم،أياماببابلسعدوأقام

)2(،
من()نباتةأبوالأعرجينائللهيقالالمسلمينمنرجلإليهفبرز،شهرياروهو،الفرسأميروبارزوا

وسقطاتعانقاثم،بهماوتصاولاسيفيهمافانتضياأبقياهاث!4،بالرماحساعةفتجاولا،تميمبنيشجعان

فوقعت،بهاليذبحهخنجراوأخرج،نباتةأبيصدردعلىشهريارفوقع،الأرضإلىفرسيهماعن

وسواريهفرسهوأخذبهاشهريارفذبحالخنجروأخذ،نفسهعنشغلهحتىفقضمهانباتةأبيفمفيأصبعه

وليركبن،وسلاحهشهريارسواريليلبسنائلعلىسعدفأقسم،فهزمواأصحابهوانكشف،وسلبه

لهيقالبمكافيوذلك،بالعراقتسورمنأولوكان:قالوا،ذلكيفعلفكان،حربكانإذافرسه

ص)3(
الائامولك):وقرأ،الأنبياءسائروعلىعليهوصلىالخليلفيهحبسالذيالمكانوزار.كوثى

الآية(514:عمم!اناطأ!ههالناسبيننداولها

بهرسير)-!

إلىشيرزاذتلقاهوقدالمقدمةإلىفمضىسيربهرإلىكوثىمنيديهبينزهرةسعدقدمثم:قالوا

،ساباطمظلملهيقالمكانإلىبالجنودسعدووصل،فأمضاهسعدإلىفبعثهوالجزيةبالصلحساباط

فارسملكيزوللايومكليقسمونوهم،)7(بورانيسمونهالكسرىكثيرةكتائبهنالكفوجدوا

أخيابنإليهفتقدم،المسلمينطريقفيأرصدوهقد،المقرطلهيقاللكسرىكبيرأسدومعهم،عشناما

سعدوقبل،المتينسيفهيومئذ)8(وسمي،ينظرونوالناسالأسدفقتل،عتبةبنهاشموهو،سعد

وهووهزمهمأماكنهمعنفأزالهمالفرسعلىهاشموحمل.سعدقدمهاشموقبل،هاشمرأسيومئذ

)1(

)2(
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)4(

)5(
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)7(

)8(

.صارت:أفي

.وبارز:أفي

الأعرجي.جعشمبننائلنباتةأبو:(3162/)الطبريتاريخوفي.نباتةأبوالأعرجنائل:أفي

عن.:أفي

فيالعراقبسوادموضع-الاسمرابعةلأنهابالياءتكتبمقصورةوألف،مثلثةوالثاء،السكونثمبالضم-كوثى

.(49)الشرقيةالخلافةوبلدان(4487/)البلدانمعجم.القادسيةبعدسعدإليهاساربابلأرض

وضبطها(1515/)البلدانمعجمفيوكذلكسيربهر:(3622/)الطبريتاريخوفي،نهرشير:ط،أفي

قرببغدادسوادنواحيمنوراءساكنةوياء،المهملةالسينوكسر،الراءوفتح،الضمثم،بالفتحياقوت

المدائن.بهاسميتالتيالسبعالمدائنإحدىهيوقيل،المدائن

.(3622/)الطبريتاريخفيثبتناأكماوهي.تحريف؟نوزان:أفي

يومئذ.سيفهوسمى:أفي
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الليلنىفلماأ44:إبراهبمأ!زوالىمنل!مماقبلمنأقسقتمتونواأولتم):تعالىقوله(أيتلو

بهافأقامواسعدمعآخرهمكانحتىوكذلك،كبرواوقفواكلمافجعلواسيربهرونزلواالمسلمونارتحل

السنة.وفرغتالثالثفيودخلواش!رين

وعلى،(أسيدبن)عتابمكةعلىفيهاعاملهوكان،عمربالناسحجوفيها:جرير)2(ابنقال

واليمامةالبحرينوعلى)4(أميةبنيعلىالطائفوعلى،سعدوالعراق)3(الكوفةوعلى،عبئدةأبوالشام

.)5(محصنبنحذيفةعمانوعلى،العاصأبيبنعثمان

لهيعةوابنسعدبنالليثعندمنهارجبفيعشرةخمسسنةفياليرموكوقعةوكانت:قلت

عساكروابنعائذبنومحمدالكلبيوابنخياطبنوخليفةعبيدةبنويزيدمسلمبنوالوليدمعشروأبي

فياليرموكوقعةفذكرواجريربنجعفروأبوعمربنسيفوأما.)6(الحافظالذهبياللهعبدأبيوشيخنا

أنهاالحفاظبعضعندالقادسيةوقعةوهكذا،جريرلابنتبعاهنالكذكرهاقدمناوقد.عشرةثلاثسنة

أنهاوالمشهور.)7(الذهبيالحافظشيخناذلكفيوتبعهم-عشرةخمسسنة-السنةهذهأواخرفيكانت

:)8(الذهبيشيخناذكرثم.تقدمكماعشرةأربعسنةفيكانت

:الحروفعلىمرتبينال!سنةهذهفيتوفيمن

.تقدموقدالمؤرخينأقوالأحدوهو:الخزرجيالأنصاريعبادةبنسعد)9(

أحدالقارىءزيدأبوإنهويقال،بالقافىسيةقتل:الأوسيالأنصاريزيدأبوالنعمانبنعبيدبن(01سعد)

سعدبنعميروالدإنهويقال،ذلكآخرونوأنكر.جم!اللهرسولعهدعلىالقرآنجمعواالذينالأربعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

له.يتلووهو:أفي

.(3623/)تاريخهفي

.قرةأبوقضائهاوعلى:الطبريئاريخفي

.(3001/)النبلاءأعلاموسير(51/542)الأصولجامعفيوترجمته-أمهوهي-منية:الطبريتاريخفي

شعبة.بنالمغيرةوأرضهاالبصرةوعلى:الطبريتاريخفيبعده

وهما.وأراهعشرةثلاثسنةوقيل:الذهبيوقال(201/)للذهبيالإسلاموتاريخ(013ص)خليفةتاريخ

.(211/)تاريخهفي

.(أ-2317/)نفسهالمصدر

ومختصر(2356/)الغابةوأسد.(41/168)الأصولوجامع(495)الاستيعابفي-عبادةبنسعد-ترجمة

.(1027/)النبلاءأعلاموسير(9235/)منظورلابندمشقتاريخ

أعلاموسير(2935/)الغابةوأسد(4/1017)الأصولوجامع(006)الاستيعابفي-عبيدبنسعد-ترجمة

.(231/)والإصابة(59/)النبلاء
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أعلم.واللهعشرةستسنةفيكانت:()1وقالبالقادسيةوفاتهسعدبنمحمدوذكر.حمصأميرالزاهد

أحد:العامرييزيدأبولؤيبنعامربنحسلبننصربنودعبدبنشمسعبدبنعمرو)2(بنسهيل

والصومالصلاةكثيرفصيحاجواداسمحاوكانإسلامهوحسنالفتحيومأسلم،وأشرافهمقريشخطباء

صلحفيمشكوزسعيئوله.لونهشحبحتىوصامقامإنهويقال.والبكاءالقرانوقراءةوالصدقة

وكانت،الإسلامعلىالناستثبتعظيمةخطبةبمكةالناسخطب!ي!اللهرسولماتولما.الحديبية

وكاناليرموكفحضرمجاهداالشامإلىجماعةفيخرجثم،بالمدينةالصديقخطبةمنقريبابمكةخطبته

.عمواسبطاعونتوفي:والشافعيالواقديوقال.يومئذاستشهدإنهويقال،الكراديسبعضعلىأميرا

قدمالذيوهو،الحبشةإلىهاجر،وقاصأبيبنسعدأخوالزهريأهيببنمالكبنعامر)3(

.اليرموكيوماستشهد،عنهاخالدوعزلالشامعلىبولايتهعبيدةأبيإلىعمربكتاب

بنسلمةأبيعمهمعالحبشةإلىهاجرصحابي،المخزوميالأسدعبدبنسفيانبن)4(اللهعبد

.اليرموكيومقتللأنهمنقطعاديناربنعمروعنهروى.الأسدعبد

اليرموكيومواستشهدأسلمثممشركابدراحضر،العوامبنالزبيرأخو،العوامبن)5(الرحمنعبد)

.(قولفي

.قول)6(فيفيهاتوفيغزوانبنعتبة

.قول)7(فيباليرموكاستشهدجهلأبيبنعكرمة

المدينة.إلىرجعبلويقال.)8(تقدموقدالقادسيةيوماستشهدمكتومأمبنعمرو

.تقدمعمروبن)9(الطفيلبنعمرو

.(458)3/الكبرىالطبقات(1)

الأصولوجامع(966)الاستيعابفي-عمروبن-سهيلوترجمة.تحريف؟عمروبنسهل:أفي)2(

.(239/)والإصابة(2048/)الغابةوأسد(14602/)

.(2257/)والإصابة(3041/)الغابةوأسد(997)الاستيعابفي-مالكبنعامر-ترجمة)3(

.(2931/)والإصابة(3263/)الغابةوأسد(129)الاستيعابفي-سفيانبناللهعبد-ترجمة(4)

.(2514/)والإصابة(3947/)الغابةوأسد(484)الاستيعابفي-العوامبنالرحمنعبد-ترجمة()5

.هناكترجمتهمصادروتنظر،وفاتهسنةفيالاختلافهـوذكرأ4سنةوفياتفيلهالمصنفترجمةتقدمت)6(

.هناكترجمتهمصادروتنظرهـ.أ3سنةوفياتفيترجمتهتقدمت)7(

.هناكترجمتهمصادروتنظرهـ.أ4سنةوفياتفيتقدم)8(

ذكرهوتقدم،(2454/)والإصابة(4243/)الغابةوأسد(1841)الاستيعابفي-الطفيلبنعمرو-ترجمة)9(

أهـ.أسنةوفياتفيوالدهترجمةفي
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.تقدمربيعةأبيبن)1(عياش

.اليرموكيوماستشهديقالالحارثبنالنضربن)2(فراس

)3(
.باليرموكقتل(الحبشةمهاجرةمن(سهمبز)عديبن!يس

أحدوكان،وبدراالعقبةشهد:المازنيالأنصاريعوفبنزيدبنعمروصعصعةأبيبنقيس)4(

؟القرآنأقرأكمفياللهرسولياقلت:قالحديثوله،يومئذوقتل،اليرموكيومالكراديسأمراء

ممنأنهعلىدليلففيه:)6(الذهبياللهعبدأبوشيخناقال،)5(الحديث"...عشرةخمسفي":قال

.!اللهرسولعهدفيالقرآنجمع

)7(هو.

أسلم،العبدريالقرشيقصيبنالدارعبدبنمنافعبدبنكلدةبنعلقمةبنالحارثبنلصير

أخذهافيفتوقف،الإبلمنمئةحنينيوم!اللهرسولوأعطاه،قريشعلماءمنوكان،الفتحعام

!م،اللهرسولمنعطيةوهي،سألتهاولاطلبتها)8(ماوالله:قالثم،الإسلامعلىأرتشيلا:وقال

.اليرموكيومواستشهد،إسلامهوحسنفأخذها

بنيمنأسلممنأسنكان،لمج!ي!اللهرسولعمابن)المطلبعبدبنالحارثبن)9(نوفل

الحديبيةوشهدالخندق)01(أيامهاجرإنهويقال،العباسففاداهبدريومأسرممنوكان(المطلبعبد

وقيل،عشرةخمسسنةوتوفييومئذوثبت،رمحآلافبثلاثةحنينيوملمج!ي!اللهرسولوأعان،والفتح

أولادعدةوخلفبالبقيعودفنجنازتهفيومشىعمرعليهوصلىبالمدينةتوفي،أعلمواللهعشرينسنة

وأكابر.فضلاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

المغيرةبنعمروربيعةأبيبنعياشوهو،الذهبينقلهمايعضدههناوما،تحريفوهو،"عامر":طفي

المخزومي.

.(3202/)والإصابة(4354/)الغابةوأسد(1268)الاستيعابفي-النضربنفراس-ترجمة

.(3284/)الإصابةفي-عديبنقيس-ترجمة

.(3251/)والإصابة(4942/)الغابةوأسد(4912)الاستيعابفي-صعصعةأبيبنقيس-ترجمة

لهيعةابنوفيه(2/926)المجمعفيالهيثميوقال(877)رقم(18344/)الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه

.كلاموفيه

.(216/)الإسلامتاريخفي

والإصابة.النضر:وفيه5/317()الغابةوأسد(3914)الاستيعابفي-الحارثبن-نضيرترجمة

(3/554).

الذهبي.نقلهمايعضدههناوما،طلبتهالا:أفي

.(3577/)والإصابة(5936/)الغابةوأسد(1251)الاستيعابفي-الحارثبننوفل-ترجمة

.يوم:أفي
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.اليرموكيومقتل:)2(سعدابن)1(وقالتقدمالعاصبنعمروأخوا!اصبن!ام

!كلشرة!ش!سنةخلت5ث!

يليمماكسرىمدينتيإحدىوهي،بهرسيرمدينةمنازذوقاصأبيبنوسعدالسنةهذهاستهلت

نازلوهوالسنةهذهواستهلت،عشرةخمسسنةمنالحجةذيفيإليهاسعدقدوموكانالغربمندجلة

الفلاحينمنجمعوابل،الجندمنواحدايجدوافلم،وجهكلفيوالخيولالسرايابعثوقد.عندها

يعنلمالفلاحينمنكانمنإن:عمرإليهفكتب،بهميفعلماعمرإلىكتبحتىفحبسواألفمئة

إلىدعاهممابعدسعذفأطلقهم.بهفشأنكمفأدركتموههربومن،أمانةفهوببلدهمقيئموهوعليكم

الجزيةتحتإلاالفلاحينمن)3(أحدالعربأرضإلىدجلةغربيمنيبقولم.الجزيةإلافأبواالإسلام

اللهإلىفدعاهمالفارسيسلمانسعدإليهمبعثوقد،الامتناعأشدسعدمنبهرسيروامتنعت،والخراج

سعدوأمر،والدباباتالمجانيقونصبوا،والعصيانالمقاتلةإلافأبوا،المقاتلةأوالجزيةأووجلعز

بهرسيرةأهلوكان،الحصارواشتد،بهرسيرعلىونصبت،منجنيقاعشرونفعملتالمجانيقبعمل

بعدحويةبن!زهرةأآوهزمهماللهفأكذبهم،أبدأ)5(يفروالاأنويحلفونشديدأقتالافيقاتلونيخرجون

)8(فكانوا،بلدهمإلىولجؤوايديهبينوفروا،الفرسمن1(كثيرامصابهبعدوقتلسهمأصابهما

منهمرجلأشرفوقد،والسنانيرالكلابأكلواحتىالبلدأهلانحصروقد،الحصارأشدفيهيحاصرون

إلىدجلةمنيلينامالناأنعلىالمصالحةإلىلكمهل:الملكلكميقول:فقالالمسلمينعلى

الناسفبدر:قال.بطونكماللهأشبعلا؟شبعتمأما؟جبلكم(إلىدجلةمنيليكمماولكم،جبلنا)

الرجلفرجع:قال،لهمقال!مايدرلمبكلاماللهفأنطقهقطبةبنالأسودمفزرأبولهيقالرجل

.هناكترجمتهمصادروتنظرهـ.ا3سنةوفياتفيتقدم(1)

.(4291/)الكبرىالطبقات)2(

.المغرب:أفي)3(

مفضولة.لغةوهي،أهلوكانوا:أفي(4)

خطأ.،ينفرونلاأن:أفي()5

أهزمهم.:أفي()6

.الفرسكثيربهاتصالهبعد:أفي)7(

.وكانوا:أفي)8(

دارط-(968/)عساكرلابندمشقوتاريخ(47/)الطبريتاريخمنوالتصحيح.تحريف،مقرن:ط،أفي)9(

.283()7/ماكولاابنإكمالوينظر.-الفكر
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بعثوالذي:فقال؟لهمقلتما:مفرزلأبيالناسفقال.المدائنإلىبهرسيرمنيقطعونورأيناهم

وجعل،خيرهوبالذيأنطقتقدأكونأنأرجووأناسكينةعليأنإلالهمقلتماأدريمابالحقمحمدا

:فقالمنزلهإلىسعدوجاءه،وقاصأبيبنسعدسألهفيمنوكان،ذلكعنيسألونهينتابونهالناس

بهمونهدالناسفيسعدفنادى.قالمايدريلاأنهلهفحلف.هرابإنهمفوالله؟قلتمامفزرأبايا

أحد،بالبلدماواللهفقال،فأمناهبالأمانالبلدمنرجلفنادى،البلدفيتضربوالمجانيقالبلدإلى

السنةهذهمنصفرشهرفيوذلك.المدائنإلىهربواقدإلاأحدافيهاوجدنافماالسورالناسفتسور

عليكميعرضإليكمالملكبعثقالوا؟هربواشيءلأيفيهاالأسارىمنوأناساالرجلذلكفسألنا

فقال.كوثىبأترجأفريذينعسلنأكلحتىأبداصلحوبينهبينكميكونلابأنهالرجلذلكفأجابهالصلح

الناسأمرثم.العربعنوتجيبناعليناترد،ألسنتهمعلىلتتكلمالملائكةإن!ويلاهيا:الملك

ولماجدامنهاقريبةوهي،دجلةوبينهماإليهامنهاالسفنفيفجازوا،المدائنإلىهناكمنبالرحيل

أنه!ي!اللهرسولذكرهالذيالملكقصروهوالمدائنمنالأبيضالقصرلهملاحبهرسيرالمسلموندخل

:فقال،الخطاببنضرارالمسلمينمنرآهمنأولفكان،الصباحقريبوذلك،أمتهعلىالثهسيفتحه

الصبح.إلىالتكبيرفتتابعواإليهالناسونظر.ورسولهاللهوعدناماهذا،كسرىأبيضأكبرالله

كسرلىأملك!*تقرهيالتيأ3!المدافتحذكو

تحولواقدبل،يغنممماشيئأولاأحدافيهايجدلمصفةفيوذلك،بهاواستقربهرسيرسعدفتحلما

منشيئأعنهاللهرضيسعديجدولم،إليهمالسفنوضموا)السفنوركبوا،المدائنإلىبكمالهم

ورمت،ماؤهاواسودعظيمةزيادةدجلةزادتوقد،بالكليةمنهاشيءتحصيلعليهوتعذر،(السفن

إلىالمدائنمنوالأمتعةالأموالأخذعلىعازميزدجردكسرىبأنسعدوأخبر،بهاالماءكثرةمنبالزبد

شاطىءعلىالمسلمينسعدفخطب.الأمروتفارط،عليكفاتثلاثقبلتدركهلمإنوأنك،حلوان

وهم،معهإليهمتخلصونفلا،البحربهذامنكماعتصمقدعدوكمإن:وقالعليهوأثنىاللهفحمد،دجلة

وقد،منهتؤتواأنتخافونشيءوراءكموليس،سفنهمفي)1(فيناوشونكمشاؤواإذاإليكميخلصون

البحرهذاقطععلىعزمتقدإنيألا،)2(الدنياتحصركمأنقبلبنياتكمالعدوجهادتبادرواأنرأيت

العبورإلىالناسسعدندبذلك)فعند.فافعلالرشدعلىولكلنااللهعزم:جميعافقالوا،إليهم

إليهمالناسليجوز-الأخرىالناحيةمنالمخاضة(ثغرةيعني-الفراضلنافيحمييبدأمن:ويقول

عمروبنعاصمعليهمسعدفأمر،ستمئةمنقريبالناسمنالبأسوذوعمروبنعاصمفانتدب،امنين

البحر،هذافيدخولاالناسقبللنكون(معي)ينتدبمن:عاصمفقالدجلةحافةعلىووقفوا

ورائكم.وليسالسفنوفيشاؤواإذا:أفي(1)

الدنيا.تحصدكمأنقبلبنسياكمالعدوجهادتبادرواأن:أفي2()
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)1(وقوفوالأعاجم-المذكورينالشجعانمنستونلهفانتدب.؟الآخرالجانبمنالفراضفنحمي

:فقال،دجلةفىالخوضعنالناسأحجموقدالمسلمينمنرجلفتقدم-الآخرالجانبمنصفوفا

ئوجلا!كننااللهبإذنإلاتموتأنلنفس!انوما):تعالىقولهتلاثم؟النطفةهذهمنأتخافون

،الذكورالخيلأصحاب:فرقتينالستونافترقوقد،الناسواقتحمفيهافرسهأقحمثم(14د:عمرانالأ

مجانين:يقولون،ديواناديوانا:قالواالماءوجهعلىيطفونالفرسرآهمفلما.الإناثالخيلوأصحاب

أوليلتقونالماءفيمنهمفرساناأرسلواثم.جناتقاتلونبلإنساتقاتلونماوالله:قالواثم.(مجانين)

ويتوخواالرماحلهميشرعواأنأصحابهعمروبنعاصمفأمر،الماءمنالخروجمنليمنعوهمالمسلمين

حتىخيولهمكفيملكونلاالمسلمينأمامفرجعوا،خيولهمعيونفقلعوابالفرسذلكففعلوا،الأعين

علىووقفوا،الآخرالجانبعنطردوهمحتىوراءهمفساقواوأصحابهعاصموائبعهم،الماءمنخرجوا

حتى(فخاضوها)دجلةفي(الستمئة)منعاصمأصحاببقيةونزل.الآخرالجانبمنالدجلةحافة

وكانوا،الجانبذلكعنالفرسنفواحتىأصحابهممعفقاتلواالآخرالجانبمنأصحابهمإلىوصلوا

وأميرها،الخرساءالكتيبةالثانيةوالكتيبة،عمروبنعاصموأميرها،الأهوالكتيبةالأولىالكتيبةيسفون

وسعد،بالفرسالفرسانهؤلاء)2(يصنعماإلىينظرونوالمسلمونوسعدكلهوهذا.عمروبنالقعقاع

تحصنقدالآخرالجانبإلىنظرواحينوذلك،الجيشببقيةسعدنزلثم.دجلةشاطىء)3(علىواقع

باللهنستعين:يقولواأنالماءدخولعندالمسلمينسعدأمروقد،المسلمينالفرسانمنفيهحصلبمن

دجلةبفرسهاقتحمثم.العظيمالعليباللهإلاقوةولاحولولا،الوكيلونعماللهحسبنا،عليهونتوكل

بينماملؤواحتىالأرضوجهعلىيسيرونكأنمافيهافساروا،أحذعنهيتخلفلمالناسواقتحم

يتحدثونكماالماءوجهعلىيتحدثونالناسوجعل،والرجالةالفرسانمنالماءوجهيرىفلا،الجانبين

،وتأييدهونصرهووعدهاللهبأمروالوثوق،والأمنالطمأنينةمنلهمحصللماوذلك،الأرضوجهعلى

عنهوهو!الثهرسولتوفيوقد،بالجنةلهمالمشهودالعشرةأحدوقاصأبيبنسعدأميرهمولأن

هذالجيشهدعاسعداأنبهوالمقطوع")4(رميتهوسدد،دعوتهأجباللهم":فقال.لهودعا.راض

المسلمينمنيفقدفلم،وسلمهماللهفسددهماليمهذافيبهمرمىوقد،والنصربالسلامةاليومهذافي

)1(

)2(

)3(

)4(

وقوفا.:أفي

صنع.ما:أفي

شفير.:أفي

السنةفيعاصمأبيوابن)3751(،والترمذي)8013(،الصحابةفضائلفيأحمدالإمامالحديثهذاروى

واقتصر.مرفوعاسعدعنحازمأبيبنقيسحديثمن5(0و.994)3/والحاكم)5996(،حبانوابن(41)80

064(سؤال)4/378العللفيوالدارقطنيالترمذيالإمامانأعلهوقد.حسبلدعوتهالاستجابةعلىبعضهم

(421)3/الكبرىطبقاتهفيسعدابنأخرجهالذيوهوسعد،فيهليس،المحفوظهوالمرسلأنفذكرا،بالإرسال

.)بشار(
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بنالقعقاعفأخذ،شقراءلهفرسعنزل.البارقيغرقدة)1(لهيقال(واحدا)رجلاأنغيرواحدرجل

نأالنساءعجز:فقال،الشجعانمنوكان،فرسهعلىعدلهحتىالرجلبيدوأخذ،بلجامهاعمرو

لهيقاللرجلخشبمنقدحغيرأمتعتهممنشيءللمسلمينيعدمولم.عمروبنالقعقاعمثليلدن

منتجعلنيلااللهم:وقال،وجلعزاللهصاحبهفدعا،الموجفأخذهرثةعلاقتهكانت،عامربنمالك

صاحبهعلىردوهثم،الناسفأخذه،يقصدونهالذيالجانبإلىالموجفرده،متاعييذهببينهم

وحتى،فيستريحعليهفيقفالمرتفعالنشزمثللهاللهيقيض،الماءفيوهو،أعياإذاالفرسوكان.بعينه

وخارقا،جليلاوخطبا،هائلاوأمراعظيمايوماوكان،حزامهاإلىالماءيصلوماليسيرالخيلبعضإن

،البقاعمنبقعةفيولا،البلادتلكفيمثلهايرلملأصحابهاللهخلقها،!لخي!اللهلرسولومعجزة،باهرا

ذلك.أضعافكان)2(الجيشهذافإن،وأعظمأجلهذابل،المتقدمةالحضرميبنالعلاءقضيةسوى

حسبنا:يقولسعدفجعل،الفارسيسلمانالماءفيوقاصأبيبنسعديسايرالذيوكان:قالوا

بغيالجيشفييكنلمإن،عدوهاللهوليهزمن،دينهاللهوليظهرنوليهاللهلينصرنوالله.الوكيلونعمالله

لهم(اذللكماالبحورواللهلهمذللت.جديدالإسلامإن:سلمانلهفقال.الحسناتتغلبذنوبأو

لملمملصانق!لكمامنهفخرجوا.أفواجا!خلواكماأفواجامنهليخرجنبيدهسلماننفسوالذيأما،البر

شيئا.يفقدواولم،أحدمنهميغر!تى

وراءفساقوا،صاهلةأعرافهاتنفضالخيولخرجتالأرضوجهعلىالمسلموناستقلولما

الأموالمنعليهقدرواوما،أهلهكسرىأخذقدبل،أحدابهايجدوافلم،المدائندخلواحتىالأعاجم

والأدهانوالألطافوالانية،والمتاعوالثيابالأنعاممنعنهعجزواماوتركوا،والحواصلوالأمتعة

ذلكمنفأخذوامراتثلاثدينارألفألفألفالافثلاثةكسرىخزانةفيوكان.قيمتهيدرىلاما

دخلمنأولفكان.يقاربهماأوذلكمنالنصفمقداروهو،عنهعجزواماوتركوا،عليهقدرواما

القصرغيريخشونهولاأحدايلقونلاسككها)3(فيفأخذوا،الخرساءالكتيبةثمالأهوالكتيبةالمدائن

محصن.وهومقاتلةففيهالأبيض

اليومكانفلما،الفارسيسلمانلسانعلىأيامثلاثةالأبيضالقصرأهلدعابالجيشسعدجاءفلما

جنتمنتركواك!):تعالىقولهتلادخلهوحين،مصلىالإيوانواتخذ،سعدوسكنهمنهنزلواالثالث

ثمأ28-25:الدخانأ!ءاخرلنقؤماوأؤرثنفا!كذلكفبههينفيها؟نوأونغمة!!يوومقامىوزروع!وعيون

الفتح.صلاةركعاتثمانفصلىصدرهإلىتقدم

)1(

)2(

)3(

.(421/)الطبريتاريخفيوالخبر.تحريف،عروة:أفي

.كانوا:أفي

.(2135/)الأثيرلابنللكاملموافقهناوما.سلكهافيفأخذوا.الخرساالكتيبةثمالأولىكتيبة:أفي
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فكانت،السنةهذهمن(أصفررفيبالإيوانجمعوأنهواحدةبتسليمؤصلاهاأنهروايتهفيسيفوذكر

المدائندور)2(فأنزلهمالعيالاتإلىوبعث،بهاالإقامةنوىسعدالأنوذلك،بالعراقجمعتجمعؤأول

.سنذكرهكماذلكبعدالكوفةإلىتحولواثم،والموصلوتكريتجلولاءفتحواحتى،واستوطنوها

أموالامنهمواستلبواوشردوهمفقتلوهمطائفةبهم)3(فلحقيزدجردكسرىإثرفيالسراياأرسلثم

الأموال!منهنالكماتحصيلفيسعدوشرع.وحليهوتاجهكسرىملابسمناسترجعواماوأكثر.عظيمة

تماثيل)4(هناككانأنهرويناوقد.وعظمةكثرةيوصفولايحدولايقوملامما،والتحفوالحواصل

،سدىهكذايوضعلمهذاإن:سعدفقال!،مكانإلىبأصبعهيشيرهووإذاأحدهاإلىسعدفنظرجصمن

أموالامنهفأخرجوا،الأوائلالأكاسرةكنوزمنعظيماكنزاقبالتهافوجدواأصبعهيسامت)5(مافأخذوا

أحديرلممماأجمعهنالكماعلىالمسلمونواستحوذ.فاخرةوتحفا،باهرةوحواصل،جزيلةعظيمة

،الأبصارتحيرالتيالنفيسةبالجواهرمكللوهوكسرىتاجذلكجملةفيوكان.منهأعجبالدنيافي

جانب،كلمن،مثلهافيذراعاستونمربعاوكان،إيوانهوبساطوقباؤهوسوارهوسيفهكذلكومنطقته

،كسرىممالكجميعمصوروفيه،الثمينةوالجواهرواللالىءبالذهبمنسوجوهو،سواءمثلهوالبساط

جلسإذافكان.بلادهفيالتيوالأشجارالزروعوصفة،وكنوزها،وأقاليمها،وقلاعهابأنهارهابلاده

)آ(يقلهأنيستطيعلاكانلأنه،الذهببسلاسلمعلقوتاجه،تاجهتحتودخلمملكتهكرسيعلى

تحملهالذهبوالسلاسلالتاجتحترأسهيدخلثمتحتهفيجلسيجيءكانبل،لثقله(رأسهعلى)

والسوارانالمنطقةوعليه.سجوداالأمراءلهخزتعنهالحجابرفعفإذالبسهحال!يسترهوهو،عنه

،النوابمنفيهاومنعنهافيسأل!،واحدةواحدةالبلدانفيفينظربالجواهرالمرصعوالقباءوالسيف

وهكذا،الأخرىإلىينتقلثم.يديهبينالأمورولاةبذلكفيخبره؟الأحداثمنشيءفيهاحدثوهل

تذكارايديهبينالبساطهذاوضعواوقد،المملكةأمريهمللا،وقتكلفيبلادهأحوال!عنيسأل!حتى

تلكعنالأيديتلكزالتاللهقدرجاءفلما.السياسةأمرفيمنهمجيدإصلاخوهو،الممالكبشأنله

اللهبأمروأخذوهاعنهاشوكتهموكسروا،قسراأيديهممنالمسلمونوتسلمها(والأراضي)الممالك

والمنة.الحمدولله،(ضافية)صافية

صفر.من:أفي)1(

.دون:أفي2()

.فلحقوا:أفي)3(

هنالك.:أفي)4(

الإصبع.إشارةقبالةبحثواأنهم:هناوالمراد،بالظنالطريقعلىالسيروهو،السمتمن:يسامت()5

ينقله.:أفي)6(
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كانماحصلماأولفكانمقرنبنعمرو)2(بنعمروالأقباض)1(علىوقاصأبيبنسعدجعلوقد

السرايامنيفدوما،ذكرناممابالإيوانكانوما،المدائندوروسائر،كسرىومنازلالأبيضالقصرفي

وكانت،الفرسمنوغصبهأدركهقدكانبغلزهرةردفيماوكان،حويةبنزهرةصحبةفيالذين

ثيابفيهماسفطانعليهوإذاالأقباضإلىفردهلشأنالهذاإن:وقال،منهمفاستنقذهبالسيوفتحوطه

سفطينفيذكرناالذيتاجهعليهآخروبغل،ذكرناكماالسريرعلىيلبسهكانالذيولبسه،وحليهكسرى

أئاثأكثروفيهاعظيمةأموالالسراياردتفيماوكان،السراياأصحاباستلبهمماالطريقمنردا)3(أيضأ

تقدرولم.منهمفاستلبوهاالمسلمونفلحقهم،معهماستصحبوهاالتيالنفيسةوالأشياءوأمتعتهكسرى

تلكبعضيجيئونالمسلمونكانفإنه.لكثرتهاالأموالحملولا،عليهملثقلهالبساطحملعلىالفرس

،كثيراشيئاالكافورمنويجدون،والفضةالذهبأوانيمنأعلاهإلى)4(ملآنالبيتفيجدونالدور

أمرعلىالفيءفتحصلأمرهتبينوا)5(حتىمرافوجدوهالعجينفيبعضهماستعملهوربما،ملحأفيحسبونه

الغانمين،بينالأخماس)6(أربعةفقسمالفارسيسلمانوأمرفخفسهسعدوشرع،الأموالمنعظيم

واستوهب،جنائببعضهمومع،فرساناكلهموكانوا،ألفاعشراثنيالفرسانمنواحدلكلفحصل

إليهلينظروابالمدينةوالمسلمينعمرإلىليبعثه،المسلمينمنكسرىولبسالبساطأخماسأربعةسعد

وكان،الخصاصيةبنبشيرمعالخمسمععمرإلىسعدفبعثه،فيهوأذنواذلكلهفطيبوا،منهويتعجبوا

هذاأدواقوماإنقالذلكإلىنظرلماعمرأنفروينا،الأسديفلانبن)7(خنيسقبلهبالفتحبشرالذي

ذلكعمرقسمثم.لرتعترتعتولو،رعيتكفعفتعففتإنك:طالبأبيبنعليلهفقال،لأمناء

ألفا.بعشرينفباعهاالبساطمنقطعةعليأ)8(فأصابالمسلمينفي

الناسليرىأمامهونصبهالخشبةكسرىثيابألبسالخطاببنعمرأنعمر)9(بنسيفذكروقد

ثيابألبسعمرأنرويناوقد.الفانيةالدنياالحياةزهرةمنعليهاوما،العجبمنالزينةهذهفيما

عنه.اللهرضيمدلجبنيأميرجعشمبنمالكبنلسراقةكسرى

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(قبض)اللسان.يقسمأنقبلالغنيمةمنجمعماوهو-بفتحتين-قبضجمع:الأقباض

.(416/)الطبريلتاريخموافقهناوما.خطأ؟عمربنعمر:أفي

.ردوا:أفي

.النحويللسياقأقربهناوما؟ملآنا:طفي

.ثبتوا:أفي

.الأخماسالأربعة:طفي

.(422/)الطبريتاريخعنهناوما.خطأ؟حليس:ط،أفي

علي.:أفي

.(23-422/)الطبريتاريخ
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أخبرنا،الأصبهانييوسفبناللهعبدأخبرنا:")1(النبوةدلائل"فيالبيهقيبكرأبوالحافظقال

حدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،داودأبيعنيديبخطكتابيفيوجدت:قال،الأعرابيبنسعيدأبو

الحسن:عن،يونسحدثنا،حماد

قال،جعشمبنمالكبنسراقةالقوموفييديهبينفوضعتكسرىبفروةأتيالخطاببنعمرأن

:قالسراقةيديفيرآهمافلما،منكبيهفبلغايدهفيفجعلهماهرمزبنكسرىسواريإليهفألقى

وذكر.مدلجبنيمنأعرابيجعشمبنمالكبنسراقةيديفيهرمزبنا)2(كسرىأسواري:دلهالحمد

البيهقي.ساقههكذا.الحديث

ذراعيه:إلىونظرلسراقةقالع!ي!اللهرسوللأنسراقةألبسهماوإنما:قالأنهالشافعيعنحكىثم

سواريألبسهحينلسراقةعمرقالوقد:الشافعيقال)"كسرىسواريألبستوقدبككأني"

هرمزبنكسرىسلبهماالذيدلهالحمدقل:قالثم.أكبرالله:فقال.أكبرالله:قل:(كسرى

مدلج.بنيمنأعرابيمالكبنسراقةوألبسهما

بعث:قال.بكرأبيبنمحمدبنالقاسمحدثنا،الليثيزيدبنأسامةأخبرناعدي)3(:بنالهيثموقال

وتاجهوقميصهوسراويلهوسواريهومنطقتهوسيفهكسرىبقباءعمرإلىالقادسيةأياموقاصأبيبنسعد

:سراقيافقالجعشمبنمالكبنسراقةقامةوأبدنهمأجسمهموكان.القوموجوهفيعمرفنظرقال،وخفيه

ثم،فأقبلتأقبلقالثم،فأدبرتأدبر:(لهأفقالفلبستفقمتفيهفطمعت:سراقةقال،فالبسقم

يومرب.وخفاهوتاجهومنطقتهوسيفهوسراويلهكسرىقباءعليهمدلجبنيمنأعيرابي.بخبخقال

.انزع،ولقومكلكشرفأكان،كسرىوالكسرىمتاعمنهذافيهعليككانلو،مالكبنسراقيا

ومنعته.(منيعليكوأكرم)منيإليكأحبوكان،ونبيكرسولكهذامنعتإنكاللهم:فقال.فنزعت

بكىثم.بيلتمكرأعطيتنيهتكونأنبكفأعوذوأعطيتنيه،منيعليكوأكرم،منيإليكأحبوكانبكرأبا

تمسي.أنقبلقسمتهثمبعتهلماعليكأقسمت:عوفبنالرحمنلعبدقالثم.عندهكانمنرحمهحتى

كسرىبسيفجيء)5(والجواهرالملابستلكملكحينعمرأن:)4(التميميعمربنسيفوذكر

اللهالحمد:قالعمروأن،الحيرةعلىكسرىنائبالمنذربنالنعمانسيفمنهاسيوفعدةومعه

.(326-6325/)النبوةدلائل(1)

الدلائل.منواستدركتالأصلمنساقطة)2(

توفي-والنسببالأدبعالم-مؤرخ،الرحمنعبدأبو،الكوفيالبحتريالطائيالرحمنعبدبنعديبنالهيثم)3(

"الأشرافتاريخو""طيىءنسبو""والسوادخراسانفيالعربنزول!و""العرببيوتات":هـوله702سنة

.متروككذابولكنه،(8401/)الأعلام.وغيرها"التاريخو"

.(423/)الطبريتاريخ(4)

بسيف.ذلكمع:أفياللفظةمكان)5(
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ثم.أمانةلذوواأو،لأمناءهذاأدواقوماإن:قالثم.ينفعهولايضرهفيماكسرىسيفجعلالذي

يقدمولم،ابنتهزوجأو،امرأتهلزوجفجمعاخرتهعنأوتيبماتشاغلأنعلىيزدلمكسرىإن:قال

نجيد)1(أبووهوالمسلمينبعضقالوقد.لهلحصلمواضعهافيالفضولووضعلنفسهقدمولو،لنفسه

الخفيف(منأ:()2(دلكلمحي)الأسودبننافع

أريضابرهنمثلبحرهاخيلأ)4(المدائنعلىوأسلنا)3(

جريضامناوحاصولوايومكسرىالمرءخزائنفانتثلنا)5(

جلولاء)6(وقعة

جمعفيالطريقأثناءفيشرعحلوانإلىهارباالمدائنمنشهرياربنيزدجردوهوكسرىسارلما

علىوأمرالفرسمنغفيروجم،كثيرخلقإليهفاجتمع،هناكالتيالبلدانمن،وجنودوأعوانرجال

،جلولاءفيالمسلمينوبينبينهجمعهالذيالجمع)8(فأقام)7(حلوانإلىكسرىوسار،مهرانالجميع

عمرإلىسعدفكتب،الحصاروآلاتوالعدد)9(العددفيبهاوأقاموا،حولهاعظيمأخندقاواحتفروا

الجيشعلىأميرا)عتبةبنهاشمأخيهابنويبعثبالمدائنهويقيمأنعمرإليهفكتب.بذلكيخبره

وعلىمالكبنسعدالميمنةوعلى،عمروبن(القعقاعالمقدمةعلىويكون،كسرىإلىيبعثهالذي

أخيهابنمعوبعثذلكسعدففعل.الجهنيمرةبنعمروالساقةوعلى،مالكبنعمرأخوهالميسرة

.العربورؤوس،والأنصارالمهاجرينووجوهالمسلمينساداتمن.ألفاعشراثنييقاربكثيفأجيشا

بجلولاءوهمالمجوسإلىانتهواحتىفساروا،المدائنأمرمنفراغهمبعدالسنةهذهمنصفرفيوذلك

فيقاتلونوقتكلفيللقتالبلدهممنيخرجونوكانوا،عتبةبنهاشمفحاصرهم،عليهمخندقواقد

مرة،أخيهابنإلىالمدديبعثسعدوكذلك،الأمدادإليهميبعثكسرىوجعل.بمثلهيسمعلمقتالا

غيرفخطبهمهاشمالناسفيوقام،الحربنارواضطرمت،النزالواشتد،القتالوحمي،أخرىبعد

.أفيالوجهينوتحتمل-بالباء-بجيدأبو:الطبريتاريخفي(1)

.(451/)الطبريتاريخفيالبيتان)2(

.(3415/)والكاملالطبريتاريخعنهناوما.وأملنا:طوفي،وأملننا:أفي)3(

نحرها.خيلأالخزائنعلى:أفي()4

فانتشلنا.:طفي)5(

الوقعةكانتبها،فراسخسبعةخانقينوبينبينها،خراسانطريقفيالسوادطساسيجمنطسوج:بالمد:جلولاء)6(

المسلمونبهمأوقعلماالوقيعةجلولاءفسميت،المسلمونفاستباحهم،16سنةللمسلمينالفرسعلىالمشهورة

.(2156/)البلدانمعجم

.(2592/)البلدانمعجم.بغدادمنالجبالفمايليالسوادحدوداخرفيموضع:العراقحلوان)7(

.وأقام:أفي)8(

والعديد.العددفي:أفي)9(
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يفروالاأنبالناروحلفوا،وتعاهدتالفرستعاقدتوقد.اللهعلىوالتوكلالقتالعلىفحرضهم،مرة

،النهارأولمنتواقفوا،والفرقانالفيصليوموهو،الأخيرالموقفكانفلما.العربيفنواحتىأبدا

،هؤلاءومنهؤلاءمنالرماحوتقصفت،الطرفينمنالنشابفنيحتىمثلهيعهدلمشديداقتالافاقتتلوا

المجوسفرقةوذهبت،إيماءالمسلمونفصلىالظهرصلاةوحانت،"والطبرزيناتالسيوفإلىوصاروا

؟المسلمونأيهارأيتمماأهالكم:فقالالمسلمينفيعمروبنالقعقاعفقام،أخرىمكانهاوجاءت

يحكمحتى،طلبهمفيومجدونعليهمحاملونإنابل:فقال،مريحونوهمكالون)2!إنانعم:قالوا

صممفإنهالقعقاعفأما،الناسوحملفحمل،نخالطهمحتىواحل!رجلحملةعليهمفاحملوا،بينناالله

بظلامه،الليلوأقبل،الخندقبابإلىانتهىحتى،والشجعانوالأبطالالفرسانمنجماعةفيالحملة

الأبطال)2!وفيالليلإقبالأجلمنالتحاجزفييأخذونوجعلواالناسفيمعهمبمنالأبطالبقيةوجالت

ولم.عديبنوحجر،مكشوحبنوقيس،الزبيديمعديكرببنوعمرو،الأسديطليحةيومئذ

المسلمون)4(أيهاأين:يناديمناديهلولا،بذلكيشعرواولم،الليلظلمةفيالقعقاعصنعهبمايعلموا

عمروبنالقعقاعنحوالمسلمونوحملفرواالمجوسذلكسمعفلما.خندقهمبابعلىأميركمهذا

وجه،كلمنالمسلمونوأخذهم،مهرلبكلالفرسوهربت،عليهمملكهقدالخندقبابعلىهوفإذا

فلذلك،بالقتلىالأرضوجهجللواحتىألفمئةالموقفذلكفيمنهمفقتل،مرصدكللهموقعدوا

قبلها.المدائنمنغنموا"ممادقريباوالفضةوالذهبوالسلاحالأموالمنوغنموا.جلولاءسميت

أدركحتىخلفهمفساق،كسرىوراءمنهمانهزممنإثرفيعمروبنالقعقاععتبةبنهاشموبعث

إلىبهابعثكثيرةسباياوأسر،منهزمافاستمرالفيرزانوأفلتهم،عمروبنالقعقاعفقتله،منهزمامهران

وقاصأبيبنسعدعمهإلىوالأموالبالغنائمهاشمبعثثم.جدأكثيرةدوابوغنموا،عتبةبنهاشم

الغانمين.علىذلكبقسمأمرثمالنجدةذويسعدفنفل

ألفالافستةخمسهوكان.ألفألفثلاثينجلولاءوقعةمنالمتحصلالمالكان:الشعبيقال

ألفاعشراثنييعني-المدائنيوملهحصلمانظيرجلولاءيومفارسكلأصابالذيكان:غيرهوقال

المسلمينبينذلكقسمولىالذيوكان.دواب()آوتسعالافتسعةفارسكلأصابوقيل-فارسلكل

معجموينظر،(427/)الطبريتاريخهامشفيوكذا.الفأسيشبهالسلاحمننوع:الطبرزينات:طهامشفي(1)

العربية.الترجمةمن(41)7/دوزي

.(كلل)اللسان.أعياإذايكلكلمنوهوكال!جمع:كالون)2(

السابق.السطرفىالكلماتلبعضإعادة:أفيبعدها)3(

.الناسأيها:أفي()4

بما.:أفي)5(

سبع.:أحفي)6(



177جلولاءوقعة

معوالدوابوالرقيقالمالمنبالأخماسسعدبعثثم.عنهاللهرضيالفارسيسلمان،وتحصيله

عمر(سأل)عمرعلىقدموافلما.الأسودمفزر)1(وأبي،عمروبنوقضاعي،سفيانأبيبنزياد

الخطاببنعمرلهاإيرادهفأعجب،فصيحازيادوكان،لهفذكرهاالوقعةكيفيةعنسفيانأبيبنزياد

أخبرتنيبماالناستخطبأنأتستطيع:لهفقال،ذلكمنهالمسلمونيسمعأنوأحب،عنهاللهرضي

علىأقوىلافكيف،منكعنديأهيبالأرضوجهعلىأحدليسإنه،المؤمنينأميريانعم:قال؟به

بليغةعظيمةبعبارة،غنمواوكم،قتلواوكم،الوقعة(خبر)عليهمفقصالناسفيفقام؟غيركمعهذا

بالفعالأطلقواجندناإن:زيادفقال!الفصيح-يعنيالمصقع)2(الخطيبلهوهذاإن:عمرفقال

فبات،يقسمهحتىسقفبهجاؤواالذيالمالهذايجنلاأنالخطاببنعمرحلفثم.لساننا

بعد،الناسفيعمرجاءأصبحفلما،المسجدفييحرسانهعوفبنالرحمنوعبدأرقمبناللهعبد

وذهبهوزبرجدهياقوتهإلىنظرفلما،جلابيبهعنهفكشف(فأمر)،الشمسوطلعتالغداةصلىما

هذاإنفوالله؟المؤمنينأميريايبكيكما:الرحمنعبدلهفقال،عمربكى،البيضاءوفضتهالأصفر

،وتباغضواتحاسدواإلا)قومااللهأعطىماوتالله،يبكينيذاكماوالله:عمرفقال،شكرلموطن

القادسية.أموالقسمكماقسمهثم،بينهمبأسهمألقىإلا(تحاسدواولا

)3(
،عشرةستسنةمنالقعدةذيفيجلولاءفتحوكان:قالواأنهمشيوخهعنعمربنسيفوروى

يتعلقماعلىسيفعنرواهفيماهاهناجريرابنتكلموقد.أشهرتسعةالمدائنفتحوبينبينهوكان

."الأحكام"كتابذلكتحريروموضع،وخراجهاالسوادبأرض

اربرأحمتا:جلولاء!4(يومفيعتبةبنهاشمقالوقد

المقدمالكوفةزحفويوم)د(رستمويومجلولاءيوم

صرم)/1(بينهنمنخلتوأيالمالمحرمالنهر)6(عرضويوم

المحرمالبلدثغام)9(مثلهرمفهنأصداغيشيبن

عنه.الحديثوتقدمتحريف،مقرن:مط:أفي(1)

.(صقع)اللسان.البليغ:المصقع(2)

.(432/)الطبريتاريخ)3(

.(433/)الطبريتاريخفيالأبيات(4)

.(33-434/)الطبريعنهناوما.مكسورة:ط،أفيالقافيةجاءت)5(

الشهر.:ط،أفي)6(

الأشبه.وهي؟صرمخلونأيامبينمن:الطبريتاريخفي)7(

.(ثغم)اللسان.بهالشيببياضيشبهوالزهرالثمرأبيضنبات:الثغام)8(
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(أصوي!!ا!قأ:(ذلك)2(في(نجيد)1أبووقال)

عوابس!بأسدترديكتائبناأصبحتالوقيعةجلولاءويوم

النجائسالمجوسلأجسادفتباأنمتهمثمالفرسجموع)3(فضضت

القوانسحزيومأردتومهرانبجرعؤالفيرزانوأفلتهن

الروامس)5(خجوج)4(تحثوهاوللتربموعدللمنيةبدابىأقاموا

)6(حلوانفتحذكر

وتقدم-سعدإلىكتابهفي-الخطاببنعمرأمرعنبجلولاءعتبةبنهاشمأقامالوقعةانقضتولما

حيثلكسرىومرابطأ،هنالكللمسلمينردءاليكونأيضاعمرأمرعن،حلوانإلىعمروبنالقعقاع

وصلفلما،الفيرزانمنهوهربفقتله،الرازيمهرانوهوالوقعةأميروأدرك،قدمناكمافسار.هرب

ألف،مئةمنهمقتلوكيف،بعدهالفرسعلىجرىوما،جلولاءأمرمنكانبماوأخبرهكسرىإلى

لهيقالأميرأحلوانعلىواستناب،الريإلىحلوانمنكسرىذلكعندهرب،فقتلمهرانوأدرك

،حلوانمنخارجمكانإلى(خسروشنومإليهوبرز،عمروبنالقعقاعإليهفتقدم)،خسروشنوم)7(

حلوانإلىالقعقاعوساق،خسروشنوموانهزمالمسلمينونصراللهفتحثمشديداقتالاهنالكفاقتتلوا

الكورمنحولهامنعلىالجزيةوضربوا،بهاوأقاموا،وسبوافغنمواالمسلمونودخلهافتسلمها)8(

سعدتحولحتىبهاالقعقاعيزلفلم.الجزيةإلافأبواالإسلامفيالدخولإلىدعوا)9(بعدما،والأقاليم

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهكماإليهافسار،الكوفةإلىالمدائنمن

والموصل(01)تكريتفتح

لهيقالالكفرةمنرجلعلىبتكريتاجتمعواقدالموصلأهلأنبلغهالمدائنسعذافتتحلما

بجيد.أبو:الطبريتاريخفي(1)

.(434/)الطبريتاريخفيالأبيات)2(

ففضت.:الطبريتاريخفي)3(

.(خجج)اللسان.عجاجاتثرلمماريحكلمنالشديدةهيوقيل،المرالشديد:الرياحمنالخجوج(4)

.(رمس)اللسان.الآثاروتدفنالترابتثيرالتيالرياح:الروامس(5)

.(2492/)البلدانمعجم.أصبهانممايليخراسانحدودآخروهي،نيسابوربقوهستانبليدة:حلوان()6

.(434/)الطبريلتاريخموافقهناوما،حرسيوم:أفي)7(

فتسلموها.:أفي)8(

.دلوا:أفي()9

.(238/)البلدانمعجم.دجلةغربيوهي،والموصلبغدادبينمشهورةبلدة:تكريت(01)



917والموصلتكريتفتح

كتابمنذكرناهمافتقدم،الموصلأهلوبأمر،بهاالفرسواجتماعجلولاءبأمرعمرإلىفكتب،الأنطاق

بتكريتأجتمعواقدالذينالموصلأهلقضيةفيعمروكتب5أمرهامنكانوما،جلولاءأهلفيعمر

بنربعيمقدمتهعلىيجعلوأن)1(،المعتمبناللهعبدعليهويؤمر،لحربهمجيشايعينأن،الأنطاقعلى

العجلي،حيانبنفراتالميسرةوعلى،الذهليحسانبنالحارثالميمنةوعلى،)2(العنزيالأفكل

الافخمسةفيالمعتمبناللهعبدففصل.هرثمةبنعرفجةالخيلوعلى،قيسبنءهانىالساقةوعلى

ومن،الروممنجماعةإليهاجتمعوقد،الأنطاقعلىبتكريتنزلحتىأربعفيفسار!المدائنمن

بناللهعبدفحاصرهم،بتكريتأحدقواوقد.والنمروتغلبإيادومن،العربنصارىومن،الشهارجة

ويفلعليهموينتصرإلامرةمنما.مرةوعشرينأربعاالمدةهذهفيوزاحفوه)3(.يوماأربعينالمعتم

المعتمبناللهعبدوراسلبأموالهمالسفنفيالذهابعلىالروموعزمت،جانبهمفضعف،جموعهم

إليه(القصادفجاءت)،البلدأهلعلىالنصرةفيمعهالدخولإلىفدعاهم،الأعرابمنهنالكمنإلى

محمداوأناللهإلاإلهلاأنفاشهدواقلتمفيماصادقينكنتمإن:إليهمفأرسل،ذلكإلىبالإجابةعنهم

كنتمإن:إليهم)4(فبعث،أسلمواقدبأنهمإليهالقصادفرجعت.اللهعندمنجاءبماوأقروا،اللهرسول

فيها،يركبواأنوامنعوهم،السفنأبوابعلينافأمسكواالليلةالبلدعلىوحملناكبرنافإذاصادقين

علىوحملوا،واحدرجلتكبيرةوكبروا،وأصحابهاللهعبدشدثم.قتلهعلىقدرتممنمنهموأقتلوا

تليالتيالأبوابمنالخروجفيوأخذوا،البلدأهلفحار،الأخرىالناحيةمنالأعرابفكبرت،البلد

منبأصحابهالمعتمبناللهعبدوجاء،ذريعأقتلافقتلوهم،وتغلبوالنمرإيادفتلقتهم)5(،دجلة

وتغلبإيادمنالأعرابمنأسلممنإلايسلمولم،أبيهمبكرةعنالبلدأهلجميعفقتلالأخرالأبواب

الحصنينإلىالأفكلبنربعييبعثواأنتكريتعلىنصرواإذا)6(كتابهفيعهدعمركانوقد،والنمر

إليها(فسار،الأبطالمنوجماعة،كثيرةسريةومعه،عمرأمركما)إليهافسار،سريعاالموصلوهي

عليهمفضربت)7(الصلحإلىأجابواحتىواقفهاأنإلاكانفما،إليهاالأخباروصولقبلفجئهاحتى

الفارسسهمفبلغ،تكريتمنتحصلتالتيالأموالقسمتثم،صاغرونوهم(يدعن))8(الذلة

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

العينوسكونأولهبضم2(56)8/المشتبهتوضيحفيالدينناصروابن273()7/اجممالفيماكولاابنالأميرقيده

.مشددةميمتليهاالمثناةوفتحالمهملة

.الغزي:إلىطفيتحرفت

!حفرةورايوري:أفي

.فبعثوا:أفي

فلقيهم.:أفي

.إذاأن:أفي

المصالحة.:أفي

الذمة.:المطبوعوفي(أ)فيكذا
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بنالحارثمعوبالفتح،حيانبنفراتمعبالأخماسوبعثوا.درهمألفالراجلوسهم،الافثلاثة

هرثمة.بنعرفجةبهاالخراجوولي،الأفكلبنربعيالموصلحربإمرةوولي،حسان

العراقأرض!من(1ماسبذان)فتح

منطائفةجمعقدالهرمزانبنآذينأنسعدابلغ،بالمدائنعمرإلىجلولاءمنعتبةبنهاشمرجعلما

ضرارفخرج.الخطاببنضرارعليهموأمرجيشاابعثأنإليهفكتب،ذلكفيعمرإلىفكتب،الفرس

معفالتقى،الجيشيديبينالهزيلابنفتقدم،الأسدي)2(الهزيلابنمقدمتهوعلى،المدائنمنجيشفي

عنهوفر،الهرمزانبنآذينوأسر،الفرسطائفةالهزيلابنفكسر،إليهضراروصولقبلوأصحابهآذين

وهي-ماسبذانإلىانتهىحتىالمنهزمينوراءوساق،يديهبينآذينعنقفضربالهزيلابنوأمر،أصحابه

علىوضرب،لهفاستجابوافدعاهم،والشعابالجبالرؤوسفيأهلهاوهرب،عنوةفأخذها-كبيرةمدينة

سيأتي.كماالكوفةإلىالمدائنمنسعدتحولحتىعليهانائباوأقام،الجزيةيسلملممن

السنةهذهفيوهيت)3(قرقيسياءفتح

علىهرقلأمدواقدالجزيرةأهلوكانالمدائنإلىجلولاءمنهاشمرجعلما:وغيرهجرير)4(ابنقال

هيت،مدينةفيالجزيرةأهلواجتمع-بقنسرينهرقلكانلما-وخالدعبيدةأبيقتالعلىحمصأهل

بنعتبةبنمالكبنعمرعليهميؤمروأن،جيشاإليهميبعثأنإليهفكتب،ذلكفيعمرإلىسعدكتب

حينافحاصرهم،عليهمخندقواقدفوجدهم،هيتإلىالمسلمينمنمعهفيمنفسار،منافعبدبننوفل

عمرفراح،يزيدبنالحارثهيتمحاصرةعلىواستخلف،أصحابهمنطائفةفيفسار،بهميظفرفلم

يصالحوالمإن:هيتعلىنائبهإلىوكتب،الجزيةبذلإلىوأنابوا،عنوةفأخذهاقرقيسياءإلىمالكابن

المصالحة.إلىأنابواذلكبلغهمفلما.ناحيتهمنأبوابالهويجعل،خندقاخندقهموراءمنيحفرأن

فراغهبعدالعاصبنعمروعبيدةأبوبعثالسنةهذهوفي:)5(الذهبيالحافظاللهعبدأبوشيخناقال

.(514/)البلدانمعجم.القمراسمإلىمضافسبذانماهوأصلها،الفرسمدنإحدى:سبذانما(1)

الهذيل.ابن:(437/)الطبريتاريخوفيط،أفيكذا)2(

بالمدائنوهوجيشاأنفذقدوقاصأبيبنسعدوكان،طوقبنمالكرحبةقربالخابورنهرعلىبلد:قرقيسياء)3(

.(4328/)البلدانمعجم.حكمهعلىفنزلواالزهريمالكبنعمرورئيسهموقرقيسياهيتإلى

للبرية.مجاورةوهي،واسعةوخيراتكثيرنخلذاتالأنبارفوقبغدادنواحيمنالفراتعلىبلدة:وهيت

.(5142/)البلدانمعجم

.(38-437/)تاريخهفي(4)

القدسي.مكتبةطبعة(202/)الإسلامتاريخفي)5(
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قنسرينبلادسائروفتح.الجزيةعلى،وأنطاكية،ومنبج،حلبأهلفصالحقنسرينإلىاليرموكمن

.عنوة

غنم.بنعياضيديعلىوالرها)1(سروجافتتحتوفيها:قال

فسألواإيلياءفحاصر،الوليدبنخالدمقدمتهوعلىعبيدةأبوسارالكلبيابنذكرفيماوفيها:قال

وأقامصالحهمحتىفقدم،عمرإلىعبيدةأبوفكتب،ذلكعلىفيصالحهمعمريقدمأنعلىالصلح

المدينة.إلىرجعثمأياما

أعلم.والله،السنةهذهقبلفيماهذاتقدمقد:قلت

المسلمين.بخيلالربذةعمرحمىالسنةهذهوفي:الواقديقال

.)2(باضعإلىالثقفيمحجنأباعمرغربوفيها

عبيد.أبيبنتصفيةعمربناللهعبدتزوجوفيها

فيماالعراقأميرعبيدأبيبنالمختارأختوهي،السريةأميروكان،الجسريومقتلالذي:قلت

أيضا.وكافرافاجراأخوهاوكان،صالحةامرأةوكانت،بعد

علىنائبهوكان:قال.ثابتبنزيدالمدينةعلىواستخلف،بالناسعمرحجوفيها:الواقديقال

وعلى،العاصأبيبنعئمانالطائفوعلى،سعدالعراقوعلى،عبيدةأبوالشاموعلى،عتابمكة

محصن،بنحذيفةعمانوعلى،الحضرميبنالعلاءوالبحريناليمامةوعلى،أميةبنيعلىاليمن

غنمبنعياضالجزيرةوعلى،الأفكلبنربعيالموصلوعلى،شعبةبنالمغيرةالبصرةوعلى

.الأشعري

االهجريالتأريخعنهاللهرضيعمروضعأ

الخطاببنعمركتب-عشرةستسنةأعني-السنةهذهمنالأولربيعوفي:الواقديقال

صكعمرإلىرفعأنهوذلك،عمرسيرةفيسببهذكرناقد:قلت.كتبهمنأولوهو،)3(التاريخ

مأ،قبلهاالتيأمالسنةهذهأمن؟شعبانأي:فقال،شعبانفيعليهيحلبديناخرعلىلرجلمكتول!

بعضهمأرادإنهمفيقال.ديونهمحلولفيهيعرفونشيئاللناسضعوا:فقالالناسجمعئم؟بعدهاالتي

)1(

)2(

)3(

الرهاصلحمثلعلىصلحافتحهاثمأرضهاعلىغنمبنعياضغلب،مضرديارمنحرانمنقريبةبلدة:سروج

.(3162/)البلدانمعجم.عنهاللهرضيعمرأيامفي17سنةفي

.(3601/)البلدانمعجم.استحدثهاالذيباسمسميت،والشامالموصلبينبالجزيرةمدينة:والرها

.(1/432)البلدانمعجم.اليمنبحرفيجزيرة:وباضع،تحريف؟صنعما:أفي

.(2526/)التاريخفيوالكامل(438/)الطبريتاريخينظر
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فكرهوا،بعدهالذيولايةتاريخمنأرخواملكهلككلما،بملوكهمالفرستؤرخكمايؤرخواأن

وقال،أيضاولطوله،ذلكفكرهواإسكندرزمانمنالرومبتاريخأرخوا:قالمنومنهم.ذلك

طالبأبيبنعليوأشار.السلامعليهمبعثهمناخرونوقال:مج!ي!اللهرسولمولدمنأرخوا:قائلون

والمبعث.المولدمنأظهرفإنهأحدلكللظهورهالمدينةإلىمكةمنهجرتهمنيؤرخأنواخرون

منالسنةتلكأولمنوأرخوا!اللهرسولهجرةمنيؤرخأنعمرفأمر،والصحابةعمرذلكفاستحسن

عليهلقدومهالأولربيعمنالسنةأولأنوغيره)1(السهيليحكاهفيمااللهرحمهمالكوعند،محرمها

،الشهورتختلفلئلاأضبطلأنه،المحرممنالسنةأولأنعلىوالجمهور.المدينةإلىوالسلامالصلاة

العربية.الهلاليةالسنةأولالمحرمفإن

المحرمفيوذلك،ع!ي!اللهرسولابنإبراهيمأمماريةتوفيت-عشرةستسنةأعني-السنةهذهوفي

الناسيجمعوكان،الخطاببنعمرعليهاوصلى،واحدوغيرجرير)2(وابنالواقديذكرهفيمامنها

إسكندريةصاحبأهداها،القبطيةماريةوهي،وأرضاهاعنهااللهرضيبالبقيعودفنت،جنازتهالشهود

)3(سيرينأختهامعهاوكان،منهذلكفقبل،!ي!اللهلرسولوهداياتحفجملةفي-مينابنجريجوهو-

المقوقسأهدىويقال!.حسانبنالرحمنعبدابنهلهفولدت،ثابتبنلحسان!اللهرسولوهبهاالتي

اسمهخصياغلامامعهنوأهدى.وسيرينلماريةخادمتينكانتاأنهمافيحتمل،)4(أخريينجاريتينمعهما

قدوموكان.الإسكندريةعملمنحريرحلةوأهدى،الدلدلاسمهاشهباءبغلةذلكمعوأهدى،مأبور

،شهراعشرينفعاش،السلامعليهبإبراهيم!صاللهرسولمنماريةفحملت.ثمانسنةفيالهديةهذه

تدمع":وقالعليهوبكى(!واللهرسولعليهحزنوقد.سواءبسنة)!ي!اللهرسولأبيهقبلومات

ذلكتقدموقد.")د(لمحزونونإبراهيميابكوإنا،ربنايرضيماإلانقولولا،القلبويحزن،العين

وأعجب!ي!اللهرسولعندحظيتوقد.الحسانالخيراتالصالحاتمنهذهماريةوكانت.عشرسنةفي

مصرديارمنمنهماكلافإن،الخليلسريةهاجرتشابهوهي،حلوة:أي،ملاحةجميلةوكانت،بها

.السلامعليهما،جليلوخليل،كريمنبيئوتسراها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مقحمة.(عنو)،السهيليعنحكاه:والمطبوعالأصلفي

.(438/)تاريخهفي

.(4933/)والإصابة(41868/)الاستيعابعنأثبتناوما،شيرين:ط،أفي

تحريف.وهو؟أخرتين:طفي

الفضائل،في(2315)صحيحهفيومسلم(3491/)أحمدمسندفيوهو،عنهاللهرضيأنسعنالحديث

الجنائز.في(2092)رقم(762/)صحيحهفيحبانوابن
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استوخموا)1(الصحابةأنوذلك،الكوفةإلىالمدائنمنوقاصأبيبنسعدانتقلمنهاالمحرمفي

ذلك،فيعمرإلىسعذفكتب،وغبارهاذبابهالكثرة،أبدانهموضعفت،ألوانهموتغيرت،المدائن

(زيادبن)وسلمانحذيفةسعذفبعث.إبلهايوافقحيثإلاتصلحلاالعربإن:(عمر)فكتب

رملةفيحصباءوهي،الكوفةأرضعلىفمزا.لإقامتهميصلحمناسبامنزلاللمسلمين)2(يرتادان

ودير،عمروأمودير،النعمانبنتحرقةدير)3(ثلاثديراتهنالكووجدافأعجبتهما،حمراء

اللهم:منهماواحدكلوقال،هنالكفصليافنزلا،الكوفةهذهخلالخصاص)4(ذلكوبين،سلسلة

والبحار،هوتوماوالنجوم،ذرتوماالريحورب،أقلتوماالأرضورب،أظلتوماالسماءرب

منزلواجعلهاالكوفةهذهفيلنابارك،أجنتوماوالخصاص،أضلتوماوالشياطين،جرتوما

بالخبر.سعدإلىكتباثم،ثبات

فيهاوضعبناء)5(أولفكان،محرمهافيالسنةهذهأولفيإليهاوسار،الكوفةباختطاطسعدفأمر

سهمهسقطفحيثجهاتالأربعإلىالمسجدمنفرمى،الرميشديدراميارجلاسعدوأمر.المسجد

المنازلبنواماأولفكان،المالوبيتللإمارةالمسجدمحرابتلقاء)6(قصراوعمر،منازلهمالناسبنى

يجاوزواولايسرفوالاأنبشرط،عمرأمرعنباللبنفبنوها،السنةأثناءفي)7(فاحترقت،بالقصب

الموكل)8(هياجأباسعدوأمر،الكوفةفأنزلهم،عليهفقدمواوالقبائلالأمراءإلىسعدوبعث.الحد

وعشرينثلاثينذلكدونولما.ذراعاوسعأربعينالمنهجللطريقويدعوايعمروابأنفيهاالناسبإنزال

منسعدا،تمنعأالناسغوغاءفكانت،السوقمنقريحثقصزلسعدوبني.أذرعسبعةوللأزقة،ذراعا

بعثالخطاببنعمرالكلمةهذهبلغتفلما،الصويتسكن:ويقولبابهيغلقفكان،الحديث

منيرجعثمالقصربابويحرقحطباويجمعزنادهيقدحأنالكوفةإلىانتهىإذافأمره،مسلمةبنمحمد

علىيجعلولا،الناسعنبابهيغلقلاأنسعداوأمر،عمربهأمرهمافعلالكوفةإلىانتهىفلما.فوره

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(وخم)اللسان.استوخمتهاوقدسكنهايوافقلمإذاووخيمةوخمةبلدة

الأشبه.هووالمثبت؟يريدان:أفي

.(دير)للسانموافقهناوما.النعمانابنحربةديراتثلاث:أفي

.(خصص)اللسان.القصبأوالشجرمنالبيتوهوخصجمع:الخصاص

وضع.ماأول:أفي

أبلقأ.قصرأ:أفي

.فاحترق:أفي

مالك.بنالهياجأبو:(444/)الطبريتاريخفي
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منفامتنعالمالمنشيئامسلمةبنمحمدعلىوعرضسعدذلكفامتثل،عنهالناسيمنعأحدابابه

عنهاعزلهحتى،ونصفا)1!سنينثلاثالكوفةفيذلكبعدسعدواستمر،المدين!إلىورجع،قبوله

خيانة.ولاعجزغيرمن،عمر

أ3-،/!ين!أيضااالحفإمإلىمح!ربحمموقدوملهالرومو،.+لصرع!يدةأبيقصة

،الجزيرةبأهل1واستجاشوا)م،بحمصعبيدةأبيحصارعلىعزمواالروممنجمعاأنوذلك

إلىوكتب،قنسرينمنعليهفقدمخالدإلىعبيدةأبوفبعث،عبيدةأباوقصدوا،هنالكممنوخلق

عمر؟أمريجيءحتىبالبلديتحصنأو،الروميناجر)3(أنفيالمسلمينعبيدةأبوواستشار،بذلكعمر

بهوأحاطبحمصوتحصن.وأطاعهمفعصاه،بمناجزتهمأشارفإنهخالداإلا،بالتحصنأشارفكلهم

حمصإلىوأقبلوافيههمماتركواولو،بأمرهمعنه)4(أهلهمشغوذالشامبلدانمنبلدوكل،الروم

كله.الشامفيالنظامنخرملا

عليهيقدميوممنحمصإلىويسيرهم،عمروبنالقعقاعمعالناسيندبأنسعدإلىعمروكتب

الروممالؤواالذينالجزيرةأهلإلىجيشايجهزأنإليهوكتب،محصوزفإنهعبيدةلأبينجدة،الكتاب

الكوفة:منمعاالجيشانفخرج.غنمبنعياضالجزيرةإلىالجيشأميرويكونعبيدةأبيحصارعلى

فبلغ،عبيدةأبالينصرالمدين!منبنفسهعمروخرج،عبيدةأبيلنجدةحمصنحوآلافأربعةفيالقعقاع

أعلم.والله،أشبهوهو،إسحاقابنقاله.سرغبلغإنماوقيل،الجابي!

إلىاانشمروا،بلادهمطرققدالجيشأنحمصعلىالروممعالذينالجزيرةأهلبلغفلما

جانبهمفضعفعليهمنائب!لينصرعمرالمؤمنينأميربقدومالروموسمعت،الروموفارقوا،بلادهم

عليهاللهففتح،عبيدةأبوذلكففعل،ليقاتلهمإليهميبرزبأنعبيدةأبيعلىخالدوأشار.جدا

إليهمالأمدادوصولوقبل،عليهمعمرورودقبلوذلك.فظيعةهزيمةالروموهزمت،ونصره

ثلاثبعدإليهموصلالمددوأن،بالفتحيخبره،بالجابي!وهو،عمرإلىعبيدةأبوفكتب.ليالبثلاث

فيمعهميدخلهمبأنالجوابفجاء؟عليهماللهأفاءممامعهمالقسمفييدخلهمهل)6(وسألهليال

فيعبيدةأبوفأشركهم،منهمخوفهممنالمددعنهانشمروإنما،ضعفإنماالعدوفإن،الغنيمة

.(455/)الطبريتاريخفيوالخبر.للسياقأقربهناوما،ونصف:ط،أفي(1)

.(جيش)اللسان.جيشامنهطلبأي:استجاشه)2(

.يناجزواأن:أفي)3(

بأهله.مشغول:أفي(4)

.ورجعواعادوا:انشمروا()د

خطأ.وهو؟وسألهم:أفي)6(
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الجؤيرةفتح

في:جريرابنقال.(عمربنسيفقالهفيما)2(الجزيرةفتحتالسنةهذهوفي:جرير)1(ابنقال)

كان:إسحافابنوقال.السنةهذهفيكونهافيعمربنسيففوافق.عشرةسبعسنةمنالحجةذي

بنسعدبنوعمرالأشعريموسىأبوصحبتهوفي.غنمبنعياضإليهاسار.عشرةتسعسنةفيذلك

الرهافنزل.العاصأبيبنوعثمان،شيءالأمرمنإليهليسالسنصغيرغلاموهو،وقاصأبي

نصيبين،إلى(الأشعري)موسىأبابعثثم.ذلكعلىحرانوصالحت،الجزيةعلىأهلهافصالحه

بنعثمانوبعث،البلدانهذهفافتتحت،داراإلىبنفسهوسار،العينرأسإلىسعدبنوعمر

ثم.شهيداالسلميالمعطلبنصفوانفيهقتل،قتالمنشيءعندهافكان،أرمينيةإلىالعاصأبي

.ديناربيتأهلكلعلى،الجزيةعلىالعاصأبيبنعثمانصالحهم

الموصلإلىانتهىحتىرجليهعلىفسلكغسانبناللهعبدبناللهعبدجاء:روايتهفيسيفوقال

برؤوسعمرإلىوبعث.الرقةأهلصنعكماوصنعوابالصلحفلقوه،نصيبينإلىانتهىحتىبلدإلىفعبر

وضعتلئنفواللهمأمنناأبلغنا:فقالوا.الجزيةأدوا:عمرلهمفقال،الجزيرةأهلعربمنالنصارى

فضحتمأنتم:لهمفقال.العرببينمنلتفضحناوالله،(الرومأرض)لندخلن)3(الجزيةعلينا

لأكتبنالرومإلىهربتمولئن،)4(قمأةصغر!وأنتالجزيةلتؤدنووالله،أمتكموخالفتم،أنفسكم

أنتموأما،جزيةفنسميهنحنأما:فقال.)5(جزيةتسمهولاشيئامنافخذ:قالوا.لأسبينكمثم،فيكم

إليهوأصغى:بلى:قال؟الصدقةسعدعليهميضعفألم:طالبأبيبنعليلهفقال.شئتممافسموه

منهم.بهورضي

(الشامإلىعنهاللهرضيعمرقدوما

فيسرغإلىفوصلالشامإلىعنهاللهرضيالخطاببنعمرقدمالسنةهذهوفي:(جرير.آابنقال

تلقاهوقد،سرغوصلأنهوالأشهر:قلت.الجابيةإلىوصل:سيفوقال،إسحاقبنمحمدقول

.(453/)تاريخهفي(1)

.الطبريعنهناوما.الجزائر:طفي)2(

تحريف.؟لنرحلن:أفي)3(

لذ:وغيرهالرجلقمأمنقميءجمع:قمأة.(صغر)اللسان.والهوانالذلوهووالصغارالصغرمن:صغرة)4(

.(قمأ)اللسان.قميئأوصاروصغر

.النحويللسياقهناوما،تسميه:ط،أفي)5(

.(465/)تاريخهفي()6
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وقعقدالوباءبأنفأخبروهسرغإلى،الوليدبنوخالد،سفيانأبيبنويزيد،عبيدةأبو،الأجنادأمراء

ترجعفلالأمرجئتقدأنت:يقولقائلفمن،عليهفاختلفواوالأنصارالمهاجرينعمرفاستشار،بالشام

أمرعمرإنفيقال.الوباءهذاعلىمج!ي!اللهرسولأصحاببوجوهتقدمأننرىلا:يقولقائلومن.عنه

قدرإلىاللهقدرمننفز!نعم:قال؟اللهقدرمنأفرارا:عبيدةأبوفقال.الغد)1(منبالرجوعالناس

بقدررعيتهاالخصبةرعيتفإن،مجدبةوالأخرىمخصبةإحداهماعدوتينذاوادياهبطتلوأرأيت،الله

.عبيدةأبايايقولهاغيركلو:قالثم؟اللهبقدررعيتهاالجدبةرعيتأنتوإن،الله

بعضفيمتغيباعوفبنالرحمنعبدوكان:)2(البخاريصحيحفيوهوروايتهفيإسحاقابنقال

قومبأرضبهسمعتمإذا":يقول!اللهرسولسمعت،علماذلكمنعنديإن:قالقدمفلما،شأنه

لكونه(يعني)-عمراللهفحمد."منهفراراتخرجوافلافيهاوأنتمبأرضوقعوإذا،عليهتقدموافلا

.بالناسورجع-رأيهوافق

بنإبراهيمعن،ثابتأبيبن)4(حبيبعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

مج!ي!:اللهرسولقال:قالوازيدبنوأسامةثابتبنوخزيمةوقاصأبيبنمالكبنسعدعن،سعد

منهاتخرجوافلابها)5(وأنتمبأرضوقعفإذا،قبلكمقوئمبهعذبعذابوبقيةرجزالطاعونهذاإن"

."عليهتدخلوافلابأرضبهسمعتموإذا،منهفرارا

بنسعدعن،سعد)7(بنويحيىالمسيببنسعيدحديثمنأيضا(أحمد)(الإمام)ورواه

به.وقاصأبي

سيفاوكأن،ارتفعثمالسنةهذهمنالمحرمفيبالشاموقعقدالوباءكان:عمر)8(بنسيفقال

الأمروليس،المسلمينووجوهالأمراءمنخلقفيههلكالذي،عمواسطاعونهوالوباءهذاأنيعتقد

تعالى.اللهشاءإنسنبينهكما،هذهبعدالمستقبلةالسنةمن،عمواسطاعونبل،زعمكما

وينظر.الأمراءويزور،البلدانيطوفأنعلىعزمقدكانعمرالمؤمنينأميرأنعمربنسيفوذكر

)2(

)3(

)4(

زد(

)6(

)7(

)8(

.الغزومن:أفي

الطب.في(9572)البخاريصحيح

صحيح.وإسناده،(132/وه1182/)المسندفي

.الثوريهووسفيان،أثبتناهماوالصواب،خطأ"حسينبنسفيان":طفي

والمسند.أعنهناوما،فيها:طفي

المسيب.بنسعيدحديثمن(186وو.117418/)المسندفي

ذكركماالمسندفيأحمدأخرجهاأبيهعنوروايته،وقاصأبيبنسعدبنيحيىوهو،خطأوهو"سعيد":طفي

.176(و17وه)1/173فيالمصنف

.(458/)الطبريتاريخ
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يقولقائلومن،بالعراقإبدأيقولقائلفمنالصحابةعليهفاختلف،الخيرمنآثرواومااعتمدوهفيما

فإنه،عمواسطاعونفيالمسلمينمنماتمنمواريثقسملأجلالشامقدومعلىعمرفعزم.بالشام

بعدالشامقدومعلىعزمعمرأنيقتضيوهذا.ذلكعلىفعزمبالشامالمسلمينعلىقسمهاأشكل

.سرغقدومغيرآخرقدومفهو،سيأتيكماعشرةثمانيسنةفيالطاعونكانوقد،عمواسطاعون

أعلم.والله

الناسمواريثضاعت:عمرقال:قالواالنعمانبنوالربيعحارثةوأبيعثمانأبيعن:سيفقال

.أمريإليهموأنبذالبلادفيفأتقلبأرجعثم،نفسيفيمالهموأقيمالمواريثفأقسمبهاأبدأ،بالشام

يدخلهاولم).عشرةسبعسنةفيومرتين،عشرةستسنةفيمرتينمراتأربعالشامعمرفأتى:قالوا

سبعسنةفيعمواسطاعونبكونيقولأنهسيفعنذكرناهمايقتضيوهذا.الأخريينمنالأولىفي

.عشرةثمانيسنةفيكانأنهإلىفذهبوا،واحدوغيرمعشروأبوإسحاقبنمحمدخالفهوقد(عشرة

شاءإن)1(تفصيلهسيأتيماعلى،الأعيانمنوغيرهم،سفيانأبيبنويزيدومعاذعبيدةأبوتوفيوفيه

تعالى.الله

عقواس)2(طاعونأخبارغنشيء(ذكرأ

ابنأورده،وغيرهمالصحابةأشرافمنوغيرهمسفيانأبيبنويزيدومعاذعبيدةأبوفيهتوفيالذي

)3(.
السنة.هذهلمحيجرير

شهاببنطارقعنالبجلياللهعبدبن)5(المخارقعن،شعبةعن:)4(إسحاقبنمحمدقال

فقدتخفوا)6(لا:قالجلسنافلما،عندهلنتحدث،بالكوفةدارهفيوهو،موسىأباأتينا:قالالبجلي

بلادكمفسيحفيفتخرجواالقريةهذهعنتتنزهواأنعليكمولا،السقمبهذاإنسانالدارفيأصيب

لوأنهخرجمنيظنأنذلكمن،يتقىممايكرهبماسأخبركمفإني،البلاءهذا)7(يرتفعحتى،ونزهها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

أ:تعيينه.في

منبالقربفلسطينمنكورةوهي-وثانيهأولهبفتحغيرهورواه،أولهبكسرالزمخشري-ورواه:عمواس

كثيرخلقفيهفماتالشامأرضفيفشاثم،عنهاللهرضيالخطاببنعمرأيامالطاعونابتداءكانومنها،فلسطين

-4/157)البلدانمعجم.للهجرة18سنةفيوذلكغيرهمومن،عنهماللهرضيالصحابةمنيحصىلا

158).

.(456/)تاريخهفي

.(61-406/)الطبريتاريخ

التهذيب.رجالمن،خليفةبنمخارق:ويقال،جابربناللهعبدبنمخارقوهو،محرف،"المختار":طفي

.الطبريتاريخعنهناوما،تحفوا:ط،أفي

.الوباءهذايرفع:أفي
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عليهفلاالمسلمالمرءهذاذلكيظنلمفإذا،يصبهلمخرجلوأنهذلكفأصابهأقاممنويظن!ماتقام

)1(اشتعلفلما،عمواسطاعونعامبالشامالجراحبنعبيدةأبيمعكنتإني،عنهيتنزهوأنيخرجأن

ليعرضتقدفإنه،بعدأما،عليكسلائمأن:منهليستخرجهعبيدةأبيإلىكتبعمرذلكوبلغالوجع

تقبلحتىيدكمنتضعهلاأنهذاكتابيفينظرتإذاعليكفعزمت،بهاأشافهكأنأريدحاجةإليك

إلي.

كتبثم.المؤمنينلأميراللهيغفر:فقال،الوباءمنيستخرجهأنأرادإنماأنهعبيدةأبوفعرف:قال

عنهم،رغبةبنفسيأجدلاالمسلمينمنجندفيوإني،إليحاجتكعرفتقدإنيالمؤمنينأميرياإليه

المؤمنين،أميرياعزمتك)2(منفخلني،وقضاءهأمرهوفيهمفياللهيقضيحتىفراقهمأريدفلست

.جندي)3(فيودعني

قد.وكأن،لا:قال!؟عبيدةأبوأماتالمؤمنينأميريا:الناسفقال!.بكىالكتابعمرقرأفلما

مرتفعةأرضإلىفآرفعهمعميقةأرضاالناسأنزلت94(فإنكبعدأما)عليك:سلامإليهكتبثم:قال!

نزهة.

بماجاءنيقدالمؤمنينأميركتابإن،موسىأبايا:فقال!دعانيكتابهأتاهفلما:موسىأبوقال

قدصاحبتيفوجدتلأرتحلمنزليإلىفرجعت،بهمأتبعكحتىمنزلاللناسفأرتدفأخرج،ترى

قلت:؟أصيبتقدصاحبتكلعل:فقال!.حدثأهليفيكانلقدوالله:وقلتإليهفرجعت،أصيبت

حتىبالناسسارثم،أصبتلقدوالله:فقالطعنغرزهفيرجلهوضعفلما،لهفرحلببعيرفأمر،نعم

.الوباءالناسعنورفعالجابيةنزل!

قومه-منرجل-رابهعن،حوشببنشهرعن،صالحبنأبانعن،إسحاق)5(بنمحمدوقال

عبيدةأبوقامالوجعاشتعللما:قال!.عمواسطاعونشهدقدوكان،أبيهبعدأمهعلىخلفقدوكان

قبلكمالصالحينوموتنبيكمودعوة(آربكمرحمةالوجعهذاإن،الناسأيها:فقال!خطيباالناسفي

جبل،بنمعاذالناسعلىوأستخلففمات،فطعن،حظهعبيدةلأبييقسمأناللهيسأل!عبيدةأباوإن)

الصالحينوموت،نبيكمودعوة،ربكمرحمةالوجعهذاإن،الناسأيها:فقال.بعدهخطيبافقام

فدعاقامثم،فماتالرحمنعبدابنهفطعن،حظهممعاذلال!يقسمأنتعالىاللهيسأل!معاذاوإن(قبلكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تحريف.،استقل:أفي

عزيمتك.:أفي

.وجنديودعني:أفي

أنزلت.وإني:أفي

.(62-461/)الطبريتاريخ

بكم.رحمة:طفي
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بماليأنأحبما:يقول!ثم،كفهظهر)1(يقلبثم،إليهاينظررأيتهفلقدراحتهفيفطعن،لنفسه

أيهافقال!خطيبافيهمفقام،العاصبنعمروالناسعلىاستخلفماتفلما.الدنيامنشيئا(فيك)

)3(واثلةأبوفقال!.الجبال!فيمنهفتحصنوا)2(،الناراشتعال!يشتعلفإنماوقعإذاالوجعهذاإن،الناس

عليكأردماوالله:فقال!.هذاحماريمنشروأنت!ي!اللهرسول!صحبتلقدوالله(كذبت):الهذلي

ذلكفبلغ:قال.عنهماللهودفعهفتفرقواالناسوخرجخرجثم:قال!.عليهنقيملااللهوآيم،تقولما

كرهه.مافواللهالعاصبنعمرورأيمنالخطاببنعمر

جندعلىمعاويةأمر،سفيانأبيبنويزيدعبيدةأبيمصابعمرإلىآنتهىولما:إسحاقابنقال

وخراجها.الأردنجندعلىحسنةبنشرحبيلوأمر،وخراجهادمشق

وطال!مثلهمايرلممرتينوقععمواسطاعونكانلما:قالواشيوخهعنعمربنسيفوقال!)

لذلك.المسلمينقلوبوتخوفتالعدوطمعحتى،الناسمنكثيزخلقوفني،مكثه

.الأمراءعلىأمرهاأشكللماماتواالذينمواريثفقسمالشامإلىذلكبعدعمرقدمولهذا:قلت

والمنة.الحمدودلهالشامإلىلمجيئهجانبكلمنالأعداءوآنقمعت،بقدومهالناسقلوبوطابت

أرادفلما:قال!-عشرةسبعسنةآخرفيعمواسطاعونبعدعمرقدومذكرهبعد-سيف)4(وقال!)

عليكموليتقدإنيألا:قال!ثمعليهوأثنىاللهفحمدالناسخطبمنهاالحجةذيفيالمدينةإلىالقفول!

ومنازلكمفيأكمبينكمفبسطنا)5(،اللهشاءإنأمركممناللهولآنيالذيفيعليالذيوقضيت

عليكمووسعنا،لكموبوأنا)6(الفروجلكموهيأنا،الجنودلكمفجندنا،لديناماوأبلغناكم،ومغازيكم

وأرزاقكمبأعطياتكملكموأمرنا،أطعماتكملكموسمينا،شامكممنعليهقاتلتمومافيؤكمبلغما

بالله.إلاقوةولااللهشاءإنبهنعملفليعلمنابهالعملينبغيشيئاعلمفمن.ومغانمكم

اللهرسول!أدرككانأحديبقفلمفأذنفأمره؟فأذنبلالاأمرتلو:الناسفقال!الصلاةوحضرتقال!

.!ولذكرهلبكائهميدركهلممنوبكى،بكاءأشدهموعمر،لحيتهبلحتىبكى)7(إلايؤذنوبلال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

يقئل.:(462/)الطبريتاريخفي

الجبل.فيدخلواأيالقومتجبل:هامشهوفي،فتجئلوا:الطبريتاريخفي

الهذلي:واثلةوأبو(4215/)والإصابة(462/)الطبريتاريخمنوالمثبت،خطأ؟وائلأبو:ط،أفي

المختصردمشقتاريخفيعساكروابن(1691/)مسندهفيأحمدأخرجه،هذاوخبرهالشامفتوحشهدصحابي

(/92174).

.(غريبةكائنة)فقرةقبلأفيالقوسينبينماسيرد

قسطنا.:الطبريتاريخفي

.(3234/)النهاية.الثغورهي:والفروج.تحريفوهو؟العروج:طوفي،وبوأنافيأكم:أفي

وبكى.إلأ:أفي
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بعثالخطاببنعمرأنالمجالدأبيعنعمربنسيفطريقمنالسنةهذهفيجرير)1(ابنوذكر

فيفقال،بخمرمعجونبعصفرالنورةبعدوتدلكه،الحمامإلىدخولهفيالوليدبنخالدعلىينكر

فلاالخمرمسنحرموقد،وباطنهالإثمظاهرحرمكما،وباطنهالخمرظاهرحرمقداللهإن:كتابه

غيرغسولافعادتقتلناهاإنا:خالدإليهفكتب.تعودوافلافعلتمفإن،نجسفإنهاأجسامكمتمسوها

.()2(لذلكفآنتهىعليهاللهأماتكمفلابالجفاءآبتلواقدالمغيرةالأنأظنإني:عمرإليهفكتب.خمر

اللهرحمهم،غفيزوجمكثيربشرفماتأيضاطاعونالسنةتلكالبصرةأهلوأصاب:سيفقال

أجمعين.عنهماللهورضي

فقال.أربعةإلامنهميرجعفلمالشامإلىأهلهمنسبعينفيهشامبنالحارثوخرج:قالوا

أ-.جأاعقا:ذلكفيخالد)3(بنالمهاجر

كاربيفننالمإنوالشامبهيعرسالشاميسكنمن

شاربلهميقصصلمعشرونفرسانهمريطةبنيأفنى

العاجب)4(يعجبهذالمثلمثلهمأعمامهمبنيومن

الكاتبلناخطماذلكمناياهموطاعوناطعنا

أيضاقنسرينعنخالدعزلفيهاغريبةكائنة

الرومدربسلكا:أي،غنمبنوعياضالوليدبنخالدأدربالسنةهذهوفي:(جرير)ابنقال

حارثةوأبيعثمانأبيعن،سيفطريقمنروىثم.كثيراوسبياعظيمةأموالأفغنموا،عليهموأغارا

رفدهيبتغونالناسانتجعهالصائفةمنجزيلةأموالومعهخالدرجعلما:قالوا،المجالدوأبيوالربيع

إلىكتبعمر)6(ذلكبلغفلما،الافبعشرةفأجازهقيسبنالأشعثعليهدخلممنفكان،ونائله

العشرةهذهعنويسألهبعمامتهويقيدهقلنسوتهعنهوينزععمامتهويكشفخالدايقيمأنيأمرهعبيدةأبي

عناعزلهثم،)7(خيانةفهيالصائفةمالمنكانوإن،سرففهومالهمنالأشعثأجازهاكانإن،آلاف

ففعلبلالإليهوقام،المنبريديبينخالدوأقيم،المنبرعبيدةأبووصعدخالداعبيدةأبوفطلب.عمله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الإسنادوفي،المتروكالتالف؟عمربنلسيف"والردةالفتوح"منكنايةمنقول(466/)الطبريتاريخفيالخبر

خالدافإنذلكومع؟ومستبعدمنكرومتنه،الصحابةعلىالحقدفيشيخهمنأكثرالهالكإبراهيمبنشعيبتلميذه

.931()8/الطبريتاريخضعيفوانظر.الحقإلىانتهىخطأهعلمولما،اجتهدعنهاللهرضي

ذلك.إليه:الطبريتاريخفي

الوليد.بنخالدبنللمهاجر(465/)الطبريتاريخفيالأبيات

أعجب.:الطبريتاريخوفي،عجب:أفي

.(466/)تاريخهفي

ذلك.عمربلغفلما:أفي

جناية.:أفي
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نزلثم،يتكلملاساكتعبيدةوأبوهذا.بالكتابقدمالذيوالبريد)1(هوالخطاببنعمربهأمرما

ثم.ذلكفيلهقصدلاأنهوعرفخالدفعذره،وإرادتهاختيارهبغيركانمماخالدإلىواعتذرعبيدةأبو

وساروودعهمأيضافخطبهمحمصإلىبأهلهوسار،)2(وودعهمالبلدأهلفخطبقنسرينإلىخالدسار

الطويلأمنأ:الشاعر)3(قولعمرأنشدعمر(علىخالد)دخلفلما،المدينةإلى

صانعفاللهالأقواميصنعوماصانعكصنعكيصنعفلمصنعت

فما:قال.والسهمانالأنفالمن:فقال،آلافبعشرةمنهتجيزالذياليسارهذاأينمنسألهثم

لكريم،عليإنكوالله:قالثمألفاعشرينمنهوأخذوعروضهأموالهقومثم،فلكألفاالستينعلىزاد

.شيءعلىاليومبعدليتعملولن،لحبيبإليوإنك

إلىعمركتب:قالسهل)5(بنعديعن،أبيهعن،المستوردعن،اللهعبدعن،سيف)4(وقال

هواللهأن(يعلمواأن)فأحببتبهفتنواالناسولكن،خيانةولاسخطةعنخالداأعزللمإني:الأمصار

الصانع.

قال.مثلهفذكر...عمرعلىخالدقدملما:قال،سالمعن،مبشرعن،سيفرواهثم

:الواقدي

،الحرمأنصاببتجديدوأمرالحرامالمسجدفيوعمر،منهارجبفيعمراعتمرالسنةهذهوفي

.يربوعبنوسعيد،العزىعبدبنوحويطب،عوفعبدبنوأزهر،نوفلبنلمخرمةبذلكأمر

عمرةفيمكةعمرقدم:قالجدهعن،أبيهعن،المزنياللهعبدبنكثيروحدثني:الواقديقال

ذلكقبليكنولم-والمدينةمكةبينمنازليبنواأنالمياهأهلفكلمهالطريقفيفمر،عشرةسبعسنة

.والماءبالظلأحقالسبيلابنأنعليهموشرطلهمفأذن-بناء

بنتفاطمةمن،طالبأبيبنعليبنتكلثومبأمعمرتزوجوفيها:()الواقديقال

أمهرهاوأنهبهاتزويجهصفةومسندهعمرسيرةفيذكرناوقد.القعدةذيفيبهاودخل،ع!ي!اللهرسول

سببيإلاالقيامةيومينقطعفإنهونسبسببكل"!مماللهرسوللقولتزوجتهاإنما:وقال،ألفاأربعين

)6(
ولسبي"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.والبريدي:أفي

وودهم.:أفي

.أنشدهعمردخلفلما:أفي

.(468/)الطبريتاريخ

سهيل.ابن:الطبريتاريخفي

حسن.حديثوهووغيرهما(421)3/المستدركفيالحاكم،()2635الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجهالحديث
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!هولص*أبىوولايةا!ب!حوةعنضمعبةبنالمغيوةعزلض.؟!*! حهءلح،19

شعبةبنالمغيرةإليهيشخصأنوأمره،البصرةالأشعريموسىأباعمرولىالسنةهذهوفي:قال

،بكرةأبو:المسيببنسعيدعن،الزهريعن،معمرحدثنيفيماعليهفشهد.الأولربيعفي

وملخصها:القصةهذهلا)1وسيفالواقديذكرثم.وزياد،عبيدبنونافع،البجليمعبدبنوشبل

بنينساءمنويقال،صعصعةبنعامربنينساءمن،الأفقمبنتجميلأملهايقالكانامرأةأن

علىتدخلوكانت،والأشرافالأمراءنساءتغشىوكانت،عنهاتوفيقدثقيفمنزوجهاوكان.هلال

الطريق،بينهماوكان،بكرةأبيدارتجاهالمغيرةداروكانت،البصرةأميروهوشعبةبنالمغيرةبيت

بكرةأبيوبينالمغيرةبينيزاللاوكان،المغيرةدارفيكوةعلىتشرفكو!بكرةأبيداروفي

فقامالكؤةبابالريحفتحتإذ،)3(العليةفييتحدثونجماعةوعندهدارهفيبكرةأبوفبينما.)32شنآن

فقال،يجامعهاوهو،رجليهاوبينامرأةصدرعلىهووإذا،مفتوحةالمغيرةكوةفإذا،ليغلقهابكرةأبو

تلكيجامعوهوإليهفنظروافقاموا.جميلبأميزنيأميركمإلىفانظرواتعالوا:لأصحابهبكرةأبو

:فقال.-الآخرالجانبمنرأساهماوكان-؟جميلأمإنهاقلتأينومن:بكرةلأبيفقالوا،المرأة

المغيرةخرجفلما.يظنونفيمافعرفوها.جميلأمهذه:بكرةأبوفقالالمرأةقامتفرغافلما،انتظروا

.يتقدمأنبكرةأبومنعهبالناسليصلي-اغتسلوقد-

،المغيرةوعزل.البصرةعلىأميرا(الأشعري)موسىأباعمرفولى،ذلكفيعمرإلىوكتبوا

إلا(جاءولا)زائراولاتاجراموسىأبوجاءماوالله:المغيرةفقال.البرد)4(فنزلالبصرةإلىفسار

بلغنيفإنهبعدأما:فيهكتابأوجزهوعمرمنكتاباالمغيرةوناول،الناسعلىموسىأبوقدمثم.أميرأ

عليكموليتقدإني:البصرةأهلإلىوكتب.والعجليديكفيمافسلمأميراموسىأبافبعثتعظيمنبأ

ثم)فيأكملكموليجبي،دينكمعنوليدفع،عدوكمبكموليقاتل،لضعيفكمقويكممنليأخذموسىأبا

رضيتهاإني:وقال)عقيلةتسمىالطائفمولداتمنجاريةموسىلأبيالمغيرةوأهدى(بينكمليقسمه

بنوزياد،كلدةبنونافع،بكرةأبووهم(عليهشهدواوالذينالمغيرةوارتحل.(فارهة!حوكانت،لك

هؤلاءسل:المغيرةفقال.المغيرةوبينبينهمجمععمرعلىقدموافلما.البجليمعبدبنوشبل،أمية

لمفكيفمستقبليكانوافإن،وعرفوهاالمرأةرأواوكيف؟مستدبرهمأومستقبلهم؟رأونيكيفالأعبد

.(72-496/)الطبريتاريخفيبكاملهاالقصة(1)

.(2305/)النهاية.أبغضته:وشناناشنئاأشنؤهشنئته:يقال)2(

.(علا)والقاموس(3592/)النهاية.العلاليوالجمعالغرفة-وكسرهاالعينبضمهي-علئه)3(

البريد.فبرد:أفي(4)

.(فره)اللسان.مليحةحسناءكانتإذا:فارهةجارية()5
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وكانتامرأتىالاأتيتماوالله؟امرأتىعلى)2(منزلىفىالنظراستحلوافكسفمستدأ؟)1(" بريويسسروا

فيكالميلويخرجهيدخلهوهوجميلأمرجليبينرآهأنهعليهفشهدبكرةبأبيعمرفبدأ.تشبهها

قال!:رأسها)4(استبنت)3(فكيف:قال!.مستدبرهما:(قال!)؟رأيتهماكيف:قال!،المكحلة

استقبلتهما.:قال!؟استدبرتهماأماستقبلتهمافقال!،ذلكبمثلفشهدمعبدبنشبلدعاثم.تحاملت

فرأيتامرأةرجليبينجالسأرأيته:قال.شهادتهمبمثلزياديشهدولمبكرةأبيشهادةبمثلنافعوشهد

في)6(كالميلرأيتهل:قال!.شديداحفزانا)5(وسمعت،مكشوفتينواستينيخفقانمخضوبتينقدمين

عمرأنوروي.فتنح:قال.أشبههاولكنلا:قال؟المرأةتعرففهل:قال.لا:قال؟المكحلة

بآلشهداءيأتوالمفإد):تعالىقولهيقرأوهو،الحدفجلدوابالثلاثةأمرثمذلكعندكبرعنهاللهرضي

اللهأسكت،اسكت:قال!.الأعبدمناشفني:المغيرةفقال!(14:النورأ!هواتبهذبونهمأللهعندفاولنك

.بأحجاركلرجمناكالشهادةتمتلووالله،فاك

)8(تيرىونهرومناذر)7(الأهوازفتح

عنسيفطريقمنروىثم.عشرةست(سنةفي:وقيل)،السنةهذهفيكان:جرير)9(ابنقال!

فجهز،الفرسمنالقادسيةيومفرممنوكان)الأقاليمهذهعلىتغلبقدكانالهرمزانأنشيوخه

منهوأخذوا،عليهاللهفنصرهم،لقتالهجيشينالكوفةمنغزوانبن(وعتبة،البصرةمنموسىأبو

مصالحتهموطلبصانعهمثم،أرادوامنوقتلوا،أرادواماجيشهمنوغنموا،دجيلإلىدجلةبينما

وبعث،عمرإلىوالبشارةبالأخماسوبعثما،فصالحهغزوانبنعتبةذلكفيفشاورا،بلادهبقيةعن

بمشاورتهويأمرهبهيوصيهعتبةإلىوكتب.عندهوحظيبهعمرفأعجب.قيسبنالأحنففيهموفدا

وحسن،نفسهوغرته،الأكرادمنبطائفةواستعان،والصلحالعهدالهرمزاننقضثم.برأيهوالاستعانة

،كثيراوخلقا،غفيراجماجيشهمنوقتلواعليهفنصرواالمسلمونإليهفبرز.ذلكفيعملهالشيطانله

أستتر.لم:الطبريتاريخفي(1)

إلى.:أفي)2(

استثبت.:الطبريتاريخفي)3(

رؤوسهما.:أفي(4)

.(حفز)اللسان.المتتابعالشديدالنفس:حفزانا()5

.كالمرود:أفي()6

.(5991/)البلدانومعجم(41263/)استعجممامعجم.قريتانوهما.الأهوازقرىمنقرية:مناذر)7(

.(266/)البلدانمعجم.الأهوازنواحيمنتيرىنهر:مقصور:تيرى)8(

.(472/)تاريخهفي()9
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عمرإلىوبعثوا،بهافتحصن،تستر)1(إلىوالبلدانالأقاليممنبيدهمامنهواستلبوا،عظيماوجمعا

الوافر(منأ-عنه)2(اللهرضيصحابياوكان-ذلكفيسريعبنالأسودقالوقد.بذلك

)4(يطيعفيمنحافظواولكنأبينا)3(بنوأضاعمالعمرك

يضيعفيمنأمرهأضاعواقوموعصاهربهمأطاعوا

قبوعفيهاكبةفلاقواكتابينهنههالامجوس

الجميعيثفنه)5(الشدسريعجوادعلىالهرمزانوولى

الربيعنجم)6(إذالجسرغداةكرهاالأهوازسرةوخلى

الوافر(منأ:أيضاصحابياوكانالسعديزهيربنحرقوصوقال

ذخائرناحيةكلفيلهابلادعلىالهرمزانغلبنا

نواحيها)7(بواكرصارتإذافيهاوالبحربرهمسواء

زواخرلهايزاللاجعافر)8(بجانبيهيعجبحرلها

صلحاالأولىالمرةتسترفتح

عشرةستسنةفي:غيرهوقال.وروايتهسيفقولفيالسنةهذهفيذلككان:جرير)9(ابنقال

طريقمنساقثم،فتحهاعنالخبرذكر:جريرابنقالثم.عشرةتسعسنةفيكانت:غيرهوقال

وفر،الأهوازسوقزهيربنحزقوصافتتحولما:قالوا1(وعمرو)0والمهلبوطلحةمحمدعن،سيف

حتىيتبعهجزءزالفما-بذلكعمركتابعنوذلك-معاويةبنجزءإثرهفيفبعث،يديهبينالهرمزان

البلادتلكعلىجزءواستحوذ،تطلبهجزءأوأعجز،بلادهافيالهرمزانفتحصن1(رامهرمز)1إلىانتهى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(292/)البلدانمعجم.بخوزستانمدينةأعظم-وراءالأخرىالتاءوفتحالسكونثمبالضم-:تستر

.(476/)الطبريتاريخفيالأبيات

تحريف.،بنوبنينا:أفي

الأشبه.وهوالطبريتاريخعنهناوما،يطيعوا:ط،أفي

واحد.بمعنىوالروايتان،يتبعه:أفي

.(نجم)اللسان.طلعنجم

نواجبها.:الطبريتاريخوفي.ط،أفيكذا

.(جعفر)اللسان.النهروهو،جعفرجمع:الجعافر

.(477/)تاريخهفي

خطأ.؟وعمر:أفي

معجم.والأترنجوالجوزالنخلتجمعخوزستانمدنبينمنوهي،خوزستانبنواحيمشهورةمدينة:رامهرمز

.(317/)البلدان
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ومواتها،خرابهاإلىالأنهاروشق،عامرهاوعمر،أهلهاعلىالجزيةفضرب،والأراضيوالأقاليم

منطلب،المسلمينلمجاورةعليهبلادهضيقالهرمزانرأىولما.والجودةالعمارةغايةفيفصارت

إلىعتبةوكتب،غزوانبنعتبةإلىحرقوصفكتب،حرقوصإلىفكتب،المصالحةمعاويةبنجزء

أخرومدائن،(1سابور)وجندي،وتستر،رامهرمزعلىبالمصالحةالعمريالكتابفجاء.ذلكفيعمر

عنه.اللهرضيعمربهأمركماذلكعلىالصلحفوقع.ذلكمع

البحرينناحيةمنفارس(بلاد)غزوذكر

سيفعنجريرابن()2(عن)

وولاهاعنهاعزلهعمركانفلما،الصديقأيامفيالبحرينعلىكانالحضرميبنالعلاءأنوذلك

أبيبنسعديباريالحضرميبنالعلاءوكان.إليهاالحضرميبنالعلاءأعادثم.مظعونبنلقدامة

وجاءواستعلىالسواد،يليماحدودوأخذ،دارهعنكسرىوأزاح،القادسيةسعدافتتحفلما.وقاص

ثظيرفارسفيفعلايفعلأن)العلاء(فأحب.البحرينناحيةمنالحضرميبنالعلاءبهجاءممابأعظم

فرقةفعلى،أجزاءفجزأهم،بلاده(أهل)لهفاستجاب،حربهمإلىالناسفندب،فيهمسعدفعلهما

وخليد،ساوىبنالمنذربنخليدالأخرىوعلى،همامبنالسوارالأخرىوعلى،المعلىبنالجارود

ذلكيكرهعمروكان-ذلكفيلهعمرإذنبغيروذلك،فارسإلىالبحرفيفحملهم.الجماعةأميرهو

فخرجوا،فارسإلىالبحرينمنالجنودتلكفعبرت-المسلمينفيهغزيا)ما(وأبا)3(بكرالله!صرسوللأن

،الناسأيها:فقالالمنذربنخليدالناسفيفقام،سفنهموبينبينهمفارسفحالت،إصطخرعندمن

فإنما،وقاتلوهمباللهفاستعينوا،لمحاربتهمجئتموأنتم،محاربتكمهذابصنيعهمالقومهؤلاءأرادإنما

إلىفأجابوه،الخاشعينعلىإلالكبيرةوإنهاوالصلاةبالصبرواستعينوا،غلبلمنوالسفنالأرض

خليدأمرثم،طاوسيدعىالأرضمنمكانفيشديداقتالافاقتتلواناهدوهمثمالظهرفصلواذلك

خرجواثم.مثلهاقبلهايقتلوالممقتلةفارسفقتلواظفرواثم،فصبرواوقاتلوافترجلواالمسلمين

أهلفيشهركووجدوا،سبيلأالبحرفيالرجوعإلىيجدواولم،سفنهمبهمفغرقتالبصرةيريدون

صنعماعمربلغولما.العدومنوامتنعوافعسكروا،بالطرقالمسلمينعلىأخذواقداصطخر

وأبغض،عليهالأشياءبأثقلوأمره،وتوعدهفعزلهإليهوبعث،عليهغضبهاشتد،الحضرميبنالعلاء

إليه،مضافا(وقاصأبيبنسعدإلىالعلاءفخرج)وقاصأبيبنبسعدالحق:فقال.إليهالوجوه

وعصاني،فارسأهلفأقطعهمبجيشخرجالحضرميبنالعلاءإن:غزوانبنعتبةإلىعمروكتب

.والمياهوالزروعالنخلبهاالخيرواسعةخصبة،بخوزستانمدينة:جنديسابور(1)

.97(4/)الطبريتاريخفيوالخبر.حكاهفيماوذلك:أفي(2)

خطأ.؟بكرأباولى:أفي)3(
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واضممهمالناسإليهمفاندب،(وينشبوا)1يغلبواأن،ينصرواإلاعليهمفخشيت،بذلكاللهيردلموأظنه

جماعةفانتدب،ذلكفيإليهعمربكتابوأخبرهمالمسلمينعتبة)2(فندب.يجتاحواأنقبلمنإليك

بنوحذيفة،هرثمةبنوعرفجة،عمروبنوعاصم،وقاصأبيبنهاشممنهم،الأبطال!الأمراءمن

رهم.أبيبنسبرة(أبو)الجميعوعلى.ألفاعشراثنيفي،وغيرهم،قيسبنوالأحنف،محصن

موضع()إلىانتهواحتىأحدايلقونلاالساحلعلىفساروا،سراعاالخيليجنبونالبغال!علىفخرجوا

وإذا،بطاوسالمسمىبالمكانفارسأهلوبين،العلاءأصحابمنالمسلمينبينكانتالتيالوقعة

تداعتوقد،جانبكلمنالعدوبهمأحاطقدمحصورونالمسلمينمنمعه)3(ومنالمنذربنخليد

إليهمالمسلمونفقدم.القتال!إلايبقولم،المشركينأمدادتكاملتوقد،وجهكلمنالأممتلكعليهم

وقتل.عظيمةكسرةالمشركينسبرةأبوفكسر،رأساالمشركينمعفالتقوا،إليهمفيههمماأحوجفي

أيديهم،منالمسلمينمنمعهومنخليداواستنقذ،باهرةجزيلةأموالامنهموأخذ.جداعظيمةمقتلةمنهم

.البصرةإلىغزوانبنعتبةإلىعادواثموالمنةالحمدودلهوذلهالشركودفع،وأهلهالإسلامبهوأعز

علىواستخلفالحجإلىفسارلهفأذنالحجفيعمراستأذن،الناحيةتلكفتحعتبةاستكملولما

ليرجعنعليهوأقسم،يفعلفلميقيلهأنوسأله،الموسمفيبعمرواجتمع،رهمأبيبنسبرةأباالبصرة

وأثنىعمرعليهفتأثر)4(،الحجمنمنصر!توهو،نخلةببطنفماتوجلعزاللهعتبةفدعا.عملهإلى

زمانهفييقعلم،تليهاوالتيالسنةتلكبقيةفوليها،شعبةبنالمغيرةبالبصرةبعدهوولى،خيراعليه

أمرهمنفكان،بكرةأبيمنالمرأةتلكفيالكلاموقعثم.عملهفيالسلامةمرزوقوكان،حدث

عنهم.اللهرضيعليهاوالياالأشعريموسىأباإليهابدثثم.قدمناما

الهرمزانوأسر(ورامهرمز)5(والسوسعنوةاثانيةتسترفتحذكر

عنهاللهرضيالخطالببنعمرإلىوبعثه

نأذلكسببوكان.التميميعمربنسيفروايةفيالسنةهذهفيذلككان:جرير)6(ابنقال!

منه.خلاصلاأمرفييقعواأو،النشابمنينشبوا()1

.فانتدبيحتاجواأن:أفي)2(

تبعه.ومن:أفي)3(

فتأسف.:أفي)4(

فيهموضعابهاووجد،الأشعريموسىأبييدعلىعنهاللهرضيعمرأيامفيفتحت،بخوزستانبلدة:السوس)5(

هناكماتوأنه،المقدسبيتفتحلماإليهانقلهبختنصرأنفأخبرذلكعنفسأل،السلامعليهالنبيدانيالجثة

فيهاودفنهتحتهحفرثمنهرافسكر،بدفنهعنهاللهرضيعمروأمر،قحطواإذابجثتهيستسقونالبلادتلكأهلفكان

.(281-3028/)البلدانمعجم.الآنإلىقبرهأينيدرىفلاعليهالماءوأجرى

.(498/)تاريخهفي)6(



791عنوةثانيةتسترفتحذكر

حصونهمفيإياهموقصدهمبلادهمالعرببملكويؤنبهموقتكلفيفارسأهليحرضكانيزدجرد

يقصدواوأن،المسلمينحربعلىوتعاقدواوتعاهدوافتحركوافارسوأهلالأهوازأهلإلىفكتب

معالأهوازإلىكثيفاجيشاأبعثأن-بالكوفةوهو-سعدإلىفكتب،عمرإلىالخبروبلغ.البصرة

فييكونونالأمراءالأعيانالشجعانمنرجالاوسمى،الهرمزانبإزاءوليكونواوعجلمقرنبنالنعمان

،مقرنبنوالنعمان،الحميرياللهعبدبنوجرير،البجلياللهعبدبنجريرمنهم،الجيشهذا

إلىابعثأنبالبصرةوهوموسىأبيإلىعمروكتب.السهمينذيبناللهوعبد:مقرنبنوسويد

،عمروبنوعاصم،مالكبنالبراءمعهوليكن،عديبنسهيلعليهموأمركثيف!أ(جنداالأهواز

سهل،بنالرحمنوعبد،محصنبنوحذيفة،هرثمةبنوعرفجة،ثوربنوكعب،ثوربنومجزأة

منكلوعلى،رهمأبيبنسبرةأبوجميعاالبصرةوأهلالكوفةأهلعلىوليكن.معبدبنوالحصين

وبهارامهرمزإلىفانتهىالبصريينفسبقالكوفةبجيشمقرنبنالنعمانفسار:قالوا.المددمنأتاه

قبليقتطعهأنطمعافبادره،المسلمينوبينبينهالعهدونقضجندهفيالهرمزانإليهفخرج،الهرمزان

فاقتتلا،بإربلمقرنبنالنعمانمعهفالتقى،فارسأهلينصرأنرجاءالبصرةأهلمنأصحابهمجيء

منفيهاماوأخذعنوةالنعمانفتسلمهارامهرمزوترك،تسترإلىوفرالهرمزانفهزم،شديداقتالا

وأنهبالهرمزانالكوفيونصنعبماالبصرةأهلإلىالخبروصلفلما.والعددوالسلاحوالذخائرالحواصل

وعلى،جميعافحاصروهابهاأحاطواحتىالكوفةأهلولحقهمإليهاساروا،تسترإلىفلجأفراقدا

ذلكفيعمرإلىوكتبوا.غفيراوجما،كثيراخلقابهاحشدقدالهرمزانفوجدواسبرةأبوالجميع

واستمرالبصرةأهلأميروكان-إليهمفسار.إليهميسيرأنموسىأبيإلىفكتب،يمدهمأنوسألوه

الفريقين،منالقتلوكثرأشهرافحاصرهم)2(،والبصرةالكوفةأهلجميععلىالإمرةعلىسبرةأبو

بنكعبفعلوكذلك،ذلكغيرقتلمنسوىمبارزمئةيومئذمالكبنأنسأخومالكبنالبراءوقتل

مئةحماعةمنهمقتلالكوفةأهلوكذلك،المصرةأهلمنوغيرهميمامةوألو،ثوربنومجزأة،سور )3(1..

إذاحتى،متعددةأياماتزاحفواوقدالأسود)4(عبدبنوعامر،عامربنوربعي،قرةبنكحبيبمبارزة

ربكعلىأقسم(براءيا):-الدعوةمجابوكان-مالكبنللبراءالمسلمونقالزحفاخرفيكان

خنادقهمأدخلوهمحتىالمسلمونفهزمهم:قالواستشهدني،لنااهزمهماللهم:فقال.لناليهزمنهم

أهلمنرجلوطلب،البلدبهمضاقتوقد،بهفتحصنواالبلدإلىالمشركونولجأ،عليهمواقتحموها

مدخلمنوهو،البلدإلىمنهيدخلونمكانعلىالمسلمينيدلفبدث،فأمنهموسىأبيمنالأمانالبلد

)1(

)2(

)3(

)4(

.كثيرا:أفي

فحاصروهم.:أفي

.الطبريتاريخمنوالتصحيح.تحريف؟ثور:طفي

.الطبريتاريخعنوالمثبت،الأسدعبد:أفي



عنوةثانيةتسترفتحذكر891

وجاؤوا،والأبطالالشجعانمنرجال(لذلكأفانتدبذلكإلىالناسالأمراءفندب،إليهاالماء

)1(مغفلبناللهعبددخلهامنأولكانفيقال،الليلفيوذلك،البلدإلى--كالبطالماءمعفدخلوا

فيوذلك،البلدفدخلواالمسلمونوكبر،الأبوابوفتحوافأناموهم)2(البوابينإلىوجاءوا،المزني

عن)3(البخاريحكاهكماالشمسطلوعبعدإلايومئذالصبحيصلواولم،النهارتعالىأنإلىالفجروقت

الصبحصلوافمابالفتحالناسفاشتغل،الفجرصلاةعندوذلك،تسترفتحشهدت:قالمالكبنأنس

لمكحولالبخاريبذلكاحتج0)4(النعمحمرالصلاةبتلكليأنأحبفماالشمسطلوعبعدإلا

فيالخندقبقصةواستدلالبخاريإليهوجنح.القتاللعذرالصلاةتأخيرجوازإلىذهابهمافيوالأوزاعي

قريظةبنييوموبقوله")5(ناراوبيوتهمقبورهبماللهملأالوسطىالصلاةعنشغلونا"السلامعليهقوله

ولم،الشمسغروببعدإلىالناسمنفريقفأخرها")6(قريظةبنيفيإلاالعصرمنكمأحديصلينلا"

الفتح.غزوةفيذلكعلىتكلمناوقد،يعنفهم

وغيرهمذكرناممنالأبطالمنجماعةفتبعه،القلعةإلىلجأالبلدفتحتلماالهزمزانأنوالمقصود

بنومجزأةمالكبنالبراءقتلمابعدلهمقال،تلافهمأوتلافهإلايبقولمالقلعةمنمكانفيحصروهفلما

يسقطولا،قتلتهبسهمرميتهإلامنكمأحدإلييتقدملاوإنه،سهممئةفيهاجعبةمعيإن:اللهرحمهماثور

تريد؟فماذا:قالوا؟رجلمئةمنكمقتلتبعدماأسرتمونيإنينفعكمفماذا،منكمرجلفيإلاسهملي

ذلكإلىفأجابوه.يشاءبمافيفيحكمالخطاببنعمرإلىبيفتذهبوايديأسلمكمحتىتؤمنوني:قال

البلدفيماتسلمواثم،عمرالمؤمنينأميرإلىليبعثوهوأرصدوه)7(وثاقافشدوهوأسروهونشابهقوسهفألقى

درهم.ألفراجلوكللافاثلاثةفارسروكلفنال،أخماسهأربعةفاقتسمواوالحواصللأموالامن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الغابةوأسد(14/285)الأصولوجامع(699)الاستيعابمنوالتصحيح.تحريف؟معقلابن:أفي

.(2372/)والإصابة(3368/)

.(نوم)اللسان.قتلوهمأي:أناموهم

مناهضةعندالصلاةكتابالخوفصلاةفي(449رقمالحديثعقيب2434/الفتح)البخاريالإمامصحيح

.العدوولقاءالحصون

فيها.وماالدنياالصلاةبتلكيسرنيوما:البخاريلفظ

(627)صحيحهفيومسلم،الجهادفي(3192)صحيحهفيالبخاريرواهوجههاللهكرمعليعنالحديث

.الصلاةفي(502)

يومعمرجاء:قالاللهعبدبنجابرإلىبسندهأخرىفروايةوالأوزاعيلمكحولالبخاريبهاحتجالذيالحديثأما

النبيفقال.تغيبأنالشمسكادتحتىالعصرصليتما،اللهرسوليا:ويقولقريشكفاريسبفجعلالخندق

صلىثم،الشمسغابتبعدماالعصروصلىفتوضأبطحانإلىفنزل:قال"بعدصليتهاماواللهوأنا":لمجج!

.الخوففي(459)رقمالبخاريصحيح.بعدهاالمغرب

.الخوففي(469)رقمالبخاريصحيح

.(رقب)اللسان.راقبه:وترصدهأرصده
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واستصحبوا،مقزنبنوالنعمانالأشعريموسىأبوومعهالجيشمنطائفةفيسبرةأبوركبثم

وكتب.بهافأحاطوا،السوسعلىنزلواحتىالفرسمنالمنهزمينطلبفيوساروا،الهرمزانمعهم

كليببناللهعبدبنزرعمروأمر،البصرةإلىموسىأبويرجعبأنالكتابفجاءعمرإلىسبرةأبو

معوالهرمزان)2(بالخمسسبرةأبوبعثثم.فسار.جنديسابورإلىيسيرأن-صحابيوهو-الفقيمي)1(

كانالذيبلبسهالهرمزانهيؤوا)3(المدينةمناقتربوافلما،قيسبنوالأحنفمالكبنأنسفيهموفد

أميرمنزلبهفتيممواكذلكوهوالمدينةدخلواثم.واللآلىءبالياقوتالمكللوالذهبالديباجمنيلبسه

يروافلمالمسجدفجاؤوا.الكوفةمنوفدبسببالمسجدإلىذهبإنه:فقالواعنهفسألوا،المؤمنين

فرجعوا.لهبرنسامتوسداالمسجدفينائمإنه:فقالواعنهفسألوهميلعبونغلمانفإذا،فرجعواأحدا

وليس،ونامالبرنستوسدعنهانصرفوافلما،للوفدلبسهقدكانلهبرنسامتوسد)4(هوفإذاالمسجدإلى

الناسوجعل.ذاهو:فقالوا؟عمرأين:الهرمزانفقال.يدهفيمعلقةوالدرة،غيرهالمسجدفي

لهليس:فقالوا؟حرسهأين؟حجابهوأين:يقولالهرمزانوجعل،ينبهوهلئلاأصواتهميخفضون

.الأنبياءعمليعملبل:فقالوا.نبيأيكونأنينبغي:فقال.ديوانولاكاتبولا،حرسنولاحجافي

)5(
:قالوا؟الهرمزان:فقال،الهرمزانإلىنظرثم،جالسافاستوىبالجلبةعمرفاستيقظالناسوكثر

أذذالذياللهالحمد:قالثم.بالله)6(وأستعينالنارمنباللهأعوذ:قالثمعليهماوتأملفتأملهنعم

تبطرنكمولا،نبيكمبهديواهتدوا،الدينبهذاتمسكواالمسلمينمعشريا،وأشياعههذابالإسلام

حليتهمنعليهيبقىلاحتىلا:فقال.فكلمهالأهوازملكهذا:الوفدلهفقال.غرار!7(فإنهاالدنيا

الله؟أمروعاقبةالغدروبالرأيتكيفهرمزانيا:عمرفقال،8(صفيقاثوباوألبسوهذلكففعلوا.شيء

معنايكنلمإذ)،فغلبناكموبينكمبينناخلىقداللهكانالجاهليةفيوإياكمإنا:عمريا:فقال

ثم.وتفرقناباجتماعكمالجاهليةفيغلبتموناإنما:عمرفقال.غلبتمونامعكمكانفلما،(معكمولا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

في

وما

في

في

في

في

في

في

في

تحريف.،لعقيميا:ط

.(486/)الطبريلتاريخموافقهنا

.وبالهرمزان:أ

.الهرمزانإلىبعثوا:أ

يتوسط.:أ

.الناسوكبر:أ

الله.وأستعين:الطبريتاريخوفي،اللهواستغفر:أ

.الطبريوتاريخأعنهناوما،غدارة:ط

مفتقا.:أ



السوسفتح002

قال!:.أخبركأنقبلتقتلنيأنأخاف:فقال؟مرةبعدمرةانتقاضك)1(فيحجتكوماعذركما:قال!

نأأستطعلمعطشامتلو:فقال!،غليظ)قدحفيبهفأتيماءالهرمزانفاستسقى.ذلكتخفلا

وأناأقتلأنأخافإني:وقال!،ترعديدهجعلتأخذهفلمايرضاهاخر(قدحفيبهفأتي.هذافيأشرب

القتلعليهتجمعواولاعليهأعيدوه:عمرفقال!،فأكفأهتشربهحتىعليكبأسلا:عمرفقال!.أشرب

قاتلك،إني:عمرلهفقال!.به)2(أستأنسأن(أردتأإنما،الماءفيليحاجةلا:فقال!.والعطش

أناأنسياويحك:عمرفقال!،المؤمنينأميرياصدق:أنسفقال!،كذبت:قال!.أمنتنيإنك:فقال!

تخبرني.حتىعليكبأسلاقلت:قال!،عاقبتكوإلابمخرجلتأتيني؟والبراءمجزأةقتلمنأؤمن

خدعتني،:فقال!الهرمزانعلىفأقبل.ذلكمثلحولهمنلهوقال!،تشربهحتىعليكبأسلاوقلت

المدينة.وأنزلهألفينفي(لهاففرضفأسلم.تسلمأنإلاأنخدعلاوالله

يأمنلهقل:عمرلهفقال!،شعبةبنالمغيرةكان)3(الهرمزانوبينعمربينالترجمانأنروايةوفي

حي.كلامبل:قال!؟ميتأمحيأكلام:فقال!.بحجتكتكلم:قال!.مهرجانيقال!؟أنتأرض

المدينة.وأنزلهألفينفيلهففرضفأسلم.تسلمأنإلاذلكأقبلولاخدعتني:فقال!،أمنتنيقدفقال!

أيضأ.بينهمافترجمجاءزيدثم

بممالأةالناسبعضفاتهمهعمرقتلحتىعمريفارقلاوكانالهرمزانإسلامحسنوقد:قلت

تفصيله.سيأتيماعلىوجفينةالهرمزانعمربناللهعبيدفقتل،وجفينةهولؤلؤةأبي

علىفصلبجفينةوأما.اللهإلاإلهلا:قال!بالسيفاللهعبيدعلاهلماالهرمزانأنرويناوقد

وجهه.

العجم،منعليهمخوفاالعجمبلادفييتوسعواأنالمسلمينعلىيحجركانعمرأنوالمقصود

يزال!لايزدجردالملكفإن،الفتوحاتفيتوسعهمتقتضيالمصلحةبأنقيسبنالأحنفعليهأشارحتى

فاستحسن،وأهلهالإسلامفيطمعواوإلاالعجم)4(شأفةيستأصللموإن،المسلمينقتال!علىيستحثهم

ودله،كثيراشيئاذلكبسببففتحوا،العجمبلادفيالتوسحفيللمسلمينوأذن.وصوبهمنهذلكعمر

فيها.بيانهسيأتيكماعشرةثمانيسنةفيوقعذلكوأكثر.الحمد

بمنسارسبرةأباأنتقدمقدكان.سيفقول!فينهاوندوفتحوجنديسابورالسوسفتحإلىنعودثم

علماءعليهفأشرف،كثيرخلقالفريقينمنوقتلحينافنازلها،السوسإلىتسترمنالأمراءعليةمنمعه

)1(

)2(

)3(

)4(

إنقاضك.:طفي

أستأمن.أنأردت:(488/)الطبريتاريخفي

.المغيرةالهرمزانوبينعمربينكانالترجمانإن:أفي

.شأو:طفي
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أهلمنقدمائناعن)1(نرويهفيمانأثرفإناالبلدهذاحصارفيتتعبوالاالمسلمينمعشريا:فقالواأهلها

الأشعريموسىأبيجيشفيكانأنهواتفق،الدجالمعهمقومأوالدجالإلايفتحهلاأنهالبلدهذا

السلاسل،فتقطعتبرجلهفدقه)2(البابإلىفجاء،يحاصرهفيمنموسىأبوفأرسله،صيادبنصاف

الصلحإلىودعوابالأماننادواحتىوجدوامنفقتلواالبلدالمسلمونودخل،الأغلاقوتكسرت

وهو،السوسعلىالمسلمونفاستحوذ،الهرمزانأخوشهريارالسوسعلىوكان،ذلكإلىفأجابوهم

أعلم.والله،الأرضوجهعلىوضعبلدأولإنهيقالالأرضفيالعمارةقديمبلد

سبرةأبيمضيبعدبها)4(أقاملماموسىأباوأن،بالسوسدانيالقبروجدواأنهمجرير)3(ابنوذكر

،قبرهموضعالناسعنيغيبوأنيدفنهأنإليهفكتب)5(أمرهفيعمرإلىكتب،سابورجنديإلى

الحمد.ودلهعمرسيرةفيذلكبسطناوقد.ففعل

سنةفيعمرإلىتسترمنالهرمزانوتسييرورامهرمزالسوسفتحإنبعضهموقال:جريرابنقال

إليهافسارنهاوندأهلإلىيذهبمقرنبنالنعمانبأنوردقدالعمريالكتابوكان،أعلمواللهعشرين

الحمد.ودلهففتحهانهاوندإلىذهبثمفافتتحها-قبلهاكبيرةبلدة-بماهفمر

وهي،ذلكبيانفيهاسيأتيكماوعشرينإحدىسنةفيوقعإنمانهاوندفتحأنالمشهور:قلت

سابورجنديمدينةالفقيمياللهعبدبنزروفتح،عجيمبونبأ،غريمبوخبم،كبيووفتحعظيمةوقعة

(غيرهإلىالبلدذلكومنأبلدإلىبلدمنيزدجردتحولوقدهذا.للمسلمينالبلادتلكفاستوثقت)6(

منثلاثمئةمنقريباأصحابهأشرافمنطائفةصرفكانوقد،بأصبهانالإقامةإلىأمرهانتهىحتى

تسترالمسلمونفتححتىبلدإلىبلدمنالمسلمينمنيفرونفكانوا،سياهلهيقالرجلعليهمالعظماء)7(

يلقونولا،الأقدمينالملوكأماكنملكواوالذلةالشقاءبعدهؤلاءإن:لأصحابهسياهفقال،وإصطخر

لك.تبغنحن:لهفقالواوعظمتهالإسلامقلبهفيودخل.باطلعنهذاماوالله،كسروهإلاجندا

بإسلامهمالأشعريموسىأبيإلىفأرسلوا،اللهإلىيدعوهمذلكغضونفيياسربنعماروبعث

ألفينفيمنهملستةوفرض،ألفينألفينفيلهميفرضأنفأمره،ذلكفيعمرإلىفيهموكتبأ

ترونه.:أفي(1)

فرفسه.:أفي)2(

.(429/)تاريخهفي)3(

.قدم:طفي)4(

.بهذاأمرهمن:أفي()5

فاستوسقت.:أفي)6(

.العلماء:أفي)7(
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حاصرواأنهمأمرهممنبلغحتىقومهمقتالفيعظيمةنكايةلهموكانا)1(إسلامهموحسن،وخمسمئة

نظروافلما،بدمثيابهوضمخ)2(الحصنبابعلىالليلفيبنفسهفرمىأحدهمفجاءعليهمفامتنعحصنا

ففتحواأصحابهبقيةوجاء،فقتلهالبوابإلىفثارليؤووهالحصنبابإليهففتحوا،منهمأنهحسبواإليه

إلىيشاءمنيهديوالله،العجيبةالأمورمنذلكغيرإلى،المجوسمنفيهمنوقتلوا،الحصنذلك

مستقيم.صراط

لغزووالعراقخراسانبلادفيالكبيرةوالراياتالألويةعقدالخطاببنعمرأنجرير)3(ابنوذكر

فيكثيرةفتوحاتذلكبسببفحصل،قيسبنالأحنفبذلكعليهأشاركمابلادهمفيوالتوسعفارس

والمنة.الحمدودلهعليهوننبهسنبينهكمابعدهاالمستقبلةالسنة

وهم،البلادعلىنوابهذكرثم،الخطاببنعمرالمؤمنينأميرالسنةهذهفيبالناسوحج:قال

.الأشعريموسىأبوبدلهالبصرةعلىفإنالمغيرةغيرقبلهاالسنةفيذكرمن

وسيأتيبعدهافيماوقيل،ذكرناهموقدقبلهاتوفواإنهمقيلأقوامالسنةهذهفيتوفيوقد:قلت

أعلم.تعالىوالله،أماكنهمفيذكرهم

ممشرةثمافيسنةخلت5ثي

فيجريروابنعمربنسيفقولتبعناوقد،بهاكانعمواسطاعونأنالجمهورعليهالذيالمشهور

تعالى.اللهشاءإنالسنةهذهفيالطاعونفيماتمنوفاةنذكرلكنا،قبلهاالتيالسنةفيذلكإيراده

.الناسفيهمافتفانى،الرمادةوعامعمواسطاعونالسنةهذهفيكان:معشروأبوإسحاقابنقال

القولبسطناوقد.شديداجوعاالناسوجاع،الحجازأرضعمجدلثالرمادةعامفيكان:قلت

شبيهالونهاعادحتىالمطرقلةمناسودتالأرضلأنالرمادةعاموسميت.عمرسيرةفيذلكفي

والثهمنهمالكل)5((سميت)تكونأنويمكن.كالرمادتراباالريح)4(تسفيلأنها:وقيل.بالرماد

أحدعنديبقولمالمدينةإلىالأحياء)6(وجفلت،الحجازبأرضالسنةهذهفيالناسأجدبتوقد.أعلم

والأموالالأطعمةمنفيهمماالمالبيتحواصلمنفيهمفأنفق،المؤمنينأميرإلىفلجؤوا،زادمنهم

)2(

)3(

)4(

)6(

.(أ)فيواردةوهي،المعتمدةالنسخةعلىمضافةوكأنهامعقوفينبينطفيالعبارةهذهوضعت

الحبس.باب:أفي

.(449/)تاريخهفي

.(سفا)اللسان.حملتهوقيل،ذرته:سفياتسفيهالترابالريحسفت

منهما.لكليكونأن:أفي

.(جفل)اللسان.وأسرعذهب:جفل
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الخصبزمنفيفكان،بالناسمايكشفحتىسميناولاسمنأيأكللالأننفسهوألزم،أنفدهحتى

الزيت.يستمرىءوكان،والخلبالزيتلهيبثالرمادةعامكانثم،والسمنباللبنالخبزلهيبث)1(

الضعف.منعليهيخشىكادحتىجسمهوتغيرعنهاللهرضيعمرلونفاسود،ذلكمعيشبعلاوكان

المدينةعنالناسوانشمروالدعةالخصبإلىالحالتحولثم،أشهبرتسعةالناسفيالحالهذاواستمر

أماكنهم.إلى

انجلتلقد:المدينةعنالأحياءترحلت)2(حينلعمرقالالعربمنرجلاأنبلغني:الشافعيقال

إليهم.وأحسنتوأنصفتهمالناسواسيت:أي.حرةلابنولأنكعنك

فيالناسيتحدثولا،يضحكأحدايجدفلمالرمادةعامليلةذاتالمدينةعس)3(عمرأنرويناوقد

السؤالإنالمؤمنينأميريا:لهفقيلذلكسببعنفسأل،يسألسائلاير)4(ولم،العادةعلىمنازلهم

إلىعمرفكتب.يضحكونولايتحدثونلافهموضيؤهمفيوالناس،السؤالفقطعوايعطوافلمسألوا

محمد.لأمةغوثاهياأنبمصرالعاصبنعمروإلىوكتب.محمدلأمةغوثاهياأنبالبصرةموسىأبي

إلىالبحرفيعمروميرةووصلت،الأطعماتوسائرالبرتحملعظيمةبقافلةمنهماواحدكلإليهفبعث

فإن،مشكلالرمادةعامفيالعاصبنعمروذكرلكن،الإسنادجيدالأثروهذا.مكةإلىجدةومنجدة

يكونأو،(عشرةثمانيسنةبعدالرمادةعاميكونأنفإما)،عشرةثمانيسنةفيفتحتتكنلممصر

أعلم.والله،وهئمالرمادةعامفيالعاصبنعمروذكر

عمرفأمره،طعاماتحملراحلةالافأربعةومعهالمدينةقدمعبيدةأباأنشيوخهعنسيفوذكر

فألح،يقبلهاأنفأبىدرهمالافبأربعةلهأمرذلكمنفرغفلما،المدينةحولالأحياءفيبتفريقها)5(

قبلها.حتىعمرعليه

مالكبنكعببنالرحمنعبدعن،السلمييوسفبنسهلعن،عمر)7(بنسيف))6(وقال

حولهاوماالمدينةأهلأصاب،عشرةثمانيسنةوأول،عشرةسبعسنةآخرفيالرمادةعامكان:قال

وعمربذلكالناس)8(فكان،الإنسإلىتأويالوحشجعلتحتى،الناسمنكثيرفهلكجوغ

يفت.:الصحولعل،يبس:أوفي،طفيكذا(1)

ترحل.:أفي)2(

.(عسس)اللسان.بالليلطافأي-وعسأعسأيعس-عس)3(

يجد.:أفي()4

بتفرقتها.:أفي)5(

الرائية.الأبياتبعدأفيجاءتالفقرةهذه)6(

.(489/)الطبريتاريخ)7(

.وكان:أفي)8(
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رسولأنا:فقالعمرعلىفاستأذنالمزنيالحارثبنبلالأقبلحتىالأمصارأهلعنكالمحصور

؟"شأنكفما،ذلكعلىزلتوما،كيساعهدتكلقد":!لمجي!اللهرسوللكيقول،إليكاللهرسول

قامثمركحتينبهمفصلى،جامعةالصلاةالناسفيفنادىفخرج.البارحة:قال؟هذارأيتمتى:قال

نإ:فقال،لااللهم:فقالوا؟منه2"خيرغيرهأمرامنيتعلمونهلاللها(أنشدكمالناسأيها:فقال

وكان-إليهمفبعث.المسلمينثمباللهفاستغثبلالصدق:قالوا.وذيه"3(ذيةيزعمالحارثبنبلال

وقدإلاالطلبفيلقومأذنما.فانكشفمدتهالبلاءبلغ،أكبرالله:عمرفقال-محصوراذلكعنعمر

بلغقدفإنه،حولهاومنالمدينةأهلأغيثواأنالأمصارأمراءإلىوكتب.والبلاءالأذىعنهمرفع

فخطب،ماشياالمطلبعبدبنالعباس4(معهوخرجفخرجالاستسقاءإلىالناسوأخرج.جهدهم

عنا.وارضوارحمنالنااغفراللهم،نستعينوإياكنعبدإياكاللهم:وقاللركبتيهجثاثموصلىوأوجز

.(الغدرانخاضواحتىراجعينالمنازلبلغوافماانصرفثم

نأ:الخطاببنعمربنعاصمعن،صخربنجبيرعن،الفضيلبنمبشرعن،د(سيفروىثم

شاةفذبح،عليهفألحوا.شيءفيهنليس:فقالشاةلهميذبحأنأهلهسألهالرمادةعاممزينةمنرجلا

أبشر":لهيقولاللهرسولأنالمنامفيأريأمسىفلما.6(إمحمدايا:فقال.حممعظامهافإذا

فالكيس،العقدشديدالعهدوفيبكعهديإن:لهوقلالسلاممنيفأقرئه،عمرائت،71(بالحيا

فأخبرهعمرفأتى.!لمجي!اللهرسوللرسولاستأذن:لغلامهفقالعمربابأتىحتىفجاء،"عمرياالكيس

تكرهونه؟شيئامنيرأيتمهلللإسلامهداكم8(الذممباللهأنشدكم:للناسفقالالمنبرعمرصعدثمففزع

يفطن.ولمففطنوا-الحارثبنبلالوهو-9(المزنيبقولفأخبرهم؟ذاكوعم،لااللهم:فقالوا

فأوجزركعتينصلىثمفأوجزفخطبالناسفيفنادى.بنافاستسقالاستسقاءفياستبطأكإنما:فقالوا

إلاقوةولاحولولا،أنفسناعناوعجزت،وقوتناحولناعناوعجز،أنصارناعناعجزتاللهم:قالثم

.والبلادالعبادوأحياسقنااللهم،بك

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

أنشدتكم.:أفي

منه.خيرا:أفي

.(ذيت)والقاموساللسان.وكيتكيت:وذيةذية

ومعه.:أفي

.(499/)الطبريتاريخ

سيف.مروياتمنوهيذلكيجوزولا،تعالىاللهبغيراستغاثةهذه

بالحيا.أبشر:الطبريتاريخفي

.بالذيأنشدكم:أفي

وهوسيفروايةمن،الحارثبنبلالإنه:تقولالتيوالرواية،الحارثبنبلالأنهيثبتلم،الرجلهذا

.متروك
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حدثنا:قالاالفارسيبكروأبوقتادةبننصرأبوأخبرنا)1(:البيهقيبكرأبوالحافظوقال

عن،معاويةأبوحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الدهليعليبنإبراهيمحدثنا،مطربن2عمرو"بو

:قالمالكعن،صالحأبيعن،الأعمش

استسقاللهرسوليا:فقال!لمجيوالنبيقبرإلىرجلفجاءالخطاببنعمرزمنفيقحطالناسأصاب

وأخبرهمالسلاممنيفأقرئهعمرائت:فقالالمنامفي!لمجيواللهرسولفأتاه.هلكواقدفإنهملأمتكالله

)3(و
إلاالواماربيا:فقالعمرفأخبرالرجلفأتى.الكيسبالكيسعليكلهوقل،مسقوننهم

.)4(صحيحإسنادوهذا.عنهعجزتما

بنثمامةعن،أبيحدثنا،)6(الأنصاريمحمدحدثنا،الكشيمسلمأبوحدثنا:)د(الطبرانيوقال

إذاكناإنااللهم:يقوليستسقيمعهبالعباسوخرجيستسقيخرجعمرأن:أنسعن،أنسبناللهعبد

!و.نبينابعمإليكنتوسلوإنا،بنبيناإليكتوسلنانبيناعهدعلىقحطنا

عنولفظهبهاالأنصاريااللهعبدبنمحمدعن،محمدبنالحسنعن)7(البخاريرواهوقد

بنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم:فيقولالمطلبعبدبنبالعباسيستسقيقحطواإذاكانعمرأن:أنس

.فيسقون:قال.فاسقنانبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينا!لمجيو

،النيسابوريبكرأبوحدثنا-الدعوةمجابيكتابوفيالمطركتابفي-الدنياأبيبنبكرأبووقال

ركعتينفصلىبهميستسقيعمرخرج:قالجبيربنخواتعن،العمريعن،مسلمبنعطاءحدثنا

أميريا:فقالواأعرابفقدم،مطرواحتىمكانهمنبرحفماونستسقيكنستغفركإنااللهم:فقال

حفص،أباالغوثأتاك:صوتامنهافسمعناغمامةأظلتناإذكذاساعةفيوادينافينحنبيناالمؤمنين

حفص.أباالغوثأتاك

عن،طريفبنمطرفعن،سفيانحدثنا،إسماعيلبنإسحاقحدثنا:الدنياأبيابنوقال

المؤمنينأميريا:فقالوا،رجعحتىالاستغفارعلىزادفمابالناسيستسقيعمرخرج:قالالشعبي

.(942/الخطاببنعمرترجمة)عساكرابنتاريخفيأيضاوالخبر(747/)النبوةدلائل(1)

الذهبيترجمه،المزكيالنيسابوريمطربنمحمدبنجعفربنمحمدعمروأبووهو،محرف"عمرأبو":طفي)2(

.(162)16/السيرفي

.يسقون:أفي)3(

ضعيفة.فالقصة،مجهولالدارومالك،الدارمالكإلىأي()4

.(4582)رقم(3182/)الأوسطالمعجم()5

علىوجاء،التهذيبرجالمن،الأنصاريمثنىبناللهعبدبنمحمدوهو،خطأ"الأنصاريمحمدأبو":طفي)6(

.بعدهالذيالسندفيالصواب

الصحابة.فضائلفي(0371)البخاريصحيح)7(
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:قرأثمالمطر)2(بهايستنزلالتيالسماءبمجاديح)1(المطرطلبتلقد:فقال.استسقيتمانراك

ثمرقيأشتغفرواوأن):قرأثمأ11-01:نوحأ!هومدرارالجتكولسماءأيزسل!غفاراكاتإنيرلبهغاشتغفروا)

.31:مودأ!إليهتوبرا

عثمان(وأبي)والربيعالمجالدأبيعن،عمربنسيفطريقمنالسنةهذهفيجرير)3(ابنوذكر

نفراأنالخطاببنعمرإلىعبيدةأبوكتب:قالواالشعبيعن،شبرمةبناللهعبدوعن،حارثةوأبي

فاخترنا.خيرنا:فقالوافسألناهم،سهلبنجندلوأبوضرارمنهم،الشرابأصابواالمسلمينمن

أنتمفهل:المعنىوأن،خلافهمعلىفأجمعواالناسعمرفجمع.يعزمولم)؟منتهونأنتمفهل:قال

يقتل.عليهوأصرالتأويلهذاتأولمنوأن.ثمانينثمانينجلدهمعلىوأجمعوا.انتهوا:أي(منتهون

حرامهيقالواوإن،فاقتلهمحلالهيقالوافإن،الخمرعنفسلهمادعهمأنعبيدةأبيإلىعمرفكتب

فيمااللجاجةمنمنهمكانماعلىوندموا،الحدفجلدوا،بتحريمهاالقوم)4(فاعترف،فاجلدهم

هو)5(.ء

إلىيكتبأنوسأله،ذلكفيعمرإلىعبيدةأبوفكتب،نفسهفيجندلأبووسوسحتى،تاودوه

نأيغفرلااللهإن،جندلأبيإلىعمرمن:ذلكفيالخطاببنعمرإليهفكتب،ويذكره)6(جندلأبي

قل)!يقولتعالىاللهفإنتقنطولاوابرزرأسكوارفعفتب،يشاءلمنذلكدونماويغفربهيشرك

(53:الزمرأ!هوألرحيمألغفورهوإنهجميعألذنوبأيغفرأدلهإنأدلهرخةمن!نطوالاأنفسهغعكأشرفواالذينيخعبادى

،البلاءفيكمفيفشواأحداتعيرواولا،عليهفغيرواغيرومنأنفسكمعليكمأن:الناسإلىعمروكتب

الطويل،منأ:ذلك)7(فيالقشيريالزهراءأبوقالوقد

بقادر)8(المنونصرفعلىوليسبالقتىيعثرالدهرأنترألم

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

الجيمبتقديم(مجاديح)صوابه،تحريفوهو،آخرهفيوالجيمالحاءبتقديم،محاديج:والمطبوعالأصلفي

:والمجدح،مجدحواحدها،المجاديح،جدح"الحديثغريبفيالنهاية"فيالأثيرابنقال،حاءاخرهوفي

وابنو)73(و)72()71(رقممسلمصحيحانظر،المطرعلىالدالةالأنواءمنالعربعندوهو.النجوممننجم

.6(013)رقمحبان

الناسعنالقطراللهأمسكلوامرفوعاالخدريسعيدأبيحديثمن7()3/(1)8390رقممسندهفيأحمدروى

عندوهوكوكب:والمجدح(المجدحبنوءمطرنا:يقولون،كافرينبهطائفةلأصبحت،أرسلهثم،سنينسبع

وفيحسنحديثوهو()1312رقميعلىوأبي314()2/سننهفيوالدارمي)0613(رقمصحيحهفيحبانابن

.)73(رقمعباسابنوعن)72(رقمومسلم362()2/أحمدمسندانظر،هريرةأبيعنالباب

.(79-469/)تاريخهفي

مفضولة.لغةوهي؟القومفاعترفوا:أفي

.قالوه:أفي

.ويذكرهعمرإليه:أفي

.(89-479/)الطبريتاري!فيالأبيات

الكسر.عنالقافيةتخرجوهي؟لقادر:أفي
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بصابريوماالصهباء)1(عنولستإخوتيماتوقدأجزعولمصبرت

المعاصر)2(حوليبكونفخلانهابحتفهاالمؤمنينأميررماها

بجدارملصقاوكان-المقامعمرحولمنهاالحجةذيفيالسنةهذهوفي:وغيره)3(الواقديقال

الطائفين.علىعندهالمصلونيشوشلئلاالآنهوحيثإلىفأخره-الكعبة

.(والمنة)الحمدولئهعمرسيرةفيذلكأسانيدذكرتقد:قلت

.البصرةعلىسوربنوكعب،الكوفةعلىشريحاعمراستقضىوفيها:قال

.(الماضية)السنةفيذكرهمتقدمالذينفيهانوابهوكان،بالناسعمرحجوفيها:قال

غنم.بنعياضيديعلىوحرانوالرهاالرقةفتحتوفيها

ذلك.خلافغيرهوقال.وقاصأبيبنسعدبنعمريديعلى)4(الوردةعينرأسوفتحت:قال

الأشعريموسىأبوافتتح-السنةهذهيعني-وفيها:")5(تاريخه"فيالذهبيالحافظشيخناوقال

فافتتحاموسىأبافوافقالجزيرةإلىغنمبنعياضعبيدةأبووجهأوائلهاوفي،عنوةوسميساط)6(الرها

ومافافتتحهاالموصلإلىعياضساروفيها.صلحا:وقيل،عنوةالجزيرةمنوطائفةونصيبينحران

الكوفة.جامعسعدبنىوفيها.عنوةحولها

الطاعونهذا:قلت.ألفاوعشرونخمسةفيهفماتعمواسطاعونكانوفيها:الواقديوقال

ثم،بهاالداءنجمماأولكانلأنها-والرملةالقدسبينوهي-عمواسلهايقالصغيرةبلدةإلىمنسوب

.راجعونإليهوإناللهفإنا،إليهافنسبمنهاالشامفيانتشر

:غيرهوقال.ألفاوعشرونخمسةبالشامالمسلمينمنعمواسطاعونعامفيتوفي:الواقديقال

عنهم.اللهرضيأعيانهممنطائفةذكروهذا.ألفاثلاثون

كانكماالإسلامفيشريفاسيداوكان،الفتحيومأسلم،جهلأبيأخو،)7(هشامبنالحارت

.(صهب)اللسان.الخمر:الصهباء(1)

الأشبه.وهوالطبريتاريخعنهناوما؟المقاصر:ط،أفي)2(

.(2562/)الأثيرابنوتاريخ(4101/)الطبريتاريخفيالأخبارهذهجملة)3(

.(4018/)البلدانمعجم.بالجزيرةمشهورةمدينة:الوردةعين(4)

القدسي.طبعة(226/)الإسلامتاريخ()5

بشار(الدكتورعندمصورتها5003صوفياأيامجلد)تاريخهفيالذهبيخطمنأثبتناهوما،"شمشاط":طفي)6(

البلدانمعجمينظر)شمشاطغيروهي،الفراتغربيعلىالرومبلادبطرفالفراتشاطىءعلىمدينةوهي

.(بيروت-362و582)3/

(003/)13الأصولوجامع(1/103)والاستيعاب(5444/)الكبرىالطبقاتفي-هشامبنالحارث-ترجمة)7(

والإصابة=(4/941)النبلاءأعلاموسير(6/916)منظورابنومختصر(421-1042/)الغابةوأسد
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فاطمة.بامرأتهبعدهعمروتزوج،قول!فيالسنةهذهفيبالشاماستشهد،الجاهليةفي

المطاعبناللهعبدبنشرحبيلوهو،فلسطينأميروهو،الأرباعأمراءأحد،)1(حسنةابنشرحبيل

إلىوهاجرقديماأسلم.ذلكعليهوغلبإليهانسب،أمهوحسنة،زهرةبنيحليفالكنديقطنابن

هووطعن،العمريةالدولةفيوكذلك،الجيشربععلىأميرافكان،الشامإلىالصديقوجهزهالحبشة

فيأحدهماماجهابنروىحديثانله.عشرةثمانيسنةواحديومفيالأشعريمالكوأبوعبيدةوأبو

.)2(وغيرهالوضوء

عبيدةأبوالقرشيفهربن(الحارثبنضبةبن)أهيببنهلالبن)3(الجراحبناللهعبدبنعامر

الذينالخمسةوأحد،بالجنةلهمالمشهودالعشرةوأحد،الأمةهذهأمين،الفهري(الجراحبن)

،عوفبنالرحمنوعبد،الحارثبنوعبيدة،مظعونبنعثمانوهم،واحديومفيأسلموا

آخىهاجرواولما.الصديقيديعلىأسلموا.الجراحبنعبيدةوأبو،الأسدعبدبنسلمةوأبو

وقال!،بعدهاومابدراشهدوقد.مسلمةبنمحمدبينوقيل،معاذبنسعدوبينبينهلمجي!اللهرسول!

.)4(الصحيحينفيذلكثبت"الجراحبنعبيدةأبوالأمةهذهوأمينأميناأمةلكلإن":!اللهرسول!

فبايعوهالرجلينهذينأحدلكمرضيتوقد:السقيفةيومقال!الصديقأنأيضا()الصحيحينفيوثبت

خالداانتدبلماثم،الشامإلىالجيشربععلىأميراالصديقوبعثه.عبيدةوأباالخطاببنعمريعني-

خالداعزل!عمرإلىالخلافةانتهتفلما.)6(بالحروبلعلمهوغيرهعبيدأبيعلىأميراكانالعراقعلى

خالد.وشجاعةعبيدةأبيأمانةبينللأمةفجمع،خالدايستشيرأنوأمره،الجراحبنعبيدةأباوولى

أجنأ)7(نحيفاطوالاعبيدةأبووكان:قالوا.بالشامالأمراءأميرسميمنأولوهو:عساكرابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(1/961)الذهبوشذرات(1/392)

الأصولوجامع(2107/)والاستيعاب(128-4/127)الكبرىالطبقاتفي-حسنةبنشرحبيل-ترجمة

.(431)2/والإصابة(432-1/422)واللغاتالأسماءوتهذيب(135-2125/)الغابةوأسد(41/503)

"النارمنللأعقابويلالوضوءأتموا":!ي!اللهرسولعنالحديثونص.الطهارةفي(455)ماجهابنسنن

صحيح.حديثوهو

وجامع(597-2297/)والاستيعاب(3/945)الكبرىالطبقاتفي-الجراحبناللهعبدبنعامر-ترجمة

أعلاموسير(2925/)واللغاتالأسماءوتهذيب(013-3128/)الغابةوأسد(032-12/318)الأصول

.(254-2522/)والإصابة(23-1/5)النبلاء

الصحابة.فضائلفي(9124)مسلموصحيح،الصحابةفضائلفي(4374)البخاريصحيح

الصديقبكرأبيقولفيهليسلكنعمرحديثمنطرفافأخرجمسلموأما.المحاربينفي0683()البخاريصحيح

عمر.عنعباسابنروايةمن(156/)أحمدمسندفيوالحديث.الحدودفي(1916)

.الحروببعلمه:أفي

،(جنأ)اللسان.الظهرأحدبأي:أجنأ
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يوم!ي!اللهرسولوجنتيمنالحلقتينانتزعلمالأنهوذلك،)1(أهتم،اللحيةخفيف،الوجهمعروف

بالطاعونتوفي.منههتماأحسنر!يىفما،فسقطتاثنيتيهعلىفتحامل!ي!اللهرسوليؤلمأنخافأحد

هذهفيكانتعمواسأنوالصحيح.عمربنسيفعنعشرةستسنةفيسياقهتقدمكماعمواسعام

منبالقربقبرالأعصارهذهفياشتهروقد.بالجابيةوقيل،(فحل)بقرية-عشرةثمانيسنة-السنة

سنة.وخمسونثمانماتيوموعمره.أعلموالله،إليهينسبعقبة

النحريوموراءه!ي!اللهرسولأردفه،جميلاوسيماحسناكان،)2(المطلبعبدبنعباسبنالفضل

قولفي،عمواسبطاعونواستشهد،الشامفتحشهدوقد،حسنشابوهو،الوداعحجةمن

وقيل،الصفرمرجيوموقيل.الصحيحوهو،)3(البرقيوابنحاتموأبيبكاربنوالزبيرسعدبنمحمد

وعشرين.ثمانسنة(ويقالأباليرموكويقال.بأجنادين

بن(سعدأبنأديبنعمروبنكعببنعديبنعائذ)3(بنأوسبنصروبنجبل)4(بنمعاذ

المدني:الرحمنعبدأبوالخزرجيالأنصاريالخزرجبنجشمبنيزيدبنساردةبنأسدبنعلي

له.يولدلم،الثنايابراقوالثغرالشعرحسنطوالاكان:الواقديقال.القدركبيرجليلصحابي

هاجرولما.العقبةمعاذشهدوقد.اليرموكمعهشهد.الرحمنعبدوهوولدلهولدبل:غيرهوقال

بنمحمدقالوقد.ذلكعلىالإجماعالواقديوحكى.مسعودابنوبينبينه!ي!اللهرسولآخىالناس

الخزرجمنالأربعةأحدوكان.بعدهاومابدراوشهد،طالبأبيبنجعفروبينبينهآخى:إسحاق

جبل،بنومعاذ،ثابتبنوزيد،كعببنأبي:وهم،!ي!النبيحياةفيالقرآنجمعواالذين

بنحيوةحديثمن)7(والنسائيداودأبورواهالذيالحديثفيوصح.)6(مالكبنأنسعمزيدوأبو

!ي!اللهرسولأنمعاذعن،الصنابحيعن،الحبليالرحمنعبدأبيعن،مسلمبنعقبةعن،شريح

وشكركذكركعلىأعنياللهم:صلاةكلدبرفيتقولأنتدعنفلا،لأحبكإنيواللهمعاذيا":لهقال

)1(

)أ(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(هتم)القاموس.أهتمفهوأصولهامنثناياهانكسرت:وكفرح،كأهتمهأسنانهمقدمالقى:يهتمهفاههتم

الأصولوجامع(0127-39126/)والاستيعاب(454/)الكبرىالطبقاتفي-العباسبنالفضل-ترجمة

(02/277)منظورابنمختصر(3444/)النبلاءأعلاموسير(4/366)الغابةوأسد(1503-31/)

.(902-3802/)والإصابة

.السري:أفي

-15102/)الأصولوجامع(35241/)والاسنيعاب(2347/)الكبرىالطبقاتفي-جبلبنمعاذ-ترجمة

.(427-3426/)والإصابة(1434/)النبلاءأعلاموسير(5491/)الغابةوأسد(522

.الأصولجامعفيبالحرفضبطهاالأثيرابنلأنتحريفوهو،عابد:والإصابةطفي

مناقبفي(3815)صحيحهفيوالبخاري(3/277)المسندفيأحمدوأخرجهمالكبنأنسالخبرهذاروى

اسمه.فيواختلف،عمومتيأحدهو:أنسقالهذازيدوأبو.وغيرهماالأنصار

صحيح.حديثوهو،الصلاةفي()1353رقم(53)3/النسائيوسنن،الصلاةفي(1522)رقمداودأبيسنن
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مرفوعأ:أنسعن،قلابةأبيطريقمن)1(ماجهوابنوالنسائيالمسندوفي."عبادتكوحسن

؟"تحكمبم":لهوقالاليمنإلى!يماللهرسولبعثهوقد"جبلبنمعاذوالحرامبالحلالوأعلمهم"

هاجرثم.باليمنالخيرالناسيعقمذلكعلىالصديقأقرهوكذلك.)2(الحديث...اللهبكتاب:فقال

قالوقد.السنةهذهفيبعدهطعنثمطعنحينعبيدةأبواستخلفهمابعدماتحتىبهافكانالشامإلى

ابنوقال.مرسلا)4(كعببنمحمدورواه.")3(برتوةالعلماءأماميبعثمعاذاإن":الخطاببنعمر

منيكولمحنيفاللهقانتاكانمعاذاإن:مسعودابنوقال.الخليلبإبراهيمنشبههكنا:مسعود

سبع)وقيل،عشرةتسعسنةوقيل.عشرةثمانيسنةبيسانغورشرقيوفاتهوكانت.)5(المشركين

أعلم.واللهذلكغير(وقيلالمشهورعلىسنةوثلاثينثمانعن،عشرة

القرشيمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنحرببنصخربنيزيدخالدأبو)6(سفيانأبيبنيزيد

وحضر،الفتحعامأسلم،الخيريزيدلهيقالوكان.وأفضلأكبريزيدوكان،معاويةأخو،الأموي

إلىالجيشربععلىالصديقواستعمله،أوقيةوأربعين(الإبلمن)مئة!اللهرسولوأعطاه،حنينا

بنوعمروعبيدةأبامعهوبعث،يوصيهركابهفيالصديقومشى،إليهاوصلأميرأولوهو،الشام

الصغيرالجابيةبابمنهودخلدمشقافتتحواولما.الأرباعأمراءفهؤلاء،حسنةبنوشرحبيلالعاص

وأنفذعمرأمرعنفوليها،بإمرتهاوعدهقدالصديقوكان،عنوةالشرقيالبابمندخولهفيكخالدعنوة

في(154)رقمماجهابنوسنن.(182)للنسائيالصحابةفضائل(28وا3184/)أحمدالإماممسند)1(

صحيح.حديثوهو،المقدمة

جامعهفيوالترمذي،الأقضيةفي(3935)سننهفيداودوأبو(242و5/236)مسندهفيأحمدأخرجه)2(

منإلانعرفهلاحديثهذا":الترمذيوقال،معاذعنمعاذأصحابمنناسطريقمن،الأحكامفي(1327)

العلم،أهلجهابذةمنجملةمعاذعنروىمنجهالةبسببوضعفه."بمتصلعنديإسنادهوليس،الوجههذا

الإمامعنفضلاحجروابن،والذهبي،حزموابن،والدارقطني،والعقيلي،البخاري:الصنعةإماممنهم

القيموابن،(091-1918/)والمتفقهالفقيهكتابهفيالخطيب:منهم،المتأخرينالعلماءبعضوقبله.الترمذي

.(01)3/الترمذيجامعمنطبعتهعلىبشارالدكتورتعليقوينظر.2(120/)الموقعينأعلامفي

تاريخفيشبةبنوعمر،)1287(لهالفضائلوفي،)1/18(مسندهفيوأحمد،095()3/سعدابنأخرجه)3(

حسنحديثوهو،مرفوعا،عمرعنمختلفةطردتىمن922(و228)1/الحليةفينعيموأبو،886()3/المدينة

.)بشار("ربوة"إلىطفيتحرفتوقد.البصرمد:وقيل،سهمرمية:والرتوة.وشواهدهبطرقه

عنغزيةبنعمارةطريقمن(1/922)الحليةفينعيموأبو،(0241/حديث)الكبيرفيالطبرانيأخرجه)4(

.)بشار(مرسلاالقرظيكعببنمحمدعن،الأنصارياللهعبدبنمحمد

النبلاءأعلامسيرفيأيضاوهووصححه(3271/)المستدركفيوالحاكم(1023/)الحليةفينعيمأبوأخرجه()5

(/1451).

وتهذيب(194)5/الغابةوأسد(1575)4/والاستيعاب(554)7/سعدابنطبقاتفي-سفيانأبيبنيزيد-ترجمة)6(

.34(1)6/والإصابة328(1/)النبلاءأعلاموسير362()27/منظورابنومختصر(162)2/واللغاتالأسماء
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كماعمواسطاعونفيماتأنهالمشهور.المسلمينمنوليهامنأولوكان،الصديقوعدهماله

استخلفقدكانماتولما.قيساريةفتحمابعدعشرةتسعسنةتوفيأنهمسلمبنالوليدوزعم.تقدم

وقد،شيءالكتبفيلهوليس.عنهماللهرضيذلكلهالخطاببنعمرفأمضىدمشقعلىمعاويةأخاه

مثلسجودهولاركوعهويممولايصليالذيمثل":قال!ي!اللهرسولأنالأشعرياللهعبدأبوعنهروى

.")1(شيئاعنهيغنيانلاوالتمرتينالتمرةإلايأكللاالذيالجائع

الحديبيةصلحيومجاءوقد،قديماأسلم:العاصاسمهوقيل،عمروبن)2(سهيلبنجندلأبو

جندلأبولحقثم،يردحتىيصالحأنوأبىأبوهفردهاستضعفقدكانلأنهقيودهفييرسفمسلما

3(
ثمالخمرايةتأولأنهتقدموقد.الشامفتحوشهدالمدينةإلىهاجرثم،البحر)4(سيفإلى(بصيربابي

)5(
عنه.ورضياللهرحمهعمواسبطاعونومات،رجع

.تقدماللهعبدبنعامرهوالجراحبنعبيدةأبو

وشهد،السفينةأصحابمعخيبرسنةمهاجراقدم،عاصمبنكعباسمهقيل)6(،الأشعريمالكأبو

أجمعين.عنهماللهرضيواحديومفيومعاذعبيدةوأبوهوعمواسعامبالطاعونواستشهد،بعدهاما

لمحشرةتسحسنةكين5ث!

وقال.تقدمكماقالماخلافوالمشهور.فيهاوجلولاءالمدائنفتحكان:وغيرهالواقديقال

خالفهوقد.السنةهذهفيونصيبينالعينورأسوحرانوالزهاالجزيرةفتحكان:إسحاقبنمحمد

.)7(
وقال.معاويهوأميرهاالسنةهذهفيقيساريةفتحكان:الكلبيوابن)8(وخليفةمعشرأبووقال.عيره

كان:إسحاقبنمحمدوقال.بسنتينهذاقبلافتتحهامعاويةأنتقدموقد.سفيانأبيبنيزيدغيره

الكبيرفيالطبرانيورواه،923()65/دمشقتاريخفيعساكروابن،248(-247)4/الكبيرتاريخهفيالبخاريأخرجه(1)

حسن.حديثفهو،وغيرهم)665(رقمصحيحهفيخزيمةوابن)7184(رقم،الموصلييعلىوأبو384(5)4/

(13/273)الأصولوجامع(41621/)والاستيعاب(7504/)الكبرىالطبقاتفي-جندلأبي-ترجمة)2(

.(434/)والإصابة(1/291)النبلاءأعلاموسير(56-654/)الغابةوأسد

تحريف.وهو،نصير:أفي)3(

مطولةاللهرحمهالمصنفأوردهاوقد،الصلحفي(0027)رقمصحيحهفيالبخاريذكرهامشهورةإسلامهقصة()4

.السيرةفي

.الجزءهذامن148صفحةالخبرتقدم)5(

الأصولوجامع(31321/)والاستيعاب(4/358)الكبرىالطبقاتفي-الأشعريمالك-أبيترجمة)6(

.(3392/)والإصابة(4047/)الغابةوأسد(15111/)

قبل.ذلكفيخالفهممنقولذكرناوقد:الخبرينذكرهبعد(4201/)تاريخهفيالطبريقال)7(

.(41صا)خليفةتاريخ)8(
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فتحكان:عمربنسيفوقال.عشرينسنةفىمصروفتح،هرقلوهرب،فلسطينمنقيساريةفتح

مصرفتحوأما،تقدمفقدقيساريةفتحفأما:جرير)ابنقال.عشرةستسنةفيمصروفتحقيسارية

تعالى.اللهشاءإنعشرينسنةفيسأذكرهفإني

أمرثم،إليهابالرجاليخرجأنعمرفأراد)2(ليلىحرةمننارظهرتالسنةهذهوفي:الواقديقال

الحمد.ودلهفطفئتبالصدقةالمسلمين

بنالمعطلبنصفوانفيهاأصيبوقد،العاصأبيبنعثمانوأميرهاأرمينيةوقعةفيهاكانويقال

إلاعليهعلمتما"ع!ي!اللهرسولفيهقالوقد.يومئذالأمراءأحدوكان،الذكوانيثمالسلميرحضة)3(

زوجةالمؤمنينأموجناب،ساحتهاللهفبرأالإفكقصةفيالمنافقونذكرهالذيوهو")4(خيرا

قط.أنثىكنفكشفتماوالله:قالولهذا،يتزوجلمقالواحينإلىكانوقد.قالوامماع!ي!اللهرسول

سننفيجاءكما،وقتهافيالصبحصلاةعنعليهغلبربماالنومكثيروكان،ذلك!بعدتزوجثم

،بالجزيرةوقيل،البلدبهذاقيل،اللهسبيلفيشهادةلهحصلتثمشاعراوكان.وغيره(هداودأبي

سلف.فيماهذابعضتقدموقد.(بسميساط)وقيل

ذلك.قبلوالصحيح،قولفيتكريتفتحتوفيها

.)7(حذافةبناللهعبدالرومأسرتذكرنافيماوفيها

أميروكان،شهرك)8(المجوسأميرفيهاقتلالعراقبأرضوقعةكانتمنهاالحجةذيفيوفيها

عنه.اللهرضيالعاصأبيبنالحكميومئذالمسلمين

واللهقبلهاالمذكورونهموقضاتهالبلادفيونوابه،عمربالناس(حج)وفيها،جرير)9(ابنقال

أعلم.

.(301-4/201)تاريخهفي(11

.(2482/)البلدانمعجم.المدينةإلىطريقهمفيالحاجيطؤهاعوفبنمرةلبنيموضع:ليلىحرة)أ(

الذيوهو،الصوابهوأثبتناهوما،ربيعة:الإصابةوفي،ربيعة:الاستيعابوفي،ربيصة:الأصولجامعفي)!(

.(545)2/السيروفي،الإسلامتاريخفيالذهبيبخط

صحيحهفيحبانابنوأخرجه،الشهاداتفي(2661)رقمصحيحهفيالبخاريأخرجهحديثمنقطعة)4(

الصحابة.مناقبفي(9907)رقم(1613-91/)

صحيح.حديثوهو،الخدريسعيدأبيحديثمنالصومفي(9245)رقمداودأبيسنن(ألم

.(2546/)السيرفيكذلكوهي،الإسلاملاريخفيالذهبيبخطهناوما:"بشميشاط":طفيأ)6

وجامع(135-012-/زيدبناللهعبد-جابربناللهعبد)-دمشقوتاريخ(2/888)الاستيعابفيترجمتهالا(

.(245/)والإصابة(3112/)الغابةوأسد(944-41/484)الأصول

.(41أص)خليفةتاريخفيوالخبر.الجيوشأمير:أفي)8(

17،(4301/)تاريخهفيأ)9



أهـ9سنةوفيات

(الإعيانمن!يهاتوفيمنذكر)

213

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنعمروبنمعاويةبنزيدبنعبيدبنقيسبنكعببنأبيوهو،ا!قراءسيدكعب)1(بنأبي

وبدراالعقبةشهد:القراءسيدالنجاريالأنصاري،الطفيلوأبوالمنذرأبو،النجاربنمالك

حياةفيالقرانجمعواالذينالخزرجيينالأربعةالقراءأحدوهو.القدرجليلسيداوكان،بعدهماوما

المسندوفي.رطبوهوجبريلمنهتلقاهممنالقرانتلقيتإني:يومالعمرقالوقد!يماللهرسول

)3(وفيالصحيح"كعببنأبيأمتيأقرأ":مرفوعاأنسعنقلابةأبيطريقمنماجه)2(وابنوالنسائي

نعم"":قال؟لكوسماني:قال."القرانعليكأقرأأنأمرنياللهإن":لهقالع!يواللهرسولأن

والمشركينالكئتأقلمنكفرواالذينيكنلؤ!وسورةعندالتفسيرفيذلكعلىتكلمناوقد.عيناهفذرفت

.(1:البينةأ!هوأبيةتآئيهمحتىمنفكين

.عشرةتسعسنةأبيتوفي:عدممطبنالهيثمقال

عشرين.أوعشرةسبعسنة:معينبنيحيىوقال

وجماعة.نميروابنعبيدأبوقالوبه.وعشريناثنتينسنةتوفي:واحدغيرعنالواقديوقال

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانخلافةفيتوفي:وخليفة)4(الفلاسوقال

منصحابيوهو،بعدهاومابدراشهدالمهاجرينمنغزوانبنعتبةمولى!اب)5(ماتوفيها

عمر.عليهوصلىالسابقين

أعلم.والله،تقدمكماقولفي)6(المعطلبنصفوانفيهاومات

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

(11-13/01)الأصولوجامع(1/261)والاستيعاب(3894/)الكبرىالطبقاتفي-كعببنأبي-ترجمة

.(1/26)والإصابة.(204-1/938)النبلاءأعلاموسير(1/16)الغابةوأسد

الحديث:وتمام.)0937(رقمالترمذيوسنن(182ص)للنسائيالصحابةوفضائل(3184/)أحمدمسند

كعب،بنأبياللهلكتابوأقرؤهم،عثمانحياءوأصدقهم،عمراللهفيوأشدهم،بكرأبوبأمتيأمتيأرحم"

الأمةهذهوأمين،أميناأمةلكلوإنألا،جبلبنمعاذوالحرامبالحلالوأعلمهم،ثابتبنزيدوأفرضهم

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،"الجراحبنعبيدةأبو

الصحابة.فضائلفي(112)(997)مسلموصحيح،المناقبفي(9594)البخاريالإمامصحيح

.(167ص)خليفةتاريخ

437()1/والاستيعاب64()3/الكبرىالطبقاتفيوترجمته،كاملانسبهالمصادرأوردتوقدالأرتبنخبابهو

.(1/164)والإصابة325(-323)2/النبلاءأعلاموسير(411)2/الغابةوأسد(914/)13الأصولوجامع

=(31-303/)الغابةوأسد(4/1351)الأصولوجامع(2725/)الاستيعابفي-المعطلبنصفوان-ترجمة



مصربا،دفتحصفةهـ-02سنةأحداث214

اليجوةمرلمحشريرسنة

هذهفيوإسكندريةهيفتحتإنها:الواقديقالوكذا.مصرفتحكانفيها:إسحاقبنمحمدقال

سيف:وقال.وعشرينخمسسنةفيوإسكندرية،عشرينسنةمصرفتحت:معشرأبووقال.السنة

فيالأثيربنالحسنأبوذلكورجح.منها)1(الأولربيعفيعشرةستسنةفيوإسكندريةمصرفتحت

أعلم.والله،رجحهفيمامعذوروهو،الرمادةعاممصرمنالميرةعمروبعثلقصة")2(الكامل"

والله،ونصفسنةوقيلسنتينمحاصرةبعدالسيرعلماءمنطائفةقولفيتسترفتحكانوفيها

أعلم.

وغيرهماأأوسيفإسحاقابن()3(كلاممنمجموعاأمصو(بلادأفتحصفة

أنهسيفوزعم.مصرإلىالعاصبنعمروبعثالشامفتحوالمسلمون(عمر)استكمللما:قالوا

حذافةبنوخارجة،أرطاة)4(بنبسرصحبتهوفيالعوامبنبالزبيروأردفه،المقدسبيتفتحبعدبعثه

)د(الأسقفومعه،مصرجاثليقمريمأبوفلقيهممصربابعلىفاجتمعا.الجمحيوهببنوعمير

بنعمروقالتصافوافلما،بلادهملمنعإسكندريةصاحبالمقوقسبعثه،)6(الثباتأهلفيمريامأبو

لهمافقال،إليهفبرزا،البلادهذهراهبامرياموأبومريمأبوإليليبرز،نعذرحتىتعجلوالاالعاص

محمدبهوأمرنابهوأمرهبالحق!محمدابعثاللهإن،فاسمعاالبلادهذهراهباأنتما:العاصبنعمرو

،الناسإلىالإعذاربهأمرنامماوكان،الواضحةعلىوتركنامضىثم،بهأمرالذيكلإليناوأدى،!و

لهوبذلناالجزيةعليهعرضنايجبنا)7(لمومن،فمثلنا(إليه)أجابنافمن،الإسلامإلىندعوكمفنحن

بذلكأجبتموناإنلكموإن،منكملرحمناحفظابكموأوصانا،مفتتحوكمأنا(!ي!أأعلمناوقد،المنعة

بالقبطيينأوصانا!اللهرسولفإن،خيرابالقبطييناستوصوا:أميرناإليناعهدومما.ذمةإلىذمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(191-2591/)والإصابة(055-2545/)النبلاءأعلاموسير

.(4401/)الطبريتاريخفيالأقوالهذهجملة

.(2564/)التاريخفيالكامل

.طفيعن//لفظةالمعقوفتينهاتينمكان

الغابةوأسد(13152/)الأصولوجامع(1157/)الاستيعابمنوالتصحيح.خطأ؟أرطأةبنبشر:طفي

.(481-1/471)والإصابة(3904/)النبلاءأعلاموسير(1132/)

أساقف:والجمع،أسربإلالهنظيرولاالعرببهتكلمتأعجمي،الدينفيالنصارىرئيس:الأسقف

وأساقفة.

.النيات:(4701/)الطبريتاريخفي

يجب.لمومن:أفي
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ابنةكانت،شريفةمعروفةالأنبياءإلامثلهايصللابعيدةقرابة:فقالوا.)1(وذمةرحمالهملأن،خيرأ

ملكهموسلبوهمفقتلوهمشمسعينأهلعليهمفأديل)2(،فيهموالملكمنفأهلمنوكانتملكنا

:عمروفقال،إليكنرجعحتىأمنا.وأهلابهمرحباالسلامعليه)3(إبراهيمإلىصارتفلذلكواغتربوا

فزادهم،زدنا:قالا.ناجزتكموإلاقومكماولتناظرالتنظراثلاثأأؤجلكماولكنييخدعلامثليإن

بمناهدتهم،وأمريجيبهماأنأرطبونفأبىالمقوقسإلىفرجعا(يومأفزادهم.زدنا:فقالا،يوما)

(قاتلوا)أيابمأربعةبقيتوقد.إليهمنرجعولاعنكمندفعأنفسنجتهدنحنأما:مصرلأهلفقالا

وغلبوهموقيصركسرىقتلواقوممنتقاتلونما:منهمالملأفقال،للمسلمينيبيتوا)4(بأنعليهموأشار

منهمطائفةمنهمقتلبلبشيءيظفروافلمففعلواللمسلمينيبيتواأنفيالأرطبونفألح،بلادهمعلى

البلد،سورعليهمالزبيروارتقى.الرابعاليومفيمصرمنشمسعينالمسلمونوحاصر،الأرطبون

البابمنخرجحتىالبلدالزبيرواخترقفصالحوهالآخرالبابمنعمروإلىخرجوابذلكأحسوافلما

:أمانكتابعمرولهموكتبالصلحفأمضواعمروعليهالذي

وملتهمأنفسهمعلىالأمانمنمصرأهلالعاصبنعمروأعطىماهذا:الرحيمالرحمناللهبسم"

يساكنهمولاينتقصولا،ذلكمنشيءعليهميدخللاوبحرهموبرهموصلبهموكنائسهموأموالهم

ألفخمسيننهرهمزيادةوانتهتالصلحهذاعلىاجتمعواإذاالجزيةيعطواأنمصرأهلوعلى،النوبة

ممنوذمتنا،بقدرهمالجزاءمنعنهمرفعيجيبأنمنهمأحدأبىفإن،)5(لصوتهمجنىوعليهمألف

الروممنصلحهمفيدخلومنذلكبقدرعنهمرفع(انتهىإذاأغايتهمننهرهمنقصوإن.بريئةأبى

يخرجأومأمنهيبلغحتىآمنفهوالذهابواختارأبىومن،عليهممامثلوعليهمالهممثلفله،والنوبة

عهدالكتابهذافيماعلى.(عليهمماثلثجبايةثلثكلفي)،أثلاثاعليهمماعليهم،سلطاننامن

بكذايعينواأناستجابواالذينالنوبةوعلى،المؤمنينوذممالمؤمنينأميرالخليفةوذمةرسولهوذمةالله

الزبيرشهد،واردةولاصادرة)6(تجارةمنيمنعواولايغزوالاأنعلىفرسأوكذاوكذا،رأساوكذا

واجتمعتالصلحوقبلواكلهممصرأهلذلكفيفدخل"وحضروردانوكتبابناهومحمداللهوعبد

بعدأصيبتالتيالسبايافيعمرافكلمامرياموأبومريمأبووظهر،)7(الفسطاطوعمروابمصرالخيول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(52)43رقممسلمرواهوالحديث،ورحماذمة:أفي

فتغلب.منهم:أفي

لإبراهيم.صارتفلهذا:أفي

.يثتبواأن:أفي

.(لصتااللسان.طىءلغةفياللصهولصتجمع:واللصوت،تحريف؟لصونهمحقما:طفي

.غارةمنيمنعوناولا:أفي

.العاصبنعمروبناهاالتيمصرلمدينةقيلومنه،جماعتهممسجدحواليالكورةأهلمجتمع:"الفسطاط"

.(264-4263/)البلدانمعجم
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المؤمنينأميرذلكبلغفلما،يديهبينمنوإخراجهمابطردهماوأمر،عليهمايردهاأنعمروفأبى.المعركة

يقاتللمممنأخذسبيوكل،عليهميردأنفيهاأمنوهمالتيأيامالخمسةفيأخذسبيكلأنأمرالخطاببنعمر

إلىيرجعأنوبينالإسلامبينالسبيمنأيديهمفيمنيخيرواأنأمرهإنهوقيل.سباياهعليهيردفلاقاتلمنوكذلك

سبيهممنتفرقماوأما،الجزيةمنهوأخذواعليهمردوهاختارهمومن،إليهميردوهفلاالإسلاماختارفمن،أهله

به.الوفاء(1)يتعذرماعلىيصالحهمأنينبغيولاردهمعلىيقدرلافإنه،وغيرهماالحرمينإلىووصلالبلادفي

منومنهم،الإسلاماختارمنفمنهم،وخيروهموعرضوهمالسباياوجمع،المؤمنينأميربهأمرماعمروففعل

قبلالإسكندريةصاحبالمقوقسوكان-إسكندريةإلىجيشاعمروأرسلئم.بينهمالصلحوانعقد،دينهإلىعاد

وقال!دولتهواكابرأساقفتهجمعالعاصبنعمروحاصرهفلما-الرومملكإلىمصروبلدبلدهخراجيؤديذلك

الجزيةنؤديأنعنديوالرأي.بهملناطاقةولاملكهمعنوأزالوهموقيصركسرىغلبواالعربهؤلاءإن:لهم

ثم-والرومفارس-منكمإليأبغضهومنإلىالخراجأؤديكنتإني:يقولالعاصبنعمروإلىبعثثم.إليهم

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرإلىوالأخماسبالفتحعمرووبعث،الجزيةأداءعلىصالحهم

فجعلالزحفمنيفرالمسلمينمنكئيرجعلالمقوقسمعالتقىلماالعاصبنعمروأنسيفوذكر

حديد.ولاحجارةمننخلقلمإنا:اليمنأهلمنرجللهفقال!:الثباتعلىويحثهميذقرهم)2(عمرو

عمروعنهفأعرض.)3(الكلابأميرإذافأنت:الرجللهفقال.كلبأنتفإنمااسكت:عمرولهفقال

فبكمتقدموا:عمرولهمقالالصحابةمنهناكمنإليهاجتمعفلما!س!اللهرسولأصحابيطلبونادى

الظفر.أتموظفرواعليهماللهففتحالقومإلىفنهدوا-المسلميناللهينصر

والمنة.الحمدودلهالإسلامملكفيهاوقام،عشرةستسنةمنالأول!ربيعفيمصرففتحت:سيفقال

محاصرةبعدوعشرينخمسسنةفيإسكندريةوفتحت،عشرينسنةفيمصرفتحت:غيرهوقال

يهادنهأنعمرومنسألالمقوقسأنذكروقد.دينارألفعشراثنيعلىصلحاوقيل،عنوةأشهرثلاثة

لأصحابه:المقوقسفقال.هرقلالأكبربملككمفعلناماعلمتمقد:لهوقالعمرويقبلفلم،أولا

.تقدمماعلىصالحثم.بالإذعانأحقفنحنصدق

بنأبرهةالفرما)5(إلىبعثعمراوأنفحاصراها)4(شمسعينإلىساراوالزبيرعمراأنغيرهوذكر

.يعذرلاما:أفي()1

يزمرهم.:النسخبعضوفي.ويشجعهميحضهمأي،يذفرهم)2(

.الكلابكبيرأنتإذا:أفي)3(

قديمةاثاروبها،كبيرةمدينةكانت،فراسخثلاثةالفسطاطوبينبينهاموسىفرعونمدينةاسم:شمسعين)4(

.(4178/)البلدانمعجم.فرعونمسالالعامةتسميهاوأعمدة

فيعنوةالعاصبنعمروفتحها،(الأحمرأالقلزمبحرعلىتشرفمصرناحيةمنالساحلعلىمدينة:الفرما)5(

.(256-4255/)البلدانمعجم.18سنةعنهاللهرضيالخطاببنعمرزمن
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ماذافتربصوا.الأمانفلكمنزلتمإن:بلدهلأهلمنهماكلفقالالإسكندريةإلىمالكبنعوفوبعث،الصباح

أحسنما:إسكندريةلأهلمالكبنعوفقالوقد.الباقونصالحصالحوافلما،شمسعينأهلمنيكون

.(بهجتهافبقيت).الناسعنغنيةاللهإلىفقيرةمدينةلأبنين:قالبناهالماإسكندرإن:فقالوا؟بلدكم

بناهالما-الإسكندرأخووهو-الفرماإن:فقالوا؟مدينتكم)1(أقبحما،الفرمالأهلأبرهةوقال

بذلك.فشوهت،بناؤهاساقطا)2(يزاللافهي.الناسإلىفقيرةاللهعنغنيةمدينةلأبنينقال

منرؤوساعليهمالخراجفيزادذلكبعدمصروليلماسرحأبيبنسعدبناللهعبدأنسيفثوذكر

عثمانذلكوأ!ر.وكسوةمسمىبطعامالمسلمونويعوضهم،سنةكلفيالمسلمينإلىيهدونهاالرقيق

.)3(لعهدهموإبقاء،لهمنظراأيضافأمضاهالعزيزعبدبنعمركانحتى،بعدهالأموروولاةعفانابن

نصبأنهوذلك،العاصبنعمروفسطاطإلىنسبةبالفسطاطمصرديار)4(سميتوإنما:قلت

بنعمروزمانمنالقديمةمصروتركت،حولهالناسوبنى،اليوممصرموضعالفسطاطوهيخيمته

.اليومإليهالمنسوبوهوجامعاموضعهوبنىالفسطاطرفعثم،اليوموإلىالعاص

رميلجودة،كثيرةأعينوأصيبت،كثيرةجراحاتفنالهمالنوبةمصرفتحبعدالمسلمونغزاوقد

والمنة.الحمدولهذلكبعداللهفتحهاثم.الحدقجندفسموهمالنوبة

حبيب.أبيبنيزيدقولوهو،الإسكندريةإلاصلحافتحت:فقيلمصربلادفياختلفوقد

قعدتما:فقالالناسخطبأنهالعاصبنعمرووعن.وجماعةعمرابنقولوهي،عنوةكلها:وقيل

إلا،خمستشئتوإن،بعتشئتوإن،قبلت-شئتإنعهدعنديالقبطمنولأحدهذامقعدي

)د(به.نوفيعهدالهمفإنالطابلسلأهل

هصرؤآ(نيلقصة

أهلهاأتىمصرافتتحتلما:قالحدثهعمن،الحجاجبنقيسعن،لهيعةابنطريقمنروينا

إلايجريلاسنةهذالنيلنا"17،الأميرأيها:فقالوا-العجمأشهرمنبؤنةدخلحين-العاصبنعمرو

أخلق.ما:(4801/)الطبريتاريخفي(1)

.تزاللافهي:أفي)2(

.(4111/)الطبريتاريخفيالخبر)3(

مصر.بلاد:أفي()4

نفي.:أفي)5(

بنقيسعنعساكروابن،السنةفيواللالكائي،العظمةفيالشيخوأبو،مصرفتوحفيالحكمعبدابنرواه)6(

.(11)6صعاشورلسعيد"الصحابةكرامات"كتابانظر،سندهفيلجهالةضعيفخبروهو،حدثهعمنالحجاج

لنيلنا.إن:أفي)7(
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منبكرجاريةإلىعمدناالشهرهذامنخلتليلةعشرةثنتا)1(كانتإذا:قالوا؟ذاكوما:قال.بها

فقال.النيلهذافيألقيناهاثم،يكونماأفضلوالثيابالحليمنعليهاوجعلناأبويهافأرضينا،أبويها

وأبيببؤنةفأقاموا:قال.قبلهمايهدمالإسلامإن،الإسلامفييكونلامماهذاإن:عمرولهم

بذلك،الخطاببنعمرإلىعمروفكتب،بالجلاءهمواحتى،كثيرأولاقليلايجريلاوالنيلومسرى

النيل.فيفألقها،)2(كتابيداخلبطاقةإليكبعثتقدوإني،فعلتبالذيأصبتقدإنك:إليهفكتب

بعد،أما.مصرأهلنيلإلىالمؤمنينأميرعمراللهعبدمن"فيهافإذاالبطاقةعمروأخذكتابهقدمفلما

الواحداللهبأمرتجريإنماكنتوإن،فيكلناحاجةفلاتجرفلاأمركومنقبلكمنتجريإنماكنتفإن

السبتيومفأصبحواالنيلفيالبطاقةفألقى:قال"يجريكأنتعالىاللهفنسأليجريكالذيوهو،القهار

.اليومإلىمصرأهلعنالسنةأتلكأاللهوقطعواحدةليلةفيذراعاعشرستةالنيلاللهأجرىوقد

(4عمزجعل-عشرةستسنةعنده-وهيالسنةهذهمنالقعدةذيوفي:عمر)3(بنسيفقال

البحر.فيومصرالشامأغزاهرقللأنوذلك،مصرأرجاءعلىالمسالح)5(

أولوهو-العبديقيسبناللهعبد)7(بحريةأبوالرومأرضغزاالسنةهذهوفي:6(جريزابنقال

العبسي.مسروقبنميسرةدخلهامنأول:وقيل.وغنمفسلم-قيلفيمادخلهامن

علىوولى،الشرابفي)8(وحده)البحرينعنمظعونبنقدامةعمرعزلوفيها:الواقديقال

عنه.اللهرضيالدوسيهريرةأباواليمامة(البحرين

وولىعنهافعزله،يصلييحسنلا:قالواحتى،شيءكلفيسعداالكوفةأهلشكاوفيها:قال

.9(ياسربنعمارولاهابلوقيل-سعدنائبوكان-عتبانبناللهعبدبناللهعبدعليها

أهلشكا:قال.سمرةبنجابرمنسمعه،الملكعبدعن،سفيانحدثنا:1(أحمد)0الإماموقال

ع!يواللهرسولصلاةبهمآلوماوالله؟الأعاريبقال،يصلييحسنلاإنه:فقالواعمرإلىسعداالكوفة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

خطأ.؟اثنتي:طفي

.هذاكتابي:أفي

.(4111/)الطبريتاريخ

خطأ.؟عمرو:طفي

.(السلاح)القاموس.السلاحذوووالقومالثغروهيمسلحةجمع:المسالح

.(4/121)تاريخهفي

.الطبريلتاريخموافقهناوما.تحريف؟بحيرةأبو:أفي

الحد.عليهأقامأي

.)923(صفحةالصوابعلىوسيأتي،خطأوهو.عمرو:والمطبوعالأصلفي

في(1)58(4)53ومسلمالأذانفيو)758()755(البخاري:الصحيحينفيوهو(1/917)أحمدالإماممسند

به.،عميربنالملكعبدطريقعنالصلاة
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)1(الأخريينفيوأصرفالأوليينفيأردد،والعصرالظهرفي

.إسحاقأبايا

921

بكالظنكذا:يقولعمرفسمعت.

سعدةأبو:لهيقالرجلأإلاخيرافأثنواالكوفةأهلعنهيسألمنبعثعمرأن)2(مسلمصحيحوفي

يخرجولا،القضيةفييعدلولا،بالسويةيقسملاسعدافإنأنشدتناإذأما:فقالقام)3(قتادةبنأسامة

وعرضهفقرهوأدمعمرهفأطل،وسمعةرياءمقامقامهذاعبدككانإناللهم:سعدفقال.السريةفي

الطرقفيللجواريويتعرض.عينيهعنحاجبيهيرفعكبيراشيخافكان-سعددعوةفأصابته.للفتن

سعد.دعوةأصابتهمفتونكبيرشيخ:فيقول،ذلكفيلهفيقال،فيغمزهن

أيكمبهفليستعنوإلا،فذاكسعداالإمرةأصابتفإن-)4(الستةفيوذكره-وصيتهفيعمرقالوقد

وغيرها.أذرعاتإلىعنهاخيبريهودعمرأجلىوفيها:قال.خيانةولاعجزعنأعزلهلمفإني،ولي

بينونجران،القرىووادي،خيبروقسم،الكوفةإلىأيضامنهانجرانيهودعمرأجلىوفيها

المسلمين.

أعلم.فالله،ذلكقبلدونهاأنهغيرهوزعم،الدواوينعمردونوفيهاقال

علىعمرفآلى،فأصيبواالبحرفيالحبشةإلىالمدلجي)5(مجززبنعلقمةعمربعثوفيها:قال

إنماالحبشةغزوةأنفزعممعشرأبوهذافيالواقديخالفوقد.بعدهاالبحرفيجيشأيبعثلاأننفسه

أعلم.والله-عفانبنعثمانخلافةفييعني-وثلاثينإحدىسنةفيكانت

،الطاعونفيهشامبنالحارثعنهاماتالتي،الوليدبنتفاطمةعمرتزوجوفيها.الواقديقال

الوليد.بنخالدأختوهي

بدمشق.)6(هلالماتوفيها:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."الأخريينفيوأحذف،الأوليينفيأركد"أحمدمسندفيالذي.خطأ؟الأخيرين:طفي

وينظر.)755(البخاريأخرجهاوإنما،منهالمطبوعفيعليهاأقفولم،لمسلمالزيادةهذهالمصنفنسبهكذا

.)بشار((091-918)6/للبيهقيالنبوةدلائل

.6()3/الأثيرلابنوالكامل(4112/)الطبريولتاريخللبخاريموافقهناوما.خطأ؟أسامةبنقتادة:طفي

والزبير،وعثمان،وطلحةعليوهمبعدهمنلأحدهمالأمريكونأنعنهاللهرضيعمرأوصىالذينالستة

رقمالبخاريوصحيح(115/)أحمدمسندفيالوصيةهذهونص.عنهماللهرضيوسعدعوفبنالرحمنوعبد

-الإحسان-حبانابنوصحيح:المساجدفي(567)رقممسلموصحيح،الصحابةفضائلفي(0037)

الوصية.لهذهوافتخريجوثمة(1796)رقم(5/1535-355)

.بمصادرهقائمةهامشهوفي(41/537)الأصولجامععنضبطه

والإصابة(5/412)الغابةوأسد(15005/)الأصولجامعفيترجمته؟الأشجعيمزةبنهلالهو

(3/706).
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.شعبانفيالحضيربنوأسيد

عنها.اللهرضيالمؤمنينأمهاتمنماتمنأول!وهي،المؤمنينأمجحشبنتوزينب

قسطنطين.ولدهبعدهوقامهرقلماتوفيها:قال

أنهذكرنامنسوى،قبلهاالتيفيتقدممنوقضاتهونوابه،عمرالسنةهذهفيبالناسوحج:قال

.غيرهوولىعزله

الأعيانمن(السنةهذهفيأالمتوفينذكر

العقبة،ليلةالنقباءأحد:يحيىأبو،الأوسمنالأشهليالأنصاريسماكبنالحضير)1(بنأسيد

إنهيقال.الكتائبحضيرلهيقالوكانسنينبستالهجرةقبلوكان،بعاثيومالأوسرئيسأبوهوكان

ولم،حارثةبنزيدوبينبينه!لمجي!اللهرسول!آخىالناسهاجرولما.عميربنمصعبيديعلىأسلم

الرجلنعم":قالع!ح!اللهرسولأنهريرةأبيعنالترمذي)2(صححهالذيالحديثوفي.بدرايشهد

وأثنت،عمرمعالشاموقدم.جماعةوذكر"الحضيربنأسيدالرجلنعم،عمرالرجلنعم،بكرأبو

بالمدينةتوفيأنهبكيرابنوذكر،عنهماللهرضي،بشربنوعباد،معاذبنسعدوعلى،عائشةعليه

الواقديعشرينسنةوفاتهأرخوكذا،بالبقيعودفنعليهوصلىعموديهبينحملعمروأن،عشرينسنة

وجماعة.عبيدوأبو

!س
عينا(هذا)أنيسوكانصحابةوجدهوأبوههو:)3(الغنويمرثد(أبيبن)مرثدبنأنيس

اعترفتفإنهذاامرأهإلىأنيسياواغد":!لمجي!اللهرسوللهقال!الذيإنهويقال)2(،حنينيوماللهلرسول

الضحاكبنأنيسإنه:فقيل،أسلممنلرجلفقال:الحديثفيفإن،غيرهأنهوالصحيح(إد(فارجمها

)1(

)2(

)3(

)4(

)فى(

1302/)الأصولوجامع(49-129/)والاستيعاب(3306/)الكبرىالطبقاتفي-حضيربنأسيد-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(893-4193/)منظورلابندمشقتاريخومختصر(131-1111/)الغابةوأسد(21-

.(1/94)والإصابة(1/043-433)

اقتصروإنما،الإسلامتاريخفيالذهبيشيخهمنإليهانتقلمحضغلطوهو،صححهالترمذيإنقالهكذا

علىاقتصرالترمذيالإمامولعل."سهيلحديثمننعرفهإنماحسنحديثهذا":فقال،تحسينهعلىالترمذي

أبيابنأخرجهفقد،ومرسلاموصولاروىفقد،التحسينعندعادتهوهي،عندهمعلولولأنهمتنهلغرابةتحسينه

فيهليسع!ي!النبيعن،أبيهعنصالحأبيبنسهيلطريقمن137-136و12-12/11المصنففيشيبة

.(بشار)هريرةأبو

-1/153)الغابةوأسد.(13/33)الأصولوجامع(411-1/131)الاستيعابفي-مرثدبنأنيس-ترجمة

أنس.:اسمهفيويقال(1/73)والإصابة(154

.يقال:طفي

ف!-ومسلم،الحدودفي(686وه9685)صحيحهفيوالبخاري(4151/)مسندهفيأحمدالإمامرواهالحديث
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:المنذربنإبراهيمقال11(الفتنةفيحديثله.أعلموالله،ترجيحهإلىالأثيرابنمالوقد.الأسلمي

عشرين.سنةالأولربيعفيتوفي

قديماأسلم.أمهوهي.حمامةبنبلاللهويقال:بكرأبيمولىالمؤذد)2(الحبشيرباحبنبلال

سيدنابكرأبو:يقولعمروكان.بعدها)3(ومابدراشهد.فأعتقهالصديقفاشتراهفصبراللهفيفعذب

!واللهرسوليديبينيؤذنالذيهوكانبالمدينةالأذانشرعولما.)4(البخاريرواه.سيدناوأعتق

نأ"يروىوما،فصيحا،حسنهالصوتنديبلالوكان،هذاوتارةهذاتارة.يتناوبانمكتومأموابن

!واللهرسولتوفيولما.الكعبةظهرعلىالفتحيومأذنوقد.أصللهفليس"شينااللهعندبلالسين

إلىعمرقدمولما.مجاهداالشامإلىخرجثم.يصحولاخلافتهأيامللصديقأذنويقال،الأذانترك

غضونفيالمدينةزارإنهوقيل.بالبكاءالناسفانتحب،الظهرلصلاةالخطبةبعديديهبينأذنالجابية

!يواللهرسولأن)5(الصحيحفيوثبت.عنهماللهرضيذلكلهمويحقشديدأبكاءالناسفبكىفأذنذلك

:فقال."عملتهعملبأرجىفأخبرنيأمامينعليكخشف)6(فسمعتالجنةدخلتإني"لبلالقال

إلاتوضأتوماتوضأتإلاأحدثتما"روايةوفي."بذاك":فقال.ركعتينوصليتإلاتوضأتما

خفيفالشعركثيرنحيفاطويلاالأدمةشديدادم)7(بلالوكان:قالوا"ركعتينأصليأنعليأنرأيت

إسحاقبنمحمدوقال.عشرةثمانيسنةعمواسطاعونفيبدمشقتوفي:بكيرابنقال.العارضين

:غيرهوقال.سنةوستونبضعولهالصغيرببابودفن:الواقديقال.عشرينسنةتوفي:واحدوغير

أعلم.والله،أصحوالأول.بحلبماتإنه:وقيل،بداريادفن:وقيل.كيسانببابودفن،بداريامات

أميراوكان،والعبادالزهادمنوكانخيبرشهد،جمحبنيأشرافمن:(حذيم)9بنعاموبرسعيد

.(537-3536/)(1847)رقمالأصولجامعفيالأثيروابن،الحدودفي(7916)صحيحه

الحديثةالمصادرفيالحديثهذاأجدولمالإسلاموتاريخللاستيعابموافقهناوما،تحريف؟الفقه:أفي)1(

أعلم.واللهلديالمتوفرة

(1243/)الغابةوأسد(1178/)والاستيعاب(3232/)الكبرىالطبقاتفي-اللهرسولمؤذنبلال-ترجمة)2(

.(1/273)والإصابة(536-1/347)النبلاءأعلاموسير(137-1/136)واللغاتالأسماءوتهذيب

فأعتقه.بعدهاوما:أفي)3(

المناقب.في(3754)البخاريصحيح()4

أخرجهحديثمنالثانيةوالرواية.الفضائلفي)2458(مسلموصحيح،التهجدفي(9411)البخاريصحيح)5(

المناقب.في)9368(جامعهفيوالترمذي(36و.5354/)مسندهفيأحمد

بالشديد.ليسالصوت:الخشف)6(

.السمرة:الأدمة:آدم)7(

-2393/)الغابةوأسد(625-2624/)الاستيعابفي-عامربنسعيد-وترجمة،تحريف،خذيم:طفي)8(

حديم.:وفيه(94-284/)لإصابةوا(493
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فتصدقديناربألفإليهفأرسل،شديدة()1حاجةأصابتهقدأنهعمربلغ،عبيدةأبيبعدحمصعلىلعمر

ومعاويةهوفتح:)2(خليفةقال.عنهاللهرضيفيهالنايتجرلمنأعطيناها:لزوجتهوقال،جميعهابها

معه.منعلىأميرمنهماكلقيسارية

سمحاوكان،بعدهاومابدراشهد،الأولينالمهاجرينمنالفهريسعدأبوغنم)3(بنعياض

عبيدةأبوواستنابه،غازياالرومدربجازمنأولوهو،الجزيرةافتتحالذيوهو،شجاعا،جوادأ

سنة.ستينعنعشرينسنةماتأنإلىعليهاعمرفأقرهالشامعلىبعده

الفتحعامأسلم.المغيرةاسمه:قيل!لمجهاللهرسولعمابنالمطلبعبدبن)4(الحارثبنسفيانأبو

وكان،تبعهومندينهوعلى!،اللهرسولعلىالناسأشدمنذلكقبلوكان،جدأإسلامهفحسن

مقأ:)د(قولهفيعنهاللهرضيثابتبنحسانعليهردالذيوهو،وأهلهالإسلاميهجو،مطبقاشاعرأ

!ق!اأسأ

الخفاء)6(برحفقدمغلغلةعنيسفيانأباأبلغألا

الجزاءذاكفياللهوعندعنه)7(وأجبتمحمداهجوت

الفداءلخيركمافشركمابكفءلهولستأتهجوه

فأذنلأخيهاسلمةأمشفعتحتىالسلامعليهلهمايأذنلمليسلماأميةأبيبناللهوعبدهوجاءولما

فلافلأذهبن-صغيرمعهلولد-هذابنيبيدلآخذنلييأذنلملئنوالله:قالهذاسفيانأباأنوبلغه،له

بلجامآخذاوكان)8(حنينيوم!اللهرسولولزم،لهوأذنلمجي!اللهرسوللهحينئذفرق،أذهبأينيدرى

")9(حمزةمنخلفاتكونأنأرجو":وقال،بالجنةلهوشهدأحبه!ي!اللهرسولأنرويوقد،يومئذبغلته

تحريف.؟جراحة:طفي(1)

.(41اص)خياطبنخليفةتاريخ)2(

-4/327)الغابةوأسد(31234/)والاستيعاب(7/893)الكبرىالطبقاتفي-غنمبنعياض-ترجمة)3(

.(7918/)الإصابة(535-2435/)النبلاءأعلاموسير(932

الأصولوجامع(1677-41673/)والاستيعاب(494/)الكبرىالطبقاتفي-الحارثبنسفيانأبي-ترجمة(4)

.(19-409/)والإصابة(502-1202/)النبلاءأعلاموسير(6441/)الغابةوأسد(41/927)

.(18ص)حسانديوانفيالأبيات(5)

.هواءنخبمجوففأنت:الديوانفي)6(

فأجبت.:الديوانفي)7(

تحريف..خيبريوم:أفي)8(

وإنما،إسنادغيرمن(02سنةوفيات)الإسلامتاريخفيوالذهبي،(1675)4/الاستيعابفيالبرعبدابنأورده)9(

الذهبي.منالمصنفنقله
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الوأفر(س5):فيها)2(يقولالتيوهي(1)سلففيماذكرناهابقصيدةتوفيحينع!ي!اللهرسولرثىوقد

طولفيهالمصيبةأخوليليزوللاليليفباتأرقت

قليلبهالمسلمونأصيبفيماوذاكالبكاءوأسعدني

الرسولقبضقدقيلعشيةوجلتمصيبتناعظمتفقد

جبرئيلويغدوبهيروحفيناوالتنزيلالوحيفقدنا

كذلكيزلفلممنهفتمرضرأسهفي(لهاثؤلولاالحالققطعرأسهحلقفلماحجسفيانأباأنذكروا

قبلهتوفينوفلاأخاهإنقيلوقد.الخطاببنعمرعليهوصلى،المدينةإلىمرجعهبعد)3(ماتحتى

أعلم.والله،أشهربأربعة

بنزعوربنعامربنالأعلمعبدبنعمروبنعسلبنمالكبنمالكهو)4(التيهانبنالهيثمأبو

وشهد،نقيباالعقبةشهد،الأوسيالأنصاريالأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنالحارثبنجشم

ابنقال،عليمعصفينشهدإنهوقيل،وعشرينإحدىوقيل،عشرينسنةومات،بعدهاومابدرا

أعلم.فالله،هناشيخنا)5(ذكرهوقد.الأكثروهوالأثير

)6(.هص بنتأميمةأمها،وفاةالمؤمنينأمهاتأول،خزيمةأسدمنالأسديةرياببنجحشبنتزينب

بها،اللهزوجهالتيوهي،الحكمأموتكنى،زينباللهرسولفسماها،برةاسمهاوكان،المطلبعبد

.السماء)8(مناللهوزوجنيأهلوكنزوجكن:فتقولع!يمالنبيأزواجسائرعلىبذلكلمتحروكانت .-.)7(

بنزيدمولاهعندقبلهوكانت.الآية(37:ا!حزأبأ!زوتجنبههامنهاوطرازتدموفلماقضى):تعالىاللهقال

وقيل.الأشهروهوأربعوقيلثلاثسنةفيذلككانقيل.!ك!ي!اللهرسولتزوجهاطلقهافلما.حارثة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.1،2،3،5:منهاالأبياتوهذه11سنةحوادثفيالقصيدةهذهذكرتقدم

عشر.اثناوعددها(552-1/452)النبلاءأعلاموسير،عشرةوعددها(41676/)الاستيعابفيالأبيات

بعد.من:أفي

(15/157)الأصولوجامع(3/1348)والاستيعاب(3447/)الكبرىالطبقاتفي-التيهانابن-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(238/)الإسلاموتاريخ(85-297/)واللغاتالأسماءوتهذيب(514/)الغابةوأسد

.وأجدادهابائهواسماسمهفيكبيرخلافالمصادرهذهوفي(132-4212/و)(3134/)والإصابة(1/918)

.الإسلامتاريخفيالذهبيالإماميقصد

(1852-4/9184)والاستيعاب(8151/)الكبرىالطبقاتفيعنهااللهرضي-جحشبنتزينب-ترجمة

أعلاموسير(35-234/)الإسلاموتاريخ(127-7125/)الغابةوأسد(254-12253/)الأصولوجامع

.(4313/)والإصابة.(182-2112/)النبلاء

تفخر.:أفي

عنه.اللهرضيأنسحديثمن32()13رقموالترمذي742(5)رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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!يا!خشهاح!دهـ

التيوهيأنسعن)1(الصحيحينفيثبتكماالحجابنزل!بهاالسلامعليهدخولهوفي،خمسسنة

وذاك.الصدقةكثيرةعابدةورعةدينةوكانت،والحظوةالجمال!فيالصديقبنتعائشةتساميكانت

امرأةوكانت.بالصدقة:أي")3(يداأطولكنبيلحاقاأسرعكن"بقوله!اللهرسول!إليهأشارالذي

دلهوأتقىالدينفيخيراقطامرأةرأيتما:1*)عائشةقالت،الفقراءعلىوتتصدقبيديهاتعملصناعا

الوداعحجةبعدتحجولم.جحشبنتزينبمنوصدقةأمانةوأعظمللرحموأوصلحديثاوأصدق

فكن!ي!النبيأزواجبقيةوأما")4(الحصرظهورثمهذه":لأزواجهالسلامعليهلقوله،سودةولاهيلا

فرضهاإليهاعمروبعث:قالوا.دابةبعدهتحركنالاوالله:وسودةزينب)د(وقالت،الحجإلىيخرجن

سنةفيفماتت.هذابعدعمرعطاءيدركنيلااللهم:قالتثم.أقاربهافيبهفتصدقتألفاعشراثني

بالبقيع.ودفنت،)7(النعشلها"صنع)آمنأول!وهي.عمرعليهاوصلىعشرين

والمقومحمزةشقيقةوهي،العوامبنالزبيرأموهي:!2تجثثاللهلرهحوعهلة9"الفطلبإعبدبنتصنكئه

أحديومحضرتوقدإسلامهافيخلافلا.زهرةبنمنافعبدبنوهيببنتهالةأمهم،وحجل

بالحصن)9(يطوففجعلجاءاليهودمنرجلاالخندقيوموقتلت،كثيراوجداحمزةأخيهاعلىووجدت

قالت:ثمفقتلتهإليهفنزلت،فأبى،فاقتلهانزل:لحسانفقالتحسانحصنفارعوهوفيههيالتي

منرجلاقتلتامرأةأول!وكانت.فيهليحاجةلا:فقال!.1"لاستلبته)رجلأنهفلولافاسلبهانزل!

المشركين.

الأثيرابنقال!.وعاتكةأروىأسلمت:فقيل!ي!النبيعماتمنعداهامنإسلامفياختلفوقد

بنبالحارثأولأتزوجتوقد.غيرهامنهنيسلملمأنهوالصحيح:الحافظالذهبياللهعبدأبووشيخنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.النكاحفي(98)(4281)مسلموصحيح،الاستئذانفي(6238)البخاريالإمامصحيح

الصحابة.فضائلفي(101)(2452)مسلمصحيحفيالحديث

.(4/1185)الاستيعاب

حسن.حديثوهو،المناسكفي(1722)داودأبيوسنن(182/وه2464/)أحمدمسندفيالحديث

مفضولة.لغةوهيوقالتا:طفي

وضع.:أفي

.محرمذوإلامعهايخرجألا:منادياعمرأمرجحشبنتزينبماتتلماأنه(2212/)السيرفيالذهبيذكر

ثوبأ.وغشتهنعشافجعلت؟بنسائهمتصنعهالحبشةرأيتشيئاأريكألا؟المؤمنينأميريا:عميسبنتفقالت

.(111)8/الكبرىالطبقاتفيوهو.أمكمعلىاخرجواأن:فنادى،مناديافأمر!وأسترههذاأحسنما:فقال

الأصولوجامع(4/1873)والاستيعاب(841/)الكبرىالطبقاتفي-المطلبعبدبنت-صفيةترجمة

والإصابة(271-2926/)النبلاءأعلاموسير(238/)الإسلاموتاريخ(7173/)الغابةوأسد(41/364)

(/4348-934).

يطيف.:أفي

استلبته.:أفي
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العوامبهاتزوجوقيل.وعبدالكعبةالزبيرلهفولدتخويلدبنالعوامعليهاخلفثم.أميةبنحرب

اللهرضيبالبقيعودفنت.سنةوسبعينثلاثعنعشرينسنةبالمدينةتوفيت.الأولوالصحيح،بكرا

غيرها.توفيمنإسحاقابنذكروقد.عنها

وفيه،بالماءاستنجىمنأولوهو.كلهاوالمشاهدالعقببينشهد:)1(الأنصاريساعدةبنعويم

توفي.رواياتوله(801:التوبئأمهوالمحطهريتيحبوأدلهسطهروا(نيحبوترصال!فيه!و:تعالىقولهنزل

بالمدينة.السنةهذه

فيمطاعاشريفاوكان،العاشرةالسنةفيأسلم،بالجارود)2(يلقبحنشبنعمروبنبشر

قتل.وحدهالبحرينعنعمرفعزله،الخمرشربأنهمظعونبنقدامةعلىشهدالذيوهو،القيسعبد

.شهيداالجارود

إذاوكانوالإسلامالجاهليةأدركمخضرمامجيداشاعراكان،الهذليمرةبنخويلد)3(خراشأبو

بالمدينة.فماتحيةنهشته.)4(الخيلسبقجرى

ولمحشريرإحرفىسنةخلت5ث!

االمشهورعلىوفتحها1(نهاوند)وقعةوكانت

الفتوحفتحيسمونهاالمسلمونوكان،عجيبونبأرفيعشأنلهاجداعظيمةوقعةوهي

سنةفيكانت:سيفوقال.وعشرينإحدىسنةفينهاوندوقعةكانت:والواقديإسحاقابنقال

.)6(
السنةهذهفىقصتهاجريربنجعمرأبوساقوإنما.أعلمواللهعشرةتسعسنهفيوقيل.عشرةسبع

بعض.فيبعضهمسياقدخلحتى،واحداسياقاالشأنهذافيالأئمةهؤلاءكلاموجمعناذلكفيفتبعناه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(41/568)الأصولوجامع(34812/)والاستيعاب(3954/)الكبرىالطبقاتفي-ساعدةعنعويم-ترجمة

.(344/)والإصابة(204/)واللغاتالأسماءوتهذيب(4312/)الغابةوأسد

13154/)الأصولوجامع(1262/)والاستيعاب(5/955)الكبرىالطبقاتفي-عمروبنبشر-ترجمة

.(1/612)لإصابةوا(01/151)بالوفياتوالوافي(1/131)الغابةوأسد(923و

والاستيعاب،حديثالهوساق(7005/)الكبرىالطبقاتفيهذا-خراشأبو-وترجمة،خراشةأبو:طفي

.(451/)والإصابة.بالحرفخراشوضبط(13/054)الأصولوجامع(46361-9163/)

سبقهم.الخيلمعجرىإذاوكان:أفي

بينهماهمذانقبلةفيعظيمةمدينةهي:مهملةودال،ساكنةونون،مفتوحةوالواو،وتكسرالنونبفتح:نهاوند

.(313314-5/)البلدانمعجم.عمرأيام21سنةوالفرسالمسلمينوقعةفيهاكانت،أيامثلاثة

.(4/411)تاريخهفي
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العلاءجيشومنعواالأهوازافتتحوالماالمسلمينأنالوقعةهذههاجالذيوكان:وغيرهسيفقال

وهي،حديثامملكتهمدارمنحازوامامعإصطخرمنالقديمالملكدارعلىواستولواأيديهممن

واستجاشهمذلكعندفحموا،الكثيرةوالبلدانوالكوروالأقاليمالمدائنتلكوأخذوا)1(،المدائن

وأهلهقومهمنأسرةفيلكنه،طريدامبعداأصبهانإلىصارحتىبلدإلىبلدمنتقهقرالذييزدجرد

منلهمكملحتىوتراسلوافتجمعوا،والبلدانالجبالمنوالاهاومانهاوندناحيةإلىوكتب،وماله

ذلك.قبللهميجتمعلمماالجنود

كلفيفشكوه.الحالهذاغضونفيسعدعلىالكوفةأهلوثار،بذلكيعلمهعمرإلىسعدفبعث

سنانبنالجراح:لهيقالرجلالشكوىبهذهنهضالذيوكان.يصلييحسنلا:قالواحتىشيء

()2(الشرمنعندكمما)علىالدليلإن:عمرلهمقالفشكوهعمرإلىذهبوافلما،معهنفرفيالأسدي

نأيمنعنيلاهذاومع،لكمجمعواوقد،اللهأعداءلقتالمستعدوهو،عليهالحالهذافينهوضكم

أمركم.فيأنظر

القبائلعلىطافالكوفةمسلمةبنمحمدقدمفلما-العمالرسولوكان-مسلمةبنمحمدبعثثم

يذموافلمسكتوافإنهمسنانبنالجراحناحيةإلاخيراسعدعلىجمشيفكل.بالكوفةوالمساجدوالعشائر

ذإأما:فقال،قتادةبنأسامةسعدةأبولهيقالرجلفقام،عبسبنيإلىانتهىحتى،يشكرواولم

سعدعليهفدعا.السريةفييغزوولا،الرعيةفييعدلولا،بالسويةيقسملاسعدافإنناشدتنا)3(

فعمي.الفتنلمضلاتوعرضه،عيالهوكثر،بصرهفأعموسمعةورياءكذباقالهاكانإناللهم:فقال

سعددعوة:قالعليهعثرفإذافيجسهايأتيهاحتىيزالفلابالمرأةيسمعوكان،بناتعشرعندهواجتمع

بعدمالهفيومصيبة،جسدهفيقارعةأصابتهفكلوأصحابهالجراحعلىسعددعاثم.المباركالرجل

.الخطاببنعمرأمرعنذلكغضونفينهاوندأهللغزوالكوفةأهلمسلمةبنمحمدواستنفر.ذلك

يصلي؟كيف:عمرفسألهعمرجاؤواحتىوأصحابهوالجراحمسلمةبنومحمدسعدسارثم

لهفقال.!راللهرسولصلاةمنبهاقتديتماآلووماالأخريينفيويخففالأوليينفييطولأنهفأخبره

.إسحاقأبايابكالظنذاك:عمر

حتى)4(الحبلةورقإلاطعاملناوماكناولقد،خمسةخامسأسلمتلقد:القصةهذهفيسعدوقال

أبويه!شيماللهرسولليجمعولقد،اللهسبيلفيبسهمرمىرجللأولوإني،أشداقناتقرحت

وأخذ.:طفي(1)

صفحةعشرينسنةحوادثفيأيضامروقد(4121/)الطبريعندوالخبر.شركمعلىالدليلمن:أفي)2(

.الجزءهذامن(157)

أنشدتنا.:أفي)3(

.(1334/)النهاية.العضاهثمرهو:وقيل،اللوبياءيشبهالسمرثمر:الباءوسكونبالضم:الحبلة()4
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علىبييغرررواية-وفييصلييحسنلا:يقولونأسدبنوأصبحتثم،قبليلأحدجمعهماوما

.()1عمليوضلإذاخبتلقد-الإسلام

عمرفأقره،)2(عتبانبناللهعبدبناللهعبد:فقال؟الكوفةعلىاستخلفتمن:لسعدعمرقالثم

سعدواستمر-الأنصارمنالحبليلبنيحليفاالصحابةأشرافمنكبيراشيخاوكان-الكوفة)3(نيابتهعلى

نأمنخوفاذلكتركثم.بأسابهميوقعوكاد،النفرأولئكويهددخيانةولاعجزغيرمنمعزولا

.أميراأحد)4(يشكولا

ألفمئةمنهماجتمعحتى،نهاوندبأرضعميقفجكلمناجتمعوافارسأهلأنوالمقصود

بينهم،فيماوتذامروا.الحاجبذوويقال،بندار:ويقالالفيرزانوعليهم،مقاتلألفوخمسون

فيلناتعرضبعدهقامالذيبكرأبوولا،لبلادنايتعرضلمبالدينالعربجاءالذيمحمداإن:وقالوا

حتىذلكيكفهولم،بلادناوأخذحرمتناانتهكملكهطاللماهذاالخطاببنعمروإن،ملكنادار

وتعاقدوافتعاهدوا.بلادكممنيخرجكمحتىبمنتهوليسالمملكةبيتوأخذ،دارناعقرفيأغزانا

عليهمبذلكوكتبواأنفسهممنوتواثقوا،بلادهعنعمريشغلواثموالكوفةالبصرةيقصدواأنعلى

كتابا.

تمالؤوابماعمرسعد-شافه)5(ذلكغضونفيسعداعزلقدوكان-عمرإلىبذلكسعدكتبفلما

منعتبانبناللهعبدبناللهعبدكتابوجاء.ألفاوخمسونمئةمنهماجتمعقدوأنه،إليهوقصدواعليه

وأهله،الإسلامعلىمتذامرونمنحرفونوهماجتمعواقدبأنهمالعبديظفربنقريبمععمرإلىالكوفة

بلادنا.إلىالمسيرمنعليهوعزموابههمواعمافنعاجلهمنقصدهمأنالمؤمنينأميرياالمصلحةوأن

بذلكعمرفتفاءل.ظفرابن:قال؟منابن:قال.قريب:قال؟اسمكما:الكتابلحاملعمرفقال

لذلكالمسجددخلمنأولوكانالناسفاجتمع،جامعةالصلاة:فنوديأمرثم.قريبظفر:وقال

لهيومهذاإن:فقالالناساجتمعحتىالمنبرعمرفصعد،بسعدأيضاعمرفتفاءل،وقاصأبيبنسعد

(6692)صحيحهفيومسلم،الصحابةفضائلفيو)3728()3727(صحيحهفيالبخاريأخرجههذاسعدخبر(1)

فهذا.قبليلأحدجمعهماوماابويه!ي!اللهرسولليجمعولقد:ذكردونولكن.الزهدكتابأولفي(12)

في(2412)صحيحهفيومسلم،الصحابةفضائلفي(3725)رقمصحيحهفيالبخارياخرجهاخرخبر

134)6/وزملائهبشارللدكتور"الجامعالمسنداكتابمنسعدمسندفيتخريجهتفاصيلوينظرالصحابةفضائل

.(1354و)(4134و)(4و)133(1324و)(1134و)(0134و)(214و)9(214)8الأحاديث،(138

2336/)والإصابة(3992/)الغابةوأسد(7-36/)والكامل(4122/)الطبريتاريخفينيابتهوخبرترجمته(2)

-337).

نيابة.:أفي)3(

.اللغويللسياقأثبتهوما؟أحدا:ط،أفي()4

.شاور:أفي(5)
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وتذهبفتفشلواتنازعواولاوأوجزواوأجيبوافاسمعوابأمر)1(همصتقدوإنيألا،الأياممنبعدهما

ثم،الناسفأستنفرالمصرينهذينبينوسطامنزلاأنزلحتىقبليبمنأسيرأنرأيتقدإني،ريحكم

رجالفيعوفبنالرحمنوعبدوالزبيروطلحةوعليعثمانفقام.عليهماللهيفتححتىردءالهمأكون

ولكن،المدينةمنيسيرلاأنعلىرأيهمواتفق،وأجادفأحسنبانفرادهمنهمكلفتكلم،الرأيأهلمن

ودعائه.برأيهويحصرهمالبعوثيبعث

خذلانهولانصرهيكنلمالأمرهذاإن،المؤمنينأميريا:قالأنعنهاللهرضيعليئكلاممنوكان

علىفنحن.بلغمابلغحتىبالملائكةوأمدهأعزهالذيوجنده،أظهرالذيدينههو،قلةولابكثرة

الخرزمنالنظاممكانالمؤمنينأميريامنهمومكانك،جندهوناصر،وعدهمنجزوالله،اللهمنموعو؟

كانواوإناليوموالعرب.أبدابحذافيرهيجتمعلمثم،وذهبفيهوماتفرقانحلفإذا،ويمسكهيجمعه

ورؤساؤهم،العربأعلامفهمالكوفةأهلإلىواكتبمكانكفأقم،بالإسلامعزيزكثيرفهمقليلا

أيضا.)2(يمدوهمالبصرةأهلإلىواكتب،الثلثويقيمالثلثانمنهمفليذهب

)3(
علىعمرووافق.والشاماليمنأهلمنجيوشفييمدهمأنكلامهفيأشارقدعثمانوكان

البصرةبينماإلىالذهابعلىموافقتهفيعثمانعلىعليفرد-والكوفةالبصرةبينماإلىالذهاب

جيوشهاقلإذابلادهمعلىخوفاالشامأهلاستمدادمنبهأشارفيماعثمانرأيورد،تقدمكماوالكوفة

به.وسرعليقولعمرفأعجب.الحبشةمنبلادهمعلىخوفااليمنأهلومن.الروممن

المقامهذافيالصحابةكلامأعجبهفلما-العباسيشاورحتىأمرايبرملاأحدااستشارإذاعمروكان

عليهم.تنزللنقمةالفرسهؤلاءاجتمعفإنما،عليكخفضالمؤمنينأميريا:فقالالعباسعلىعرضه

أميريابجندكأبصرأنت:فقالوا.عراقياوليكنالحربأمرأوليهبمنعليأشيروا:عمرقالثم

المؤمنين؟أميريامن:قالوا.غدالقيهاإذاالأسنةأوليكونرجلالأولينواللهأما:فقال.المؤمنين

نأوسألهكسكر)5(علىوهوعمرإلىكتبقدالنعمانوكان-لهاهو:فقالوا)4(.مقرنبنالنعمان:قال

منيسيرأنحذيفةإلىعمركتبثم،لهوعينهذلكإلىأجابهفلهذا-نهاوندأهلقتالويوليهعنهايعزله

.البصرةبجنوديسيرأنموسىأبيإلىوكتب،منهابجنودالكوفة

الناساجتمعوإذا،نهاوندإلىالجنودمنهناكبمنيسيرأن-بالبصرةوكان-النعمانإلىوكتب

قتلفإن،اليمانبنفحذيفةقتلفإذا.مقرنبنالنعمانكلهمالناسعلىوالأميرجيشهعلىأمييرفكل

أمر.علىعزمت:أفي(1)

خطأ.؟يمدونهم:طفي2()

.بجيوش:أفي)3(

.قالوا:أفي(4)

.(4461/)البلدانمعجم.والبصرةالكوفةبينالتيواسطقصبتهاواسعةكورة:كسكر)5(
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أحدهمسبعةعدحتى،فلانثمففلانقيسقتلفإن،مكشوحبنفقيسقتلفإن،اللهعبدبنفجرير

أعلم.والله،فيهميسملم:وقيل،شعبةبنالمغيرة

مقرنبنالنعمانإلى،المؤمنينأميرعمراللهعبدمنالرحيمالرحمناللهبسم":الكتاب)1(وصورة

كثيرةالأعاجممنجموعاأنبلغنيقدفإنهبعدأما،هوإلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفماني،عليكسلام

منمعكبمن،اللهوبنصر،اللهوبعون،اللهبأمرفسرهذاكتابيأتاكفإذا،نهاوندبمدينةلكمجمعواقد

منرجلافإن،غيضةتدخلهمولا،فتكفرهمحقهمتمنعهمولا،فتؤذيهموعراتوطئهمولا،المسلمين

قدفإني؟ماه)2(تأتيحتىذلكوجهكفيفسر.عليكوالسلام،دينارألفمئةمنإليأحبالمسلمين

منمعهجمعومنالفيرزانإلىفسرجنودكإليكاجتمعفإذا،بهايوافوكأنالكوفةأهلإلىكتبت

بالله.إلاقوةولاحوللامنوأكئرواواستنصروا،وغيرهمفارسأهلمنالأعاجم

وليكن،نهاوندإلىويبعثهم)3(جيشايعينأن-اللهعبدبنالله-عبدالكوفةنائبإلىعمروكتب

بنفنعيمقتلفإنفحذيفةالنعمانقتلفإن،مقرنبنالنعمانإلىينتهيحتىاليمانبنحذيفةعليهمالأمير

ليوافوهمقرنبنالنعماننحوكثيفجيشفيحذيفةفسار.الغنائمقسمالأقرعبنالسائبوولى.مقرن

وجعل،المقاتلةمنيكفيهاماكورةكلفيأرصدوقد،العراقأمراءمنكثيرخلقحذيفةمعوسار،بماه

فدفع،اتعدواحيثممرنبنالنعمانإلىانتهواثم،عظيمااحتياطاواحتاطوا،ناحيةكلفيالحرس

المسلمينجيشفكمل،الوقعةهذهفييعتمدهبمالهالأمروفيهعمركتابالنعمانإلىاليمانبنحذيفة

خلقالعربورؤوسالصحابةساداتمنفمنهم،الشعبيعنسيفرواهفيماالمقاتلةمنألفاثلاثينفي

،اليمانبنوحذيفة،البجلياللهعبدبنوجرير،المؤمنينأميرعمربناللهعبدمنهم،غفيروجمكثير

مكشوحبنوقيس،الأسديخويلدبنوطليحة،الزبيديكربمعديبنوعمرو،شعبةبنوالمغيرة

طليحة،وهمثلاثةطليعةيديهبينالأميرممرنبنالنعمانوبعثنهاوندنحوالناسفسار.المرادي

خبرلهليكشفوا،أيضاثبيبنعمرولهويقال)4(سلمىأبيبنوعمرو،الزبيديكربمعديبنوعمرو

فيكنت:فقال؟رجعكما:لهفقيلثبيبنعمروفرجعوليلةيوماالطليعةفسارت.عليههموماالقوم

لم:وقالكربمعديبنعمروبعدهرجعثم.عالمهاأرضاوقتلجاهلهاأرضوقتلتالعجمأرض

لضعةمننحواذلكلعدفسارلرحوعهمالحفلولمطليحةونفذ،الطرلقعلينايؤخذأنوخفتاحدالر ...--مح!.ص)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(39/)الأثيرلابنوالكامل(511-4411/)الطبريتاريخفيالكتابهذابعض

ماهوقموهمذانلنهاوندويقالفارسوماهالكوفةوماهالبصرةماهقيلومنى،البلدقصبة:خالصةبالهاء:ماه

.(548/)البلدانمعجم.البصرة

ويتبعهم.:أفي

.الطبريلتاريخموافقهناوما.خطأ؟سلمةأبيبنعمرو:طفي

.أرلم:أفي
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النعمانإلىرجعثم-أحبماأخبارهممنوعلمالعجمفيودخل،نهاوندإلىانتهىحتىفرسخاعشر

المقدمةوعلى،تعبئتهعلىالنعمانفسار.يكرههلمح!شينهاوندوبينبينهليس)1(وأنه،بذلكفأخبره

وعلى،عمروبنالقعقاعالمجردةوعلى،مقرنبنوسويدحذيفةالمجنبتينوعلى،مقرنبننعيم

عنغابمنكلالجيشمنومعه،الفيرزانوعليهمالفرسإلىانتهواحتى،مسعودبنمجاشعالساقة

وكبرالنعمانكبرالجمعانتراءىفلما،ألفاوخمسينمئةفيوهو،المتقدمةالأيامتلكفيالقادسية

.شديدارعبأذلكمنورعبوا،الأعاجمفزلزلت،تكبيراتثلاثالمسلمون

خيامهموضربوا،رحالهموتركوا،أثقالهمالناسفحط،واقف!وهوالأثقالبحطالنعمانأمرثم

وهم،الجيشأشرافمنعشرأربعةضربواالذينوكان،عظيمةللنعمانخيمةوضربت،وقبابهم

وابن،الكاتبوحنظلة،الخصاصيةبنوبشير،شعبةبنوالمغيرة،عمروبنوعتبة،اليمانبنحذيفة

اللهعبدبنوجرير،()2(الحميرياللهعبدبنوجرير)،مطربنوعامر،عامربنوربعي،الهوبر

الهمداني،قيسبنوسعيد،الكنديقيسبنوالأشعث،الحميرياللهعبدبنوالأقرع،البجلي

النعمانأمرالأثقالحطواوحين،الخيمةهذهبناءمنأعظمعظيمةخيمةبالعرا!تىيرفلم،حجربنووائل

الجمعةيومكانفلما،سجاذوالحرببعدهوالذياليومذلكفاقتتلوا،الأربعاءيوموكانبالقتال

أرادواإذا(يخرجون)والأعاجم،اللهشاءماعليهمفأقامواالمسلمونوحاصرهم،حصنهمفيانحجزوا

.أرادواإذاحصونهمإلىويرجعون

منفذكر،شعبةبنالمغيرةإليهفذهب،ليكلمهالمسلمينمنرجلايطلبالفرسأميربعثوقد

بهم،واستهانتهالعرباحتقارفيالكلاممنبهخاطبهوفيما،ومجلسهلبسهمنعليهرأىماعظم)3(

ينتظموكمأنحوليالأساورةهؤلاءيمنعما:وقال،وقدراداراوأقلهم،جوعاالناسأطولكانواوأنهم

مصارعكم.نزركم)5(؟تأبواوإن،عنكمنخلتذهبوافإن،جيفكممن(4تنجساإلابالنشاب

فوعدنارسولهاللهبعثحتى،ذكرتمما)6(حالاأسوأكنالقد:وقلتاللهوحمدتفتشهدت:قال

جئناكموقد،إلينارسولهاللهبعثمنذالنصرربنامننتعرفزلناوما،الآخرةفيوالخيرالدنيافيالنصر

بأرضكم.نقتلأوأيديكمفيومابلادكمعلىنغلبكمحتىأبداالشقاءذلكإلىنرجعلنوإنابلادكمفي

نفسه.فيماصدقكملقدالأعورإنواللهأما:فقال

)2(

)3(

)5(

)6(

.وأن:أفي

.(4912/)الطبريلتاريخموافقهناوماأمنساقطقوسينبينما

عظمة.:أفي

.(4181/)الطبريلتاريخموافقهناوما،خطأ؟محا:طفي

نركم.:الطبريتاريخفي

كما.:أفي
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الجيش،منالرأيأهلمقرنبنالنعمانجمع،واستمرالحالهذاالمسلمينعلىطالفلما

واحد.صعيدفيوالمشركونهميتواجهواحتىأمرهممنيكونوكيف،ذلكفيوتشاوروا

أضرعليههمماعلىبقاءهمإن:فقال-هناككانمنأسنوهو-أولاسلمىأبيبنعمروفتكلم

إظهارمنيقينلعلىإنا:وقالواعليهالجميعفرد.الصسلمينعلىوأبقىمنهميطلبهالذيمنعليهم

لنا.اللهموعودوإنجاز،ديننا

تخفهم.ولاوكاثرهمناهدهم:فقالكربمعديبنعمرووتكلم

علينا.لهمأعوانوالجدران،الجدرانبناتناطحإنما:وقالواعليهجميعافردوا

ويناوشوهمبهمفتحدقسريةتبعثأنأرىوإني،يصيبالمإنهما:فقالالأسديطليحةوتكلم

عزمناإليناوانتهوا)2(وراءهماستطردوافإذا،هراباإلينافليفرواإليهمبرزوافإذاويحمشوهم)1(بالقتال

فإذا،أبيهمبكرةعنحصونهممنفيخرجونالهزيمةفييشكونلاحينئذفإنهم،كلناالفرارعلىأيضا

النعمانوأمر،الرأيهذاالناسفاستجاد.بيننااللهيقضيحتىفجالدناهمإليهمرجعناخروجهمتكامل

إذاأيديهمبينويهربواوحدهمفيحاصروهمالبلدإلىيذهبواأنوأمرهم،عمروبنالقعقاعالمجردةعلى

نكصثمنكصثممعهبمنالقعقاعنكصحصونهممنبرزوافلما،ذلكالقعقاعففعل.إليهمبرزوا

منبالبلديبقولمبأجمعهمفخرجوا،هيهي:وقالوا،طليحةظنماففعلوا،الأعاجمفاغتنمها

فيوذلك.تعبئتهعلىمقرنبنوالنعمان،الجيشإلىانتهواحتى،الأبوابلهميحفظمنإلاالمقاتلة

تزولحتىيقاتلوالاأنوأمرهمالنعمانفنهاهم،مصادمتهمعلىالناسفعزم،جمعةنهارصدر

فيالنعمانعلىالناسوألح.يفعل!ي!اللهرسولكانكماالنصروينزل،الأرواحوتهب،الشمس

قريباأحوى)3(لهبرذوناركبثمبالمسلمينصلىالزوالحانفلما-ثابتارجلاوكان-يفعلفلمالحملة

أنهالمسلمينعلىويقدم،بالثباتويأمرهمالصبرعلىويحثهمرايةكلعلىيقففجعل،الأرضمن

الصادقة.الحملةومعهاالثالثةثم،أهبةلأحديبقىفلاالثانيةويكبر،للحملةالناسفيتأهبالأولىيكبر

وقد،مثلهيرلموعددعددفي،هائلةصفوفاواصطفواعظيمةتعبئةالفرسوتعبئت.موقفهإلىرجعثم

الهربيمكنهملاحتىظهورهموراءالحديدحسكوألقوابعضفيبعضهممنهمكثير)4(تغلغل

التحيز.ولا،الفرارولا

وهزالثانيةكبرثم،للحملةالناسفتأهبالرايةوهزالأولىكبرعنهاللهرضيمقرنبنالنعمانإنثم

.(حمش)اللسان.أغضبه:أحمشه؟الرجلحمش(1)

.وانتموا:طفي(2)

.(حوا)اللسانأحوىوهو،السوادإلىتضربحمرة:قيل،،الخضرةإلىسواد:الحوة)3(

ويغلغل.:أفي(4)
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تنقضالنعمانرايةوجعلتالمشركينعلىالناس()1وحمل(وحمل)الثالثةكبرثم،أيضافتأهبواالراية

فيمثلهيعهدلمقتالافاقتتلوابالسيوفتصافحواحتى،الفريسةعلىالعقابكانقضاضالفرسعلى)2(

إلىالزوالبينماالمشركينمنقتل،مثلها)3(بوقعةالسامعونسمعولا،المتقدمةالمواقفمنموقف

الأميرإن:قيلحتى،فيهتطبعكانتالدوابإنبحيث،دمأالأرضوجهطبقماالقتلىمنالظلام

أحدبهيشعرولم،(فقتله)خاصرتهفيسهئموجاءهفوقعالدمذلكفيحصانهبهزلقمقرنبنالنعمان

،اليمانبنحذيفةإلىالرايةودفع،موتهوأخفى،بثوبهغطاهوقيل،نعيموقيل،سويدأخيهسوى

.الناسينهزملئلاالحالينفصلحتىموتهبكتموأمر،مكانهنعيماأخاهحذيفةفأقام

ألفاثلاثينمنهمقرنواقدالكفاروكانالمسلمونوتبعهممدبرينالمشركونانهزمالليلأظلمفلما

وجعلواألفمئةنحوالأوديةتلكوفيالخندقفيوفعواانهزموافلما،خندقاحولهموحفروابالسلاسل

المعركة،فيقتلمنسوى،يزيدونأوألفمئةنحوكثيربشرمنهمفهلكبلادهمأوديةفييتساقطون

بننعيمواتبعهوانهزمفانفلتالمعركةفيصرعقدأميرهمالفيرزانوكان.الشريدإلامنهميفلتولم

أقبلوقد،همذانثنيةعندوأدركهالقعقاعفلحقههمذانالفيرزانوقصديديهبينالقعقاعوقدم،مقرن

فيوتعلقفترجللحينهوذلك،منهمصعودهاالفيرزانيستطعفلم،عسلاتحملوحمركثيو4بغامنها

العسلذلكغنمواثم،عسلمنجنودادلهإن:يومئذالمسلمونوقال،قتلهحتىالقعقاعفاتبعهالجبل

همذانإلىمنهمالمنهزمينبقيةالفعقاعلحقثم.العسلثنيةالثنيةتلكوسميتالأحمالمنخالطهوما

إلىالقعقاعرجعثم.عليهافصالحه-خسرشنوموهو-صاحبهاإليهفنزل،حولهاماوحوىوحاصرها

إلىوالمغانمالأسلابجمعواوقد،عنوةنهاوندالواقعةبعددخلواوقد،المسلمينمنمعهومنحذيفة

حذيفةإلىبعثواهمذانأهلبخبرماهأهلسمعولما.الأقرعبنالسائبوهو،الأقباض)4(صاحب

الأمانحذيفةمنفسأل-نارهمصاحبوهوالهربذ)6(-لهيقالرجلوجاء،الأمانمنه)5(لهموأخذوا

)7(مملوءينبسفطينالرجلذلكوجاءحذيفةفأمنه،الزمانلنوائبادخرها،لكسرىوديعةإليهمويدفع

وأرسلوه،خاصةلعمر)8(بعثهعلىرأيهمواتفق،بهيعبؤوالمالمسلمينأنغير،يقوملاثميناجوهرا

فأمن؟عليهموافتحالمسلمينبنصرالشهادةارزقنياللهم:قالثمدعائيعلىفأمنواداعإني:قال:أهامشفي()1

...عنهاللهرضيمقرنبنالنعمانإنثم،دعائهعلىالقوم

نحو.:أفي)2(

بموقعة.:أفي)3(

.(قبض)اللسان.تقسمأنقبلالغنائممنجمعماوهوقبضجمعالأقباض)4(

بقية.:أفي)5(

.(4133/)الطبريتاريخعنهناوماالهرند:ط،أفي)6(

.اللغويللسياقأقربهناوما.مملوءتين:طفي)7(

يعثهم.:أفي)8(
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قسمثم،سهمبنطريفمعبالفتحقبلهوأرسل،الأقرعبنالسائبصحبةوالسبيالأخماسصحبة

الجيولشمنأرصدقدكانلمنوقسم،النجداتلذويونفلورضخ،الغانمينفيالغنيمةبقيةحذيفة

كان)1(فإنهالمؤمنينأميروأما،إليهمومنسوبا،لهمردءاكانومن،ورائهممنالمسلمينظهورلحفظ

عنهمالخبراستبطأقد،الضروراتذويوابتهال،المقرباتالحواملدعاء،لهمونهاراليلأاللهيدعو

:فقال.نهاوندمن:فقال؟أقبلأينمنفسألهبراكبهوإذاالمدينةظاهر(المسلمينمن)رجلفبينا

ستةالفارسأصابعظيمةغنيمةالمسلمونوغنم،الأميروقتلعليهماللهفتح:قال؟الناسفعلما

المؤمنينأميربلغحتىالخبروشاعالناسفأخبرالمدينةالرجلذلكوقدمفاتهثم.ألفانوالراجل،الاف

يريدهموهوالجنمنرجلهووإنما،يجئنيلمإنه:فقال.راكب:فقال،أخبرهعمنفسألهفطلبه

،النعمان)2(قتلعمنفسأله،الفتحسوىمعهوليس،بأيامذلكبعدبالفتحطريفقدمثم،عثيمواسمه

شهدقدالجنيذلكفإذا،جليتهعلىبالأمرفأخبروا،الأخماسمعهمالذينقدمحتىعلممعهيكنفلم

منقتلعمنالسائبوسألبكىالنعمانبمقتلعمرأخبرولما.نذيراقومهإلىسريعاورجعالوقعة

وأشرافهم.الناسلأعيان،وفلانوفلانفلان:فقالالمسلمين

نأضرهموما:ويقوليبكيفجعلالمؤمنينأميريعرفهملاممنالناسأفناد)3(منوآخرونقالثم

أمرثم.عمربمعرفةيصنعونوما،بالشهادةاللهأكرمهموقديعرفهماللهلكن؟المؤمنينأميريعرفهملا

عمرأصبحفلما،الرسلورجعت،عمرمنزلإلىالسفطانذانكوحملت،عادتهعلىالخمسبقسمة

بالكوفة.إلاالبريدلحقهمفماالبردإثرهمفيفأرسل،يجدهمفلمطلبهم

أجب:وقال،بعيريعرقوبعلىالبريدأناخ،بالكوفةبعيريأنختفلما:الأقرعبنالسائبقال

مالي:قال.إليهانتهيتحتى،إثرناعلىفرجعنا.أدريلا:فقال؟لماذا:فقلت،المؤمنينأمير

:فقال؟المؤمنينأميرياذاكوما:فقلت:قال،وماليالسائبأملابنمابل،السائبأمابنياولك

)4(السفطينذينكإلىتسحبنياللهملائكةفباتتفيهاخرجتالتيالليلةفينمتأنإلاهوإنوالله!ويحك

بهمافاذهب.المسلمينبينسأقسمهماإني:فأقول.بهمالنكوينكيقولون،نارايشتعلانوهما

معهم.أنتتدرولموهبوامايدرونلافإنهم،وأرزاقهمالمسلمينأعطيةفيفاقسمهمافبعهماأبالكلا

بنعمرومنيفابتاعهماالتجاروغشيتنيالكوفةمسجدبهماجئتحتىفأخذتهما:السائبقال

أكثرزالفما.ألفالافبأربعةفباعهماالأعاجمأرضإلىبهماخرجثم.ألفبألفيالمخزوميحريث

ذلك.بعدمالاالكوفةأهل

.وكان:أفي(1)

.النعمانقتالعنعمرفسأله:أفي21(

.(فند!اللسان.متفرقينجماعات:أفناد)3(

.(4171/)الطبريتاريخفيوالخبر.ذلكإلىتستحثني:أفي(41
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السفطين.ثمنمندرهمآلافأربعةفارسكلفنالالغانمينبينثمنهماقسمثم:سيفقال

ألفا.ثلاثينالمسلمونوكانألفانوللراجلآلافستةالغنيمةأصلمنللفارسوحصل:الشعبيقال

عمر.إمارةمنسنينلسبععشرةتسعسنةأولفينهاوندوافتتحت:قال

جعلالمدينةإلىنهاوند(سبي)1قدملما:قالالشعبيعنوبه.عنهمحمدبنعمروعنسيفورواه

كبديعمرأكل:وقالوبكىرأسهمسحإلاصغيرامنهميلقىلا-شعبةبنالمغيرةغلامفيروز-لؤلؤةأبو

حيثإلىفنسب،بعدالمسلمونوأسرتهفارسأيامالرومفأسرته،نهاوندمنلؤلؤةأبيأصلوكان-

تشريفا)3(بألفينفيهاأبلواالذينعمروأتحف،قائمةالوقعةهذهبعدللأعاجمتقمولم:قالوا-سبي)2(

لشأنهم.وإظهارالهم

()4(أصبهانفتحأ

وأموركثيرقتالبعد-أصبهانمدينةوهي-جيمدينةنهاوندبعدأيضأالمسلمونافتتحالسنةهذهوفي

إلىنفراثلاثونمنهموفر،وصلحأمانكتاباللهعبدبناللهعبدلهموكتبالمسلمينفصالحوا،طويلة

ووقع،بهاقتلوأنهمقرنبنالنعمانهوأصبهانفتح)5(الذيإن:وقيل.المسلمينيصالحوالنكرمان

أصحابه.وانهزموماتبطنهفانشقفرسهعنالحاجبينذووهوالمجوسأمير

الكوفة.نائبكانالذي-عتبانبناللهعبدبناللهعبدأصبهانفتحالذيأنوالصحيح

.)7(كرمانمدينةعديبنسهيلوافتتح،وقاشان)6(قمموسىأبوافتتحوفيها

برقةوهي:قالطرابلسإلىمعهجيشفيسارالعاصبنعمروأن:الواقديعن8(جريزابنوذكر

سنة.كلفيدينارألفعشرثلاثةعلىصلحافافتتحها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بسبي.قدملما:أفي

.(4136/)الطبريتاريخ

ألفين.فيأبلوالذينعمروألحق:أفي

.(512-1562/)البلدانمعجم.فارسبلادفيمشهورةعظيمةمدينة:أصبهان

افتتح.:أفي

أثرلاإسلاميةمستحدثةمدينةوهي،قاشانمعتذكرمدينة:فارسيةكلمةوهي،الميموتشديد،بالضمقم

معجم.مراحلثلاثبينهما،أصبهانقربمدينة:وقاشان.(893-4793/)البلدانمعجم.فيهاللأعاجم

.(792-4692/)البلدان

وسجستانومكرانفارسبينواسعةومدنوقرىبلادذاتمعمورةكبيرةوناحيةمشهورةولايةهي:كرمان

.وخراسان

.(4144/)تارلخهفي
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برقةبينماوصار،بصلحففتحهازويلةإلىالفهرينافعبنعقبةالعاصبنعمروبعثوفيها:قال

للمسلمين.سلمازويلةإلى

بناللهعبدبعدولاهالذيحنظلةبنزيادبدلالكوفةعلىياسربنعمارعمرولىوفيها:قال

فاستعفىعمارمنالكوفةأهلفاشتكى،المالبيتعلىمسعودبناللهعبدوجعل،عتبانبناللهعبد

إلىامرأتهشعبةبنالمغيرةوبعث،أحدايعلملاأنوأمره،مطعمبنجبيروولىفعزله،عملهمنعمار

اللهبارك:فقالعمرإلىالمغيرةفذهب.بهفأتينياذهبي:فقالتللسفرطعاماعليهايعرضجبيرامرأة

وولىفعزلهمطعمبنجبيرإلىوبعث؟ذاكوما:فقال.الكوفةعلىوليتفيمنالمؤمنينأميريا

عنهم.اللهرضيعمرماتحتىعليهايزلفلم،ثانيةشعبةبنالمغيرة

فيالمتقدمونالبلدانعلىعمالهوكان،ثابتبنزيدالمدينةعلىواستخلفعمرحجوفيها:قال

الكوفة.سوىقبلهاالتيالسنة

توفيغيرهوقال.الخطاببنعمرإلىوأوصىبحمصالوليدبنخالدتوفيوفيها:الواقديقال

أصح.والأول.بالمدينةوقيل،وعشرينثلاثسنة

قبلتوفيالعلاءإنقيلوقد.هريرةأبامكانهعمرفولىالحضرميبنالعلاءتوفيوفيها:غيرهوقال

أعلم.والله،تقدمكماهذا

أيضاوهو،سعيدبنعميرالسنةهذهفيدمشقأميروكان:الواقديعنحكاهفيماجريرابنوقال

والسواحلوفلسطين،والأردنالبلقاءعلىمعاويةوكان،والجزيرةوقنسرينوحورانحمصعلى

ذلك.وغير،وأنطاكية

وعشرين-إحدىسنةاأعني-السنةهذهفيأتوفيمنذكر

سيف،المخزوميسليمانأبوالقرشيمخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنالوليد)1(بنخالد

أخت،الحارثبنتعصماء،وأمه.إسلامولاجاهليةفييقهرلم،المشهورينالشجعانأحد،الله

)2(-
المؤمنين.أمالحارثبنتميمونةوأخت،الحارثبنتبه

)1(

)2(

دمشقوتاريخ(431-1/427)والاستيعاب(7493/و4252/)الكبرىالطبقاتفي-الوليدبنخالد-ترجمة

(941-13/417)الأصولوجامع(27-85/)منظورلابنومختصره(282-16216/)-الفكردارط-

(384-1366/)النبلاءأعلاموسير(174-1/172)واللغاتالأسماءوتهذيب(121-2901/)الغابةوأسد

.(171-559/)وبدران(307/)والإصابة

جامع.ع!ي!النبيزوجميمونةأختالحارثبنتالأولوالاكثر،الكبرىوقيلالصغرىلبابةوأمه:الأثيرابنقال

...الحارثبنتعصماء:لهاويقالالكبرىلبابةوأمه:(16/222)عساكرابنوقال(13/184)الأصول
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غيرعنيومئذالإمارةإليهوانتهتمؤتةوشهد،ثمانسنةصفرمنيومأول!أسلم:الواقديقال!

صفيحةإلايدهفيتثبتولم،أسيافتسعةيدهفياندقت،مثلهيرلمشديداقتالايومئذفقاتل،إمرة

أخذهاثم،فأصيبجعفرأخذهاثم،فأصيبزيدالرايةأخذ":!ي!اللهرسول!قال!وقد.يمانية

.")1(يديهعلىاللهففتحاللهسيوفمنسيفأخذهاثم،فأصيبرواحةبناللهعبد

فيفعوتبطلبهافييستحثفجعلالحربفيوهواليرموكيومقلنسوتهسقطتخالداأنرويوقد

نصرتإلاموقففيمعيكانتماوإنها،!ي!اللهرسول!ناصيةشعرمنشيئافيهاإن:فقال!،ذلك

.2(بها

جدهعن،أبيهعن،حرببنوحشيعن،مسلمبنالوليدطريقمنأحمد)3(مسندفيرويناوقد

سمعت:قال!الردةأهلحربعلىخالداأمرلماأنهالصديقبكرأبيعن،حرببنوحشي

اللهسيوفمنسيف!الوليدبنخالد،الوليدبنخالدالعشيرةوأخواللهعبدنعم":يقول!!اللهرسول!

بنالملكعبدعنزائدةعنالجعفيحسينحدثنا:4(أحماوقال!."والمنافقينالكفارعلىاللهسله

إليكمبعث:خالدفقال!،الوليدبنخالدوعزل!الشامعلىعبيدةأباالخطاببنعمراستعمل:قال!عمير

:عبيدةأبوفقال!"الجراحبنعبيدةأبوالأمةهذهأمين":يقول!!ي!اللهرسول!سمعت،الأمةهذهأمين

."العشيرةفتىنعماللهسيوفمنسيف!خالد":يقول!اللهرسول!سمعت

يقويمرسلةطرقومن،هريرةوأبي،أوفىأبيبناللهعبدحديثمن(عساكزهابنأوردهوقد

بعضا.بعضها

."اللهسبيلفيوأعبدهأدراعهاحتبسوقدخالداتظلمونفإنكمخالدوأما":6(الصحيحوفي

خيبرشهودهفيواختلف.السلامعليهحياتهفيأميراجذيمةبنيوغزاحنيناوشهدالفتحوشهد

فيمبسوطاذلكقدمناكما،قريشمنكثيراخلقاوقتلالجيشمنطائفةعلىأميرامكةدخلوقد)

ثمأولاقمتهافكسر-لهوازن-وكانتالعزىإلى!ي!اللهرسول!.وبعثهوالمنةالحمدودئهموضعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

في(4262و)الصحابةفضائلفي(3757)صحيحهفيوالبخاري(1402/)مسندهفيأحمدأخرجهالحديث

.المغازي

عنهشيمطريقمن246()16/دمشقتاريخفيعساكروابن،992()3/المستدركفيالحاكمأخرجهالخبرهذا

)7668(المهرةالسادةإتحافمختصرفىالبوصيريوذكره.الوليدبنخالدعن،أبيهعن،جعفربنالحميدعبد

."صحيحبسنديعلىأبورواه":وقال

وحشى.بنحربلجهالةضعيفإسنادوهذا،حسنحديثوهو(1/8)أحمدالإماممسند

حسن.حديثوهو(409/)مسنده

.(542-1/923)6دمشقتاريخفي

.الزكاةفي(11)(839)مسلموصحيح،الزكاةفي(4681)البخاريصحيح
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)1(
وقد(حرقهاثم.أهانكقداللهرأيتإني.سبحانكلاكفرانكعزىيا:يقولوجعلدعثرها

إلىوجههثم،واشتفىفشفى،الزكاةومانعيالردةأهلقتالعلى!ي!اللهرسولبعدالصديقاستعمله

بهاوتتشنف،والعيونالقلوببهاتقرمماذكرناهاماالمقاماتمنلهفكانتالشامأتىثمالعراق

علىماتحتىبالشاميزلولم،الحربفيمستشاراوأبقاهعبيدةأباوولىعنهاعمرعزلهثم.الأسماع

عنه.اللهرضيفراشه

ثمبكىالوفاةخالداحضرتلما:قالأبيهعنالزنادأبيبنالرحمنعبدعنالواقديروىوقد

رميةأو،برمحطعنةأو،سيفضربةوفيهإلاشبرجسديفيوما،زحفاوكذاكذاحضرتلقد:قال

.الجبناءأعين)2(نامتفلا،البعيريموتكماأنفيحتففراشيعلىأموتأناوها،بسهم

خالد،أبيبنإسماعيلعن،زكريابنيحيىحدثنا،يونسبن)4(سريجحدثنا:)3(يعلىأبووقال

منإليبأحببغلامفيهاأبشرأو،عروسفيهاإلييهدىليلةما:الوليدبنخالدقال:قال.قيسعن

.العدو)5(بهمأصبحالمهاجرينمنسريةفيالجليدشديدةليلة

اللهم:فقالخمرزقمعهبرجلخالدأتي:قالخيثمةعن،الأعمشعن،عيالشبنبكرأبووقال

؟هذاما:خالدلهفقالخمرزقمعهرجلعليهمربعضهاوفي،طرقوله.عسلافصار،عسلااجعله

العربيشربلمبخمرجئتكم:قالأصحابهإلىرجعفلما،خلااجعلهاللهم:فقالعسل:فقال

عنه.اللهرضيخالددعوةواللهأصابتهفقال،خلهوفإذافتحهثم،مثله

منهزمينالمسلمونعنهفولىلهعدواخالدلقي)6(:قال.أنسعن،ثمامةعن،سلمةبنحمادوقال

رفعثمالأرضإلىساعةرأسهخالدفنكس:قال،واقفابينهماوكنت،مالكبنالبراءوأخوهووثبت

فركبا،،قم:البراءلأخيقالثم،-هذامثلأصابهإذايفعلكانوكذلك:قال-ساعةالسماءإلىرأسه

فهزمبهمحملثم.سبيلالمدينةإلىوماالجنةإلاهوما:وقالالمسلمينمنمعهمنخالدواختطب

المشركين.

إلابعيراولاشاةيعطيلاأنخالدإلىاكتب:بكرلأبيقالأنهالخطاببنعمرعنمالكحكىوقد

بعملك.فشأنكوإلا،وعمليتدعنيأنإما:خالدإليهفكتب،بذلكخالدإلىبكرأبوفكتب.بأمرك

فأنت،:قال.أنا:عمرقال؟خالدجزاءعنييجزيفمن:بكرأبوفقال،بعزلهعمرعليهفأشار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(دعثر)اللسان.وكسروصرعهدم:دعثر

عاشت.فلا:أفي

صحيح.وإسناده(7185)رقم(13/141)الموصلييعلىأبيمسند

تحريف.؟شريح:طفي

بها.:يعلىأبيمسندفي

التقى.:أفي
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وإبقاءبالمدينةعمربإبقاءالصديقعلىفأشارواالصحابةجاءثم،الدار)1(فيالظهرأنيخحتىعمرفتجهز

كانما:وقال،فعزلهذلكبمثلخالدإليهفكتببذلكخالدإلىكتبعمروليفلما.بالشامخالد

أنا.أنفذهلابشيءبكرأباآمرليراني(الله)

،)3(اليزنيسميبنناشرةعنرباحبنعليطريقمنوغيره")2(التاريخ"فيالبخاريروىوقد

ضعفةعلىالمالهذايحبسأنأمرته:فقال،خالدعزلمنبالجابيةالناسإلىيعتذرعمرسمعت:قال

بنحفصبنعمروأبوفقال.عبيدةأباوأمرت،واللسانالشرفوذا،البأسذافأعطاه،المهاجرين

رفعهلواءووضعت،ع!ي!اللهرسولاستعملهعاملانزعتلقد،ياعمراعتذرتما:المغيرة

إنك:عمرفقال.العمابنوحسدت،الرحمقطعتولقد،اللهسلهسيفاوأغمدت،!ي!اللهرسول

عمك.ابنفيمغضبالسنحديث،القرابةقريب

منميلعلىبقريؤوعشرينإحدىسنةمات:واحدوغيرسعدبنومحمد،اللهرحمهالواقديقال

وقدمنا.الأولوالصحيح.بالمدينةمات:وغيرهدحيموقال.الخطاببنعمرإلىوأوصى،حمص

أيضا.ألفاعشرينمالهمنوأخذه،آلافعشرةقيسبنالأشعثأعطىحينلهعمرتعزير(سلففيما)

بأنهإليهخالدواعتذار،بخمرمعجونعصفربدقيقالنورةبعدوتدلكهالحماملدخولهعليهعتبهوقدمنا

غسولا.صار

ولمعنديتمرضلمولكنها،ريبةعنأطلقهالمإني:وقالنسائهمنامرأةطلقأنهخالدعنوروينا

جسدها.منشيءفيولارأسهاولابدنهافيشيءيصبها

إنما:العراقعنحارثةبنوالمثنى،الشامعنخالداعزلحينقالعمرأن:وغيرهسيفوروى

جميعا.دلهالقوةوأنبنصرهمالاالديننصراللهأنالناسليعلمعزلتهما

لكريم،عليإنك:أخذمامنهوأخذقنسرينعنخالداعزلحينقالعمرأنأيضاسيفوروى

ذلك.بعدتكرههأمرمنيإليكيصلولن،لعزيزعنديوإنك

وخالدعمراصطرع:قالالشعبيعن،مجالدعن،بلالعن،سلمةعن:الأصمعيقالوقد

سببذلكوكان،وجبرتفعولجت،عمرساقخالدفكسر-عمرخالابنخالدوكان-غلامانوهما

.بينهما)4(العداوة

حريرقميصوعليهعمرعلىخالددخل:قالسيرينبنمحمدعنعونابنعن،الأصمعيوقال

.الدارفيالركائبأنيختحتىبهفعزم:أفي(1)

.(3475/)مسندهفيأحمدأخرجهأيضاوالخبر(1/57)الصغيرالتاريخباسمالمطبوعالأوسطالتاريخ)2(

التهذيب.رجالمنوهو،أثبتناماوالصواب،"البرنيسميبنياسر":طفي)3(

ضعيف.وهو،سعيدبنمجالدالقصةهذهإسنادفي()4
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؟عوفبنالرحمنعبدلبسهقدأليس،المؤمنينأميريابأسوما:فقال؟خالدياهذاما:عمرفقال

منهمواحدكلأخذإلابالبيتمنعلىعزمت؟عوفلابنمامثلولك؟عوفابنمثلوأنت:فقال

.شيء)1(منهيبقلمحتىفمزقوه:قال.يليهممابطائفة

عنبهدلةبنعاصمعن،المختاربناللهعبدحذثنا،زيدبنحمادعن:المباركبناللهعبدوقال

طلبتلقد:قال)2(الوفاةالوليدبنخالدحضرتولما:قال-وائلأبيفيحمادشكثم-وائلأبي

اللهالاإلهلابعدعنديارجى!شيعمليمنوما.فراشيعلىاموتانالالييقدرفلممظانهفيالقتل

متأناإذا:قالثم.الكفارعلىنغيرحتى،)3(الصبحننتظرتهلنيوالسماءمتترسوأنابتهاليلةمن

قوله:فذكرجنازتهعلىعمرخرجتوفيفلما.اللهسبيلفيعدةفاجعلوهوفرسي)4(سلاحيإلىفانظروا

لقلقة.أونقعايكنلممادموعهنمنخالدعلىيسفحنأنالوليدنساءآلعلىما

.الصوت:واللقلقة،الرأسعلىالتراب:النقع:المختارابنقال

لمماسليمانأبيعلىيبكيندعهن:عمروقال:فقالهذابعض)5(صحيحهفيالبخاريعققوقد

لقلقة.أونقعيكن

عن،الأعمشحدثنا:قالوانميربناللهوعبدمعاويةوأبووكيعحدثنا:سعد)6(بنمحمدوقال

فقيلعليهيبكينخالددارفيالمغيرةبنينسوةاجتمعالوليدبنخالدماتلما:قالسلمةبنشقيق

إليهنفأرسل.تكرهمابعضيسمعنكأنخلقاءوهن،عليهيبكينخالددارفياجتمعنقدإنهن:لعمر

لقلقة.أونقعايكنلمما،سليمانأبيعلىدموعهنمنينزفنأنعليهنوما:عمرفقال.فانههن

.بنحوهالأعمشحديثمن")7(التاريخ"فيالبخاريورواه

تندبهأمهوإذاجنازتهفيعمرفخرجبالمدينةالوليدبنخالدمات:محمدوقالبشربنإسحاقوقال

".)8(.
الخفيف،منأ0ولمولى

فيأحمدأخرجهذلكفيوالخبرجسدهفيكانتلحكةالحريرلبسعوفبنالرحمنلعبدع!يكاللهرسولرخص)1(

،اللباسفي(9583)ورقمالجهادفي.(2292-9192)صحيحهفيوالبخاري(127و3122/)مسنده

وغيرهم..اللباسفي(5762)صحيحهفيومسلم

.(374/)والإصابة(1381/)النبلاءأعلامسيرفيالخبر)2(

الصبح.إلىتمطرتهلني:طفي)3(

وقوسي.:أفي(4)

.(5912الحديثعقيب3165/)-الباريفتح-معلقأالبخاريالإمامصحيح)5(

.(4253/)الكبرىالطبقات)6(

.(-14647/)الصغيرباسمالمنشورالأوسطالتاريخ)7(

بالمدينة.خالدجنازةفيخرجعمرأنساقطبإسنادويروى:الذهبيوقال(1381/)النبلاءأعلامسيرفيالخبر)8(
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الزجال!وجوهكبتماإذامالقومنألف)1(ألفمنخيرأنت

لكذلك.كانإن(والله)صدقت:فقال!

قدأنهعمرظنإذاحتىالمدينةفيخالدفأقام:قال!.)2(سالمعنشيوخهعنعمربنسيفوقال!

خالد)3(واشتكى،الحجمنيرجعأنبعدتوليت!علىعزموقد.بهالناسافتتانمنيخشاهكانمازال!

ومزضتهالمدينةبهفقدمت،مهاجريإلىاحدروني:لهافقال!لأمهزائراالمدينةمنخارجوهو،بعد)4(

.مهيم)6(:عمرلهفقال!حجهعنصادراثلاث(مسيرةعلىلاقلقيهاعمرقدوم)5(وأظلثقلفلما

واسترجععلي!فرق،قضىحينفأدركهليلةفيثلاثاعمرفطوى.بهلماثقيلالوليدبنخالد:فقال!

نساءعلىوما:فقال!؟تنهاهنألا؟تسمعألا:لعمرفقيل،البواكيوبكته،جهزحتىببابهوجلس

تبكيهمحترفةامرأةعمررأىلجنازتهخرجفلما.لقلقةولانقعيكنلمما؟سليمانأبايبكينأنقريشبى

ادخفيفأمنأ:وتقول!

الرجال!)7(وجوهكبتماإذاسالنامنألفألفمنخيرأنت

أشبال!أبيجهم)8(عرينثلبمنأشجعفأنتأشجاغ

الجبال!بين)01(يسيلرئاس)9"سيلمنأجودفأنتأجواد

خالد.مثلعنالنساءقامتوهل.ثلاثا-والإله-أقهفقال!.أمه:لهفقيل؟هذهمن:عمرفقال!

الوافي(منأ:قدومهوفيليلةفيالثلاثتلكطيهفييتمثلعمرفكان:قال!

كالجبال!فوارستبكيولاالندامىبهوصلتماأتبكي

الجلال!)12(والعكر)11(الإذهابمنفقدأأشدبكيتإنأولئك

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

بها.الوزنيستقيمولا،ألفألفألف:أفي

.(16027/)دمشقتاريخفيالخبر

خالد.واشتكىتوليتهعلىعزموقدحجالناسونصرسبلهقدأنعمرظن:أفي

دمشق.لتاريخموافقهناوما.بعده:طفي

.وأطال:أفي

وأ؟شأنكوما؟حالكماأياستفهامكلمة:ومهيم.دمشقتاريخعنهناوماتحريف؟تهم:ط،أفي

.(مهيم)القاموس؟وراءكما

.وجوهمنكنتماإذا:أفي

حميم.عرين:دمشقتاريخوفي،جهمبنضمر:طفي

واحتمله.جمعهالغثاءالسيلرأس:اللسانوفي،منظورابنمختصرعنهناوما؟دياس:دمشقوتاريخطفي

بها.الوزنيستقيمولا؟الجبالمنسالقدسيلمن:أفي

الإبل.منوالمئةالخمسينبينما:العكر

التحريف.كثير:أفيالبيت
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الكماللأسبابيدنوافلممداهمقوئمبعدهمتمنى

يداكتسودحتىتبينيلاأنعليكعزمت؟ترزئينأجرهأوأخالدا:خالدلأمقالعمرأنروايةوفي

إبراهيمبنالرحمنعبددحيمذهبوإليه،النبويةبالمدينةموتهيقتضيكله)1(وهذا.الخضابمن

الدمشقي.

،سلامبنالقاسمعبيدوأبو،سعدبنمحمدوكاتبه،الواقديوهمالجمهورعنالمشهورولكن

،أيوببنوموسى،العصفريالثهعبدوأبو،نميربناللهعبدبنومحمد،المنذربنوإبراهيم

إلىوأوصى:الواقديزاد.وعشرينإحدىسنةبحمصماتأنه:وغيرهممحمدأبيبنسليمانوأبو

قدم:قالواوغيرهالزنادأبيبنالرحمنعبدعنالواقديعنسعدبنمحمدروىوقد.الخطاببنعمر

وعشرين.إحدىسنةفيماتحتىبهايزلفلم،الشامإلىرجعثمفاعتمرعمرعزلهبعدماالمدينةخالد

؟بالشامنزلتمأين:فقالقباءبمسجد)2(يصلونحجاجااقومابالمدينةأرأىعمرأنالواقديوروى

عمرفاسترجع:قال،الوليدبنخالدماتنعم:قالوا؟خبرمعرفةمنفهل:قال،بحمص:قالوا

الماللبذله:قال؟عزلتهفلم:عليلهفقال.النقيبةميمون،العدولنحورسداداواللهكان:وقال

.واللسانالشرفلذوي

بناللهعبدأخبرنا:سعد)3(بنمحمدوقال.منيكانماعلىندمت:لعليقالعمرأنروايةوفي

حازمأبيبنقيسسمعت،خالدأبيبنإسماعيلحدثنا،عيينةبنسفيانحدثنا،الحميديالزبير

كانت.ماأمورابهنظنكنالقد،سليمانأبااللهرحم:عمرقالالوليدبنخالدماتلما:يقول

وسلاحه.وغلامهفرسهإلالهيوجدلمخالدماتلما:قالنافععن،جويريةوقال

بناللهعبدحدثنا،العسكريالعباسبنأحمدحدثنا:الجريريزكريابنالمعافىالقاضيوقال

بنهشامدخل:قالالحرمازي)4(عليأبوحدثنا،اللخميحمزةبنالرحمنعبدحدثني،سعدأبي

خالد.فيشعركأنشدنيهشاميا:لهفقالالخطاببنعمرعلىمخزومبنيمنناسفيالبختري

وإن،وأهله)5(الشركيذلأنليحبكانإنه،اللهرحمهسليمانأبيعلىالثناءفيقصرت:فقالفأنشده

!الطو،!حمتأ؟أشعرهماتميمبنيأخااللهقاتلعمرقالثم.اللهلمقتلمتعرضابهالشامتكان

قدفكأنمثلهالأخرىتهيامضىالذيخلافيبقىللذيوقل

يقتضي.مماكلهوهذا:أفي)1(

.يقيلون:أفي)2(

.793()7/الكبرىالطبقات)3(

.(61/927)دمشقتاريخمنوالتصويب.تحريف؟الحرنازي:طفي(4)

الشر.:أفي)5(
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بمخلدي)1(يومأماتقدمنموتولابنافعيبعديعاشقدمنعيشفما

وعاشفقيدا)2(ماتولقد.فيهكانممالهخيراللهعندما،سليمانأبااللهرحم:عمرقالثم

.)3(بقائلليسالدهررأيتولكن،حميدا

قعينبنعمرو)5(بنطريفبنفقعسبنحجوانبنالأشتربننضلةبننوفلبنخويلد)4(بنطليحة

من،الخندقشهدممنكان.الفقعسيالأسديخزيمةبنأسدبن)6(دودانبنثعلبةبنالحارثابن

وفاةبعدارتدثم.المدينةإلى!يماللهرسولعلىووفد،تسعسنةأسلمثم.المشركينناحية

حياةفيالنبوةادعىأنهعساكر)7(ابنوروى-تقدمكما-النبوةوآدعى،الصديقأيامفيء!ي!اللهرسول

:فقال"؟أبيكإلىيأتيالذيآسمما":فسأله!واللهرسولعلىقدم)8(خيالابنهوأن!ؤاللهرسول

ثم."الشأنعظيمملكاسمىلقد":فقال.يكونكمايكونولا،يخونولايكذبلاالذيالنونذو

.جاءكماورده."الشهادةوحرمكاللهقتلك":لابنهقال

المسلمينمعولهعكاشةطليحةقتلثممحصنبنعكاشةقتله،الوقائعبعضفيالردةفيخيالفقتل

جفنة،آلعلىفنزلالشامدخلحتىفهربجندهوتفرق،الوليدبنخالديديعلىاللهخذلهثم.وقائع

منه.حياءالصديقماتحتىعندهمفأقام

الرجلينقاتلفإنكعنياغرب:لهفقالعمرعلى)9(يسلمجاءثم،واعتمرالإسلامإلىرجعثم

علىاللهأكرمهمارجلانهماالمؤمنينأميريا:فقال،أقرمبنوثابت،محصنبنعكاشة،الصالحين

ولايشاورأنالأمراءإلىبالوصاةلهوكتب.عنهورضيكلامهعمرفأعجب.بأيديهمايهنيولميدي

،الفرسونهاوندكالقادسيةحروبوبعضاليرموكفشهدمجاهداالشامإلىعادثم،الأمرمنشيئايولى

كله.هذابعدإسلامهحسنوقد،المشهورينوالأبطال،المذكورينالشجعانمنوكان

قبلي.ماتقدمنموتولا:ويروى.بمخلدبعديماتقدمن:دمشقتاريخفي(1)

دمشق.تاريخعنهناوما.سعيدا:طفي)2(

بقاتل.ليس:الصالحالجليسروايةإلىإشارةهامشهوفي،بقابلليس:دمشقتاريخفي)3(

الفكر-دارط-دمشقوتاريخ(2773/)والاستيعاب(401-201)خليفةتاريخفي-خويلدبنطليحة-ترجمة(4)

النبلاءأعلاموسير(255-1254/)واللغاتالأسماءوتهذيب(359/)الغابةوأسد(25914-172/)

.(3901-76/)وبدران(5432/)والإصابة(1/613-713)

.الأنسابكتبمنوالتصحيح،عمر:والمطبوعالأصلفي)5(

وفي.داودبنثعلبةبنالحارثبنقعينبنعمربنطريفبنبقعسبنحمرانبنالأشتربنفضيلةبن:أفي)6(

.مصادرهعنهناوما.داودبنثعلبةبنالحارثبنقعيربنعمربنطريفبنفقعسبنجحوانبن:ط

.(25154/)-الفكردار-دمشقتاريخ)7(

.الجزءهذامنالردةحروبفياسمهفيالخلافهذامثلوردوقد.حبال:دمشقتاريخفي)8(

فسلم.:أفي)9(
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وشجاعتهلشدتهفارسبألفيعدكان:وقالالصحابةمنالرابعةالطبقةفيسعد)1(بنمحمدوذكره

)2(
بالحربوبصره

.فارسبألفيعدلوكان،إسلامهوحسنأسلمثمأرتدثمأسلم:ماكولابننصرأبووقال

الطويل(منأ:)3(أصحابهالمسلمينقتلفيالنبوةوادعائهردتهأيامشعرهومن

برجاليسلموالموإنأليسواتقتلونهمإذبالقومظنكمفما

خيالبقتلفزعايذهبوافلمونسوة)4(أصبنأذوادتكفإن

نزالالكماةقيلمعاود!إنهاالحمالةصدرلهمنصبت

(جلالذاتغيرتراهاويوما)مصونةالجلالفيتراهافيوما

عواليظلالفيتراهاويوما(نحوهاالمشرفيةتضيءتراهاويوما)

مجالعندالغنمي)5(وعكاشةثاوياأقرمابنغادرتعشية

هوإلاإلهلاالذيبالله:قال.اللهعبدبنجابرعن،الفضيلبنمبشرعن،عمر)6(بنسيفوقال

هجمناكمارأينافما،نفرثلاثةأتهمناولقد،الاخرةمعالدنيايريدالقادسيةأهلمنأحدعلىاطلعناما

.المكشوحبنوقيس،كربمعديبنوعمرو،الأسديخويلدبنطليحة:وزهدهمأمانتهممنعليهم

بنهاوندآستشهدطليحةأنالوراق)8(القواسبنأحمدبنمحمد)7(الحسينأبوذكر:عساكرابنقال

عنهم.الثهرضيمعديكرببنوعمرو،مقرنبنالنعمانمعوعشرينإحدىسنة

بن،منبهوهوأالأصغرزبيدبنعمروبن)01(عاصمبنعمروبناللهعبدبنكرب)9(معديبنعمرو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

دمشقتاريخفيوالخبر.الكتابمنالمفقودالجزءضمنكانوربماالطبقاتفيترجمةلطليحةأجدلم

.)16/914(

.بالحربوصبره:دمشقتاريخفي

أبياتستةفيوالأخيرةأبياتخمسةفيالأوليان،رواياتبثلاث(177و25166/)دمشقتاريخفيالأبيات

هنا.عمامختلفترتيبها

دمشق.تاريخعنهناوما.أصبنأزواديكنفإن:ط،أفي

تحريف.؟العمي:طفي

.(26172/)-الفكردارط-دمشقتاريخ

الحسن.أبو:دمشقتاريخوفيط،أفيكذا

تحريف.؟الفراس:طفي

الغابةوأسد)46/363(دمشقوتاريخ(5012-31012/)الاستيعابفي-معديكرببن-عمروترجمة

.(12-318/)والإصابة(4273-275/)

مقدمةفي(عصم):وهي،الغابةوأسدأفي(خصم):وهي.والإصابةدمشقوتاريخوالاستيعاب،طفيكذا

ديوانه.
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)3(و)2()1(!!ص
سعدبنصعببنالحارث-بنالأكبرزبيد-وهومنبهبنربيعهبنمازنبنسلمةبنربيعة

المذاكير.والشجعان،الأبطالالمشاهيرالفرسانأحد:ثورأبوالمذحجيالزبيديمذحجبنالعشيرة

معارتدوقد.قومهزبيدوفدفيوقيل،مرادوفدمععشروقيل،تسع)4(سنة!اللهرسولعلىقدم

عاتقهعلىبالسيفسعيدبنخالدفضربهفقاتله،العاصبنسعيدبنخالدإليهفسار،العنسيالأسود

واستتابه،وعاتبهفأنبهبكرأبيإلىودفعأسرثم،الصمصامةسيفهخالداستلبوقد،وقومهفهرب

سعد،إلىبالمسيرعمرأمرهثم،اليرموكفشهد،الشامإلىفسيره.ذلكبعدإسلامهوحسن(فتاب)

يومحسنابلاءوأبلى،وأهلهالإسلامبهاللهفنفع،شيئايولىولايشاوروأن،بهبالوصاةوكتب

فالله،روذة)5(لهايقالالقرىبعضفيعطشاماتوقيل،بنهاوندوقيل،بهاقتلإنهوقيل.القادسية

)6(
(الطوي!!صتأقومهمنرثاهمنبعضفقال،وعشرينإحدى(سنةأفيكلهوذلك.أعلم

غمراولاجبانالاشخصابروذةتحملوايومالركبانغادرلقد

عمرا)7(الوغىقريعثورأبارزئتمكلهالمذحجبللزبيدفقل

(اواف.!أ:)8(شعرهفمن،المجيدينالشعراءمنعنهاللهرضيمعديكرببنعمرووكان

القيادسلسمقلصوكلورمحيبدنيعدتيأعاذل

المناديإلىالصريخإجابتيشبابيأفنيإنماأعاذل

النجادحملعاتقيوأقرعجسميسلحتىالأبطالمع

زاديالقومزادقبلويفني)9(حلميالقومحلمبعدويبقى

وداديمنيوأينماوددتقييس!يلاقينيأنتمنى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

شيبة.ابن:والإصابةطفي

زبيد.بن:والاستيعابأفي

ضعف.:والإصابةطفي

تحريف.،سبع:أفي

لهيقالموضعفيودفنالريعنمنصرفامعديكرببنعمروماتوبها:قالوا":ياقوتقال،بالريقرية:روذة

.(378/)البلدانمعجم."كرمانشاه

مقدمتهفيثلاثةديوانهمحققوأوردهما،والإصابةالغابةوأسددمشقوتاريخدمشقوتاريخالاستيعابفيالأبيات

.(3أص)

سنانكم.:ديوانهمقدمةوفي.قريعكم:الغابةوأسددمشقوتاريخدمشقوتاريخوالاستيعاب،أفي

أجدولم،مختلفةمصادرمنمختلفةرواياتاللهحفظهالمحققأوردوقد(157-156ص)ديوانهفيالأبيات

ديوانه.إلىالعودةلسهولةالخلافاتهذهلإثباتضرورة

حكمي.القومحكم:أفي
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المراد)1(شربنفسهيرودسفاهذيمنعاذريذافمن

مرادمنخليلكمنعذيركقتليويريدحياتهأريد

:لبينا)2(إذاالجاهليةفينقولكنا:قال،عنهالقعقاعبنشراحيلرواهالتلبيةفيواحدحديثله

الرجزأمنأ

قسراأتتكقدزبيدهذيعذراإليكتعظيمالبيك

وعراوجبالاخبناتقطعنشزرامضمراتبهايعدو

صفراخلواالأوثانتركواقد

لبيك،لبيكاللهملبيك:ع!ي!اللهرسولعلمناكما،الحمدودله،الاننقولفنحن:عمروقال

لك.شريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلا

توفيأنهتقدم.عمرثمبكرأبوعليهاوأقره،ع!ي!اللهلرسولالبحرينأمير)3(الحضرميبنالعلاء

وولىالبحرينعنعمروعزله،وعشرينإحدىسنةإلىتأخرإنه:يقولمنومنهم.عشرةأربعسنة

ذلكقدمناكما.الحجمنمنصرفهإليهايصلأنقبلفمات،الكوفةعلىعمروأمره.هريرةأبامكانه

العاداتخرقمنلهجرىوماالماءوجهعلىبجيشهسيرهفيقصتهالنبوةدلائلفيذكرناوقد.أعلموالله

الحمد.ولله

فيمزينةمنقومهمعقدم.جليلصحابي،نهاوندوقعةأميرالمزلي)4(عائذبنمقرنبنالنعمان

فتحأيديهعلىاللهففتح،نهاوندإلىالجنودعلىأميراالفاروقوبعثه،البصرةسكنثم،راكبأربعمئة

يومإلىهنالكللمسلمينبهومكن،العبادأولئكرقابمنومكنه،البلادتلكفيلهاللهومكن.عظيمأ

وذلكعظيمةشهادةأحبماأراهبعدماله)5(وأتاح،الأشهاديقومويومالدنيافيالنصرومنحه،التناد

اقمترىالله!إن):المستقيمصراطهوهوالمبينكتابهفيحقهفيتعالىاللهقالممنفكان،المرادغاية

حقالجهوغداولمجنلوتفيقنلونأدلهسبيلفىيمنلوتلجنهلهوابأتوأفو!أ!سهؤائمؤمنينمف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المراديمني:طفي

.(391/)والإصابة(4274/)الغابةوأسد(33021/)الاستيعابفيالأبيات

-474/)الغابةوأسد(14536/)الأصولوجامع(28501/)الاستيعابفي-الحضرميبنالعلاء-ترجمة

.(2794/)والإصابة(342-1/134)واللغاتالأسماءوتهذيب(75

(1114/)الأصولوجامع(35015/)والاستيعاب(941ص)خليفةتاريخفي-مقرنبنالنعمان-ترجمة

وفتح،الميمبضم:مقرن:الأصولجامعوفي،(2/356)النبلاءأعلاموسير(5/342)الغابةوأسد

تقريبوفي.عائذ:لفظةبحذف،المزنيمقرنبنالنعمان:أوفي.وبالنونالمكسورةالراءوتشديد،القاف

تابعي.وهوهذاأخيابنوهواخرفذاك؟مقرنبنعمروبنالنعمانأنهزعممنووهم:(564)التهذيب

.وأبا!:أفي
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لفؤزهوالثوذبهءبايغمالذىببيعكمفاشتتشرواأللهمفءبعقدأؤفومنانتقتىوانجيلقيوالحورلةاف

.(111:التوبةأ!ألحظيو

اثنتير)1(ولمحشريرسنةخلت5ث!

ثانيةهمذانفتح:منها)2(كثيرةفتوحاتكانتوفيها

أذربيجانثمبعدهاوماالريثم

عشرةثمانيسنةفيكانت:سيفوقال.وعشريناثنتينسنةفيكانت:معشروأبوالواقديقال

نأعندهولكن،البلدانهذهبعدكانتأذربيجانبأنيقولمعشروأبو.وجرجانوالريهمذانفتحبعد

فهمذان،وعشرينثلاثسنةفيوالريهمذانفتحأنالواقديوعند.)3(السنةهذهفيكانالجميع

نأإلا،بسنتينعمروفاةقبلالريفتحكانويقال:قال،أشهربستةعمرمقتلبعدالمغيرةافتتحها

.وغيرهجرير)4(ابنوتبعهما،السنةهذهفيأذربيجانأنعلىمتفقانمعشروأباالواقدي

فتحوا)5(،المتقدمالحربمنوقعومانهاوندمنفرغوالماالمسلمينأنذلكفيالسببوكان

،عمروبنالقعقاععليهصالحهمالذي)6(عهدهمنقضواهمذانأهلإنثم.ذلكبعدوهمذانحلوان

وعلى،مقرنبنسويدأخاهمقدمتهعلىيجعلوأن،همذانإلىيسيرأنمقرنبننعيمإلىعمرفك!ب

علىتحدرثم،العسلثنيةعلىنزلحتىفسار.التميميزيدبنومهلهل،الطائيعامربنربعي--..

ومعهفيهاهوفبينما،ودخلهافصالحهمالصلحفسألوه،وحاصرها؟بلادهاعلىواستولى،همذان

علىواجتمعوا،أذربيجانوأهلالريوأهلوالديلمالروم)8(تكاتبإذالمسلمينمنألفاعشراثنا)7(

الفرخانأبوالريأهلوعلى،موتا)9(واسمهملكهمالديلمفعلى،كثيرجمعفيمقرنبننعيمحرب

واجلهيقالبمكانالتقواحتى،المسلمينمنمعهبمنإليهمفخرج،رستمأخوإسفندياذأذربيجانوعلى

)1(فيأ

)2(مكان

)3(بعدها

)4(جملة

)5(فيأ

)6(فيأ

)7(فيأ

)8(فيط

)9(فيأ

:ثنتين.

.الشأنهذافيوغيرهجريرابنذكرهفيما:أفياللفظة

وتبعهما.:أفي

.(4461/)الطبريتاريخفيالأقوالهذه

فتح.:

عهودهم.:

.للسياقموافقهناوما.اثني:ط،

.الطبريعنهناوما.تكاتف:

موتى.:
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المشركينمنفقتلوا،دونهاتكولمنهاوندتعدلعظيمةوقعةوكانت،شديدأقتالأفاقتتلوا،الروذ

بأجمعهم،وانهزموا،شملهمموتاوتمزقالديلمملكوقتل،كثرةيحصونلاغفيراوجمأ،كثيرأجمعأ

المسلمين.منالديلمقاتلمنأولمقرنبننعيمفكان.منهمبالمعركةقتلمنبعد

بالبشارةالبريدإلايفجأهفلم.لهواغتمذلكفهمهباجتماعهميعلمهعمرإلىكتبنعيمكانوقد

عليهقدمثم.وجلعزاللهوحمدواففرحوا،الناسعلىفقرىءبالكتابوأمر،عليهوأثنىاللهفحمد

بنوسماك،عبيدبنوسماك،دجانةبأبيويعرف،خرشةبنسماكوهمالأمراءمنثلاثةبالأخماس

إلىكتبثم،الإسلامبهموأمد،الإسلامبهمأسمكاللهم:قال)1(عمراستسماهمفلما.مخرمة

:)2(الوقعةهذهفينعيمقالوقد.نعيمفامتثلالريإلىويسيرهمذانعلىيستخلفبأنمقرنبننعيم

الطويل(منأ

ورهطهموتاأنأتانيولما

مساميابالجنودإليهمنهضت

كأننابالحديدإليهمفجئنا

مستفيضةبهالقيناهمفلما

بجمعناروذواجفيصدمناهم

ساعةالموتحومةفيصبروافما

جموعهمانبثاث)5(عندكأنهم

جمعهلفومنموتا)6(بهاأصبنا

شعابهمفيأوواحتىتبعناهم

الأعاجمجنودجرواباسلبني

بالقواصم)3(ذمتيمنهملأمنع

القلاسمفروعمنتراءىجبال

المساهمفعليسمونجعلواوقد

العظائمبإحدىرميناهمغداة

الصوارموالسيوفالرماحلحد)4(

للهوادملبنهتشظىجداو

عاتمغير)7(قسمهنهافيوفيها

الجواحم)9(الكلابقتلفنقتلهم)8(

عمر.قال:أفي(1)

البلدانمعجمفي1،5،6،8،01:وهيمنهاخمسةياقوتوأورد(4914/)الطبريتاريخفيالأبيات)2(

.(روذ،وا!)

.(قصم)البلاغةأساس.والمصيبةالبلية:الظهروقاصمة،قاصمةجمع:القواصم)3(

.الرماحبحد:البلدانمعجيمفي()4

.(بثث)اللسان.فانبثتبثأيبثهاالغارةفيالخيلبثوكذلك،ونشرهفتفزقفرقه:فانبثبثه()5

لفه.لفومنمولاأصبنابها:البلدانمعجمفي)6(

غانم.غيرقسمها:البلدنمعجمفي)7(

نقتلهم.:الطبريتاريخفي)8(

.(جحم)اللسان.عينيهبينمنهيكونبداءالمصابوهو:جاحمجمعالجواحم)9(
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المخارم)3(فروجأصابتها)2(ضئين)1(وجوهروذواجفيكأنهم

الريفتح

فلقي،بالريلحقحتىبالجيوشوسارالهمدانيقيسبنيزيدهمذانعلىممرنبننعيماستخلف

فقتل،انهزمواثمعظيماصبرافصبرواالريجبلسفحعندفاقتتلوا،)4(المشركينمنكثيراجمعاهناك

غنممماقريباعظيمةغنيمةمنهموغنموا،فيهابالقصبعدوابحيثعظيمةمقتلةمقرنبن)5(نعيممنهم

إلىنعيمكتبثم،بذلكأمانا)7(لهوكتب،الريعلىالفرخانأبووصالح.المدائنمن)6(المسلمون

والمنة.الحمدودله،بالأخماسثمبالفتحعمر

قومسفتح

إلىمقرنبنسويدأخاهيبعثأنمقرنبننعيمإلىعمركتبوأخماسهاالريبفتحالبشيروردولما

)8(أمانكتابلأهلهاوكتببهاوعسكرسلماأخذهاحتىشيءلهيقمفلم،سويدإليهافسار.قومس

.(وصلح)

جرجانفتح

علىالصلحيسألونهوغيرهاوطبرستانجرجانمنهاشتىبلدانأهلإليهبعثبقومسسويدعسكرلما

فيفتحتجرجانأنالمدائنيوحكى.وصلحأمانكتاببلدةكللأهلوكتبالجميعفصالح،الجزية

أعلم.فالله،عثمانأيامثلاثينسنة

أذربيجانفتحوهذا

إلىهمذانمناللهعبدبنبكيريديهبينبعثقدوكان،الريثمهمذانمقزنبننعيمافتتحلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(ضأن)اللسان.الضأنلجمعاسمانوالضئينالضئين

أغانتها.ضئين*وجره:البلدانمعجمفي

.أمنساقطالأخيرالبيت

عظيما.المشركينمنجمعا:أفي

تحريف.وهو؟النعمان:طفي

المدائن.منالمسلمونغنموامماقريباعظيمةمقتلة:أفي

.(4511/)الطبريتاريخفيهذاالأمانكتاب

.(4152/)الطبريتاريخفيالكتابنص
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عليهميقدمأنقبل،وأصحابهبكيراالفرخزاذبنإسفندياذفلقي،خرشةبنبسماكوأردفهأذربيجان

مأإليكأحمثالصلح:إسفندياذلهفقال،إسفندياذبكيروأسر،المشركيناللهفهزمفاقتتلوا،سماك

أيضافرقدبنوعتبةبلدأبلدايفتحجعلثمفأمسكه.عندكفأمسكني:قال.الصلحبل:فقال؟الحرب

سماكوجعلالبابإلىبكيريتقدمبأنعمركتابجاءثم.الاخرالجانبمنمقابلتهفيبلدابلدامعهيفتح

بكيرإليهوسلم،فرقدبنلعتبةكلهاأذربيجانعمروجمع،فرقدبنلعتبةنائباموضعه(خرشةبنأ

فرقد،بنلعتبةفرخزاذبنبهراماعترضكانوقد:قالوا.البابإلىعمرأمرهكماوسار،إسفندياذ

وطفئت)الصلحتمالان:قالبكيرعندالأسرفيوهوإسفندياذذلكبلغفلمابهراموهربعتبةفهزمه

إلىوبكيرعتبةبذلكوكتب،سلماأذربيجانوعادت.(كلهمذلكإلىفأجابفصالحه.الحرب

.؟1)وصلحأمافيكتابلأهلهاأذربيجانإمرةانتهتحينعتبةوكتب،إليهبالأخماسوبعثوا.عمر

)2(البابفتح

هذهعلىبالإمرةكتابأالخطاببنعمركتبالسنةهذهفيكانأنهسيفوزعم:جرير)3(ابنقال

وذ-لهويقال،ربيعةبنالرحمنعبدمقدمتهعلىوجعل-النور)4(بذيالملقب-عمروبنلسراقةالغزوة

وكان-الليثياللهعبدبنبكيرالأخرىوعلى،أسيدبنحذيفةالمجنبتينإحدىعلىوجعل-أيضاالنور

فلما،تعبئتهوعلى،عمرأمرهمكمافساروا.ربيعةبنسلمانالمقاسموعلى-البابإلىتقدمهمقد

ملكشهربرازوهوالبابعندهناكالذيالملكإلى-ربيعةبنالرحمنعبدوهو-العساكرمقدمانتهى

شهربرازفكتب.الزمانقديمفيالشاموغزاإسرائيلبنيقتلالذيالملكبيتمنوهوأرمينية

إلىصغوه)5(أنإليهفأنهى،الملكعليهفقدم،ربيعةبنالرحمنعبدفأمنهواستأمنهالرحمنلعبد

عمروبنسراقةإلىفبعثه.إليهفاذهبرجلأفوقيإن:لهفقال.للمسلمينمناصحوأنه،المسلمين

لهفكتب،واستحسنه،الأمانمنأعطاهمافأجازعمرإلىفكتب،الأمانسراقةمنفسأل،الجيشأمير

ربيعة،بنوسلمان،أسيدبنوحذيفة،مسلمةبنوحبيب.بكيراسراقةبعثثم.بذلككتاباسراقة

كتابلهموكتب،موقانبكيرفافتتح،وموقانوتفليساللانجبالبأرمينيةالمحيطةالجبالتلكأهلإلى

الرحمنعبدبعدهواستخلف،عمروبنسراقةوهو،هنالكالمسلمينأميرذلكغضونفيوماتأمان

.التركبغزووأمرهذلكعلىأقرهذلكعمربلغفلما،ربيعةابن

.(4551/)الطبريتاريخفيالخبر(1)

أصابربما-الخزر-طبرستانبحرساحلعلىكبيرةمدينة؟شرواندربندالدربندوهو:الأبوابباببهالمقصود)2(

.(30303-16/)البلدانمعجم.السفنمرسىوسطهاوفي،حائطهاالبحرماء

.(4551/)تاريخهفي)3(

.(328/)الأثيرلابنوالكامل(4551/)الطبريلتاريخموافقهناوما-النون:البلدانومعجم:أفي()4

.(صغو)اللسان.ميله:صغوه(5)
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التركغزوأول

نأ،)2(تغلببنوعمروهريرةأبيعن)1(الصحيحفيالثابتالمتقدمالحديثتصديقوهو

،الوجوهحمر،الأنوفذلف)3(،الوجوهعراضقوماتقاتلواحتىالساعةتقوملا":قال!ي!اللهرسول

."الشعر)5(ينتعلون"روايةوفي"المطرقة(المجان)4وجوههمكأنه

قاصداالبابقطعحتىسار،)6(التركيغزوبأنيأمرهربيعةبنالرحمنعبدإلىعمركتابجاءلما

إنا:شهربرازلهفقال،بلنجرالتركملكأريد:قال؟تريدأين:شهربرازلهفقال،عمرأمرهلما

ووعدنا،رسولاإلينابعثاللهإن:الرحمنعبدلهفقال.البابوراءمنونحن،بالموادعةمنهملنرضى

فرسخ،مئتيبلنجربلادفيوسارالتركفقاتل،منصوريننزاللاونحن،والظفربالنصرلسانهعلى

شاءإن(موضعهفي)سنوردهكماعثمانزمنفيهائلةوقائعلهكانتثم.متعددةمراتوغزا

تعالى.الله

دخللما:قال.)7(ربيعةبنسلمانعن،رجلعن،القاسمبنالغصنعن،عمربنسيفوقال

الرجلهذاعليناآجترأما:وقالوا،عليهوالخروجالتركبيناللهحالبلادهمربيعةبنالرحمنعبدعليهم

فيغزواتغزاهمإنهثم.(والظفر)بالغنموهربوامنهفتحصنوا.الموتمنتمنعهمالملائكةومعهمإلا

غزاهم،ارتدكانمنبعضالكوفةعلىعثمانولىفلما.بغيرهميظفركانكما،بهمفظفرعثمانزمن

فيلهمفأختفوا(وفعلوا،انظروا:قال)،يموتونلاإنهم:لبعضبعضهموقالالتركفتذامرت

علىفخرجوا،(أصحابه)عنهوهربفقتلهغرةعلىالمسلمينمنرجلامنهمرجلفرمىالغياض

صبرا:الجومنمنادونادى،شديداقتالافآقتتلوا،يموتونالمسلمينأنعرفواحتىذلكبعدالمسلمين

الرايةوأخذ،الناسوآنكشف،قتلحتىالرحمنعبدفقاتل،الجنةوموعدكمالرحمنعبدال)8(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تغلب.بنعمروعنالجهادفي(2792)ورقم.هريرةأبيعنالجهادفي(2892)رقمالبخاريصحيح

تحريف.؟ثعلب:أفي

بالتحريك--الذلف:(2165/)النهايةفيالأثيرابنوقال-(6401/)الباريفتح-صغارهاأيالأنوفذلف

وحمر.كأحمرأذلفجمع-اللامبسكون-والذلف،أرنبتهصغرمعطرفهارتفاعوقيلوانبطاحهالأنفقصر

الباريفتح.الأغشيةوهيالجلودمنالأطرقةألبستالتيوالمطزقةالترسوهومجنجمع:المجان

6/401().

تحريف.؟يبتلعون:ط،أفي

.التركيغزوبأنالنهريقطعبأن:أفي

-4/158)الطبريلتاريخموافقهناوما.خطأ؟قالحرحانعنالقاسمبنالقبضعنعمربنسيفقال:أفي

915).

.للطبريموافقهناوما.الرحمنعبدللهصبرا:أفي
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ثمشديداقتالافقاتل،ربيعةبنسلمانآلصبرا:الجومنالمناديونادى،بهافقاتل،ربيعةبنسلمان

فقطعوهاجيلانعلىالسديدالشديدورميهمالترككثرةمنوفروا،بالمسلمينهريرةوأبوسلمانتحيز

بلادهم،فيفدفنوهربيعةبنالرحمنعبدالتركأخذتهذاومع،بعدهاالتركواجترأت،جرجانإلى

كله.ذلكتفصيلسيأتي.اليومإلىبقبرهيستسقونفهم

السذقصة

،البابإلىوصلحينعليهقدملماربيعةبنالرحمنلعبدقالشهربرازأنبسندهجرير)1(ابنذكر

وكتبتجزيلامالاوزودته،السدنحوبعثتهكنتالرجلهذاإنالأميرأيها:شهربرازفقال،رجلاوأراه

الملوكمنيليهممنإلىلهيكتبواأنمنهموسألت،هدايالهموبعثت،يلوني)2(الذينالملوكإلىله

فيالسدالذيالملكإلىانتهىحتىفسار.بخبرهويأتيناإليهفينظر،القرنينذيسدإلىينتهيحتى

جبلانإذاالسدإلىانتهوافلما،عقابهومعهبازياره)3(معهفبعث،السديليمماعاملهإلىفبعثه،أرضه

فنظر،لبعدهالليلمنسواداأشدخندقالسددونوإذا،الجبلينعلىآرتفعحتى،مسدودسدبينهما

معهلحمبضعةشرحثم،رسلكعلىالبازيارلهقالبالانصرافهملماثم،فيهوتفرسكلهذلكإلى

لموإن،شيء)5(فلاتقعأنقبلأدركتهاإن:فقال.العقابعليهاوآنقض،الهواء)4(ذلكفيفألقاها

فيهافماذافأخرجهاالعقابوأتبعهاأسفلهفيوقعتحتىتدركهافلم:قال.شيءفذلكتقعحتىتدركها

ردهاثمالرحمنعبدإليهافنظر،ربيعةبنالرحمنلعبدشهربرازالملكناولهاثم.(هذهوهي)ياقوتة

هوالتيالأبواببابمدينةيعني-المدينةهذهمملكةمنخيرلهذهوالله؟وقالفرحإليهردهافلما،إليه

لانتزعوهاخبرها)6(وبلغهمسلطانهمفيكنتولو،كسرىآلمملكةمناليومإليأحبلأنتمووالله-فيها

علىربيعةبنالرحمنعبدأقبلثم،الأكبرملككمووفىوفيتمماشيءلكميقوملااللهوايم،(مني)

زرقةفيثوبإلىفأشار-صفتهمايعني-؟الردمهذاحالما:فقالالسدعلىذهبالذيالرسول

وصف(أجل:فقال).ورأىنفذلقدواللهصدق:الرحمنلعبدرجلفقال.هذامثل:فقالوحمرة

قالناراجحلإإذاحتئأنفضاقالالضدفينبتنساوىإذاحتئالحديدزبرءالؤثت):تعالىاللهقال:والصفرالحديدصفة

.(69:الكهفأ!قظرالخهأفرخءالؤل!

.(4951/)تاريخهفي(1)

.الطبريعندمماقريبوهوأعنهناوما.يولونيالملوك:طفي)2(

.(بزر)اللسان.جمعهوالبيازرةدخيلوكلاهما،البازيارلهويقال،البازييحملالذيالبيزار)3(

.الوادي:أفي(4)

.قالفذاكتقعتدركهالموإنشيءفلاالهويفيأدركهاإن:أفي()5

بلغهم.ثم:أفي)6(
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.الكتابهذاأوائلوفي،التفسيرفيالسدصفةذكرتوقد

؟"رأيتهكيف":فقال.السدرأيت!ي!للنبيقالرجلاأنتعليقاأ(صحيحافيالبخاريذكروقد

."رأيته21(قد:قال"01المحبرالبردمثل:قال

بلاديفيألفمئةقيمة:قال؟هديتككانتكم:لشهربرازربيعةبنالرحمنعبدقالثم:قالوا

.البلدانتلكفيألفالافوثلاثة

السدخبرمنبقية

الممالك"مسالك"كتابصاحبذكرهماالسنةهذهفيالحافظ3(الذهبياللهعبدأبوشيخناأورد

قدالسدكأنالنومفيرأىقدوكان-المعتصمبنبأمراللهالواثقبعثهحين،الترجمانسلالمعليهأملاهعما

بينفسارواطعاماتحملبغلألفيمعهوبعث،بهبالوصاةالملوكإلىلهوكتب4(هذاسلامافأرسل-فتح

،اللانملكإلىالسريرصاحبلهموكتب،السريرصاحبإلىلهمفكتب،بتفليسإسحاقإلىسامراء

وعشرينستةفساروا(ه4أدلاخمسةمعهفوجه،الخزرملكإلىلهمفكتب،شاهقبلانإلىلهمفكتب

إلىفآنتهوا،أيامعشرةفيهافساروا،الخليشمون)6(جعلواحتىمنتنةسوداءأرضإلىانتهوا.يوما

الحين،ذلكمنفخربتتطرقهاومأجوجيأجوجكانتالتيوهي،يوماوعشرينسبعةمدةخرابمدائن

ويحفظونوبالفارسيةبالعربيةيعرفونقومافوجدواالسدمنقريب7(حصنإلىأنتهواثم،الآنوإلى

منأنهملهمفذكروا،أقبلواأينمنويسألونهممنهميعجبونفجعلوا،ومساجدمكاتبولهم،القرآن

السدوإذا84(خضراعليهليسأملسجبلإلىآنتهواثم.بالكليةيعرفوهفلم(الواثق)المؤمنينأميرجهة

منشرفاتوله،إليهينتهيالبصريكادلاجدامرتفعوهو،نحاسفيمغيبحديدلبنمنهنالك

ثخانةفيذراعمئةطولفي،ذراعمئةعرضهما،مغلقينبمصراعينعظيمبال!وسطهوفي،حديد

حرس!المكانذلكوعند-كثيرةأشياءوذكر-باعغلظفيأذرعسبعةطولهقفلوعليه،أذرعخمسة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عمر،أبيابنوصله:الحافظقال(3345عقيب6381/)-الباري-فتحمعلقاالبخاريالإمامصحيح

والطبراني.

.ط،أمنساقطمعقوفينبينما

المقدسي.ط.(94-247/)الإسلامتاريخفي

غلاما.فأرسل:أفي

وعشرين.ستةفيفسارواإسحاقإلىسامراءمنفسارواأدلاء:أوفي.تحريف؟أولاد:طفي

.يشتمون:أفي

.حصون:أفي

.خضراعليهليس:أفي
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البابهذاوراءأن(فيعلمونأمزعجاعظيماصوتاذلكبعدفيسمعونيومكلفيالقفلعنديضربون

بقاياإحداهماوفي،عذبةماءعينبينهماعظيمانحصنانالبابهذامنوقريب،وحفظةحرسا)1(

شبر.سمكفي.مثلهفيونصفذراعاللبنةطول!وإذا،ذلكوغيرحديدمنولبنمغارفمنالعمارة

يومامنهمرأواأنهمفأخبروهمومأجوجيأجوجمنأحدارأواهلالبلادتلكأهلسألواأنهموذكروا

واللهشبرنصفأوشبرمنهمالرجلطول!فإذا،إليهمفألقتهمالريحفهبت،الشرفاتفوقأشخاصا

أعلم.

والصحابةحمادمعهوكان،الرومبلادمن،الصائفةمعاويةغزاالسنةهذهوفي:)2(الواقديقال!

سالما.ورجعوغنمفسار

.مروانبنالملكوعبد،معاويةبنيزيدولدوفيها

.(قبلها)السنةفيكانواالذينهم،البلادعلىفيهاعمالهوكانالخطاببنعمربالناسحجوفيها

فعزله،السياسةيحسنلا:وقالواأهلهااشتكاهالكوفةعنالسنةهذهفيعماراعزل!عمرأنوذكر

فيأنظرحتىدعوني:فقال!غلامهمنوشكوا،نريدهلا:الكوفةأهلفقال!،الأشعريموسىأباوولى

حتىيحرسهفجعلالمغيرةفجاءهالهممنفنام.يوليمنليفكرالمسجدمنطائفةإلىوذهب،أمري

وأهل(لااوكيف:قال!.هذابكبلغالذي،المؤمنينأميرياعظيمالأمرهذاإن:(لهافقال!استيقظ

يوليهل،وآستشارهمالصحابةجمعثم.أميرعنهميرضىولا،أميرعنيرضونلاألفمئةالكوفة

لكقوتهالقويإن،(المؤمنينأميريا):شعبةبنالمغيرةلهفقال!؟مسلماضعيفاأومشدداقوياعليهم

فقال!.لنفسهوإسلامهالمسلمينوعلىعليكفضعفهالمسلمالضعيفوأما،لنفسهوتشديدهوللمسلمين

عنهاعزلهكانمابعدإليهافرده.الكوفةوليتكفقدآذهب:(-لهاقال!ما-وآستحسنللمغيرةعمر

موسىأباوبعث.وجلعزاللهعندوالعلم،قذفهبسببحدهمتقدمالذينعليهشهدكانمابسبب

العزل!.ساءنيولقد،الولايةسرتنيماوالله:فقال!؟العزل!أساءك:لعمارفقيل)البصرةإلىالأشعري

علىوقاصأبيبنسعديبعثأنعمرأرادثم(عنهاللهرضيعمرذلكعنسألهالذيأنروايةوفي

به.لسعدأوصىولهذا،بيانهسيأتيماعلىوعشرينثلاثسنةفيالمنيةفعاجلتهالمغيرةبدل!الكوفة

ملكيزدجردفيهالذيالبلدوقصد،خراسانبلادقيسبنالأحنفغزاالسنةهذهوفي:الواقديقال!

،المشهورهووالأول!:قلت.عشرةثمانيسنةفيكانهذاأنسيف!وزعم:جرير)3(ابنقال!.الفرس

أعلم.والله

.للسياقهناوما.حرس:ط،أفي(1)

.(338/)الأثيرلابنوالكامل(4516/)الطبريتاريخفيالخبر)2(

.(4661/)تاريخهفي)3(
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كسرىبنشهرياربنيزدجردقصة

(الفرسملككانالذيا

وحواصله،مشورتهوبساط،سلطانهوإيوان،مقرهودار،ملكهمدينةيديهمنسعداستلبلما

المسلمونوأخذ،الريإلىفتحولحلوانليحاصرواالمسلمونجاءثم،حلوانإلىهناكمنتحول

المسلمونفقصدكرمانإلىفسارأصبهانفأخذت،أصبهانإلىمنهافتحول،الريأخذتثئمحلوان

بلدمنمعهبهايسيراللهدونمنيعبدهاالتيوالناركلههذا،فنزلهاخراسانإلىفانتقل:فافتتحوهاكرمان

البلدانهذهإلىمسيرهفيالليلفييحملوهو،عادتهمعلىفيهمتوقدبيتكلفيلهاويبني،بلدإلى

مخاضةعلىبهمرواإذ،فيهنائموهوهودجهفيليلةذاتهوفبينما.فيهينامهودجعليهبعيرعلى

وشتمهم،شديدأعليهمتغضبأيقظوهفلما،المخاضةفياستيقظإذاينزعجلئلاقبلهاينبهوهأنفأرادوا

ومحمداأنيهذامناميفيرأيتإني،وغيرهاالبلادهذهفيهؤلاءبقاءمدةأعلمأنحرمتموني:وقال

:فقالزدني:فقال،ومئةعشرا:فقال.زدني:فقال،سنةمئةملككم:لهفقال،اللهعند،تناجيناأ

الأمة.هذهمدةلعلمتتركتمونيفلو،وأنبهتموني.لك:فقالزدني:فقال.سنةومئةعشرين

(بلادالمسلمينغزوا

قيسبنالأحنفمعخراسان

بلادفيبالفتوحات)1(المسلمونيتوسعبأنعمرعلىأشارالذيهوقيسبنالأحنفأنوذلك

المسلمين.قتالعلىوالجنودالفرسيستحثالذيهوفإنه،يزدجردكسرىعلىويضيقوا،العجم

فيالأحنففركب.خراسانبلادبغزووأمره،الأحنفوأمر،رأيهعنذلكفيالخطاببنعمرفأذن

عليهاواستخلفعنوةهراةفافتتحخراسانفدخل.يزدجردحربقاصداخراسانإلىكثيفجيش

بنمطرفيديهبينالأحنفوبعث،يزدجردوفيهاالشاهجانمروإلىسارثم،العبديفلانبنصحار

مرومنالأحنفآقتربولما)2(.سرخسإلىحسانبنوالحارث،نيسابورإلىالشخيربناللهعبد

يزدجردوكتب.فنزلهاالشاهجانمروالأحنففآفتتح)الروذمروإلىيزدجردمنهاترحل،الشاهجان

إلىوكتب،يستمدهاالصغد(ملك)إلىوكتبيستمدهالتركملكخاقانإلى(الروذمرونزلحين

الشاهجانمروعلىآستخلفوقدالروذمروإلىقيسبنالأحنفوقصده.يستعينه،)3(الصينملك

خطأ.؟المسلمين:أفي()1

فلما.:أفي)2(

.(4167/)الطبريتاريخمنواستدركط،أمنساقطالمعقوفينبينما)3(
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1(")،
إلىمسيرهبلغفلما،أمراءأربعةمعالكوفةأهلمنأمدادالأحنفإلىوفدتومد،النعمانبنرله

جيشهمنمعهبقيومنهووهربوجلعزاللهفهزمه(يزدجردببلخمعهفألتقى،بلخإلىترحل)يزدجرد

ورجع،أميرابلدةكلفيواستخلف،قيسبنالأحنفيديعلىخراسانملكواستوثقالنهرفعبر

عمر:فقال.بكمالها.خراسانبلادمنعليهاللهفتحبماعمرإلىوكتب،الروذمروفنزلالأحنف

أهلهاإن:فقال؟المؤمنينأميرياولم:عليلهفقال.نارمنبحزخراسانوبينبينناكانأنهوددت

بأهلها،ذلكيكونلأناالمؤمنينأميريا:فقال،الثالثةفيفيجتاحونمراتثلاثعهدهمسينقضون

النهروراءماإلىالعبور)2(عنينهاهالأحنفإلىعمروكتب،بالمسلمينذلكيكونأن(منإليأحب

يحتفلالمبهمااستنجداللذينإلىيزدجردرسولوصلولما.خراسانبلادمنبيدكماأحفظ:وقال

خاقانمعهفسار،الملوكشرعفيإنجادهعليهماتعينبلادهمافيودخلالنهريزدجردعبرفلما،بأمره

بلخإلىفوصل،خاقانالتتارملكفيهمعظيمةبجنوديزدجردورجع،التركملكالأعظم

علىنزلواحتىبلخمنالمشركونوخرج،الروذمروإلى)إليهالأحنفعمالوفر،وأسترجعها)3(

فسمعألفاعشرونوالجميعالكوفةوأهلالبصرةأهلمنمعهبمنالأحنف(فتبرز)4،الروذبمرو(الأحنف

النهرهذاويبقىظهرهوراءفيجعلهالجبلهذادونيقففإنهرأيذاالأميركانإن:لآخريقولرجلا

الموقفذلكفيفوقفواالمسلمينأمرالأحنفأصبحفلما.واحدةجهةمنإلاالعدويأتيهفلاحولهخندقأ

الأحنففقام،مزعجهائلعظيبمجمعفيوالفرسالأتراكوجاءت،والرشدالنصرأمارةوكان،بعينه

فئةغبتقليلةفئةقن-!،يهو!مفلا،كثيووعدؤكمقليلإنكم:فقالخطيبأالناسفي

أينالأحنفيدريولابالنهاريقاتلونالتركفكانت(924:أقيةأ!الصنبرينمعواللهاللهبإذن!ثيرةم

فارشخرجالصبحقريبكانفلما،خاقانجيشنحوأصحابهمنطليعةمعليلةفسار.الليلفييذهبون

وهوفقتلهالأحنففطعنهطعنتينفأختلفا،الأحنفإليهفتقدمبطبلهوضربطوقوعليهطليعةالتركمن

)5(
الرجز(منأ:يرتجر

تندقا)6(أوالصعدةيخضبأنحقارييسبىكلعلىإن

تبقىالذيحفصأبيسيف)7(ملقىبهاشيخألهاإن

.(334/)الأثيرلابنللكاملموافقهناوما.الباهليالنعمانبنحاتم:(4167/)الطبريتاريخفي(1)

.الغزوة:أفي(2)

فاسترجعها.:أفي)3(

.فينزل:أفي)4(

.(4916/)الطبريتاريخفيالبيتان()5

.الطبريتاريخعنهناوما.يندقاه:ط،أفي)6(

.الطبريتاريخعنهناوما.بسيف:ط،أفي)7(
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بطبله.يضربفجعلطبلومعهطوقعليهاخرفخرج،موضعهووقفطوقهالتركيآستلبثم:قال

أسرعثم،طوقهوأخذفقتلهثالثفخرجموضعهووقف،طوقهوآستلبهأيضافقتلهالأحنفإليهفتقدم

منيخرجونلاأنهمعادتهممنوكان.بالكليةالتركمنأحدبذلكيعلمولاجيشهإلىالرجوعالأحنف

يخرجونثم.الثالثثمالثانيثم،بطبلهالأوليضربأيديهمبينكهولهممنثلاثةتخرجحتىمبيتهم

الملكبذلكتشاءم،مقتلينفرسانهمعلىفأتوا،الثالثأ(بعدإ(ليلتئذاالتركخرجتفلما.الثالثبعد

فيلناما،بمثلهنصبلمبمكانالقومهؤلاء)2(أصيبوقدمقامناطالقد:لعسكرهوقال،وتطيرخاقان

ليخرجواذلكيومهمالمسلمونوآنتظرهمبلادهمإلىفرجعوا.بنافآنصرفوا،خيرمنالقومهؤلاءقتال

يزدجردكانوقد)عنهمراجعينبلادهمإلىآنصرافهمبلغهمثم،منهمأحدايروافلمشعبهممنإليهم

النعمانبنوحارثة"3(فحاصرهاالشاهجانمروإلى(ذهب-ومقاتلتهقيسبنالأحنفمقابلةفيوخاقان-

إليه.رجعحتىببلخخاقانوانتظرهرجعثم،بهادفنهاكانالتيخزانتهمنهاوآستخرج،بها

أصابوقد.ودعوهمبمكانكمأقيموا:فقال؟آتباعهمفيترىما:للأحنفالمسلمونقالوقد

لؤبغجظهتمكفرواالذيناللهرد!ووقد")4(تركوكمماالتركاتركوا"الحديثفيجاءفقد،ذلكفيالأحنف

لمالصفقةخاسراكسرىورجع.(25:ابا!صأ!عضيزاقولاأللهوكاتاتقتالألمؤص!ينأللهكفىضتراينالوا

النصريرجوكانمنعنهتخلىبل،زعمهفيكانكماانتصرولا،خيرعلىحصلولا،غليللهيشف

أدلهيضللومن!وهؤلاءإلىولاهؤلاءإلىلامذبذباوبقي،إليهكانماأحوجمنهوتبرأعنهوتنحى،منه

أوليبعضعليهأشاروقد؟يذهبأينوإلى؟يصنعماذاأمرهفيوتحير(088ادنساءأ!سبيلالهوتجدفلن

نرىإنا:فقالوا.بلادهفيخاقانمعأكونأوالصينبلادإلىأذهبأنعزمتقد:قالحينقومهمنالنهى

،مجاورينا)5(وهمالبلادهذهبعضفيفنكون،إليهيرجعونوديناذمةلهمفإنالقومهؤلاءنصانعأن

فجعلويستنجدهبهيستغيثالصينملكإلىبعثثم.ذلككسرىعليهمفأبى.غيرهممنلناخيرفهم

يخبرهفجعل،العبادرقابوقهرواالبلادفتحواقدالذينالقومهؤلاءصفةعنالرسوليسألالصينملك

:يزدجردإلىمعهفكتب.يصلونوكيف؟يصنعونوماذا،والإبلالخيليركبونوكيف،صفتهمعن

هؤلاءولكن،علي)6(يحقبماالجهالة،بالصينوآخرهبمروأولهبجيشإليكأبعثأنيمنعنيلمإنه

تحريف.،سعد:طفي(1)

أصيبت.:أفي)2(

بها.النعمانبنحارثةفحاصر)3(

تركوكم"ماالتركواتركوا،ودعوكمماالحبشةدعوا"بلفظ(43)6/والنسائي(435)2رقممختصراداودأبورواه()4

حسن.حديثوهو

مجاورونا.وهم:والصواب،مجاوريناوهو:والمطبوعالأصلفيكذا()5

عليه.نحنبما:أفي)6(
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دامواماأزالونيلنصركجئتولو،لهدوهاالجباليحاولونلوصفتهم)رسولكليوصفالذينالقوم

بالمسالمة.منهموارضفسالمهم(رسولكليوصفماعلى

إمارةمنسنتينبعدقتلحتىدأبهذلكيزلولم.مقهورينالبلادبعضفيكسرىوالكسرىفأقام

موضعه.فيسنوردهكماعثمان

قتلواوأنهم،معهمكانومنالتركأموالمنعليهماللهأفاءوما،الفتحبكتابالأحنفبعثولما

بينالكتابءوقرىالمنبرعلىعمرفقام.خيراينالوالمبغيظهماللهردهمثم.عظيمةمقتلةذلكمعمنهم

الدنياخيرواجلهالثوابعاجلمناتباعهعلىووعدبالهدىمحمدابعثاللهإن:عمرقالثم،يديه

!رهولؤ!-ألدينعلىليظهرهالحئودينبا!دىرسولوأزسلالذىهو):فقال،والاخرة

ملكأهلكقداللهوإنألا.جندهونصر!وعدهأنجزالذيدثهفالحمد33(:القوبةأ!المحمثركوت

أورثكمقداللهوإنألا،بمسلميضيرشبرابلادهممنيملكونفليسوا،شملهموفرق،المجوسية

لكميوف،وجلعلى،أمرهفيفقوموا!إتعملونكيفلينظر،وأبناءهموأموالهموديارهمأرضهم

منإلاتؤتىأنالأمةهذهعلىأخافلافإني،غيركمقومايستبدلتغيرواولا،وعدهويؤتكم،بعهده

قبلكم.

:-وعشرين)2(اثنتينسنةأعني-السنةهذهتاريخفي)1(الحافظالذهبياللهعبدأبوشيخناوقال

ثمانمئةعلىصالحهمإنه:فيقال:إسحاقابنقاله.شعبةبنالمغيرةيديعلىأذربيجانفتحتوفيها

الكوفةأهلومعه،عنوةالشامبأهلالفهري)3(مسلمةبنحبيبفتحها:عبيدةأبووقال.درهمألف

سعدكانمابعد-عنوةالدينورحذيفةافتتحوفيها.أعلموالله،شديدقتالبعدفافتتحهاحذيفةفيهم

.-عهدهمفانتقضوا)4(افتتحها

)5(البصرةأهلحذيفةمعوكان-سعدعهدأيضانقضواوكانوا-عنوةسندانماهحذيفةافتتحوفيها

قال.الوقعةشهدلمنالغنيمةإن:عمرفكتب،الغنيمةفيفاختصموا(الكوفةأهل)فلحقهم

حذيفة.فتوحانتهىوإليها،ذلكقبلفتحتتكنولم،عنوةفافتتحهاهمذانحذيفةغزاثم:عبيدةأبو

وعشرين.أربعسنةالمغيرةافتتحها:ويقالالمغيرةبأمراللهعبدبنجريرافتتحها:ويقال:قال

.جرجانافتتحتوفيها

.(254/)الإسلامتاريخفي(1)

ثنتين.:أفي(2)

تحريف.؟سلمة:طفي)3(

فانتقض.:أفي)4(

.الشام:أفي(5)
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بعدها.التيالسنةفيويقال،المغربطرابلسالعاصبنعمروافتتحوفيها:()1خليفةقال

أعلم.والله،سلفماإلى)2(لنسبتهغرابةكلههذاوفي:قلت

فيتقدموقد،والترمذيوالذهلينميروابنالواقديقولفيكعببنأبيتوفيوفيها:شيخناقال

.عشرةتسعسنة

له.صحبةولابأذربيجاناستشهدالشيبانييزيدبنومعضد

ولمحشريرث!الثسنةكين5ث!

عنهاللهرضيالخطاببنعمروفاةوفيها

فتحبعدفتحهاكان:سيفوقال.وهمذانإصطخرفتحكانفيها:معشر)3(وأبوالواقديقال

وغنمعظيمةمقتلةالفرسمنقتلمابعد،مسعودبنمجاشعتؤجافتتحالذيأنذكرثم.الاخرة4لوج

إلىالغنائموخمسبالفتحبعثثم،الذمةلهموعقد،أهلهاعلىالجزيةضربثم،جمةغنائممنهم

كانشديدقتالبعدجور)5(افتتحالعاصأبيبنعثمانأنذكرثم.عنهاللهرضيالخطاببنعمر

كانمابعد(العهد)نقضواقدأهلهاوكان،-الثانيةالمرةوهذه-إصطخرالمسلمونافتتحثم،عندها

مكانفيوالفرسهموالتقوا-البحرينأرضمن-البحرفيجازحينافتتحوهاالحضرميبنالعلاءجند

لهميضربوأن،الجزيةعلىالهربذصالحهثم.موضعهفيذلكبسطتقدمكما،طاوسلهيقال

عمر.إلىوالبشارةبالأخماسبعثثم.الذمة

يعاملهم!ي!اللهرسولكانكما،حوائجلهموتقضى،جوائزلهاالرسلوكانت:جرير)6(ابنقال

بذلك.

بنعثمانإليهمفبعث،فنقضوا،الفرسونشط،الذمةونقض،العهدخلعشهركإنثم

بنالحكموقتل،المشركينجيوشاللهفهزمالفرسمعفاقتتلوا،الحكموأخاهابنهالعاصأبي

سنةالاخرةوإصطخرالأولىفارسكانت:معشرأبووقال.أيضامعهابنهوقتل،شهركالعاصأبي

وعشرين.تسعسنةفيجور(وقعة)والاخرةفارسوكانت،عثمانإمارةفيوعشرينثمان

.(521ص)خليفةتاريخ(1)

بالنسبة.:أفي)2(

.(04-393/)الأثيرلابنوالكامل(4174/)الطبريتاريخ)3(

.(256/)البلدانمعجم-نخلذاتالأرضمنغورفيلأنهاالحرشديدةكازرونمنقريبةبفارسمدينة:توج(4)

.(182-2181/)البلدانمعجم.طيبةنزهةمدينةوهي،فرسخاعشرونشيرازوبينبينهابفارسمدينة:جور()5

.(4175/)تاريخهفي)6(



ودارابجردفسافتح

زنيمبنساريةوقصةودارابجردفسافتح
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الفرسمن-جموعله)2(فاجتمع،ودارابجردفساقصدزنيمبنساريةأنمشايخهعنسيفث)1(ذكر

يرىفيماالليلةتلكفيعمر)3(فرأى،كثيروجمععظيئمأمرمنهمالمسلمينودهم،عظيمة-والأكراد

منإلايؤتوالمإليهأسندواإنجبلوهناكصحراءفيوأنهم،النهارمنوقتفيوعددهممعركتهمالنائم

إلىخرج،فيهااجتمعواأنهمرأىالتيالساعةكانتإذاحتى،جامعةالصلاةالغدمنفنادى،واحدوجه

أقبل)ثم،الجبلالجبلساريةيا:قالثم،رأىمابصفةوأخبرهمالناسفخطب،المنبروصعدالناس

علىاللهفنصرهم،عمرقالماففعلوا:قال.يبلغهمأنبعضهاولعلجنودادلهإن:وقال(عليهم

البلد.وفتحوا،عدوهم

:قال(إذالجمعةيوميخطبهوبينما)عمرأنشيوخهعنأخرىروايةفيسيف)4(وذكو

واحد؟جهةمنإلاعليهمالعدويقدرفلمهناكجبلإلىالمسلمونفلجأ.الجبلالجبلزنيمبنساريةيا

فاستوهبهجوهرمنسفطذلكجملةمنفكان،كثيراشيئاوغنموا.البلدوفتحوا،بهماللهفأظفرهم

يدهفيقائماعمرفوجدبالخمسالرسولقدمالأخماسمعإليهوصلفلما،لعمرالمسلمينمنسارية

فأكلالرجلفجلس،-يعرفهولم-اجلس:لهقالعمررآهفلما،سماطهمالمسلمينيطعموهوعصا

خبزلهوضعقدهووإذا،لهفأذنفاستأذن،الرجلواتبعهمنزلهإلىعمرانطلقفرغوافلما،الناسمع

فتأكلين؟هذهياتخرجينألا:لامرأتهيقولفجعلفجلست:قال.فكلادن:فقال،وملحوزيت

غيرلياشتريتللرجالأبرزأنأردتلو:فقالت،أجل:فقال.عندكرجلحسأسمعإني:فقالت

ذلكغناءأقلما:فقالت.عمروامرأةعليبنتكلثومأميقالأنترضينماأو:فقال.الكسوةهذه

:قالفرغافلمافأكلا،قالأترىمماأطيبلكانراضيةكانتفلوفكلادن:للرجلقالثم.(عني)

ثم،ركبتهركبتهمستحتىأدناهثم.وأهلامرحبا:فقال.المؤمنينأميريازنيمبنساريةرسولأنا

نأفأبى،الجوهرمنالسفطشأنلهذكرثمفأخبره،(زنيمبن)ساريةعنسألهثم،المسلمينعنسأله

هل:فسألوه،فأخبرهمالفتحعنساريةرسولالمدينةأهلسألوقد.الجندإلىبردهوأمر،يقبله

فلجأنانهلككدنا)5(وقد،الجبلساريةيا:يقولقائلاسمعنا،نعم:قال؟الوقعةيومصوتاسمعوا

علينا.اللهففتح،إليه

.(4178/)الطبريتاربخ(1)

واجتمع.:أفي(2)

.ورأى:أفي)3(

.(294/)الإسلاموتاريخ(43-342/)الأثيرلابنوالكامل(4178/)الطبريتاريخفيالخبر(4)

.الطبريلتاريخموافقعناوما.كنا:أفي()5



ومكرأنوسجستانكرمانفتح026

.هذابنحوالشعبيعن،مجالدعن،سيفرواهثم

وخهعمرأنعمرابنعن،نافععن،عجلانابنعن،أيوببنيحيىعن،وهببناللهعبدوقال

الجبلسارييا:(يناديفجعل)يخطبعمرفبينما:قال(ساريةلهيقال)رجلاعليهمورأسجيشا

نحنفبينما،هزمناالمؤمنينأميريا:فقال:عمرفسألهالجيشرسولقدمثم(ثلاثاالجبلسارييا)

فقيل:قال.اللهفهزمهم،بالجبلظهورنا-فأسندناثلاثا،الجبلساريةيا:منادياسمعناإذكذلك

حسن.جيدإسنادوهذا.بذلكتصيحكنتإنك:لعمر

المنبر:علىقالعمرأن.عمرابنمولىنافععن،نعيمأبيبننافعحدثني:الواقديوقال

:فقال،عمرعلىالمدينةزنيمبنساريةقدمحتىيقولماالناسيدرفلم.الجبلزنيمبنساريةيا

منخفضفينحن،أحدمنهمعلينايخرجلاالأيامنقيمفكناالعدومحاصريكنا،المؤمنينأميريا

فعلوت،الجبلزنيمبنساريةياوكذابكذايناديصائحافسمعت،عالحصنفيوهمالأرض

علينا.اللهفتححتىساعةإلاكانفما،الجبلبأصحابي

صحتهوفي،بنحوهعمرابنعن،نافععن،مالكطريقمناللالكائيالقاسمأبوالحافظرواهوقد

نظر.مالكحديثمن

قالا:زيدبنيعقوبعنسليمانوأبو،أبيهعنأسلمعنزيدبنأسامةحدثني:الواقديوقال

زنيمبنساريةيا:صاحثم،المنبرفصعد،الصلاةإلىالجمعةيومعنهاللهرضيالخطاببنعمرخرج

كتابفجاء،فرغحتىخطبثم.الغنمالذئباسترعىمنظلم،(الجبلزنيمبنساريةيا)الجبل

عمرفيهاخرجالتيالساعة-لتلكوكذاكذاساعةالجمعةيومعلينافتحقداللهإن:عمرإلىسارية

ظلم،الجبلزنيمبنساريةيا،الجبلزنيمبنساريةياصوتافسمعتسارية:قال-المنبرعلى)1(فتكلم

محاصروونحن،وادبطنفيذلكقبلونحن،الجبلبأصحابيفعلوت،الغنمالذئباسترعىمن

بشيءإلالهألقيتماوالله:فقال؟الكلامذلكما:الخطاببنلعمرفقيل.علينااللهففتح.العدو

بعضا.بعضهايشد)2(طرقفهذه.لسانيعلىألقي

(ومكوانوسجستانكرمانفتحأ

بناللهعبدوأمدهعديبنسهيليديعلىكرمانفتحشيوخهعنسيفطريقمنجرير)3(ابنذكرثم

على)4(سجستانفتحوذكر،الخزاعيورقاءبنبديلبناللهعبديديعلىوقيل،عتبانبناللهعبد

أ:ليتكلم.)1(في

أ:تشد.)2(في

.(811-4081/)تاريخهفي)3(

رملية-كلهاوأرضها،فرسخأثمانونأيامعشرةوبينهماهراهجنوبيتقع،واسعةوولايةكبيرةناحية:سجستان)4(



162الأكرأدغزوة

إلىالسندبينما،)2(متنائيةوبلادها،متسعةثغورهاوكانت،شديدقتالبعد،عمروبنعاصميدي)1(

بنالحكميديعلىمكرانفتحوذكر.وفروجهاثغورهامنوالتركالقندهاريقاتلونوكانوا،بلخنهر

معواقتتلوا)3(اللهعبدبناللهوعبد،عديبنوسهيل،شهاببنالمخارقبنبشهابوأمده،عمرو

وبعثبالفتحعمروبنالحكموكتب،كثيرةغنيمةمنهمالمسلمونوغنمالسند،جموعاللهفهزمالسندملك

أرض!،المؤمنينأميريا:فقالمكرانأرضعنسألهعمرعلىقدمفلما،العبديصحارمعبالأخماس

والكثير،طويلوشرها،قليلوخيرها،بطلوعدوها،(6دقل(وتمره!ه،(4وشلوماؤها،جبلسهلها

بل،لا:فقال)؟مخبرأمأنتأسجاع:عمرفقال.منهاش!!وراءهاوما،ضائعبهاوالقليل،قليلبها

النهر.دونماعلىوليقتصروا،مكرانذلكبعديغزولاأنعمروبنالحكمإلىعمرفكتب،(مخبر

ادوافرأمنأ:ذلك)7(فيعمروبنالحكمقالوقد

مكرانمنجاءهمبفيءفخرغيرالأراملشبعلقد

الدخانمنالشتاءصفروقدوجهدمسغبةبعدأتاهم

)8(لسانيولايذمسيفيولافعليالجيشيذملافإني

والمدانيالعريضةالسندإلىدفعاالأوباشأدافع)9(غداة

)01(العنانمسترخيغيرمطيعأردنافيمالناومهران

الزوانيالبددإلىقطعناهأميريعنهنهىمافلولا

الأكرادغزوة

منطائفةإليهموالتفالأكرادمنجماعةأن:شيوخهعن،سيفعن،بسندها(اجريماابنذكرثم

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(291-3091/)البلدانمعجم.سبخة

يد.على:أفي

متباينة.:أفي

.فاقتتلوا:أفي

.(وشل)اللسان.القليلالماء:الوشل

.الطبريعنهناوما.ثمرها:ط،أفي

أنواعه.أردأهو:التمرمنالدقل

الأخير.دون(5917/)البلدانومعجم(183-4182/)الطبريتاريخفيالأبيات

سناني.ولا:والمعجمالطبريتاريخفي

أرفع.:البلدانمعجموفي.أدفع:الطبريتاريخفي

.الهوان:البلدانمعجمفي

.(4831/)تاريخهفي
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موسىأبوعنهمسارثم،تيرىنهرمنقريببيروذأرضمنبمكافيموسىأبوفلقيهم،اجتمعواالفرس

الحربفتسلم،زيادبنالمهاجرأخيهمقتلبعدزيادبنالربيعحربهمعلىاستخلفوقدأصبهانإلى

)1(
عبادهفي،المستقرةوسنتهالمستمرةعادتههيكما،والمنةالحمدولهالعدواللهفهزم،عليهموحنق

إلىوالخمسبالفتحوبعثالغنيمةخمستثم.المرسلينسيدأتباعمن،المفلحينوحزبه،المؤمنين

أموراعنهوذكر،عمرإلىموسىأبافاشتكى،العنزيمحصنبنضبةساروقد،عنهاللهرضيعمر

ورده،وقبلهاعمرفسمعهامقبولؤبوجوهمنهافاعتذر،عنهافسألهعمرفاستدعاه،بسببهاعليهينقملا

.البصرةصلاةعلىموسىوأبو،عمرومات،تأولهفيماضبةوعذرعملهإلى

والأكرادالأشجعيقيسبنسلمةخبر

اللهبسماغزوا")2(مسلمصحيحفيبريدةحديثبمضمونكثيرةبوصاياووصاهسريةعلىعمربعثه

ثلاثإحدىإلىفدعوهمالمشركينمنجمعأفلقوافساروا،اخرهإلىالحديث"...باللهكفرمنقاتلوا

أموالهم.وغنموا،ذراريهموسبوا،مقاتلتهمفقتلوافقاتلوهم،منهاواحدةيقبلواأنفأبوا،خلال

،الناسيطعموهوعمرعلىورودهفذكروا،وبالغنائمبالفتحعمرإلىرسولاقيسبنسلمةبعثثم

طلحةيكسيكماالكسوةوطلبها،عليبنتكلثومأمقصةمنتقدمماكنحو،منزلهإلىمعهوذهابه

الخشن،طعامهذكرثم؟المؤمنينأميروامرأةعليبنتيقالأنيكفيكألا:فقال،أزواجهموغيره

يأكلونوهل،وأشعارهمطعامهموكيف،المهاجرينأخبارعنيستعلمهشرعثم،سلت)3(منوشرابه

الجوهر،منالسفطذلكعليهعرضهوذكر؟شجرتهمدونللعرببقاءولا،شجرتهمهوالذياللحم

.جدامطولا(جرير)4ابنأوردهوقد.الغانمينبينفيقسميردهبأنوأمره،ذلكعلىوأقسميأخذهأنفأبى

عنه.اللهرضيحجهاحجةآخروهي،!يمالنبيبأزواجعمرحجالسنةهذهوفي:جرير)5(ابنوقال

مستقصىذلكذكرتوقد،أيضا)7(مطولاقتلهصفةذكرثم.وفاته)6(كانتالسنةهذهوفي:قال

هنا.إلىهناكمنفليكتب،عمرسيرةاخرفي

حتف.وهو:أفي(1)

والسير.الجهادفي(3)(1731)مسلمصحيح)2(

.(سلت)اللسان.الشعيرأوالحنطةسويق:السلت)3(

.(091-4186/)تاريخهفي(4)

.(4091/)تاريخهفي()5

وفاته.سنةكانت:أفي)6(

.(142-4091/)الطبريتاريخ)7(
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بنعديبنرزاحبنقرطبناللهعبدبنرياحبنالعزىعبدبننفيلبن)1(الخطاببنعمروهو

بنمضربنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربن(غالببن)لؤيبنكعب

.الكتابأهلبذلكلقبه:قيل،بالفاروقالملقب،العدويحفصأبو،القرشيعدنانبنمعدبننزار

وشهد،سنةوعشرونسبعوعمرهعمرأسلم.)2(هشامبنجهلأبيأختهشامبنتحنتمةوأمها

منأولوهو،بعضهاعلىأميرأوكان،سراياعدةفيوخرج،لمجي!النبيمعكلهاوالمشاهدوأحدأبدرا

بالمدينة،عسمنوأول،التراويحعلىالناسوجمع،التاريخكتبمنوأول،المؤمنينأميردعي

.الأجنادوجند،الأمصارومصر،الفتوحوفتح،ثمانينالخمرفيوجلد،بهاوأدبالدرةوحمل

السوادمثل،الكوروكور،القضاةواستقضى،الأعطيةوفرض،الدواوينودون،الخراجووضع

وآمد،،فارقينوميا،والموصلوالجزيرة،كلهالشاموفتح،وغيرهاوفارسوالجبالوالأهواز

ودمشقوبصرىاليرموكالشاممنفتح.الريبلادعلىوعساكرهومات.وإسكندريةومصر،وأرمينية

والسواحل،،وغزة،وعسقلان،والرملة،وفلسطين،والجابية،وطبرية،وبيسان،والأردن

وحمص،،بعلبك:الشاممدنومن،وبرقةالغربوطرابلسوإسكندريةمصر(فتحو).والقدس

وسميساطعينورأسونصيبينوالرقةوالزهاوحرانالجزيرة(فتحو)وأنطاكية،وحلب،وقنسرين

)1(

)2(

تاريخ:وهيالمصادرهذهأهمبذكرهناونكتفي،عنهاللهرضيعمرترجمةمنالتراجمكتبمنكتابيخلولا

الغابةوأسد(بكاملهمجلد)دمشقوتاريخ(9151-31441/)والاستيعاب(241-4091/)الطبري

-3/518)والإصابة(06-205/)للذهبيالإسلاموتاريخ316()21/الكمالوتهذيب(4145-186/)

.(177-133)-الصالحإبراهيمالأستاذبتحقيق-الخلفاءوتاريخ(915

بنتفتكونهاشمبنتأمجهلأبيأختفتكونهشامبنتهيهل،عنهاللهرضيعمرأمفيالمصادراختلفت

الأصولجامعفيالأثيروابن(4/591)تاريخهفيالطبريكثيرابنغيرالأولبالرأيقالوالذي.عمه

وابن(2/518)الإصابةفيحجرابنالاخربالرأيوقال،(205/)الإسلامتاريخفيوالذهبي(12503/)

317(21/)الكمالتهذيبفيوالمزي(4145/)الغابةأسدفيالأثيروابن(31441/)الاستيعابفيالبرعبد

ابنلخصوقد،جهلأبيأختأنهاوهوالأولبالرأيقالمنخطأالبرعبدابنإنبل؟أصحهاشمبنت:وقال

وقيل:،مخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنهاشمبنتحنتمةوأمه:وقالفيمايليالمشكلةالأثير

ومن:عمرأبوقال.عمهابنةتكونالأولوعلى،جهلأبيأختتكونهذافعلى،المغيرةبنهشامبنتحنتمة

كذلكوليس،هشامابنيوالحارثجهلأبيأختلكانتكذلككانتولو،أخطأفقد-هشامبنتيعني-ذلكقال

الحارثوالدوهشام،والدحنتمةفهاشم،أخوانالمغيرةابنيوهاشماهشامألأن؟عمهماابنةهيوإنما

نعيم:أبووقال.جهلأبيأختعمرأم:مندةابنوقال.الرمحينذوعمرجدلهاشميقالوكان،جهلوأبي

ابنةفهيهاشمبنتحنتمة:الزبيروقال.إسحاقابنعنورواه،خالهجهلوأبو،جهلأبيأختهشامبنتهي

.يعقبوافلمأولادلهاشموكان-عمرأبوقالكما-جهلأبيعم
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ونهروالحيرةالقادسية:وبالعراق،جميعهاوأرمينيةالموصلوبلادربيعةودياربكرودياروردةوعين

وهمذانونهاوندوفارسوالأهوازوالبصرةوالأبلةودجلةالفراتوكورةكسرىومدائنوساباطشير

ذلك،وغيروأذربيجانوجرجانونيسابورومرووالسوسوأصبهانوإصطخروخراسانوقومسوالري

.مراراالنهرجيوشهوقطعت

بالأديم،الثوبيرقع،اللهذاتفيشديدا،المطعمخشن،العيشخشن،اللهفيمتواضعاوكان

قليلوكان،بالليفمخطوماوالبعير،عرياالحمارويركب،هيبتهعظممع،كتفيهعلىالقربةويحمل

.عمر)1(ياواعظابالموتكفى:خاتمهنقشوكان،أحدايمازحلا،الضحك

وزيرينليإن":قالمج!ي!النبيأنعباسابنوعن.")2(عمراللهدينفيأمتيأشد":ع!ي!النبيوقال

أهلمنووزيراي،وميكائيلجبريلالسماءأهلمنفوزيراي،الأرضأهلمنووزيرينالسماءأهلمن

.")3(والبصرالسمعوإنهما،وعمربكرأبوالأرض

.")4(عمرمنيفرقالشيطانإن":قال!ي!النبيأنعائشةوعن

.")5(عمراللهدينفيوأشدها،بكرأبوأمتيأرحم":وقال

رعبا.ليقلوبهموملأ،رحمالهمقلبيملأالذياللهالحمد:فقال.قضاءإنك:لعمروقيل

منكرجلأهليوقوت،للصيفوحلةللشتاءحلةحلتانإلااللهمالمنلييحللا:عمروقال

المسلمين.منرجلأناثم،بأغناهمليسقريش

يركبلاأنعليهواشترطالمهاجرينمنرهطاعليهوأشهدعهدالهكتبعاملااستعملإذاعمروكان

ذلكمنشيئافعلفإن.الحاجاتذويدونبابهيغلقولا،رقيقايلبسولا،نقيايأكلولا،برذونا

العقوبة.عليهحلت

احبسهذهاحبس:عمرفيقولوالكلمتينالكلمةفيهفيكذببالحديثالرجلحدثهإذاكانإنهوقيل

أحبسه.أنأمرتنيماغيرحقبهحدثتكماكلوالله:الرجلفيقول،هذه

وأما،يردهافلمفأرادتهعمروأما،تردهولمالدنيايردفلمبكرأبوأفا:سفيانأبيبنمعاويةوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(22أص)-الخطاببنعمرمجلد-عساكرابنتاريخفيالخبر

قليل.بعدتخريجهسيأتي

السمعهذان"منهالأخيرةوالجملة،ضعيفوإسناده(المناقبفي(3685)جامعهفيأالترمذيأخرجهالحديث

حسن.حديثوهو،حنطببناللهعبدحديثمن3671()رقمالترمذيرواه"والبصر

صحيح.حديثوهو،بريدةحديثمن936(5)رقموالترمذي353()5/أحمدرواه

فضائلفيوالنسائي)1937(والترمذي(3184/)مسندهفيأحمدأخرجهعنهاللهرضيأنسعنحديثمنقطعة

حديثوهو،(7137و7131)رقم(8وه1674/)-الإحسان-صحيحهفيحبانوابن(182)رقمالصحابة

.وشواهدهبطرقهصحيح
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الحق؟علىلكأقوىكانطيباطعاماأكلتلو:لهفقيلعمروعوتب.لبطنظهرافيهافتمرغنانحن

وهو،يلبسوكان.المنزلفيأدركهمافلمجادتهماأدركتفإن،جادةعلىصاحبيتركتإني:فقال

مروإذا،الناسبهايؤدبالدرةعاتقهعلىبالأسواقويطوف،بأدمبعضهامرقوعةصوفجبة،خليفة

به.ينتفعونالناسمنازلفيبهويرمييلتقطهوغيرهبالنوى

فيهإزاروعليه،المنبرعلىوخطب،بأدممرقوعوإزاره،رقاعأربععمركتفيبينكان:أنسوقال

أسرفنا.قد:لابنهوقال،ديناراعشرستةحجتهفيوأنفق،رقعةعشرةاثنتا

خيمةلهوليس،تحتهويستظلالشجرعلىكساءهيلقيكانأنهغيربشيءلايستظلوكان

للشمس،صلعتهتلوح،*)أورقجملعلىكانالمقدسبيتلفتحالشامقدمولما.)1(فسطاطولا

،صوفمنكبش)3(ووطاؤه،ركاببلاالرحلشعبيبينرجليهطبققدعمامةولاقلنسوةعليهوليس

قدكرابيس)5(منقميصوعليه،نامإذاوسادتهوهي،ليفامحشوة)4(وحقيبته،نزلإذافراشهوهو

وخيطوهقميصياغسلوا:فقالفدعوه،القريةرأسليادعوا:قالنزلفلما،جيبهولحرق6رسم

.فأخبروه؟الكتانفما:فقال.كتانفقيل؟هذاما:فقال،كتانيبقميصفأتي،قميصأوأعيروني

ركوبفيهايصلحلابلادوهذه،العربملكأنت:لهفقال،لبسهثموخاطوه)7(فغسلوهقميصهفنزع

بهيهملج)9(،)9!(البرذونأجعلسارفلما،رحلولاسرجبلاقطيفةعليهفطرحببرذونفأتي.الإبل

الجمل.وركبنزلثم.جمليهاتوا،الشياطينيركبونالناسأظنكنتما،احبسوا:معهلمنفقال

الحائط-جداروبينهوبيني-يقولفسمعته،لحاجتهحائطافدخلعمرمعكنت:قالأنسوعن

قربةحملإنه:وقيل.ليعذبنكأوالخطاببنياللهلتتقينوالله،بخبخالمؤمنينأميرالخطاببنعمر

بالناسيصليوكان؟أذلهاأنفأردت،أعجبتنينفسيإن:فقالذلكفيلهفقيل،عاتقهعلى

عامفيوكان،الصومسردحتىماتوما.الفجر)11(إلىيصلييزالفلا،بيتهيدخلثمالعشاء)01(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(فسط)اللسان.فيهنلغةالفاءوكسر،وفساط،وفستاط،فسطاط:لغاتوفيه،شعرمنبيت:الفسطاط

.(ورق)اللسان.سوادإلىبياضلونهفيالذي،الإبلمنالأورق

.(كبش)اللسان.اليمنبرودمنأكباشثوب

.(حقب)اللسان.زادهفيهالرجليجعلوعاءوهي،البعيرعجزعلىتكونالحقيبة

.(كربس)اللسان.القطنوهو:كرباسجمع:كرابيس

.(رسم)اللسان.مخطط-بالتشديد-مرسمثوب

.وخيطوه:أفي

.أفياللفظوليسطفيكذا

.(هملج)اللسان.وبخترةسرعةفيالسيرالحسن:والهملاجالهملجة

العشي.:أفي

مبالغة.الكلامهذافي
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وكان.جياغوالناسشبعتإنأناالواليبئس:ويقولجلدهاسودحتىوالزيتالخبزإلايأكللاالرمادة

فيعادمنزلهإلىصريعافيحملعليهفيغشىالقرانمنالآيةيسمعوكان،البكاءمنأسودانخطانوجههفي

.)1(الخوفإلامرضبهليسأياما

ذلكإلىذهبتأصبحتفلمابيتافدخلالليلسوادفيليلةعمرخرج:)2(اللهعبيدبنطلحةوقال

وكذاكذامدةيتعاهدنيإنه:فقالت؟يأتيكالرجلهذابالما:لهافقلتمقعد!عمياءعجوزفإذاالبيت

.؟تتبععمرأعثرات،طلحةياأمكثكلتك:لنفسيفقلت.الأذىعنيويخرجيصلحنيبمايأتيني

بنالرحمنلعبدعمرفقالالمصلىفنزلوا،تجارمنرفقةالمدينةقدم:عمرمولىأسلموقال

فتوجهصبيئبكاءعمرفسمع،ويصليانيحرسانهمفباتا!نعمقال؟الليلةتحرسهمأنلكهل:عوف

فقالأمهإلىفعادبكاءهفسمع،مكانهإلىعادثم.صبيكإلىوأحسنيتعالىاللهاتقي:لأمهفقالنحوه

ويحك،:لهافقالأمهإلىفأتىالصبيبكاءسمعالليلآخركانفلما،مكانهإلىعادثم،ذلكمثللها

الطعامعنأشغلهإنياللهعبديا:فقالت؟!البكاءمنالليلةمنذيقرلاابنكأرىليما،سوءأمإنك

قالت:؟هذاابنكعمروكم:قال.للمفطومإلايفرضلاعمرلأن:قالت؟ولم:قال،ذلكفيأبى

منقراءتهللناسيستبينلاوهوالصبحصلىفلما.الفطامعنتعجليهلاويحك:فقال،شهراوكذاكذا

عنصبيانكمتعجلوالا،فنادىمناديهأمرثم.المسلمينأولادمنقتلكم.لعمربؤسا:قال.البكاء

.الآفاقإلىبذلكوكتب.الإسلامفيمولودلكلنفرضفانا،الفطام

امرأ!فيهفإذا،فقصدناه،شعربيتلنافلاح،المدينةظاهرإلىعمرمعليلةخرجت:أسلموقال

وعاد،عمرفبكى.شيءعنديوليس3(غريبهلاامرأةأنا:فقالتحالهاعنعمرفسألها،وتبكيتمخض

إليك؟اللهساقهأجرفيلكهل:طالبأبيبنعليبنتكلثومأملامرأتهفقال،بيتهإلىيهرول

للولادةيصلحماكلثومأموحملت،وشحمادقيقاظهرهعلىفحمل،نعم:فقالت،الخبروأخبرها

فوضعت،يتحدث-يعرفهلاوهو-زوجهامععمروجلس،المرأةعلىكلثومأمفدخلت،وجاءا

استعظمقولهاالرجلسمعفلما.بغلامصاحبكبشرالمؤمنينأميريا:كلثومأمفقالت،غلاماالمرأة

.وانصرفيصلحهمومابنفقةأوصلهمثم،عليكبأسلا:عمرفقال.عمرإلىيعتذروأخذ،ذلك

أسلميا:فقالبنارإذابصرار)5(كناإذاحتى،)4(واقمحرةإلىعمرمعليلةخرجت:أسلموقال

مبالغة.الكلامهذافي(1)

الله.عبد:والمطبوعالأصلفي2()

عربية.:طفي)3(

العماليقمنبرجلسميت،الشرقيةوهي،المدينةحرتيإحدى:واقموحرة...فقالبنارفإذاالحرةإلى:أفي(4)

.(2924/)البلدانمعجم.الأولالدهرفينزلهاقدوكان،واقماسمه

.(3893/)البلدانمعجم.العراقطريقعلىالمدينةمنأميالثلاثةعلىموضع:صرار()5
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علىمنصوبةوقدرلهاصبيانمعهاامرأةفإذافأتيناهم،إليهمبناانطلق،الليلبهمقصرقدركبهاهنا

:قال.السلاموعليك:قالت،الضوءأصحابياعليكمالسلام:عمرفقال،يتضاغونوصبيانهاالنار

بالفما:قال.والبردالليلبناقصر:قالت؟بالكمما:فقالفدنا.دعأو،بخييرأادن:قالت؟أدنوأ

بهأعللهمماء:قالت؟النارعلىشيءوأي:فقال.الجوعمن:قالت(()1؟يتضاغونالصبيةهؤلاء

دقيؤمنعدلافأخرج،الدقيقدارإلىيهرولورجع،عمرفبكى.عمروبينبينناالله،ينامواحتى

وزريتحملأنت:فقال.عنكأحملهأنا:فقلت،ظهريعلىاحملهأسلميا:وقال،شحيموجراب

،القدرفيالدقيقمنوأخرجظهرهعنفألقى)3(المرأةإلىوانطلقناظهرهعلى)2(فحملته؟القيامةيوم

:وقالالنارعنأنزلهاثم،ساعةلحيتهيتخللوالدخانالقدرتحتينفخوجعل،الشحممنعليهوألقى

والمرأة-شبعواحتىفأكلوا،كلوا:وقالالصبيانيديبينتركهاثمفغرفها)4(بهافأتي.بصحفةإيتيني

أقبلثم)،وانصرفبنفقيماأوصلهمثم،الصغار)د(نامحتىعندهميزلفلم-تعرفهلاوهيلهتدعو

وأبكاهم.أسهرهمالذيالجوع،أسلميا:فقال(علي

أينإلى:لهفقالالمدينةظاهرإلىيعدووهوعمررأىعنهاللهرضيطالبأبيبنعليإن:وقيل

.بعدكمنالخلفاءأتعبتقد:فقال.أطلبهفأناالصدقةإبلمنبعيرندقد:فقال؟المؤمنينأميريا

فما:قال.ابنتيهذه:اللهعبدابنةفقالت؟هذهمن:فقالالجوعمنتتمايلجاريةرأىإنه:وقيل

الله،كتابوبينكمبيني،اللهعبديا:فقال.ترىمافيصيبنايدكفيماعناتحبسإنكفقالت؟بالها

ذلكروي؟خائنافأعود؟لكمليسماأعطيكمأنمنيأتريدون،لكماللهفرضماإلاأعطيكمماوالله

.الزهريعن

المؤمنين(أميرعمرتسميةأ

:قالعمروأبيعن،إبراهيمبنمحمدعن،مجاهدبنيعقوب)7(حزرةأبوحدثنا:)6(الواقديوقال

.")8(هوالمؤمنينأمير":قال!يوالنبي:قالت(المؤمنينأمير)الفاروقعمرسمىمن:لعائشةقلت

.أمنساقطقوسينبينما()1

فحمله.:أفي)2(

.الامرأة:أفي)3(

غرفها.ثم:أفي(4)

مفضولة.لغةوهيالصغارنامواحتى:أفي)5(

.(3372/)سعدابنطبقاتفيالخبر)6(

.(8292)رقمالألقابفيالألبابونزهة(806)رقمالتهذيبتقريبفيترجمته.خطأ؟حمزةأبو:طفي)7(

المحدثين.عندمتروكوهو،الواقديسندهفي)8(
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أعلم.فالله،غيرهوقيل،شعبةبنالمغيرةبهاحياهمنوأول

الكوفيةحسانبنتعمروأمحدثتني،الأنصاريالصمدعبدبنأحمدحدثني:أ(جريزابنوقال

الله.رسولخليفةخليفةيا:قالواعمروليلما:قالأبيهاعن-سنةوثلاثونمئةعليهاأتىقدوكان-

المؤمنين.أميرفسصي.أميركموأناالمؤمنونأنتمبل،يطولأمرهذا:عمرفقال

اللهدعابالأبطحونزلوعشرينثلاثسنةالحجمنفرغلماعنهاللهرضيعمرأن2(ذللثوملخص

اللهوسأل،التقصيرمنوخاف،رعيتهوانتشرت،قوتهوضعفتسنهكبرت)3(قدأنهإليهوشكاوجلعز

:يقولكانأنه4(الصحيحفيعنهثبتكما،!النبيبلدفيبالشهادةعليهيمنوأن،إليهيقبضهأن

لهوجمع،الدعاءهذاالله)5(لهفاستجاب،رسولكبلدفيوموتا،سبيلكفيشهادةأسألكإنياللهم

وتعالى،تباركيشاءبمالطيفثاللهولكن،جداعزيزوهذاالنبويةالمدينةفيالشهادةالأمرينهذينبين

،المحرابفييصليقائموهو،الدارالرومي،الأصلالمجوسيفيروزلؤلؤةأبوضربهأنلهفاتفق

ثلاثفضربه،طرفينذاتبخنجرالسنةهذهمنالحجةذيمنبقينلأربع،الأربعاءيوممنالصبحصلاة

واستخلف،قامتهمنفخرالسفاققطعتسرتهتحتإحداهن،ضرباتستوقيل،ضربات

ماترجلاعشرثلاثةضربحتى،ضربهإلابأحديمزلابخنجرهالعلجورجع،عوفبنالرحمنعبد

والدممنزلهإلىعمروحمل،-اللهلعنه-نفسه6(فانتحزبرنساعوفبناللهعبدعليهفألقى،ستةمنهم

فيفيقبالصلاةيذكرونهثم،عليهيغمىثميفيقفجعل-الشمسطلوعقبلوذلك-جرحهمنيسيل

فقالوا؟هومنقتلهعمنسألثم،الوقتفيصلىثم.تركهالمنالإسلامفيحظولا،نعم:ويقول

يدعيرجليديعلىمنيتييجعللمالذيدلهالحمدفقال.شعبةبنالمغيرةغلاملؤلؤةأبوهو:له

عليهضربقدالمغيرةوكان-معروفابهأمرناكنالقد،اللهقبحه:قالثم.سجدةدئهيسجدولمالإيمان

مئةإلىخراجهفيفزاد،حدادنقاشنجارفإنهخراجهفييزيدأنعمرمنسألثم،درهمينيومكلفي

لأعملنواللهأما:لؤلؤةأبوفقالبالهواءتدوررحاتعملأنتحسنأنكبلغنيلقد:لهوقال-شهركلفي

الأربعاءصبيحةوطعنه-عشيةالثلاثاءيومهذاوكان-والمغاربالمشارقفيالناسعنهايتحدثرحالك

وهومج!ي!اللهرسولتوفيممنستةفيبعدهشورىالأمريكونأنعمروأوصى.الحجةذيمنبقينلأربع

،وقاصأبيبنوسعد،عوفبنالرحمنوعبد،والزبير،وطلحة،وعلي،عثمانوهم،راضعنهم

)2

)3

)6

.(4/802)تاريخهفي

.(3334/)سعدابنطبقاتفيالخبر

.(سنن)اللسانفيكماأنثىالسنلأنخطأوهو؟سنهكبر:أفي

المدينة.فضائلفي(1917)رقمالبخاريصحيح

له.اللهفاستجاب:أفي

نفسه.نحرأيالرجلانتحر:اللسانفيوالذيط،أفيكذا
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الإمارةفييراعىأنخشية،قبيلتهمنلكونه،فيهمالعدوينفيلبنعمروبنزيدبنسعيديذكرولم

،ثلاثبعدعنهاللهرضيومات،ومراتبهمطبقاتهمعلىخيرابالناسبعدهيستخلفمنوأوصى،بسببه

عن،الصديقجانبإلى،النبويةبالحجرة،وعشرينأربعسنةمنالمحرممستهلالأحديومفيودفن

رضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميرحكماليومذلكوفي،ذلكفيعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأمإذن

عنه.الله

عمرطعن:قالأبيهعنسعدبنمحمدبنإسماعيلبنبكرأبوحدثني:اللهرحمه)1(الواقديقال

سنةالمحرمهلالصباحالأحديومودفن،وعشرينثلاثسنةالحجةذيمنبقينلياللأربعالأربعاءيوم

الإثنينيوملعثمانوبويع،يوماوعشرينوأحداأشهروخمسةسنينعشرولايتهفكانت،وعشرينأربع

.المحرم(شهرأمنمضينلثلاث

منبقينلياللأربععمرتوفي.)3(وهلتإلاأراكما:فقال)2(الأخنسيلعثمانذلكفذكرت:قال

وعشرين.أربعسنةالمحرمبخلافتهفاستقبلالحجةذيمنبقيتلليلةلعثمانوبويع،الحجةذي

عشرخلافتهوكانتوعشرينثلاثسنةتمامالحجةذيمنبقينلأربععمرقتل:معشرأبووقال

.)4(عفانبنعثمانوبويع،أياموأربعةأشهروستةسنين

ثلاثسنةالحجةذيمنبقينلثلاثعمرقتل:قالمحمدبنهشامعنحدثت:جرير)5(ابنوقال

.أياموأربعةأشهروستةسنينعشرخلافتهفكانت،وعشرين

فخرجالمحرممن()7(لثلاثأعثماناستخلفقالاومجالدذفرة)6(بنخليدعن:سيفوقال

العصر.صلاةبالناسفصفى

مالكبنعوفعن-الجعفيجابرأو-الأعمشعن،شريكعن،المدائنيمحمدبنعليوقال

طعن:قالالزهريعن،الرحمنعبدبنوعثمان،قومهمنأشياخعن،محمدأبيبنوعامرالأشجعي

أعلم.وتعالىسبحانهواللهالأشهرهوالأولوالقول.الحجةذيمنبقينلسبعالأربعاءيومعمر

.(3365/)سعدابنطبقات(1)

التهذيب.رجالمنوهوالأخنسيمحمدبنعثمانوهو،والطبقاتأعنهناوما،الأخنس:طفي)2(

.(وهل)اللسان.ضعف:وهلأوهل)3(

.24سنةمحرمشهرمنمضينلثلاثالإثنينيوملعثمانوبويع:أهامشفي)4(

.(4491/)تاريخهفي(5)

.(41/93)المشتبهوتوضيح(4491/)الطبريتاريخمنوالتصحيح،خطأ؟وفرة:طفي)6(

.طمنسقطت)7(
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عنهاللهرضيصفته

تعلوهالبياضشديدأبيضكانوقيل،اللون(آدم)1،العينينأحورأيسرأعسرأصلعطوالارجلاكان

ء)2(?8
.بالحناءرأسهويرجل،لحيتهيصفروكان،الاسناناسنب،حمره

:عشرةعدتهاأقوالعلىعنهاللهرضيماتيومسنهمقدارفيواختلف

عن،أيوبعن،حازمبنجريرعن،قتيبةأبوحذثنا،أخزم)3(بنزيدحذثنا:جريرابنفقال

سنة.وخمسينخمسابنوهوالخطاببنعمرقتل:قالعمرابنعن،نافع

جريج،ابنعن،الرزاقعبدوقاله.عمرابنعن،نافععن،الثه)4(عبيدعنالدراورديورواه

عمر.بنالثهعبدبنسالمعن،زيدبنعليعن،هشيمعن،أحمدورواه،الزهريعن

.(سنة)وخمسونستأخرىروايةنافعوعن

محمد.بنهشامعنبذلكحدثت،سنةوخمسينثلاثاعمرهكان:آخرونوقالجريرابنقال

سنة.وستونثلاثولهتوفيأنهالشعبيعامرعنروىثم

مثله.الصذيقعمرفيتقذموقد:قلت

سنة.وستينإحدىابنوهوعمرتوفي:قالأنهقتادةعنوروي

.وستونخمسوالزهريعمرابنوعن

.وستونستعباسابنوعن

وهذا:)5(الواقديقال.سنةستينابنوهوتوفي:قالأنهعمرمولىأسلمعن،جريرابنوروى

عندنا.الأقاويلأثبت

سنة.وخمسينسبعابنوهوعمرتوفي:المدائنيوقال

وبناتهوأبنائهزوجاتهذكر

وغيرهما:الكلبيوابنالواقديقال

عمربناللهعبدعنخبرا(3325/)الطبقاتفيسعدابنساقوقد،(أدم)اللسان.الأسمر:الناسمنالآدم(1)

أخوالي.قبلمنالأدمةجاءتناإنما..الولدلطلبإلالشهوةالنساءيتزوجلاأبيضأبيكان:فيهيقول

.(أشنب)اللسان.الأسنانفيوالتحديدوالبريقالبياض:الشنب(2)

التهذيب.وتقريب(4791/)الطبريتاريخمنوالتصحيح،تحريف؟أحزم:طفي)3(

.(4791/)الطبريوتاريخأمنوالتصحيحخطأ؟اللهعبد:طفي(4)

.(4891/)الطبريوتاريخ(3278/)سعدابنطبقات()5
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عبدالله،لهفولدتمظعونبنعثمانأخت)1(مظعونبنتزينبالجاهليةفيعمرتزوج

عنهم.اللهرضيوحفصة،الأكبرالرحمنوعبد

بنالجهمأبوعليهافخلف،الهدنةفيفطلقها،اللهعبيدلهفولدت.جرولبنتمليكةوتزوج

المدائني.قاله،)2(حذيفة

وتزوجالمدائنيقال.الأصغروزيدأاللهعبيدلهفولدت.جرولبنتكلثومأمهي:الواقديوقال

ء")3(-
بكر.أبيبنالرحمنعبدبعدهفتزوجها،الهدنةفيففارقهاالمخزوميأميةابيبنتلمحريبه

فاطمةلهفولدت-الشامفيقتلحين-زوجهابعدهشامبنالحارثبنت)4(حكيمأئموتزوج:قالوا

يطلقها.لموقيلالمدائنيقال.طلقهاثئم

.الأوسمنالأقلحأبيبنثابتبنعاصمبنتجميلةوتزوج:قالوا

عمرقتلولمابكر)6(أبيبناللهعبدعندقبلهوكانت،نفيلبنعمروبنزيدبنت)5(عاتكةوتزوج

أعلم.فاللهعياضابنهأمهيويقال،عنهماللهرضيالعوامبنالزبيربعدهتزوجها

عائشةفيهاوراسلصغيرةوهيالصديقبكرأبيابنة)7(كلثومأمخطبقدوكان:المدائنيقال

خشنإنه،نعم:قالت؟المؤمنينأميرعنأترغبين:عائشةفقالت،فيهليحاجةلا:كلثومأمفقالت

بنعليبنت)8(كلثومأمعلىودله.عنهافصدهالعاصبنعمروإلىعائشةفأرسلت،العيش

منفخطبها،!يماللهرسولمنبسببمنهاتعلق:وقال،لمج!ي!اللهرسولبنتفاطمةومن،طالبأبي

ورقية.،زيدألهفولدت،ألفأأربعينعنهاللهرضيعمرفأصدقها،إياهافزوجهعلي

وقال.الأوسطوقيل،الأصغرالرحمنعبدلهفولدت-اليمنمنامرأة-لهية)9(وتزوج:قالوا

زوجة.وليستولدأمهيالواقدي

.ولدهأصغروهيالواقديقال.زينبلهفولدتولدأم(1)0فكيهةعندهوكانتقالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(41857/)الاستيعابفيترجمتها

.(46231/)الاستيعاب

.(4593/)والإصابة(4991/)الطبريتاريخفيوترجمتها،تحريفوهو؟بدينة:أفي

.(4423/)والإصابة(43291/)الاستيعابفيترجمتها

.(41876/)الاستيعابفيترجمتها

.(4991/)الطبريوتاريخ(41877/)والاستيعابأمنوالتصحيحخطأ؟مليكة:طفي

.(4991/)الطبريتاريخ

.(4002/)الطبريوتاريخ(44591/)الاستيعاب

.(4993/)والإصابة(4991/)الطبريتاريخمنوالتصحيح،تحريف؟لهبة:أفي

.(4991/)الطبريتاريخ



بهفثيمابعضرذكر272

ويدخلخيرهويمنعبابهيغلق:وقالتفكرهتهشيبةبنعتبةبنت)1(أبانأموخطب:الواقديقال

عابسأ.ويخرجعابسأ

الأصغر،وزيد،الأكبرزيدوهم،ولداعشرثلاثةوأرضاهعنهاللهرضيأولادهفجملة:قلت

وهوبكاربنالزبيرقال،الأوسطالرحمنوعبد،الأكبرالرحمنوعبد،اللهوعبد،وعاصم

وفاطمة،،وزينب،ورقية،وحفصة،وعياض،اللهوعبيد،الأصغرالرحمنوعبد،شحمةأبو

عنهم.اللهرضي

جميلةوهي،سبععنهنماتأوطلقهنممنوالإسلامالجاهليةفيتزوجهناللاتينسائهومجموع

نفيل،بنعمروبنزيدبنتوعاتكة،مظعونبنتوزينب،الأقلحاأبيابنثابتبنعاصمبنت

بنعليبنتكلثوموأم،هشامبنالحارثبنتحكيموأم،جرولبنتومليكة،أميةأبيبنت)12وقريبة

فكيهةهما،أولادمنهمالهأمتانلهوكانت.جزولبنتمليكةوهيأخرىكلثوموأم،طالبأبي

اليمنمنأصلهاكان:بعضهموقال،ولدأمكانت:بعضهمفقالهذهلهيةفياختلفوقد،ولهية

أعلم.فاللهالخطاببنعمرالمؤمنينأميروتزوجها

لةرثيمابعضذكر

بنالمغيرةعن،كيسانبنصالحعن،خالدبنوسعيددأبابنعن:المدائنيمحمدبنعليقال

أمات،العهدوأبر،الأودأقام،واعمراه:فقالت)3(حثمةأبيابنةبكتهعمرماتلما:قال،شعبة

العيب.منبريئأ،الثوبنقيخرج،السننوأحيا،الفتن

واللهأما،شرهامنونجا،بخيرهاذهب،صدقتلقدوالله:طالبأبيبنعليفقال:قال

قولت.ولكنقالتما

ادطويلأمنأ:عمر)4(زوجهافينفيلبنعمروبنزيدبنتعاتكةوقالت:قال

منيبللكتابتاليبأبيضدره)5(درلافيروزفجعني

نجيبالنائباتفيثقةأخي)6(العدىعلىغليطالأدنىعلىرؤوفب

.(44291/)والاستيعاب(4002/)الطبريتاريخ(1)

.(4093/)الإصابةفيوترجمتها،تحريف؟قرينة:أفي()2

.(4182/)الطبريمنوالتصحيح،تحريف؟خيثمة:طفي)3(

.(4912/)الطبريتاريخفيالأبيات()4

.الطبريلروايةموافقهناوما:درهالادرروحفيفجعني:أفي()5

ثقة.أخا:أفي)6(
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قطوبغيرالخيراتإلىسريعفعلهالقوليكذبلايقلمامتى

الخفيف(منر:ا(أيضاوقالت

273

النجيبالإمامعلىتمليلاونحيببعبرةجوديعين

والتلبيب)3(الهياجيومطمالم!بالفارسالمنونفجعتنا)2(

والمحروب)4(المنتابوغيث-الدهـعلىوالمعينالناسعصمة

)6(شعوبكأسالمنونسقتهقدموتواوالبؤسالسراء)5(لأهلقل

(الهزجمنأ:)7(تبكيهالمسلمينمنامرأةوقالتأ

شجياتيبكيني)8(الحينساءسيبكيك

نقياتدنانيركالدوجوهاويخمشن

القصبياتابعدن)9(الحزثيابويلبسن

سيرته،في)11(الجوزيابنأطالوكذلك،الخطاببنلعمرطويلةترجمةجرير)01(ابنذكروقد

،مفردمجلدفيالناسكلاممتفرقاتجمعناوقد")12(تاريخه"فيالذهبياللهعبدأبوالحافظوشيخنا

الحمد.ودلهالفقهأبوابعلىمرتباكبيرااخرمجلداالأحكاممنعنهورويأسندهلماوأفردنا

بلغحتىالصائفةمعاويةغزاوفيها،النعمانبنقتادةتوفيالسنةهذهوفي:13(جريزابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

الخلفاءوتاريخ(4181/)الغابةوأسد،124-عمرمجلد-دمشقوتاريخ(4912/)الطبريتاريخفيالأبيات

(177).

فجعتني.:السابقةالمصادرفي

.(لببااللسان.وجرهقبضهثمالخصومةفيعنقهفيثيابهجعل:الرجلولبب.والتأنيب:الخلفاءتاريخفي

.(حرب)اللسان.وحريبمحروبفهوسلبهأيمالهحرب:المحروب

.السروردمشقتاريخوفي،الضراء:الخلفاءوتاريخأفي

الغابة.أسدفيالبيتيردولم،مصادرهعنهناوما،سغوب:ط،أفي

فيطووضع،أفيالأبياتوليست(412)-عمرمجلد-دمشقوتاريخ(4921/)الطبريتاريخفيالأبيات

المصرية.عنزيادة:الهامشوفي،معقوفينبين

الهامش.فيالمحققةذلكإلىأشارتكمامخرومفالبيتالروايةهذهوعلى؟الجننساءتبكيك:دمشقتاريخفي

.السودثياب:دمشقتاريخفي

.(142-4591/)تاريخهفي

."الخطاببنعمرمناقب"سماهعنهاللهرضيعمرسيرةفيمنفردكتابالجوزيلابن

القدسي.طبعة(65-255/)الإسلامتاريخ

.(4142/)تاريخهفي
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فتحوفيها.أوسبنوشداد،ذروأبو،أيوبوأبو،الصامتبنعبادةالصحابةمنومعهعمورية

صلحأ.عسقلانمعاوية

.(سور)1بنكعبالبصرةقضاءوعلى،شريحالكوفةقضاءعلىكانوفيها:قال

.قاضلهمايكنلموعمربكرأباأنالزهريعنروىمالكاأنذكرفإنهالزبيريمصعبوأما:قال

زنيم.بنساريةقصةكانتفيها.وعشرينثلاثسنةفي")2(تاريخه"فيالذهبياللهعبدأبوشيخناوقال

.عديبنسهيلوأميرهاكرمان)3(فتحتوفيها

.عمروبنعاصموأميرها،سجستانفتحتوفيها

الجبل.بلادمنوهي،عثمانأخو،العاصأبيبنالحكموأميرها،مكرانفتحتوفيها

بلادها.افتتحوقدأصبهانبلادمنالأشعريموسىأبورجعوفيها

عمورية.بلغحتىالصائفةمعاويةغزاوفيها

()4(الأوسيالأنصاريالنعمانبنقتادةأ

الخدريسعيدأبيأخوالظفريالأوسيالأنصاريالنعمانبنقتادةفمنهم.فيهاماتمنوفاةذكرثم

!ماللهرسولفردهاخدهعلىوقعتحتىأحديومفيعينهوأصيبتبدرأشهد،منهأكبروقتادة،لأمه

فيتوفي.الشامإلىقدمحينعمرمقدمةعلىوكان،المذكورينالرماةمنوكان،عينيهأحسنفصارت

قبلها.التيفيتوفيإنهوقيل،قبرهفيعمرونزل،سنةوستينخمسعنالمشهورعلىالسنةهذه

جمة،وفوائد،مهمةكثيرةبمقاصدوأتى،وأطنبوأكثرفيهافأطالالخطاببنعمرترجمةذكرثم

الجنة.اللهفأثابه،حسنةوأشياء

عنه:اللهرضيالخطاببنعمرخلافةفيتوفيمنذكر:قالثم

بنمالكبنحنظلةبنمالكبندارمبنمجاشعبنسفيانبنمحمدبنعقالبن)5(حابسبنالأقرع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.2(01)صفحةالصوابعلىمروقد،الرجالكتبمنوالتصحيح،سوار:والمطبوعالأصلفي

.(294/)الإسلامتارلخ

فتح.:أفي

عساكرابنوتاريخ(3/1274)والاستيعاب(15/95)الأصولجامعفي-النعمانبن-قتادةترجمة

.(8138/)والإصابة(333-2331/)النبلاءأعلاموسير(4938/)الغابةوأسد(1/267)-المختصر-

الغابةوأسد(28-13/27)الأصولوجامع(ا-1/30401)الاستيعابفي-حابسبن-الأقرعترجمة

(91-5/13)منظورلابندمشقتاريخومختصر(1124/)واللغاتالأسماءوتهذيب(1/128-013)

.(95-1/58)والإصابة
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فيلقرعبالأقرعولقبحابسبنفراسواسمه:دريد)1(ابنقال.المجاشعيالتميميتميمبنمناةزيد

وراءمننادىالذيوهو،تميمبنيوفدمع!ي!اللهرسولعلىقدم،الرؤساءأحدوكان.رأسه

والله؟أتقبله-الحسنيقبلاللهرأىوقد-القائلوهو،شينوذمي،زينمدحيإنمحمديا:الحجرات

نإأملكما"روايةوفي.")2(يرحملايرحملامن"فقال.منهمواحداقبلتماالولدمنعشرةليإن

بنلعيينةوكذلك،الإبلمنمئةحنينيومفأعطاهء!ي!اللهرسولتألفهممنوكان"قلبكمنالرحمةاللهنزع

(المتقاربمنأ:)3(فقالالإبلمنخمسينمرداسبنعباسوأعطى،الفزاريحصن

والأقرععيينةبين!العببونهبنهبيأتجعل

مجمعفيمرداسيفوقانحابسنولاحصنكانفما

يرفعلااليوميخفضومنمنهماامرىءدونكنتوما

القائل:أنت!ماللهرسوللهفقال

وعيينةالأقرعبين!العببونهبنهبيأتجعل

خيرأكانالأقرعلأن،عيينةقبلالأقرعذكرع!ي!اللهرسولقدمإنما:)5(السهيليقال)4(البخاريرواه

.عادثموصدقهطليحةفبايع،عيينةارتدكما!ي!النبيبعديرتدلمولهذا،عيينةمن

يوممقدمتهعلىوكان،العراقبأرضوقائعهخالدمعوشهد،مطاعاسيداكانالأقرعأنوالمقصود

.الأنبار

.الخطاببنعمرخلافةفيتوفيفيمنشيخناذكره

فقتلالجوزجانإلىوسيرهجيشعلىعامربناللهعبداستعملهأنه)6(الغابةفيالأثيرابنذكرهوالذي

تعالى.الثهشاءإنسيأتيكماعثمانخلافةفيوذلك،جميعاوقتلوا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(932)شتقاقلاا

صحيحهفيومسلمالأدبفي(7995)صحيحهفيالبخاريوأخرجهعنهاللهرضيهريرةأبورواهالحديث

عنها.اللهرضيعائشةعن(8995)البخاريعندالثانيةوالرواية.الفضائلفي(2318)

.(2818/)الاستيعابفيوردتسبعةمنالأولىهيالأبيات

الصحيحين"بينالجمع"وانظر...القائلأنت:ءلمجيكالنبيقولعندهوليس(0561)رقممسلمأفرادمنالحديث

.تقدمفيماهوازنغنائمقسمةفيالصوابعلىومز.)772(رقمللحميدي

ينفيهوالسياقوالأقرععيينة:والمطبوعالأصولوفي،عيينةعلىالأقرعتقديموفيه.(4222/)الأنفالروض

.هوازنغنائمقسمةفيالصوابعلىذلكتقدموقد

.(1/513)الغابةأسد
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ويقالعمرأبوسلمةبنكعببنغنمبنكعببنحرامبنزيدبنالجموحبنالمنذر)1(بنحباب

على!يماللهرسولينزلأنبدريومأشارلأنهالرأيذولهويقال،السلميالخزرجيالأنصاريعمروأبو

بتصديقهالملكونزل،الرأيهذافيفأصابالقلبمنوراءهممايغوروأن،القومإلىيكونماءأدنى

عليهردهفقد.أميرومنكمأميرمنا،المرجب)2(وعذيقها،المحككجذيلهاأنا:السقيفةيومقولهوأما

والصحابة.الصديق

.(لمجطاللهرسولعمابنالهاشميأالمطلبعبدبن)3(الحارثبنربيعة

)4(.

قال.بعدهاوماأحداشهدالحبشةإلىاللهعبد،لأبويهأخيهمعهاجر،الهدلىمسعودبن-.

فيويقال،الصحيحعلىعمرزمنوتوفي،قبلهعتبةماتولكن،منهبأفقهاللهعبدكانما:)5(الزهري

وأربعين.أربعسنةمعاويةزمن

العامريصعصعةبنعامربنربيعةبنكلاببنجعفربنالأحوصبنعوفبنعلاثة)6(بنعلقمة

بتهامة،يكونوكان،لقلبهتأليفأالإبلمنمئةيومئذواعطي،حنيناوشهدالفتحعامأسلم،الكلابي

إسلامه،وحسنأسلمثم،فانهزمسريةإليهفبعث،الصديقأيامارتدوقد،قومهفيمطاعاشريفاوكان

فماتحورانعلىعمراستعملهويقال،ثملهميراثطلبفيدمشقوقدم،خلافتهفيعمرعلىووفد

الطويل(منأ:)8(فقالبلياليمقدمهقبلفماتليمتدحه)7(قصدهالحطيئةكانوقد،بها

قلائلليالإلا)9(الغنىوبينسالمألقيتكلوبينيكانفما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(303-1/203)والإصابة(437-1/436)الغابةأسدفي-المنذربنحباب-ترجمة

ورجبعذق)اللسانوفي.القديمةمصادرهذكروفيه(1317/)العربيةالأمثالمعجمفيأوردتهقديمعربيمثل

وهو-النخلةعذدتىتصغير-والعذيق،بهفتشتفيالإبلبهتحتكالشجرةمنالأصلهنابالجذيلعنى:(وجذل

ومزيجها؟:طفياللفظةجاءتوقد.الأمورجربتنيقدأنه:المثلهذامنوأراد،تعظيمتصغيروهوغصنها

تحريف.وهو

(2902/)الغابةوأسد(41/05)الأصولوجامع(194-1/094)الاستيعابفي-الحارثبنربيعة-ترجمة

.(1/605)لإصابةوا

الغابةوأسد(30301/)والاستيعاب(4/39)سعدلابنالطبقاتفي-الهذليمسعودبن-عتبةترجمة

.(2456/)والإصابة(1/005)النبلاءأعلاموسير(3956/)

خطأ.؟الترمذي:أفي

(486/)الغابةوأسد(537-4/1536)الأصولوجامع(38801/)الاستيعابفي-علاثةبنعلقمة-ترجمة

.(505-2305/)والإصابة(1/342)واللغاتالأسماءوتهذيب

.(512-132)ديوانهفيالقصيدة

.(172-162)الأولىبعدديوانهفيجاءتأخرىقصيدةمطلعالبيت

العلى.:أفي
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أحد،المدلجيالكنانيمدلجبنعمروبنعتوارةبنمعاذبنجعدةبنالأعوربنأمجزربن

فيهايدخلواأنأصحابهوأمرنارافأجج،دعابةفيهوكانت،السرايابعضعلى،!ي!اللهرسولأمراء

وقد."المعروففيالطاعةإنما"وقال")2(منهاخرجوامافيهادخلوالو":!ي!النبيفقال،فامتنعوا

الكامل(منأ:فقال)3(العذريجواسرثاهممدحاجواداعلقمةكان

وتروحمجززابنعلىتغدوتحيةكلوحسنالسلامإن

شهد،عوفبنعمروبنيأحد،الأوسيالأنصاريالرحمنعبدأبو)5(عابسبن)4(ساعدةبنعويم

:البر)8(عبدابنقال.بالماءالاستنجاءفي)7(ماجهوابنأحمد)6(عندحديثله،بعدهاوماوبدراالعقبة

خيرأنايقولأنأحديستطيعلا:قبرهعلىواقفوهووقال.عمرخلافةفيوقيل!ي!النبيحياةفيتوفي

عاصمأبيابنالأثرهذاروىوقد.تحتهاواقفوهوإلا)!ي!للنبيرايةنصبتماالقبرهذاصاحبمن

طريقه.منالأثيرابنأوردهكما

أربعا،منهنيختارأن(!ي!اللهرسولفأمرهنسوةعشرعلىالفتحعامأسلم)9(الثقفيسلمةبنغيلان

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(605-2505/)والإصابة(487/)الغابةأسدفي-مجززبنعلقمة-ترجمة

صحيحهفيوالبخاري(149/)مسندهفيأحمدوأخرجه،وجههاللهكرمطالبأبيبنعليرواهبشقيهالحديث

.ال!!ارةفي(0184)صحيحهفيومسلم،الاحادأخبارفي(7257)

اللهرضيعمروكان،جميلايهاجياناللهعبدوأخوهوكان،بثينةرهطالأحببنيأحدالعذريقطبةبنجواسهو

الأغانيأوردهابأبياتجواسفرثاه،شربوهمسمومماءمنجميعافماتواالحبشةإلىجيشفيبعثهقدعنه

.(هاا-ه54و22015/)

-4315/)الغابةوأسد(14/568)الأصولوجامع(3/1248)الاستيعابفي-ساعدةبنعويم-ترجمة

.(344/)والإصابة(22466/)الكمالوتهذيب(214/)واللغاتالأسماءوتهذيب(631

تاريخفيالذهبيبخطهووكذلك،"التقريب"فيحجرابنالحافظقيده،ومهملتينالموحدةبالباء:عابس

الكمالتهذيبفيومثله.هنامنهينقلإنماوالمصنف5003(صوفياأيامجلدمن233)الورقةالإسلام

،(1248)3/والاستيعاب(945)3/سعدابنكطبقاتالمصادربعضفيووقع.(44)3/والإصابة(466)22/

.)بشار(أثبتناهماوالمختار،"عائش":31(45/)الغابةوأسد

حسن.حديثوهو(3422/)أحمدمسند

وأنتق،أفواهاأعذبفإنهنبالأبكارعليكم":حديث(1861)سننهفيماجهابنأخرجوإنما،المصنفقالهكذا

مسندفيالحديثهذاالمزيذكروقد.الأنصاريساعدةبنعويمبنعتبة:فيهواسمه،"باليسيروأرضىأرحاما

بنعتبةمسندعلىوأحالساعدةبنلعويممسنداأفردثم7569()6/حديثالأشرافتحفةمنعويمبنعتبة

والأوسط035()17/حديثالكبيرالطبرانيمعجمفيكما،ساعدةبنعويممسندمنأنهوالصواب،عويم

.(01/641)الكمالوتهذيب،(4)58

.(34821/)الاستيعابفي

-(421-48133/)-الفكردارط-دمشقوتاريخ(31256/)الاستيعابفي-الثقفيسلمةبنغيلان-ترجمة
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أحبولدكأي:كسرىسألهوقد،بالطائفقصرالهيبنيأنفأمرهكسرىعلىالإسلامقبلوفدوقد

؟هذالكأنىكسرىلهفقال،يقدمحتىوالغائب،يبرأحتىوالمريض،يكبرحتىالصغيرقال؟إليك

واللبن.التمرمنلاالبرمنهذانعم:قال.البر:قال؟غذاؤكفما:قال.الحكماءكلامهذا

حاطبأخوالجمحيالقرشيجمحبنحذافةبنوهببنحبيببنمعمربن)1(الحارثبنمعمر

دارع!ي!النبيدخولقبلمعمرأسلم،مظعونبنعثمانأخت،مظعونبنت)2(قيلةأمهم،وحطاب

.عفراءبنمعاذوبينبينهع!ي!اللهرسولوآخى،بعدهاومابدراوشهد،الأرقم

أميراالرومودخل،اليرموكشهد.صحابيإنهقيل.صالحشيخ:)3(العبسيمسروقبنميسرة

عنوروى،عشرينسنةفيوذلكوغنموسبىفقتلعاليةهمةلهوكانت،آلافستةجيشعلى

.("الغابة"فيالأثيرابنيذكرهلم،عمرمولى)أسلموعنهعبيدةأبي

أسلم،كعببنعديبنيحليف،اليربوعيالحنظليعزيز)5(بنمنافعبدبن)4(اللهعبدبنواقد

بنالبراءبنبشروبينبينه!يماللهرسولوآخى،بعدهاومابدراوشهد،الأرقمدارع!ي!النبيدخولقبل

بنعمروقتلحينجحشبناللهعبدمع،نخلةببطنوجلعزاللهسبيلفيقتلمنأولوهو،معرور

عنه.اللهرضيعمرخلافةفيتوفي،الحضرمي

فيفتاكاوكان،قدميهعلىالخيليسبقكان،مرةبنخويلدواسمهالشاعر)7()6(الهذليخراشأبو

حيةفنهشتهبماءيأتيهمفذهبحجاجأتاه.عمرزمنفيوتوفي،إسلامهوحسنأسلمثم،الجاهلية

ابنذكره.فدفنوهفماتفأصبح،لهجرىبمايعلمهمولم،وقدراشاةوأعطاهمبالماءإليهمفرجع

فهو!يمالنبيحياةفيأسلموإنما،وفادةلهليستأنهوالظاهر،الصحابةأسماءفيالأثيروابنالبرعبد

أعلم.والله،مخضرم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(3918/)والإصابة(0/2222)دمشقتاريخومختصر(4343/)الغابةوأسد(51/8)الأصولوجامع

والإصابة234()5/الغابةوأسد،(1433)3/والاستيعاب(3204/)الطبقاتفي-الحارثبنمعمر-ترجمة

(/3448).

والمصنف(بخطه5003أياصوفيامجلدمن235)الورقةالإسلامتاريخفيجاءلماالموافقوهو،وطأفيهكذا

."قتيلة"الترجمةمصادرفيواسمها.منهينقل

.(047-3946/)الإصابةفي-العبسيمسروقبنميسرة-ترجمة

.(3628/)والإصابة(433-5432/)الغابةوأسد(3093/)الطبقاتفي-اللهعبدبنواقد-ترجمة

.محرف،"عرين":طفي

.(1/465)والإصابة(1387/)الغابةوأسد(41636/)الاستيعابفي-الهذليخراشأبي-ترجمة

الشاعر.الهذليخراشأبوترجمة:أهامشفي
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لعذرتخلففإنهتبوكإلا،بعدهاوماأحداشهدالأنصاريعمروبن(كعب)1بنالرحمنعبدليلىأبو

المذكورين.البكائينأحدوهو،الفقر)2(

ص")3(05"5

رضيخديجةبعد!اللهرسولبهادخلمنأول،المؤمنينأمالعامريةالقرشيةرمعهبنتسوده

يفارقهاأن!اللهرسولفأرادكبرتوقد،حدةخلقهافيكان:ويقال،قوامةصوامةوكانت،عنهاالله

الله!رسولفتركها؟لعائشةيوميأجعلوأنا،تفارقنيلااللهرسوليا:فقالت-فارقهابل:ويقال-

فلاجناحإغياضاأؤلن!ثوزابغلهاصنضافتأضأةقىان):وجلعزاللهأنزلذلكوفي.ذلكعلىوصالحها

زمعة،بنتسودةفينزلت:عائشةقالت.الاية(128:النساءأ!ضئروالصلحبينهماصحفحايقحلحاأنعلتهمآ

.الخطاببنعمرخلافةفيتوفيت

.)5(أعلمفاللهتقدمكماذلكقبلتوفيتوقيلعمرخلافةفيماتت:يقال)4(عتبةبنتهند

!.ء،ءلأ.،-كا*-ع!!ير"*-

)2(

)3(

)4(

-1594/)الغابةوأسد(4/1994)الأصولوجامع(3852/)الاستيعابفي-كعببنالرحمنعبد-ترجمة

.(224/)والإصابة(194

بالفقر.تعذرفإنه:أفي

(7157/)الغابةوأسد(4/1/312)الأصولوجامع(41867/)الاستيعابفي-سودةالمؤمنينأم-ترجمة

.(933-4338/)والإصابة(926-2265/)النبلاءأعلاموسير.(12/348)واللغاتالأسماءوتهذيب

(945-437)-النساءتراجمالفكر/دارط-دمشقوتاريخ(42291/)الاستيعابفي-عتبةبنهند-ترجمة

.(4425/)بةوالإصط.(7292/)الغابةوأسد

،الكتابتجزئةبابفييدخلمما-وسلموصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلىوحدهدلهوالحمد:أفيبعدها

النبوية.الهجرةمن42سنةعنهاللهرضيعثمانخلافةيتلوه:التاليةالورقةبدايةفيجاءفقدولذلك
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لمحنهاللهر!ل!محنها،بومحثها،المؤمنيوأميوخ!افة

النبويةأاليجرةموأولمحشريوأربمسنةاستيلتث!

،قولفيالأحديوموذلك،عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميردفنمنهايومأولففي

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميربويعأيام()1ثلاثةوبعد

بنوعلي،عفانبنعثمان:وهم،نفبرستةبينشورىبعدهالأمرجعلقدعنهاللهرضيعمركان

عوفبنالرحمنوعبد،وقاصأبيبنوسعد،العوامبنوالزبير،اللهعبيدبنوطلحة،طالبأبي

وميتا،حياأمرهمأتحمللا:وقال،التعيينعلىهؤلاءمنلواحديجعلهاأنوتحرج.عنهماللهرضي

)2(تمامومن،مج!ي!نبيكمبعدخيركمعلىجمعكمكما،هؤلاءخيرعلىيجمعكمخيرابكماللهيردوإن

ابنلكونهفيولىيراعىأنخشي،عمهابنلأنهنفيلبنعمروبنزيدبنسعيدالشورىفييذكرلمورعه

أنهشيوخهعنالمدائنيروايةفيجاءبل،بالجنةلهمالمشهودالعشرةأحدوهو.تركهفلذلك،عمه

وليس-ابنهيعني-اللهعبديحضركم:الشورىلأهلوقال،فيهممدخلهلستوقال،بينهممناستثناه

بالناسيصليأنوأوصى-شيئايولىولابالنصحويشيرالشورىيحضربليعني-شيءالأمرمنإليه

حتىأناسبهمويوكلالشورىأهليجتمعوأن،الشورىتنقضيحتىأيامثلاثةالروميسنانبنصهيب

بنوالمقدادالأنصاريطلحةأبامستحثاعليهموجعلالمسلمينمنرجلاخمسينبهمووكل،الأمرينبرم

.الكنديلأسودا

بينالوحييكتبانكاناإنهما،أحداوعليبعثمانيعدلونالناسأظنما:الخطاببنعمرقالوقد

عليه.جبريلبهينزلبما!اللهرسوليدي

عليه،يصليأيهماوعثمانعليإليهاتبادرجنازتهوأحضرتعنهاللهرضيعمرماتفلما:قالوا

يصليأنعمرأمرهالذيصهيبإلىهذاإنما،شيءفيهذامنلستما:عوفبنالرحمنعبدلهمافقال

كانفإنهطلحةسوىالشورىأهلاللهعبدابنهمعقبرهفيونزل،عليهوصلىصهيمثفتقدم.بالناس

حجرةفيوقيل،مخرمةبنالمسوربيتفيالأسودبنالمقدادجمعهمعمرشأنمنفرغفلما،غائبا

واللهأشبهوالأول،قيسبنالضحاكأختقيسبنتفاطمةبيتفيوقيل،المالبيتفيوقيل،عائشة

أعلم.

.النحويللسياقهناوما؟ثلاث:ط،أ()1

..منأنهوحسبي:أفي)2(
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وراءمنفجلساشعبةبنوالمغيرةالعاصبنعمرووجاء،يحجبهمطلحةأبووقامالبيتفيفجلسوا

المدائنيرواه؟الشورىأمرحضرنا:لتقولاجئتماوقالوطردهماوقاصأبيبنسعد(فحصبهما)1الباب

بصحته.أعلمواللهمشايخهعن

الأصواتوعلت،القولفكثر،أمرهمفييتشاورونبيتفيالناسمنخلصواالقومأنوالمقصود

طلحةحضوربعدالأمرصارثم،تنافسوهاأنأظنأكنولمتدافعوهاأنأظنكنتإني:طلحةأبووقال

وفوض،عليإلىالإمارةمنيستحقهماالزبيرففوض،ثلاثةإلىذلكفيلهممامنهمثلاثةفوضأنإلى

فقال،عنهاللهرضيعفانبنعثمانإلىحقهطلحةوترك،عوفبنالرحمنعبدإلىذلكفيلهماسعد

أفضلليولينوالإسلامعليهواللهإليهالأمرفنفوضالأمرهذامنيبرأأيكما:وعثمانلعليالرحمنعبد

عليواللهذلكمنحقيأتركإني:الرحمنعبدفقال،وعثمانعليالشيخانفأسكتالباقيينالرجلين

الفضل،منفيهبمامنهماواحدكلخاطبثم!نعمفقالا،بالحقأولاكمافأوليأجتهدأنوالإسلام

ثم!نعممنهماكلفقال،وليطيعنليسمعنعليهوليولئنليعدلنولاهلئنوالميثاقالعهدعليهوأخذ

ليوليه،أفضلهمفيللمسلمينليجتهدالرحمنعبدإلىالأمرجعلواالشورىأهلأنويروى،تفرقوا

أنهحتى،عفانبنبعثمانإلايشيرفلاوغيرهمالشورىأهلمنسؤالهيمكنهمن(كلأسألأنهفيذكر

أولكلمإنأرأيت:لعثمانوقال.بعثمان:قال؟علي)بهتشيربمنأولكلمإنأرأيت:لعليقال

طالب.أبيبنبعلي:قال(؟بهتشيربمن

عليهواللهالأفضللينظرمنهاالرحمنعبدوينخلع،ثلاثةفيالأمرينحصرأنقبلكانهذاأنوالظاهر

فيوليه.الرجلينأفضلفيليجتهدنوالإسلام

برأيالمسلمينرأيويجمعفيهماالناسيستشيرعنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبدنهضثم

إلىخلصحتى،وجهرأسرأ،ومجتمعين،وفرادىمثنئ،وأشتاتأجميعأوأقيادهمالناس)2(رؤوس

والأعرابالركبانمنيردمنسألوحتى،المكاتبفيالولدانسألوحتىحجابهنفيالمخدراتالنساء

عنينقلماإلا،عفانبنعثمانتقدمفييختلفاناثنينيجدفلم،بلياليهاأيامثلاثةمدةفي،المدينةإلى

.سنذكرهماعلىالناسمعبايعاثم،طالبأبيبنبعليأشاراأنهماوالمقدادعمار

،واستخارة4ودعاصلاةإلانومبكثيريغتمضلابلياليهاأيامثلاثةالرحمنعبدذلكفيفسعى

عنه.اللهرضيعفانبنبعثمانيعدلأحدايجدفلم،عنهمالرأيذويمنوسؤالا

)3(أختهابنمنزلإلىجاءالخطاببنعمرموتمنالرابعاليومعنصباحهايسفرالليلةكانتفلما

ط:فحصبهم.)1(في

..برؤوسالمسلمين:أفي(2)

.الكلاممنيأتيوما،(582)27/الكمالتهذيبينظر.خطأ،أخيهمنزل:أفي)3(
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.وعثمانعليالي)1(فادعاذهب،ثلاثمنذنومبكثيرأغتمضلموالله؟مسورياأنائم:فقالمخرمةبنالمسور

نأأمرك:فقال،خاليأجبفقلتعليإلىفذهبتقال،شئتبأيهمافقال؟أبدأبأيهمافقلت:المسورقال

بذلك،يأمرنيلم:قلت؟بدأبأينا:قال،عفانبنعثمان:قلت؟من:قال!نعم:قلت؟أحدامعيتدعو

حتىعليئجلسعفانبنعثمانبدارمررنافلما،معيفخرجقالإليكفجئت،أولاشئتأيهماليادعقالبل

قائموهوخاليعلىبهمافدخلتخرجثم،سواءعليليقالكماليفقال،الفجرمعيوترفوجدتهدخلت

بكمايعدلأحداأجدفلمعنكماالناسسألتقدإني:فقالوعثمانعليعلىأقبل)2(انصرففلما،يصلي

.وليطيعن)3(ليسمعنعليهوليولئن،ليعدلنولاهلئنأيضامنهماكلعلىالعهدأخذثم،أحدا

سيفا،وتقلد،!ي!اللهرسولعممهالتيالعمامةالرحمنعبدلبسوقدالمسجدإلىبهماخرجثم

فامتلأ،جامعةالصلاة:عامةالناسفيونودي،والأنصارالمهاجرينمن(الناس)وجوهإلىوبعث

أخرياتفيإلايجلسموضعلعثمانيبقلمحتىوتراصواالناسوتراص،بالناسغصحتىالمسجد

وقوفافوقف،!ي!اللهرسولمنبرعوفبنالرحمنعبدصعدثم-عنهاللهرضيحييارجلاوكان-الناس

وجهراسراسألتكماقدأإنيالناسأيها:فقالتكلمثمالناسيسمعهلم،طويلادعاءودعا،طويلا

إليهفقام،علي)4(ياإليفقم،عثمانوإماعليإماالرجلينهذينبأحدتعدلونأجدكمفلمبأمانيكم

وفعل!نبيهوسنةاللهكتابعلىمبايعيأنتهل:فقالبيدهالرحمنعبدفأخذالمنبرتحتفوقف

إلي()قم:وقاليدهفأرسلقال،وطاقتيذلكمنجهديعلىولكنلااللهم:قال؟وعمربكرأبي

:قال؟وعمربكرأبيوفعل!نبيهوسنةاللهكتابعلىمبايعيأنتهل:فقالبيدهفأخذ،عثمانيا

اللهم،واشهداسمعاللهم:فقالعثمانيدفيويدهالمسجدسقفإلىرأسهفرفع:فقال!نعماللهم

.عثمانرقبةفيذلكمنرقبتيفيما)5(جعلتقدإنياللهم،واشهداسمعاللهم،واشهداسمع

وأجلسلمج!النبيمقعدالرحمنعبدفقعد:قال،المنبرتحتغشوهحتىعثمانيبايعونالناسوازدحمقال

.آخراويقال،أولاطالبأبيبنعليوبايعه،يبايعونهالناسإليهوجاء،الثانيةالدرجةعلىتحتهعثمان

الرحمن:لعبدقالعلياأنيعرفونلارجالعنوغيرهجرير)6(كابنالمؤرخينمنكثيريذكرهوما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

إلي.:طفي

.الصلاةمنانصرافهالمقصودإذ:خطأ؟انصرفت:طفي

ويطيعن.:أفي

خطأ.؟عثمانيا:أفي

خلعت.:طفي

ذكرهوما.مخرمةبنالمسورعنو)7257(،ميمونبنعمروعن375()0البخاريصحيحفيالشورىقصة

علىوافتراءنكارةمتنهوفي،متروكجعفربناللهعبدبنالعزيزعبدفيه،جداضعيففإسناده434()4/الطبري

.!!خدعهعوفبنالرحمنعبدوأن،الشورىمجلسفيمخدوعأكانبأنهعنهاللهرضيعليئ

.(944)8/وضعيفه326()3/الطبريتاريخصحيحوانظر
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الرحمن:عبدلهقالحتىتلكأوأنه،شأنهفييومكلوليشاوركصهركلأنهوليتهإنماوإنك،خدعتني

منذلكغيرإلى011:الفتحأ!عظيماأتجرأفسيؤتيهأدلهعلةعهدبماأوقىومقنفسهعكيخكثفإنمانكثفمن)

أعلم.والله،وناقليهاقائليهاعلىمردودةفهيالصحاحفيثبتلماالمخالفةالأخبار

بينعندهمتمييزلاالذينالقصاصوأغبياءالرافضةمنكثيريتوهمماخلافبالصحابةوالمظنون

.للصوابالموفقوالله،وقويمها(1ومنآدها)،وسقيمهاومستقيمها،وضعيفهاالأخبارصحيح

عنالواقديفروى،عنهاللهرضيعفانبنلعثمانفيهبويعالذياليومفيالسيرعلماءاختلفوقد

سنةالمحرمبخلافتهواستقبل،وعشرينثلاثسنةالحجةذيمنبقيتلليلةالإثنينيومبويعأنهشيوخه

.جداغريبوهذا،وعشرينأربع

خلونلعشرعفانبنلعثمانبويع:قالمليكةأبيابنعن)2(جريجابنعنأيضاالواقديروىوقد

قبله.الذيمنأغربوهذا،ليالبثلاثعمرمقتلبعدالمحرممن

خلونلثلاثعثمانعلىالشورىأهلاجتمع:قالأنهالشعبيعامرعنعمربنسيفروى)3(وكذا

الأذانبينالناسواجتمع،صهيبمؤذنأذنوقدالعصروقتدخلوقد،وعشرينأربعسنةالمحرممن

العصر.بهمفصلىفخرجوالإقامة

ثلاثسنةالمحرممنخلونلثلاثعثماناستخلف:قالاومجالدزفر)4(بنخليدعنسيفوقال

وهو،الأمصارأهلووفد،مئة-أعطياتهمفييعني-الناسوزاد،العصربالناسفصلىفخرجوعشرين

.ذلك)5(صنعمنأول

فيالناسبايعهلمالكنه،الزوالقبلكانذلكأنيقتضيبيعتهسيادتىمنذكرناهماظاهر:قلت

البيعةيتملموكأنه،الناسبقيةفبايعه،الخلافمنفيهاتقدمماعلىالشورىدارإلىبهذهبالمسجد

أميرالخليفةصلاهاصلاةأولوكان،النبويالمسجدفيالظهريومئذصهيبوصلى،الظهربعدإلا

.وغيرهالشعبيذكرهكما،العصرصلاةبالمسلمينعفانبنعثمانالمؤمنين

أهلبايعلما:قالعمهعنعثمانبنبدرعنعمربنسيففروىبالمسلمينخطبهاخطبةأولوأما

وصلىعليهوأثنىاللهفحمد،الناسفخطب!ي!النبيمنبرفأتىكآبةأشدهموهوخرجعثمانالشورى

فلقد)،عليهتقدرونمابخيرآجالكمفبادروا،أعماربقيةوفيقلعةدارفيإنكم:وقال،!ي!النبيعلى

.(أود)القاموس.معوجهاأي:ومنادها،مبادها:طفي(1)

.(4422/)الطبريتاريخمنوالتصحيحخطأ؟جريرابن:ط،أفي)2(

عن.روي:أفي)3(

.الرجالكتبمنوالتصحيح،زفربنخليفة:والمطبوعالأصلفي(4)

.(4242/)الطبريتاريخفيالأخبارهذهجملة()5
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باللهيغرنكمولاالدنيا(الحياة)تغرنكمفلا(الغرورعلىطويتالدنياوإنألا،مسيتمأوصئحتمأتيتم

وعمروهاأثاروهاالذينوإخوانهاالدنياأبناءأين.تغفلواولاجدواثممضىبمنواعتبروا،الغرور

لهاضربقداللهفإنالاخرةواطلبوا،بهااللهرمىحيثبالدنياارموا؟تلفظهمألم؟طويلابهاومتعوا

الأرضنجاتبهءفاخنل!السمامنالدتياكمآإنزفةالحيؤةمثلالمواضرت):تعالىفقالخيرهوبالذي،مثلا

صيزعندالصخلختوالنقيتالديخااتحيؤةزينةوالبنونالمحال!ممندرالثىءلمعكاللهوكانالتلمحخنذل!ههشيمافأضبح

يبايعونه.الناسوأقبل:قال(46-43:الكهفأ!ثواباوخيزأملأرئك

جالسعوفبنالرحمنوعبد)الزوالقبلأو،يومئذالعصرصلاةبعدإما:الخطبةوهذه:قلت

خطبةأولخطبلماعثمانأنمن)الناسبعضيذكرهوما.أعلموالله،الأشبهوهو(المنبررأسفي

الخطبةفستأتيكمأعشوإن،صعبمركبأولإن(،الناسأيها:قالحتىيقولمايدرفلمعليهأرتج

بإسنادهذاأرلمولكن،الفوائدطرفيذكرممن،وغيره(العقد)1صاحبيذكرهشيءفهو،وجههاعلى

أعلم.والله،إليهالنفستسكن

علىزاده-المسلمينجندمنواحدكلعطاءفييعني-(مئة)مئةالناسزادإنهالشعبيقولوأما

رمضانمنليلةكلفيالمسلمينمننفسلكلجعلقدعمروكانالمالبيتمندرهممئةعمرلهفرضما

ذلكأقرعثمانوليفلما(درهمين)درهمينالمؤمنينولأمهات،عليهيفطرالمالبيتمندرهما

،والفقراء،السبيلوأبناء،والمعتكفين،للمتعبدينأيضاالمسجدفيسماطاواتخذ.وزاده

عنه.اللهرضيوالمساكين

عليها،يقف!يماللهرسولكانالتيالدرجةتحتالتيالدرجةعلىيقومخطبإذابكرأبوكانوقد

يطولهذاإنقالعثمانوليفلما،عنهمااللهرضيبكرأبيدرجةعنأخرىدرجةنزلعمروليفلما

الذيالأذانقبل،الجمعةيومالأولالأذانوزاد!يماللهرسولعليهايخطبكانالتيالدرجةإلىفصعد

المنبر.علىجلسإذا!يماللهرسوليديبينبهيؤذنكان

عمرقاتللؤلؤةأبيابنةعلىغداأنهوذلك،عمربناللهعبيدفقضيةفيهاحكمحكومةأولوأما

تسترصاحبكانالذيالهرمزانوضرب،فقتلهبالسيفجفينةلهيقالنصرانيا(رجلا)وضرب،فقتلها

أعلم.فالله،عمرقتلعلىلؤلؤةأبامالأاإنهماقيلقدوكان،فقتله

أولكانللناسوجلسعثمانوليفلما،بعدهمنالخليفةفيهليحكمبسجنهأمرقدعمركان(قدو)

المهاجرين:بعضوقال،بقتلهوأمر،تركهالعدلمنما:عليفقال،اللهعبيدشأنفيإليهتحوكمما

قضية،ذلكمناللهبرأكقدالمؤمنينأميريا:العاصبنعمروفقال؟اليومهوويقتلبالأمسأبوهأيقتل

ذإ،إليهأمرهملأن،مالهمنالقتلىأولئكعنهاللهرضيعثمانفودى،عنكفدعهاأيامكفيتكنلم

.(466/)ربهعبدلابنالفريدالعقد(1)
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فكان:قالوا.الثهعبيدسبيلوخفى،ذلكفيالأصلحيرىوالإمام،المالبيتإلالهموارثلا

الطويل(منأ:()1يقولعمربناللهعبيدرأىإذاالبياضيلبيدبنزياد

خفرولاأروىابنمنملجاولا)2(مهربمالكاللهعبيدياألا

خطرلهالهرمزانوقتلحراماحلهغيرفيواللهدمأأصبت

عمرعلىالهرمزانأتتهمونقائلقالأنغيرشيءغيرعلى

أمروقدأشارقدأتهمهنعمجمةوالحوادثسفيهفقال

يعتبربالأمروالأمريقلبهابيتهجوففيالعبدسلاح)3(وكان

فييقولزيادفأنشألبيدبنزيادعثمانفاستدعىعثمانإلىزياداعمربناللهعبيدفشكا:قال

الوافر(منأ:عثمان

الهرمزانبقتلتشككفلارهنالثهعبيدعمروأبا

)4(رهانفرساالخطاوأسبابعنهالجرمغفرتإنفإنك

يدان)5(تحكيبالذيفمالكحقبغيرعفوتإذأتعفو

.يقولعمالبيدبنزيادفسكتوزبرهذلكعنعثمانفنهاه:قال

والأمناء،الصلواتعلىوالأئمة،الحربأمراءالأمصارعلىعمالهإلىعفانبنعثمانكتبثم

ويحرضهم،رسولهوطاعةاللهطاعةعلىويحثهمالمنكرعنوينهاهمبالمعروفيأمرهمالمالبيوتعلى

.الابتداعوتركالاتباععلى

بنسعدعليهاوولىالكوفةعنشعبةبنالمغيرةعثمانعزلالسنةهذهوفي:جرير)6(ابنقال

أيكمبهفليستعنوإلا،فذاكسعداالإمرةأصابتفإن:قالعمرلأن،ولاهعاملأولفكانوقاصأبي

.أخرىوبعضسنةعليهاسعدافاستعمل،خيانةولاعجزعنأعزلهلمفإني،ولي

بنزيدعنذكرهفيماالواقديوقال،الشعبيعن،مجالدعن،سيفطريقمنجريرابنرواهثم

ثمأسنةالكوفةعلىشعبةبنالمغيرةأقرعثمانوليفلما،سنةعمالهتقرأنأوصىعمرأنأبيهعنأسلم

معيط.أبيبنعقبةبنالوليدوولىعزلهثمسعداوأستعمل،عزله

ومتنا،سندأالروايةهذهضعف282()صذكرناأنوسبق،المسورعن923()4/تاريخهفيالطبريذكرهاالأبيات(1)

تاريخضعيفوانظر.الحقوإحقاقالعدلإقامةعنبالتقاعسعنهاللهرضيعثمانواتهامنكارةفيهاوالأبيات

.(454)8/الطبري

الأشبه.هوهناوما؟!ارب:أ)2(

.بأن:أ)3(

.أفيليسالبيت)4(

.الطبريروايةوهيالأشبههوأثبتناوما؟تخلي:طفي()5

.(4442/)تاريخهفي()6
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وعشرين.خمس!(()1سنةالكوفةعلىسعدولايةتكونالواقديذكرهمافعلى:جريرابنقال

وأرمينيةأذربيجانعقبةبنالوليدغزا-وعشرينأربعسنةأعني-السنةهذهوفي:2(جريزابنقال

روايةفيوهذا،الخطاببنعمر)3(أيامفيالإسلامأهلعليهصالحواماكانواأهلهامنعحين

الوقعةهذههاهناجريرابنذكرثم،وعشرينستسنةفيكانذلكفإنغيرهروايةفيوأما،مخنفأبي

بلادهمفوطىءالعهدنقضواحين،وأرمينيةأذربيجاننحوالكوفةبجيشسارعقبةبنالوليدأنوملخصها

كانواماعلىأهلهاصالحهمبالهلكةأيقنوافلماجزيلةأموالاوأخذوسبىفغنمالناحيةتلكبأراضيوأغار

غانماسالمارجعثمسنةجزيةمنهمفقبض،سنةكلفيدرهمألفثمانمئةاليمانبنحذيفةعليهصالحوا

.الرومأهلحربعلىالشامأهليمدأنيأمرهبهاوهوعثمانكتابوجاءه.بالموصلفمر،الكوفةإلى

عنهاللهرضيعثمانإلىوبعثواالشامأهلخافحتىالرومجاشتالسنةهذهوفي:جريرابنقال

ثمانيةفيشجاعاكريماأمينأرجلأفابعثهذاكتابيجاءكإذاأن:عقبةبنالوليدإلىفكتبيستمدونه

وصلحينخطيباالناسفيعقبةبنالوليدفقام.بالشامإخوانكمإلىآلافعشرةأوالافتسعةأوالاف

وأهلمعاويةومعاونةالجهادعلىوحئهمالناسوندبالمؤمنينأميربهأمرهبمافأخبرهمعثمانكتابإليه

،آلافثمانيةأيامثلاثةفيفانتدبالشامإلىيخرجونالذينالناسعلىربيعةبنسلمانوأمر،الشام

الغاراتشنواالجيشاناجتمعفلما،الفهري)4(مسلمةبنصماالمسلمينجندوعلىالشامإلىفبعثهم

الحمد.ودلهكثيرةحصوناوفتحواكثيراشيئاوسبوافغنمواالرومبلادعلى

عثمانكتابعنالعاصبنسعيدهوإنماربيعةبنبسلمانالشامأهلأمدالذيأنالواقديوزعم

مسلمةبنحبيبإلىانتهىحتىفارسآلافبستةربيعةبنسلمانالعاصبنسعيدفبعثعنهاللهرضي

شهمأ،شجاعامسلمةبنحبيبوكان،والتركالروممنألفاثمانينفيالروميالموريان)5(إليهأقبلوقد

تعني-معك)6(موعديفأين:لهفقالتذلكللأمراءيقولامرأتهفسمعتهالرومجيشيبيتأنعلىفعزم

معهبمنالليلذلكفيإليهمنهضثم،الجنةأوالموريانسرادقموعدك:لهافقال-غدابكأجتمعأين

ضربالعربمنامرأةأولفكانتالموريانسرادقإلىامرأتهوسبقتهلهأشرفمنفقتل،المسلمينمن

،الفهريقيسبنالضحاكبعدهعليهافخلف،ذلكبعدمسلمةبنحبيبعنهاماتوقد.سرادقعليها

.ولدهأمفهي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.أمنزيادة

.(4642/)تاريخهفي

عمر.أيامفيعليهصولحواكانواما:أفي

.الطبريعنهناوما،مسلم:ط،أفي

عنه.والضبطالطبريعنهناوما،المرزبان:أفي

.بوعدي:أفي
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بهمحج:معشروأبوالواقديفقالالسنةهذهفيبالناسحجفيمنواختلف:جرير)1(ابنقال

هووالأول.عنهاللهرضيعفانبنعثمانبالناسحج:آخرونوقال.عثمانبأمرعوفبنالرحمنعبد

خشيحتىالسنةهذهفيالناسمعأصابهرعافلأجلالسنةهذهفيالحجمنيتمكنلمعثمانفإنالأشهر

.الرعافسنةالسنةلهذهيقالوكان،عليه

اليمانبنحذيفةعليهواثقهمكانالذيالعهدنقضوابعدماالريالأشعريموسىأبوافتتحوفيها

عنه.اللهرضي

توفي:وفيها

اتبعالذيوهو،قديداينزلوكان،سفيانبأبيويكنى.المدلجي)2(جعشمبنمالكبنسراقة

المدينةقاصدينثورغارمنخرجواحينالديليأريقطبناللهوعبدفهيرةبنوعامربكروأبا!ي!اللهرسول

يفوزأنفطمع،الإبلمنمئةبكروأبي!ك!يوالنبيمنواحدكلفيجعلوالمامكةأهلعلىيردهمأنفأراد

فيفرسهقوائمساخت!شي!اللهرسولقراءةوسمعمنهماقتربلمابل،عليهماللهيسلطهفلم،الجعلبهذا

ثم)!اللهرسولإذنعنأمانكتاببكرأبولهوكتب،الأمانفأعطوه،بالأمانناداهمحتىالأرض

مأهذالعامناهذهأعمرتنااللهرسوليا:القائلوهو(!سي!النبيوأكرمهفأسلمالطائفغزوةبعدبهقدم

.")3(القيامةيومإلىالحجفيالعمرةدخلت-الأبدلأبدبل":لهفقال؟للأبد

ولمحشويوخهللعسنةكين5ث!

مراكبفي)5(الخصيمنويلإليهمبعثالرومملكأنوذلك،العهدالإسكندريةأهلنقضوفيها)4(

الأرضفافتتح،الأولربيعفيالعاصبنعمروفغزاهم،ذمتهمونقضواالنصرةفيفطمعواالبحرمن

صلحا.المدينةوافتتحعنوة

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانبالناسحجوفيها

هذافكان،مكانهمعيطأبيبنعقبةبنالوليدوولىالكوفةعنسعداعثمانعزلسيفقولفيوفيها

.عثمانعلىنقممما

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)5(

.(4942/)تاريخهفي

(333-2331/)الغابةوأسد(41/163)الأصولوجامع(1/581)الاستيعابفي-مالكبنسراقة-ترجمة

.(183-1/181)الذهبوشذرات(291/)والإصابة

صحيحهفيومسلم،العمرةفي(1785)صحيحهفيوالبخاري(3325/)مسندهفيأحمدأخرجهالحديث

الله.عبدبنجابريرويهطويلحديثوهو.الحجفي(1812)

فيها.:أفي

.الإسلامتاريخفيالذهبينقلهمايعضدهأثبتناهوما،خطأوكلاهما،"معويل":طوفي،الحمصي:أفي
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سرحأبيابنوأستأذنه،المغرببلادلغزوسرحأبيبنسعدبناللهعبدالعاصبنعمرووجهوفيها

له.فأذنإفريقيةغزوفي

،سرحأبيبنسعدبناللهعبدعليهاوولىمصرعنالعاصبنعمروعثمانعزلأيضأفيهاويقال

أعلم.والله،سيأتيكماوعشرينسبعسنةفيهذاكانبلوقيل

.الحصونمعاويةفتحوفيها

معاوية.بنيزيدابنهولدوفيها

ولمحشويوستسنةكلت5ث!

.الحرمأنصاببتجديدعثمانأمرفيها:الواقديقال

سببوكان،عقبةبنالوليدوولاها)1(الكوفةعنسعداعزلوفيها.الحرامالمسجدوسعوفيها

قضاؤهيتيسرولممسعودابنبهتقاضاهفلما،المالبيتمنمالأمسعودابنمناقترضأنهسعل!عزل

بنالوليدواستعملسعدافعزلعثمانعليهما)2(فغضبشديد!،خصومةبينهماوجرت،تقاولا

سنين،خمسبهافأقام،أهلهاعليهأقبلقدمهافلما-الجزيرةعربعلىلعمرعاملاوكان.)3(عقبة

برعيته.رفقفيهوكان،بابدارهعلىوليس

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانبالناسحجوفيها:الواقديقال

ألف.وثلاثمئةألفالافثلاثةعلىصلحاسابورالعاصأبيبنعثمانافتتحوفيها.غيرهوقال

ولمحشريوسبحسنةخلت5ث!

بناللهعبدعليهاوولىمصرعنالعاصبنعمروعثمانعزلوفيها)4(:معشروأبوالواقديقال

أهدركانحينالفتحيوملهشفعالذيوهو-الرضاعمنعثمانأخا-وكانسرحأبيبنسعد

دمه.!يواللهرسول

ووئى.:أني(1)

عليه.:أفي(2)

.(4251/)الطبريتاريخفيالخبر)3(

فلما.:أفي()4
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إفريقيةمخزوة

خمسفلهعليهاللهفتحها)1(فإذا،إفريقيةبلاديغزوأنسرحأبيبنسعدبناللهعبدعثمانأمر

أهلها،منكئيراخلقاوقتل،وجبلهاسهلهافافتتحهاآلافعشرةفيإليهافسار،نفلأالغنيمةمنالخمس

منالخمسخمسسعدبناللهعبدوأخذ،إسلامهموحسن،والإسلامالطاعةعلىاجتمعوا)2(ثم

الفارسفأصاب،الجيشبينالغنيمةأخماسأربعةوقسم،عثمانإلىأخماسهبأربعةوبعث،الغنيمة

.دينارألفوالراجلدينارالافثلاثة

،دينارألفوعشرين(دينارألفوخمسمئةأدينارألفألفيعلىبطريقهاوصالحه:الواقديقال

.)3(مروانلآلويقال،الحكملآلواحديومفي(عئمان)كلهافأطلقها

الأندلسغزوة

الحصينبننافعبناللهوعبدقيسعبدبننافعبناللهعبدإلىعثمانبعثإفريقيةافتتحتلما

:يقولإليهاخرجواالذينإلىعثمانوكتب،البحرقبلمنفأتياها،الأندلسإلىفورهمامنالفهريين)4(

فيقسطنطينيةيفتتحلمنشركاءفأنتمالأندلسفتحتمإذاوأنتم،البحرقبلمنتفتحإنماالقسطنطينيةإن

والمنة.الحمدودلهفافتتحوهاإليهافسارواقال،والسلامالزمانآخرالأجر

المسلمينمعوالبربرجرجيروقعة

جيشهوفي،سرحأبيبنسعدبناللهعبدوعليهم،إفريقيةألفاعشرونوهمالمسلمونقصدلما

فيوقيل،ألفومئةعشرينفيجرجيرالبربرملكإليهمصمد،الزبيربناللهوعبد،عمربناللهعبد

يرلمموقففيالمسلمونفوقف،هالةبالمسلمينفأحاطواجيشهأمرالجمعانتراءىفلما،ألفمئتي

منه.عليهمأخوفولامنهأشنع

،برذونعلىراكبوهوالصفوفوراءمنجرجيرالملكإلىفنظرت:الزبيربناللهعبدقال

منمعييبعثأنفسألتهسرحأبيبنسعدبناللهعبدإلىفذهبت،الطواويسبريشتظلانهوجاريتان

وذهبت،ظهريفحموابهمفأمر:قال،الشجعانمنجماعةمعيفجهز،الملكوأقصدظهرييحمي

علىففرالسرمنيأحسمنهاقتربتفلما-الملكإلىرسالةفيأنييظنونوهم-إليهالصفوفخرقتحتى

افتتحها.:طفي()1

.أجمعوا:أفي(2)

عنهاللهرضيعثمانباتهامنكارةمتنهوفي،ومتروكضعيفوهو،الواقديعن256()4/الطبريتاريخفيالخبر)3(

.(471)8/الطبريتاريخضعيفوانظر.!المسلمينمالبيتمنطائلةأموالأومنحهم،أهلهبمحاباة

فورهما.منقيسوعبدالحصينبننافعبناللهعبدإلىعثمانبعث:أفي)4(
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الرمحرأسعلىفنصبتهرأسهوأخذت،بسيفيعليهوذففت)1(،برمحيفطعنتهفلحقته،برذونه

فغنمواويأسرونيقتلونالمسلمونواتبعهم،القطاكفراروفروافرقواالبربرذلكرأىفلما،وكبرت

فكان-القيروانمنيومينعلى)2(-سبيطلةلهيقالببلدوذلك،عظيمأوسبيأ،كثيرةوأموالاجمةغنائم

أجمعين.وأصحابهماأبيهوعنعنهاللهرضيالزبيربناللهعبدأمرفيهاشتهرموقفأولهذا

.العاصأبيبنعثمانيديعلىثانيةإصطخرافتتحتالسنةهذهوفي:الواقديقال

.)3(قنسرينمعاويةغزاوفيها

.عفانبنعثمانبالناسحجوفيها

فيذلككان:الواقديوقال.)4(قبرصمعاويةغزاالسنةهذهوفي:بعضهمقال:جريرابنقال

أعلم.فالله،وثلاثينثلاثسنةمعاويةغزاها:معشرأبووقال.وعشرينثمانسنة

وعشريوثيا!3سنةخلت5ثم

قبرصفتحع

مخلصة،البحرفيالشامبلادغربيجزيرةوهي،للواقديتبعأقبرصفتحجرير)د(ابنذكرففيها

،كثيرةفواكهوفيها،أعرضها)6(وغربيها،دمشقيليمماالساحلنحوإلىمستطيلذنبولها،وحدها

منكثيفجيشفيإليهاركب،سفيانأبيبنمعاويةيديعلىفتحهاوكان،جيدبلدوهي،ومعادن

نامحينذلكفيحديثهاتقدمالتيملحانبنتحرامأم)7(وزوجتهالصامتبنعبادةومعهالمسلمين

أمتيمنناس":فقالاللهرسولياأضحككما:فقالتيضحكاستيقظثمبيتهافي!اللهرسول

نأاللهادعاللهرسوليا:فقالت."الأسرةعلىالملوكمثلالبحرهذاثبج)8(يركبونعليعرضوا

نأاللهادع:فقالتذلكمثلفقاليضحكوهوفاستيقظنامثم"منهمأنت":فقال.منهميجعلني

.(ذفف)اللسان.عليهأجهزت:ذففت(1)

معجم.ميلأسبعونالقيروانوبينبينهاإفريقيةمدنمنمدينة..ثانيهوفتحأولهبضم:سبيطلة:ياقوتقال)2(

.(3187/)البلدان

قنسرين.:الطبريتاريخفي)3(

.غزا:أفي)4(

.(4582/)تاريخهفي(5)

.أعرض:أفي()6

زوجته.في:أفي)7(

.(ثبج)اللسان.وثبوجأثباجوالجمعوأعلاهووسطهمعظمه:شيءكلثبج)8(
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عنعبارةالثانيةوكانت،بهاوماتتالغزوةهذهفيفكانت")1(الأولينمنأنت":فقالمنهميجعلني

.سنذكرهكماهذابعدقسطنطينيةغزوة

منعظيمجيشومعه،بقبرصالمعروفةالجزيرةفقصدمراكبفيالبحرركبمعاويةأنوالمقصود

ذلكفيسألكانوقد،إياهسؤالهبعدذلكفيلهعنهاللهرضيعفانبنعثمانبأمروذلك،المسلمين

عنلهلكوااضطربلوالذيالعظيمالخلقهذاعلىالمسلمينحملمنيمكنهأنفأبىالخطاببنعمر

ووافاه،إليهافانتهىالمراكبفيفركبلهفأذن،ذلكفيعليهمعاويةلحعثمانكانفلما،اخرهم

سباياوسبوا،كثيراخلقافقتلواأهلهاعلىفآلتقيا.الاخرالجانبمنإليهاسرحأبيبنسعدبناللهعبد

نفير:بنجبيرلهفقال،يبكيالدرداءأبوجعلبالأسارىجيءولما،جيدأجزيلأمالأوغنموا،كثيرة

ضيعوافلما،ملكلهمقاهرةأمةكانتهذهإنويحك:فقال؟وأهلهالإسلامفيهاللهأعزيوموهذاأتبكي

حاجة،فيهمدلهفليسالسبيقومعلىسلطوإذا،السبيعليهماللهسلط،ترىماإلىصيرهماللهأمر

كلفيدينارالافسبعةعلىمعاويةصالحهمثم؟!أمرهتركواإذاتعالىاللهعلىالعبادأهونماوقال

عنقها،فآندقتعنهافسقطتلتركبهابغلةحراملأمقدمتمنهاالخروجأرادوافلما،وهادنهم،سنة

الصالحة.المرأةقبرويقولونبهويستسقونيعظمونههنالكفقبرها،هناكفماتت

بنتنائلةعثمانوتزوج.الرومأرضمنسوريةمسلمةبنحبيبغزاالسنةهذهوفي:الواقديقال

بها.)2(يدخلأنقبلفأسلمتنصرانيةوكانت-الكلبيةالفرافصة

.الزوراءبالمدينةدارهعثمانبنىوفيها

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميربالناسحجوفيها

ولمحشريرتسحسنةخلت5ث!

،ثلاثوقيل،سنينستعملهبعد،البصرةعنالأشعريموسىأباعفانبنعثمانعزلففيها)3(

،عفانبنعثمانخالابنوهو،شصمبىعبدبنحبيببنربيعةبنكريزبنعامربنعبداللهعليهاوأمر

بهافأقام،سنةوعشرونخمسالعمرمنوله،العاصأبيبنعثمانوجندموسىأبيجندبينلهوجمع

أنهسيفوزعم.معشروأبيالواقديقولفيفارسعامربناللهعبدافتتحالسنةهذهوفي.سنينست

أعلم.فالله،السنةهذهقبلكان

(1291)صحيحهفيومسلم،الجهادفي(9927)صحيحهفيوالبخاري(6361/)أحمدأخرجهالحديث()1

.الإمارةفي(161)

بها.الدخولقبل:أفي)2(

فيها.:أفي)3(
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بطنمنبهيؤتىكان-الكلسوهي)1(-بالقصةوبناه،لمجي!النبيمسجدعفانبنعثمانوسعوفيها

ومئةستينطولهوجعل،بالساجوسقفه،مرصعةحجارةعمدهوجعل،المنقوشةوالحجارة،نخل)2(

بنعمرزمانفي(عليه)كانتماعلى،ستةأبوابهوجعل،ذراعومئةخمسينوعرضه،ذراع

منها.الأولربيعفيبناءهابتدأ،الخطاب

بمنى،عثمانضربهفسطاطأولفكان،فسطاطابمنىلهوضرب،عفانبنعثمانبالناسحجوفيها

عوفبنالرحمنوعبدكعلي،الصحابةمنواحدغيرعليهذلكفأنكر،هذاعامهالصلاةوأتم

ناظرهوقد،متقبلتانركعتانركعاتأربعمنحظيليتمسعودابنقالحتى،مسعودبناللهوعبد

بالمدينةأهلولك:لهفقال؟بمكةتأهلت:قالأنهجرير)3(ابنفروى،فعلهفيماعوفبنالرحمنعبد

بينكإن:قال،الصدربعدأطلعهأنأريدبالطائفمالاليوإن:قال.بالمدينةأهلكحيثتقوموإنك

فربماركعتانبالحضرالصلاةإن:قالوااليمنأهلمنطائفةوإن:فقال،ثلاثمسيرةالطائفوبين

يومئذوالناس)الوحيعليهينزلع!ي!اللهرسولكانقد:لهفقال،بيفيحتجونركعتينأصليرأوني

بنعمروكذلك،ركعتينهاهنايصليبكرأبووكان،ركعتينهاهنايصليوكان،(قليلفيهمالإسلام

رأيته.رأيهوإنما:قالثمعثمانفسكتقال،إمارتكمنصدراركعتينأنتوصليت،الخطاب

النبويةاليجرةمرث!ثيولللنة

منأولهو:وقال،والمدائنيمعشروأبيالواقديقولفيطبرستانالعاصبنسعيدافتتحفيها

لهبذلهمالعلى،يغزوهاألاعلىذلكقبلمقرنبنسويدصالحواكانواأنهمسيفوزعم.غزاها

والحسين،الحسنفيهجيشفيركبالعاصبنسعيدأنالمدائنيفذكر.أعلمفالله،أصبهبذها

يصالحونهشتىبلدانعلىفمربهمفسارالصحابةمنخلقفي،اليمانبنوحذيفة،الأربعةوالعبادلة

فسأل،الخوفصلاةإلىاحتاجواحتىفقاتلوه،جرجانمعاملةبلدإلىانتهىحتى،جزيلةأموالعلى

،الأمانالحصنذلكأهلسألهثم،أخبرهكمافصلىفأخبره؟!يواللهرسولصلىكيف:حذيفة

فيكانماوحوى،واحدارجلاإلافقتلمهمالحصنففتحوا،واحدأرجلامنهميقتلألاعلىفأعطاهم

سوداءخرقةفيهفإذاففتحوه؟سعيدبهفاستدعىمقفولاسفطانهدبنيمنرجلفأصاب.)4(الحصن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(قصص)اللسان.الجص:والقصوالقضةالقضة

أبرقبعدوهو،الطريقعلىالطرفبينهما،البصرةطريقعلىالمدينةمنقريبةقرية:نخلوبطن.نخلة:أفي

.(1944/)البلدانمعجم.مكةإلىللقاصدالعزاف

.(4682/)تاريخهفي

فيه.كانما:أفي
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كميتأيرانوفيها،صفراءخرقةداخلهاوإذا،(فنشروها)حمراءخرقةفيهافإذا،فنشروهامدرجة

الطويل(منأ:نهد)1(بنيبهمايهجو(شاعرفقال)وورد

سفطفيبأيريننهدبنووفازغنيمةبالسباياالكراماب

غلطمن)2(فناهيكغنمافظنوهماكلاهماوافرينووربكميت

الذيالمالأداءعنوامتنعوا،العاصبنسعيدعليهصالحهمكانماجرجانأهلنقضثم:قالوا

بنيزيد)3(إليهموجهثم-دينارألفثلاثمئةوقيلدينارألفمئتيوقيلدينارألفمئةوكان-عليهمضربه

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهكماذلكبعد،المهلب

وكانالعاصبنسعيدعليهاوولى،الكوفةعنعقبةبنالوليدعفانبنعثمانعزلالسنةهذهوفي

فياليوممنذمنكمازلنا:قائلفقال؟أزيدكمفقالالتفتثمأربعاالصبحالكوفةبأهلصلىأنهعزلهسبب

أنهعليهبعضهموشهد،عثمانإلىفشكوه،شنانوبينهبينهمكانيقالجماعةلهتصدىإنهثم.زيادة

عنهنزععلياإنفيقال،بجلدهوأمربإحضارهعثمانفأمر،يتقيؤهارآهأنهآخروشهد،الخمرشرب

بنسعيدالكوفةعلىمكانهوأمروعزله،عفانبنعثمانيديبين،جلدهالعاصبنسعيدوأن،حلته

.4(العاصما

المدينة،منميلينعلىوهي،(هأريس!بئرفيعثمانيدمن!ي!النبيخاتمسقطالسنةهذهوفي

الساعة،حتىطلبهفيوالاجتهاد،جزيلمالبذلبعدخبرهيدركفلم،ماءالآبارأقلمنوهي

ذهبعثمانقتلفلما،"ع!ي!اللهرسولمحمد"عليهونقش،فضؤمنخاتمابعدهعثمانفاستخلف

.أخذهمنيدر)6(فلمالخاتم

وبعثه،فضةمنثم،ذهبمنخاتما!لمج!النبياتخاذفيطويلاحديثاهاهنا7(جريزابنروىوقد

يدفيثم،النبييدفيكان(الذي)الخاتموإن،قيصرإلىدحيةثم،كسرىإلىالخطاببنعمر

فيهذابعضتقدموقد،أريسبئرفيوقعإنهثم،سنينستعثمانيدفيثم،عمريدفيثم،بكرأبي

.8(الصحيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(4527/)الطبريتاريخفيالبيتان

فناهيك.:أفي

عليهم.:أفي

مطولا.(278-4271/)الطبريتاريخفيعقبةبنالوليدعزلخبر

.892(1/)البلدانمعجم.اليهودمنالمدينةمنرجلأريسإلىنسبت:-جابربنيحيىبنأحمدعننقلا-ياقوتقال

.يدريفلا:أفي

.(283-4/128)تاريخهفي

وأمر-،أصبعكمنانبذه:لهوقالالسلامعليهجبريلفأتاه،حديدمنخاتمأاتخذلمجماللهرسولأنجريرابنيذكر
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،الأموربعضمعاويةعلىأنكرذزأباأنوذلك،بالشامذروأبيمعاويةبينوقعالسنةهذهوفي

بالفضل،يتصدقأنويوجب،القوتفوقيدخرأنويمنع.الأغنياءمنمالأيقتنيمنعلىينكروكان

فبمثزهمأدلهسبيلفىينفقونهاولاوألفضةألذهبيكتروتوألذلى):وتعالىسبحانهاللهقولويتأول

فكتب،عثمانإلى()1يشكوهفبعث،يمتنعفلاذلكإشاعةعنمعاويةفينهاه(34:التوبةأ!ألوبعذاب

فلمواسترجعه،منهصدرمابعضعلىعثمانفلامهفقدمها،المدينةعليهيقدمأنذرأبيإلىعثمان

نإ:وقال(بها)يقيمأنعثمانسألإنهويقال-المدينةشرقيوهي-بالربذةبالمقامفأمرهيرجع

عثمانلهفأذن،سلعأالبناءبلغوقد")3(منهافاخرجسلعا)2(البناءبلغإذا":(لياقالع!ي!اللهرسول

فلمففعل،هجرتهبعدأعرابيايرتدلاحتى،الأحيانبعضفيالمدينةيتعاهدأنوأمره،بالربذةبالمقام

عنه.اللهرضيسنذكرهماعلىماتحتىبهامقيمأيزل

.الزوراء)4(علىالجمعةيومالثالثالنداءعثمانزادالسنةهذهوفي

ثلاثين:سنةأعني-السنةهذهفيتوفيأنه)5(الذهبياللهعبدأبوشيخناذكروممن

.)7(الواقديصححهفيماكعب)6(بنأبي

بعثهوقد،بدريعقبي،الأنصاريالرحمنعبدأبو،خنساءبنأميةبنصخر)8(بن(جبار)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وأمر،أصبعهمن!ك!ي!اللهرسولفنبذه،أصبعكمنانبذه:السلامعليهجبريللهفقال،نحاسمنأخربخاتم

نأيذكرولم."اللهرسولمحمد":عليهينقشأنوأمر،جبريلفأقرهأصبعهفيفجعله،ورقمنبخاتم

رقمصحيحهفيالبخارياللهرسولخاتموصففقدالصحيحفيوكذلك،ذهبمنخاتمأاتخذ!شي!اللهرسول

وغيرهما.(2963)رقم(41/303)-الإحسانفيكما-صحيحهفيحبانوابناللباسفي(0587)

.شكواهفبعث:أفي

.(3236/)البلدانمعجم.المدينةبقربموضع:سلع

.(6104/)النبوةدلائلفيالبيهقيأخرجهالحديث

.(4287/)الطبريتاريخفيوالخبر(3561/)البلدانمعجم.المسجدقربالمدينةسوقعندموضع:الزوراء

.(85-284/)الإسلامتاريخفي

وتهذيب(161/)الغابةوأسد(1301/)الأصولوجامع(1126/)الاستيعابفي-كعببنأبي-ترجمة

والإصابة(204-1938/)النبلاءأعلاموسير(4791/)دمشقتاريخومختصر(1/801)واللغاتالأسماء

(/126).

.32سنةوقيل،22سنةوقيل،02سنةوقيل،91سنةماتإنهقيل

1/316()الغابةوأسد(13024/)الأصولوجامع(1/228)الاستيعابفي-صخربن-جبارترجمة

.(01/022)والإصابة(1/431)واللغاتالأسماءوتهذيب
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سنة.ستينعنتوفيوقد،خارصا)1(خيبرإلى!ي!أاللهرسول

592

ومابدراشهد،العزىعبدبنأسدبنيحليفاللخميعميربنعمرو)3()2(بلتعة(أبيأبنحاطب

فعذره،مكةفتحعلى)!يماللهرسولبعزميعلمهمالمشركينإلىكتبكانالذيوهو،بعدها

الإسكندرية.ملكالمقوقسإلىبرسالةذلكبعدبعثهثم،بهاعتذربما(!يماللهرسول

توفي:عفير)د(بنسعيدقال.بدراشهد،وحصين،عبيدةأخوالمطلببن)4(الحارثبنالطفيل

السنة:هذهفي

كعب)6(بناللهعبد

يومئذ.الخمس

علىوكانبدراشهد،الأنصارييحيىأبووقيل،الحارثأبوالمازنيعمروبن

.بدراوشهدالحبشةإلىهاجرمظعونبنعثمانأخو)7(مظعونبناللهعبد

بعدها.ومابدراشهد،الفهريالقرشيسعد)9(أبوهلالبنربيعةبنشدادأبيبنزهير)8(بنعياض

نيفعنتوفي.بعدهاومابدراشهدأ)11(القاريعميرأبوالربيعابنولمحيلربيعهبنمسعود
)01(--

سنة.وستين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

وفاعل،الظنمنوهوزبيباالعنبومن،تمراالرطبمنعليهاماحزرتإذاخرصاأخرصهوالكرمالنخلخرصت

.(خرص)اللسان.الخراصوالجمع،الخارصذلك

(1431/)الغابةوأسد(13352/)الأصولوجامع(1312/)الاستيعابفي-بلتعةأبيبنحاطب-ترجمة

.(1/035)والإصابة(243/)النبلاءأعلاموسير

عليهواتفقت،الإسلامتاريخفيالذهبيعليهنصالذيهوأثبتناهوالذي،خطأوهو"عمروابن":وطأفي

ترجمته.مصادر

.(2224/)والإصابة(376/)الغابةوأسد(2756/)الاستيعابفي-الحارثبنالطفيل-ترجمة

.الإسلامتاريخفيالذهبيبخطالذيوهو،الصوابهوأثبتناهوما،خطأ"عمير":طفي

.(363-2362/)والإصابة(3375/)الغابةوأسد(2819/)الاستيعابفي-كعببناللهعبد-ترجمة

.(2371/)والإصابة(593-3493/)الغابةوأسد(2599/)الاستيعابفي-مظعونبناللهعبد-ترجمة

.(3014/)والإصابة(432-4323/)الغابةوأسد(32321/)الاستيعابفي-زهيربنعياض-ترجمة

ترجمته.مصادرمنوالتصويب،محرف"سعيد":طفي

.(3014/)والإصابة(5561/)الغابةوأسد(32913/)الاستيعابفي-ربيعةبنمسعود-ترجمة

ولما.للذهبيالإسلامتاريخفيلماالموافقوهوأمنأثبتناهوما،تصحيفوهو،"القارىءعمروأبو":طفي

.(2913)3/الاستيعابفيالبرعبدابنقاله
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بدري،عمرواسمهوقيل،ا)3(الفهريسعد)2(أبوالقرشيهلالبنربيعةبنأسرحأبيبنمعمر

الصحبة.قديم

وقيل،أربعينسنةماتأنهوالأصح،السنةهذهفيمات:الفلاسقال.ربيعةبنمالكأسيد)4(أبو

أعلم.فاللهستينسنة

وث!ثيوإحرفىسنةخلتص5ث!

كانت:معشرأبووقال)الواقديذكرهفيماالبحرفيالأساودةوغزوة،الصواريغزوةكانتففيها

قدكانالشامأن:وغيرهماوسيف(الواقديذكرهفيماذلكوملخص.وثلاثينأربعسنةالصواريغزوة

غايةأحرزهوقد،عنهاللهرضيعفانبنعثمانخلافةمنمضتالسنتينسفيانأبيبنلمعاويةجمعها)5(

هذهيسمونولهذا-،الصيفزمنفيالرومبلادفيغزوةسنةكلفيلههذاومع،حوزتهوحمىالحفظ

،الأعداءويرعبونأموالأويغنمونحصوناويفتحون،اخرينويأسرون،خلقافيقتلون-الصائفةالغزوة

حميت،والأندلسإفريقيةببلاد،والبربرالفرنجمنأصابمنسرحأبيبنسعدبناللهعبدأصابفلما

،الإسلامكانمنذمثلهيرلمجمعفيالمسلمينإلىوساروا،هرقلبنقسطنطينعلىواجتمعتالروم

ببلادالذينالمسلمينمنأصحابهفيسرحأبيبناللهعبدوقصدوا،مركبخمسمئةفيخرجوا

،ويصلونيقرؤونالمسلمونوبات،ويصلبونيقسقسون)6(الرومباتالجمعانتراءىفلما،المغرب

.القرآنوتلاوةاللهبذكروأمرهم،المراكبفيصفوفاأصحابهسعدبناللهعبدصفأصبحوافلما

صواريها،وعقدوا)7(،المراكبكثرةمنمثلهيرلمأمرفيإلينافأقبلوا:ذلكحضرمنبعضقال

البرإلىوأنتمنحنخرجناشئتمإن:لهمفقلنا،عناالريحسكنتثمفأرسينا،وعلينالهمالريحوكانت

منهم،فدنونا:قال،الماءالماء:وقالواواحدرجلنخرةفنخرواقال،ومنكممناالأعجل)8(فمات

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(484)4/والإصابة(235)4/الغابةوأسد(4331)3/الاستيعابفي-سرحأبيبنمعمر-ترجمة

المؤلفأما.الواقديعننقلأ."سعيدأبو":)4/228(الغابةوأسد(1176)3/البرعبدلابنالاستيعابفي

كما"سعدأبو"فيهماوكنيته)3/417(سعدابنطبقاتمنبدورهينقلوالذي،للذهبيالإسلامتاريخمنفينقل

بخطه.الذهبيتاريخمنالقسموهذاأثبتناه

.أمنساقطمعقوفينبينما

والإصابة(523/)الغابةوأسد(31135/)والاستيعاب(558-3557/)الطبقاتفي-أسيدأبي-ترجمة

(/3434).

بناته.جمع:أفي

.يفسفسون:أفي

صواريها.وتعداد:أفي

الأعجز.:أفي
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فيالأمواجوضربت،والخناجربالسيوفالرجاليثببالسيوفوإياهماجتلدناثم،بسفنهمسفنناوربطنا

مثلصارتحتى،الساحلإلىالرجالجثثالأمواجوألقت،الساحلإلىألجأتهاحتىالسفنتلكعيون

منهموقتل،قطمثلهيعهدلمصبرايومئذالمسلمونوصبر،الماءلونعلىالدموغلب،العظيمالجبل

وقد-وجيشهقسطنطيينفهربالمسلمينعلىنصرهاللهأنزلثم،ذلكأضعافالرومومن،كثيزبشز

بذاتسعدبناللهعبدوأقام،ذلكبعدمنهايداوىحينامكث)1(مكينةشديدةجراحاتوبه-جداقلوا

.مظفرامنصورامؤيدارجعثم،أياماالصواري

ومحمد،حذيفةأبيبنمحمدالغزوةهذهفيكان:قالالزهريعنمعمرفحدثني:الواقديقال

استعمللأنهحلاذدمهويقولان،وعمربكرأباخالفوماغيروماعثمانعيبفأظهرا)2(،بكرأبيابن

!يواللهرسولوأخرج،دمهجمي!اللهرسولوأباح،العظيمبالقرآنوكفرارتدقدوكان-سعدبناللهعبد

عامر،بناللهوعبدالعاصبنسعيد)3(واستعمل!ي!اللهرسولأصحابونزع،عثمانواستعملهمأقواما

العدوولقوا،المسلمينمنأحدفيهمامركبفيفركبا،معناتركبالا:فقالسعدبناللهعبدذلكفبلغ

نحكمه؟أنلناينبغيلارجلمعنقاتلكيف:فقالاذلكفيلهمافقيل،قتالاالمسلمين)4(أنكلفكانا

المؤمنينأميريوافقماأدريلالولاوالله:وقالالنهيأشدفنهاهماسعدبناللهعبدإليهمافأرسل

وحبستكما.لعاقبتكما

مسلمة.بنحبيبيديعلىأرمينيةفتحتالسنةهذهوفي:الواقديقال

.الفرسملككسرىقتلالسنةهذهوفي

يردجردوهوالمرس)5(ملككسرىقتلكيمية

مالاأهلهابعضمنفسأل،مزوإلىيسيرةجماعةفيكرمانمنيزدجزدهرب:إسحاقابنقال

هو--وهرب،أصحابهفقتلوافأتوه،عليهيستفزونهمالتركإلىفبعثوا،أنفسهمعلىوخافوهفمنعوه

قتله.نامفلما،ليلاإليهفأوى،شطعلىالأرحية)6(ينقررجلمنزلأتىحتى

منزلإلىفانتهى،وسيفهومنطقتهتاجهعليهماشياانطلقأصحابهقتلبعدهربلما:المدائنيوقال

.كثيرة:أفي(1)

.(4092/)تاريخهفيالطبريروايةوهي.فأظهروا:أفي(2)

واستعمل.الصحابةونزع:أفي)3(

الأشبه.هوأثبتناماولعل؟أكل:(4292/)الطبريتاريخفي(4)

.الفرسملكمقتلكيفمسلمةبنحبيب:أفي)5(

رحىجمع:والأرحية-بهيقطعكالفأسحديدةوهو-بالمنقاروغيرهوالحجرالرحىضرب:النقر:الأرحيةينقر)6(

.(رحى-نقر)اللسان.الطاحونوهي
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طلبهفيالتركوجاءتعليهكانماوأخذوقتلهفاستغفلهعندهفجلس،الأرحيةينقرالذيالرجلهذا

ووضعوا،كسرىمعكانماوأخذوا،بيتهوأهلالرجلذلكفقتلوا،حاصلهوأخذقتلهقدفوجدوه

يقتل،أنقبلمروأهلمنامرأةوطىءيزدجردكانوقد،إصطخرإلىوحملوه،تابوتفيكسرى

نسللهوكان()1(المخدج)الغلامذلكوسمي،الشقذاهبغلاماقتلهبعدووضعت،منهفحملت

فبعث.نسلهمنجاريتينالبلادبتلكغزواتهبعضفيمسلمبنقتيبةسبىوقد،خراسانفيوعقب

الملقبالوليدبنيزيدابنهلهفولدتالملكعبدبنالوليدإلىبهافبعث،الحجاجإلىبإحداهما

بالناقص.

ماشياوذهبجوادهعقرأصحابهعنهانهزملمايزدجردإن:شيوخهبعضعنروايةفيالمدائنيوقال

ثم،هوأينيدرلمطلبهفيوالعدو،ليلتينفيهفمكثالمرغاب)2(لهيقالنهرشطعلىرحىفىخلحتى

فهل،إنسيئ:قال؟جنيأمإنسى؟أنتما:لهفقال،أبهتهوعليهكسرىفرأى،الرحىصاحبجاء

إلىالطحانفذهب:قال،بهأزمزمبمافأتنيمزمزمإني:فقال.بطعامفأتاه!نعمقال؟طعامعندك

وقد،قطمثلهأرلمرجلعندي:قال؟بهتصنعوما:قال،بهيزمزممامنهفطلبالأساورهمنأسوار

:فقالخبرهفأخبره-باباهبنماهويهواسمه،مرو-البلدملكإلىالأسواربهفذهب،هذامنىطلب

يقتلوهأنهابواالرحىدارمندنوافلما)الطحانمعفذهبوا،برأسهفجيئونياذهبوا،يزدجردهذا)3(

احتزهثمرأسهبهفشدخحجرأفأخذ،نائمافوجدهفدخل،فاقتلهأنتادخل(للطحانوقالواوتدافعوا

منجسدهفأخذ،أسقفوخرج،فقتلوهالطحانإلىالعامةفخرجت،النهرفيجسدهوألقىإليهمفدفعه

.ناووسفيفوضعهإصطخرإلىوحمله،تابوتفيوجعله،النهر

ألامسكينياويحك:لهوقاللهرقحتىيأكللاأيامثلاثةالطحانذلكمنزلفيمكثأنهويروى

يأتيهأنفسأل،لكأزمزموأناكل:لهفقالبزمزمةإلاآكلأنأس!طيعلاإني:فقال،بطعاموأتاه؟تأكل

رائحةفأنكروا،الرجلذلكمنالمسكرائحةشمواالأساورةبعضمنلهيطلبذهبفلما،بمزمزم

معوقصدوهفعرفوه،وكيتكمتصفتهمنرجلاعنديإن:فقالفأخبرهمفسألوهمنه)4(المسك

خذويحك:لهفقالذلكيزدجردفعرف،عليهبالقبضوهم،عليهفدخلالطحانوتقدم،الطحان

فزاده،أطلقكوأنادراهمأربعةأعطني،لافقال،هاهنامنأذهبودعنيومنطقتيوسواريخاتمي

الجند.دهمهمإذذلكفيفهم.(أخرى)دراهمأربعةيعطيهحتىيقبلفلم،أذنهمنقرطيه)3(إحدى

.(خدج)اللسان.الخلقناقصأي:مخدج(1)

.(5801/)البلدانمعجم.الشاهجانمروفينهر:المرغاب2()

هو.:طفي)3(

ريحه.فأنكروا:أفي(4)

قرطه.:أفي)5(
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الملوكقتلعلىاجترأمنأنكتبنافينجدفإنا،تقتلونيلاويحكم:قالقتلهوأرادوابهأحاطوافلما

،العربإلىأوالملكإلىبيواذهبواتقتلونيفلا،عليهقادمهومامعالدنيافي)1(بالحريقاللهعاقبه

،جرابفيفجعلوه،الحليمنعليهكانمافسلبوه،ذلكعليهفأبوا،الملوكقتلمنيستحيونفإنهم

منأسلافهمنكانمماعليهفحن-إيلياواسمه-أسقففخذهبعودفتعلق،النهرفيوألقوه،بوتروخنقوه

عليهكانماحملثم،ناووسفيودفنه،تابوتفيفوضعه،ببلادهمكانواالذينالنصارىإلىالإحسان

فأغرمهالبلادتلكدهقانإلىفبعث)2(حليهمنقرطففقد،عفانبنعثمانالمؤمنينأميرإلىالحليمن

ذلك.

بلد،إلىبلدمنهاربا)3(ذلكوباقي،دعةفيسنينأربعمنها،سنةعشرينيزدجردملكوكان

هلكإذا"!ي!اللهرسوللقول،الإطلاقعلىالدنيافيالفرسملوكاخروهو.وأهلهالإسلاممنخوفأ

سبيلفيكنوزهمالتنفقنبيدهنفسيوالذي،بعدهكسرىفلاكسرىهلكوإذا،بعدهقيصرفلاقيصر

عليهفدعا،مزقه"لخي!النبيكتابجاءلماأنه()5(الصحيح)الحديثفيوثبت.)4(البخاريرواه"الله

كذلك.الأمرفوقع،ممزقكليمزقأن!ي!النبي

ذلكفمن،الصلحمنلهمكانماأهلهانقضقدكانكثيرةفتوحاتعامرابنفتحالسنةهذهوفي

ألفيعلىمرووهيالمدائنبعضعليهصالحماجملةفيفكان،صلحأفتحماذلكومن،عنوةفتحما

ألف.ومئتيالافستةعلىوقيل،ألفومئتيألف

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانبالناسحجالسنةهذهوفي

وث!اثيوثنتيرسنةخلتص5ث!

:ويقال،عاتكةزوجتهومعه-القسطنطينيةمضيق-المضيقبلغحتىالرومبلادمعاويةغزاوفيها

.والواقديمعشرأبوقاله.منافعبدبننوفل(بنعمرو)عبدبنتقرطةبنفاطمة

إلىوكتب،البابيغزوأنوأمرهجيشعلىربيعةبنسلمانالعاصبنسعيداستعملوفيها

عليهاونصبت.فحصروهابلنجربلغحتىفسار،بمساعدتهالناحيةتلكنائبربيعةبنالرحمنعبد

.(4892/)الطبريلتاريخموافقأثبتوما.بالخرس:أفي(1)

حليته.من:أفي)2(

هاويأ.:أفي)3(

،سمرةبنجابربروايةالمناقبفي(9361و)،هريرةأبيبروايةالمناقبفي()3618البخاريصحيح)4(

.متعددةأطرافوللحديث

العلم.في(64)البخاريصحيحفيالحديث()5
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التركوكانت-شديداقتالافاقتتلواالتركوعاونهم،إليهمخرجوابلنجرأهلإنثم.والعراداتالمجانيق

التقوااليومهذاكانفلما،ذلكبعدعليهماجترؤواحتى-يموتونلاأنهمويظنون،المسلمينقتالتهاب

فافترقواالمسلمونوانهزم-النونذولهيقالوكان-ربيعةبنالرحمنعبديومئذفقتل،فاقتتلوامعهم

هريرةأبوهؤلاءوفي،وجرجانجيلانبلادناحيةسلكواوفرقة.الخزربلادإلىذهبتففرقة،فرقتين

وشجعانهم-المسلمينساداتمنوكان-ربيعةبنالرحمنعبدجسدالتركوأخذت.الفارسيوسلمان

العاصبنسعيداستعملربيعةبنالرحمنعبدقتلولما،اليومإلىعندهيستسقونفهمبلادهمفيفدفنوه

حبيبفتنازع،مسلمةبنحبيبعليهمالشامبأهلعثمانوأمدهم،ربيعةبنسلمانالفرعذلكعلى

ذلكفيقالحتى،الشاموأهلالكوفةأهلبينوقعاختلافأولفكان،اختلفاحتىالإمرةفيوسلمان

الطويلأمنأ:(أأوسوهوالكوفةأهلمنرجل

نرحلعفانابننحوترحلواوإنحبيبكمنضربسلمانتضربوالمحإلى)2

مقبلالكتائبفيأميروهذا3(أميرناثغرفالثغرتقسطواوإن

4(وننكلثغركلنرميلياليحماتهكناالثغرولاةونحن

فبعثالروذمروفأما.وطخارستانوالجوزجانوالفاريابوالطالقانالروذمروعامرابنفتحوفيها

حصنهم،إلىفاضطرهمكسرهمحتىفقاتلهمإليهفخرجوافحصرهاقيسبنالأحنفعامرابنإليهم)5(

كانالتيالأرضويدع،الخراجالرعيةأراضيعلىيضربأنوعلىجزيلمالعلىصالحوهثم

الناسعلىالطريقتقطعكانتالتيالحيةقتلحين،مروصاحب،المرزبانلوالدكسرى6(اقتطعها

بنالأقرعالأحنفبعثثم،بذلكصلحكتابلهموكتب،ذلكعلىالأحنففصالحهم،وتأكلهم

فقالنصرواثم،المسلمينشجعانمنخلقفيهقتل،بينهموقعقتالبعدففتحهاالجوزجانإلىحابس

(الواقمنأ:7(فيهاطويلةقصيدةالنهشليكثيرأبوذلكفي

بالجوزجانفتيةمصارعاستهلتإذاالسحابمزنسقى

الأقرعانهناكأبادهمخوط)8(رستاقمنالقصرينإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.مغراءبنأوس:والقائل(4022/)الطبريتاريخفيالأبيات

.إن:الطبريتاريخفي

أميرها.:أفي

موكل.:أفي

إليها.:أفي

أقطعها.:أفي

النهشلي.العزيزةبنكثير:إلىمنسوبانوفيه(2182/)البلدانومعجم(4313/)الطبريتاريخفيالبيتان

مصدريهما.عنهناوما؟حوط:ط،أفي
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ابن)1(واستنابألفأربعئمةعلىصالحوهحتىفحاصرهمبلخإلىالروذمرومنالأحنفسارثم

لأصحابه:فقالالشتاءوداهمه،الجهاديريدارتحلثم،المالقبضعلىالمتشمس)2(بنأسيدعمه

(أضاليمنأ:)3(كربمعديبنعمروقالقد:فقالوا؟تشاؤونما

تستطيعماإلىوجاوزهفدعهشيئاتستطعلمإذا

فتحما:عامرلابنفقيلعامر،ابنإلىأعادثم،الشتاءمدةبهافأقامبلخإلىبالرحيلالأحنففأمر

دلهشكريلأجعلن،جرملا:فقال،خراسانوعامةوسجستانوكرمانفارس،عليكفتحماأحدعلى

علىلامهعثمانعلىقدمفلما،نيسابورمنبعمرةفأحرممشمراهذاموقفيمنبعمرةأحرمأنذلكعلى

.خراسانمنإحرامه

ستمئةمقدمةلهموجعل،الافأربعةفيحازمبناللهعبدفالتقاهألفاأربعينفيقارنأقبلوفيها

إليهمفثاروافبيتوهمالليلوسطفيإليهموأقبلوا،نارارمحهرأسعلىيحملأنمنهمكلاوأمر،رجل

وإياهم،همفاتفقواالمسلمينمنمعهبمنحازمبناللهعبدوأقبل،بهمفاشتغلواالمقدمةفناوشتهم

وأموالاكثيراشيئاوغنموا،شاؤواوكيفشاؤوامنيقتلونالمسلمونواتبعهم،مدبرينالمشركونفولى

عزلهقدوكان-خراسانعلىوأقرهعنهفرضي،عامرابنإلىبالفتحأحازمبناللهعبدبعثثم،جزيلة

ذلك.بعدماإلى،)4(حازمبناللهعبدبهافاستمر-عنها

السنةهذهفيالأعيانمقتوفيمقذكر

!ي!،اللهرسولعمالمكيالفضلأبوالهاشميالقرشيمنافعبدبنهاشمبنالمفلب)د(عبدبنالعباس

نفسهفافتدىبدريومأسر،ثلاثأوبسنتين!يماللهرسولمنأسنوكان،العباسيينالخلفاءووالد

الوثاقفيوشدأسرلماأنهذكرناوقد.الحارثبنونوفلطالبأبيبنعقيلأخويهابنيوافتدى،بمال

فلاوثاقهفيالعباسأنينأسمعإني"فقال؟مالكاللهرسوليافقيلع!ي!اللهرسولأرق،الناسوأمسى

)2(

)3(

)4(

)5(

.واستشار:أفي

،42()4/حبانابنوثقات،(12)2/الكبيرالبخاريتاريخفيمايعضدهأثبتناهوما،خطأ"المشمس":طفي

.2(112/)الدينناصرلابنالمشتبهوتوضيح

.معديكرببنعمرووديوان(4313/)الطبريتاريخفيالبيت

المصرية.الطبعةعنومستدركأمنساقطالحاصرتينبينما

الأصولوجامع(2081/)والاستيعاب(33-4/5)الطبقاتفي-المطلبعبدبن-العباسترجمة

الإسلاموتاريخ(167-3164/)الغابةوأسد(802-401)-اللهعبد،عبادة-دمشقوتاريخ(14432/)

.(272-2271/)والإصابة(301-278/)النبلاءأعلاموسير(289/)
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عامأسلمثم،ع!ي!اللهرسولفنامأنينهسكنحتىالعباسوثاقمنفحلالمسلمينمنرجلفقام")1(أنام

أقامولكنهذلكقبلأسلمإنهويقال،الفتحوشهد،معهفرجعالجحفةإلىع!يماللهرسولوتلقى،الفتح

أعلم.فالله،)2(الحديثبهوردكما،ذلكفيله!لمج!النبيبإذنبمكة

")3(ابائيبقيةهذا":ويقول،الولدمنالوالدمنزلةوينزلهويعظمهيجله!ؤاللهرسولكانوقد

جميلاطويلاوكان،واف)4(تاموعقلرأيذاوكان،عليهموأشفقهملقريشالناسأوصلمنوكان

أصغرهم-وكان-تماموهم،الإناثسوىذكورعشرةالولدمنلهوكان،ضفيرتينذابضا)د(أبيض

وأعتق.ومعبد،وكثير،وقثم،والفضل،وعون،الرحمنوعبد،اللهوعبيد،اللهوعبد،والحارث

غلمانه.منمملوكاسبعين

أهلمن)7(التيميطلحةبنمحمدحدثني:قالاللهعبدبنعليحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

قال:قالوقاصأبيبنسعدعن،المسيببنسعيدعن،مالكبننافعسهيلأبوحدثني،المدينة

.به)8(تفرد"وأوصلهاكفاقريشأجودالمطلبعبدبنالعباسهذا":للعباسلمج!اللهرسول

جميلابنمنعفقيلالصدقةعلىبعثهحينلعمرقالمج!يماللهرسولأن:)9(الصحيحينفيوثبت

فقيراكانأنإلاجميلابنينقمما":!ؤاللهرسوللهفقال،!ماللهرسولعموالعباسالوليدبنوخالد

عليئفهيالعباسوأما،اللهسبيلفيوأعتادهأدراعهاحتبسوقدخالداتظلمونفإنكمخالدوأما،فأغناه

.؟1(")0أبيهصنوالرجلعمأنشعرتأماعمريا"قالثم"ومثلها

به،يستسقيمعهبالعباسوخرجيستسقيخرجعمرأن:أنسعن)11(البخاريصحيحفيوثبت

.فيسقون:قال،نبينابعمإليكنتوسلوإنا،فتسقينابنبيناإليكتوسلناقحطناإذاكناإنااللهم:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(911)عساكروابن(412،13/)الطبقاتفيسعدابنأخرجه

."النبيينخاتمأناكما،المهاجرينخاتمفإنك،عميااطمئن":ع!يواللهرسولقولوهوالحديثهذاالذهبيأورد

ضعيف.حديثوهو(9926/)المجمعفيالهيثميوأورده...ضعيفإسناده.مكةإلىبالرجوعلهواذن

.(41صا)-اللهعبد،عبادة-تاريخهفيعساكرابنأوردهالحديث

وافر.تام:أفي

.(بضض)اللسان.سمنفيالبياضالناصع:البضالرجل

حسن.وإسناده،(1/185)أحمدالإماممسند

التهذيب.وتقريبأحمدمسندمنوالتصحيح،تحريف،التميمي:طفي

بنعليعنمخلدبنحميدعن)8174(الكبرىفيالنسائيأخرجهفقد،اللهرحمهمنهوهموهو،قالهكذا

.)بشار(التهذيبرجالمنوهو،ثبتثقةمخلدبنوحميد،به،اللهعبد

.الزكاةفي(839)ومسلم،الزكاةفي(4681)البخاريصحيح

.(57)3/الأثيرلابنالنهاية.صنوانوجمعهمثليأوأبيمثلوهو،واحدأبيوأصلالعباسأصلأنيريد،المثل:الصنو

.الاستسقاءفي(5151)البخاريالإمامصحيح
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له.إكرامأترجلاراكبانوهمابالعباسمراإذاكاناعفانبنوعثمانالخطاببنعمرإن:ويقال

وقيل،رجبمنخلتليلةعشرة)1(لاثنتيالجمعةيومفيالعباستوفي:واحدوغيرالواقديقال

وقيلبالبقيعودفن،عفانبنعثمانعليهوصلى،سنةوثمانينثمانعن،وثلاثينثنتينسنةرمضانمن

.جداكثيرةومناقبهوفضائله،وثلاثينأربعسنةوقيل،وثلاثينثلاثسنةتوفي

بنكاهلبنصاهلةبنمخزومبنفار)3(بنشمخبنحبيببنغافلبنمسعود)2(بناللهعبد

حليف)5(الرحمنعبدأبو،الهذليمضربنإلياسبنمدركةبنهذيلبنسعدبن)4(تميمبنالحارث

عنه،اللهرضيبكروأبو!شيماللهرسولبهمرحينإسلامهسببوكان،عمرقبلقديماأسلم،زهرةبني

الفحل،عليهاينز)7(لمعناقا)6(غ!ي!اللهرسولفأخذقال،مؤتمنإني:فقاللبنافسألاهغنمأيرعىوهو

هذامنعلمني:فقلت،فقلص")8(أقلص":للضرعقالثم،بكرأباوسقىوشربحلبثمفاعتقلها

.(01)الحديث"معلم)9(غلامإنك":فقالالدعاء

12(،) كانمسعودابنأن:أبيهعن،عروةعنأعروةبنيحيىعن،)11(إسحاقبنمحمدوروى

عقم!الرخمن)سورةقرأأنديتهافيوقريش،البيتعند!شيمالنبيبعد،بمكةبالقرآنجهرمنأول

نعليهيحملوكان،أسلمحينع!يواللهرسولولزم،فضربوهإليهفقاموا(2-أ:الرحممتأ!اتقزءان

،(1والسواد)4السواكصاحبلهيقالكانولهذا(")13سواديتسمعأنعليإذنك":لهوقال،وسواكه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

أ:لثنتي.في

(1/147)بغدادوتاريخ(2879/)والاستيعاب(342-2344/)الطبقاتفي-مسعودبناللهعبد-ترجمة

الإسلاموتاريخ(005-1461/)النبلاءأعلاموسير(3384/)الغابةوأسد(14482/)الأصولوجامع

.(36837-.2/)والإصابة(2001/)

.والراءبالفاءوقيلبالقاف؟قار:(41/484)الأصولجامعفي

تصحيحه.منبدلاتحريف؟تيم:والإصابةطفي

الهذلي.الرحمنعبدأبو:أفي

.(3131/)النهاية.سنةلهالمعزأولادمنالأنثى:العناق

.(544/)النهاية.للنسلعليهايثبلم:الفحلعليهاينزلم

.(4001/)النهاية.اجتمعأي:فقلصاقلص:للضرعقال

غليم.:أفي

حسن.وإسناده(2172/)الدلائلفيوالبيهقي(1/937)مسندهفيأحمدالإمامأخرجه

.(1336/)هشاملابنالنبويةالسيرةفيالخبر

.أمنساقط

المقدمة.في(913)سننهفيماجهوابن،السلامفي(9216)صحيحهفيمسلمأخرجهالحديث

.(2914/)النهاية.السرار:بالكسروالسواد.خطأ؟والوساد:طفي
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بعدجهلأباقتلالذيوهو،بدراوشهد،المدينةإلىهاجرثممكةإلىعادثمالحبشةإلىوهاجر

المشاهد.بقيةوشهد،"عفراء)1ابناأثبتهما

نأأحبإني":فقال؟أنزلوعليكعليكأقرأفقلت"علياقرأ":يوماع!يماللهرسوللهوقال

وجئنابشهيمأمتمصمنإذاجتنافكيف!و:قولهإلىالنساءسورةأولمنعليهفقرأ"غيريمنأسمعه

.")2(حسبك":وقال!ي!اللهرسولفبكىأ14:"!سا")!وشحييداهؤكعكلك

النبيبيتأهلمنوأمهمسعودابنأنإلانظنكناومااليمنمنوأخيأناقدمت:موسىأبووقال

!و.النبيبيت!خولهم!كثرة،!!يم

.مسعودابنمنوسمتهودلههديهفيمج!ي!اللهبرسولأشبهأحدارأيتما:حذيفةوقال

الحديثوفي،زلفىاللهإلىأقربهمعبدأمابنأنع!ي!محمدأصحابمنالمحفوظونعلمولقد

.")3(عبدأمابنبعهدوتمسكوا"

عن،)5(موسىأمعن،مغيرةعن،فضيلبنمحمدعن،(أحمدالحرواهالذيالاخرالحديثوفي

فقال،ساقيهدقةمنيعجبونالناسفجعلالكباث)آ(يجتنيشجرةصعدمسعودابنأن:علي

."أحدمنأثقلالميزانفيلهمابيدهنفسيوالذي":!ي!اللهرسول

ثميتبعهفجعل-الجلوسبقامتهيوازيوكانقصرهإلىنظروقد-عنهاللهرضيالخطاببنعمروقال

علما.مليء)7(كنيفهو:قال

حاجاالعراقمنقدموكان،وغيرهااليرموكمنها،كثيرةمواقفمج!ي!النبيبعدمسعودابنشهدوقد

فيروى،عائداعفانبنعثمانفجاءهبهافمرضالمدينةإلىقدمثم،ودفنهذرأبيوفاةفشهدبالربذةفمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(2201/)الإسلامتاريخفيالخبر

المسافرين،في(008)صحيحهفيومسلم،القرآنفضائلفي(9404)صحيحهفيالبخاريأخرجهالحديث

التفسير.في(2503)رقمجامعهفيوالترمذي

،جداضعيفوإسناده(375/)المستدركفيوالحاكمواستغربه038()5رقمالترمذياللفظبهذارواهالحديث

وجدهوأبوهضعيفوإبراهيم،جدهعنأبيهعنكهيلبنسلمةبنيحيىبنإسماعيلبنإبراهيمرواتهمنفإنه

الترمذيمنطبعتنافيبيناهكما،يصحفلا"غريبحسن":قالأنهالترمذينسخبعضفيوردماأما.متروكان

حديثوهو،وحسنه،حذيفةحديثمن)9937("فصدقوهمسعودابنحدثكموما":بلفظالترمذيوأخرجه

.)بشار(والشواهدالمتعددةبالطرقلاإيتحسنلا

صحيح.حديثوهو(3317/)الحاكمومستدرك(1/411)أحمدالإماممسند

.(1477/)النبلاءأعلاموسيرأحمدمسندمنوالتصحيح؟حرسي:إلى:أ،طفيتحرفت

.(4913/)النهاية.الأراكثمرمنالنضيجهو:الكباث

.(2344/)سعدابنطبقاتفيوالخبر(4502/)النهاية.الوعاءوهوللكنفتعظيمتصغيرهو:كنيف
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:فقال؟بطبيبلكآمرألاقال!،ربيرحمةقال؟تشتهيفماقال،ذنوبيقال؟تشتكيما:لهقالأنه

:فقال.فيهليحاجةلا:فقال-سنتينتركهقدوكان-؟بعطائكلكآمرألا:قال،أمرضنيالطبيب

سورةليليماكليقرأنأنبناتيأمرتإني؟الفقربناتيعلىأتخشى:فقال!.بعدكمنلبناتكيكون

.")1(أبدأفاقةتصبهلمليلةكلالواقعةقرأمن":يقول!يماللهرسولسمعتوإني،الواقعة

عثمانعاتبثم،ليلاعليهصلىالذيهوإنهفيقال،العوامبنالزبيرإلىمسعودبناللهعبدوأوصى

وستينبضععنبالبقيعودفن.أعلمفالله،عماروقيل،عثمانعليهصلىبلوقيل،ذلكعلىالزبير

سنة.

القرشي،محمدأبو،مرةبنكلاببنزهرةبنالحارتعبدبنعوفعبدبنعوف)2(بنالرحمنعبد

بينه!اللهرسول!وآخى،المدينةوإلىالحبشةإلىوهاجر،بكرأبييديعلىقديمأأسلم،الزهري

لهوأرخىكلببنيإلىبعثهحينع!ي!اللهرسولوأمره،بعدهاومابدراوشهد،الربيعبنسعدوبين

الثمانيةوأحد،بالجنةلهمالمشهودالعشرةأحدوهو،للإمارةعليهأمارةليكون،كتفيهبين)3(عذبة

كما،منهمإليهمانتهتالذينالثلاثةأحدثم،الشورىأصحابالستةوأحد،الإسلامإلىالسابقين

بعضفيالوليدبنوخالدهوتقاولوقد،عنهاللهرضيعثمانتقديمفياجتهدالذيهوكانثم،ذكرنا

نفسيفوالذيأصحابيتسبوالا"قاللمج!اللهرسولذلكبلغفلما،المقالفيخالدلهفأغلظالغزوات

.)4(الصحيحفيوهو"نصيفهولاأحدهممدبلغماذهبأأحل!مثلأحدكمأنفقلوبيده

،آلافأربعةمالهبشطرمج!ي!النبيعهدعلىعوفبنالرحمنعبدتصدق:الزهريعن،معمروقال!

ثم،اللهسبيلفيفرسخمسمئةعلىحملثم،دينارألفبأربعينتصدقثم،ألفابأربعينتصدقثم

بنعبدقال!الذيالحديثفأما،التجارةمنمالهعامةوكان.)5(اللهسبيلفيراحلةخمسمئةعلىحمل

بنأنسعن،البنانيثابتعن،زاذانبنعمارةحدثنا،إسحاقبنيحيىحدثنا6"مسنده"فيحميد

ليإن:لهفقال!عفانبنعثمانوبينبينه!ي!اللهرسولآخىهاجرلماعوفبنالرحمنعبدأن،مالك

قال،السوقعلىدلني،أسلمتلهذاما،حائطيكفيلكاللهبارك:فقال،شئتأيهمافاخترحائطين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ضعيف.هـاسناده2(و)2994()894برقمالإيمانشعبفيوالبيهقي068()رقمالسنيابنأخرجه

(12317/)الأصولوجامع(085-844)والاستيعاب(3124/)الطبقاتفي-عوفبناللهعبد-ترجمة

والإصابة(701-2501/)الإسلاموتاريخ(29-168/)النبلاءأعلاموسير(485-3048/)الغابةوأسد

(/2416417-).

.(3591/)النهاية.الشيءطرف:العذبة

الصحابة.فضائلفي(0254)مسلموصحيح،الصحابةفضائلفي(3673)البخاريالإمامصحيح

.(199/)نعيملأبيوالحلية(265)رقمالطبرانيمعجمفيالخبر

.(1383)رقم(704)حميدبنعبدمسند
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لكاللهبارك":فقال!النبيفأتىفتزوجفجمع،والإهاب)3(والأقيطة)2()1(السمنةيشتريفكانفدله

:قال،والطعامالدقيقوتحملالبرتحملراحلةسبعمئةلهقدمتحتىمالهفكثرقال"بشاةولوأولم

قدمتعيرلهافقيل؟الرجةهذهما:عائشةفقالت،رجةالمدينةلأهلسمعالمدينةدخلتفلما

يقول!راللهرسولسمعت:عائشةفقالت.والطعاموالدقيقالبرتحملسبعمئةعوفبنالرحمنلعبد

بأحمالهاأنهاأمهياأشهدك:قالذلكالرحمنعبدبلغفلما")4(حبوأالجنةعوفبنالرحمنعبديدخل"

الله.سبيلفيوأقتابهاوأحلاسها)5(

عن،ثابتعن-زاذانابنهو-عمارةحدثنا،حسانبنالصمدعبدحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

بنالرحمنلعبدعيرقالوا؟هذاما:قالتالمدينةفيصوتاسمعتإذبيتهافيعائشةبينما:قالأنس

،الصوتمنالمدينةفارتجتقال-بعيرسبعمئةوكانتقال-شيءكلتحملالشاممنقدمتعوف

فبلغ"حبواالجنةيدخلعوفبنالرحمنعبدرأيتقد":يقول!اللهرسولسمعت:عائشةفقالت

تفردفقد.اللهسبيلفيوأحمالهابأقتابهافجعلها،قائمالأدخلنهااستطعتلئن:فقالالرحمنعبدذلك

ضعيف.وهوالصيدلانيزاذانبنعمارةبه

لمامخالفمحضفغلط)8(،عفانبنعثمانوبينبينهاخىإنه:حميدبنعبدسياقفي)7(قولهوأما

عنهما.اللهرضيالأنصاريالربيعبنسعدهوإنماوبينهبينهآخىالذيأنمن)9(البخاريصحيحفي

،الأسفاربعضفيالفجرصلاةمنالثانيةالركعةوراءهصلى!صاللهرسولأن)01(الصحيحفيوثبت

.تبارىلاعظيمةمنقبةوهذه

حتىفأخذوها-مئةوكانوا-ديناربأربعمئةبدرأهلمنبقيممنرجللكلأوصىالوفاةحضرتهولما

منامرأةلكلوأوصى،زيفهاوسبقت،صفوهاأدركتفقدعوفبنيااذهب:عليوقال،وعليعثمان

مماليكه.منخلقأوأعتق.السلسبيلمناللهسقاه:تقولعائشةكانتحتىكثيربمبلغالمؤمنينأمهات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

السمينة.:حميدابنمسندوقي،السميذ:أفي

.(157/)النهاية.بهيطبخمستحجريابسمجففلبنوهو،الأقطتصغير.الأقيطة

.(1/83)النهاية.الجلد:لإهابا

كماضعيفوإسناده(3/39)سعدابنوطبقات(264)الطبرانيومعجم(6115/)أحمدمسندفيالحديث

سيأتي.

.(حلس)اللسان.الرحلتحتوالدابةالبعيرظهرولىشىءكلأو،البعيرظهرعلىكساء:الحلس

.(6151/)أحمدالإماممسند

وقوله.:أفي

محظى.غلط:أفي

.الأنصارمناقبفي(0378)رقمالبخاريصحيح

.الوضوءفي(182)رقمالبخاريصحيح
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وترك،الرجالأيديمجلت)1(حتىبالفؤوسقطعذهبذلكمن،جزيلامالاكلهذلكبعدتركثم

بالبقيع.ترعىشاةآلافوثلاثة،فرسومئةبعيرألف

.ألفا)2(بثمانينالثمنربعمنإحداهنفصولحتأربعانساؤهوكان

عنبالبقيعودفن،وقاصأبيبنسعدجنازتهفيوحمل،عفانبنعثمانعليهصلىماتولما

سنة.وسبعينخمس

،الأشفار)4(أهدب،)3(أعين،البشرةدقيق،الوجهحسن،(حمرة)مشرباأبيضوكان

عنه.اللهرضيشيبهيغيرلا،الأصابعغليظ،الكفينضخم،جمةله،أقنى)5(

وأأربعةرابعفكانبمكةقديماأسلم،المشهورعلىجنادةبنجندبواسمه)6(الغفاريذرأبو

ثم،الإسلامبتحية!ي!اللهرسولحيامنأولوهو،الهجرةقبلتقدمتإسلامهوقصة.خمسةخامس

لزمثمالخندقبعدفهاجرالمدينةإلىع!ي!اللهرسولهاجرحتىهناكفكان،وقومهبلادهإلىرجع

.كثيرةأحاديثعنهوروى،وسفراحضرا!ي!اللهرسول

عن،عميربنعثماناليقظانأبيعن،الأعمشرواهما:أشهرهامنكثيرةأحاديثفضلهفيوجاء

أقلتولا،الخضراءأظلتما"قال!ي!اللهرسولأنعمروبناللهعبدعن،الأسودأبيبنحربأبي

ضعف.وفيه")7(ذرأبيمنلهجةأصدقالغبراء

معاويةوديندينهوقعحتىفيهفكانالشامإلىخرجدكرأدوومات،!ي!اللهرسولمات)8(8 ...صولمالم

عندهوليس،السنةهذهمنالحجةذيفيماتحتىبهافأقامالربذةنزلثم،المدينةإلىعثمانفاستقدمه

فيالعراقمنمسعودبناللهعبدقدمإذدفنهعلىيقدرونلاكذلكهمفبينما،وأولادهامرأتهسوى

غسلهفولواوفاتهبعدقدمواوقيل،بهيفعلونكيفوأوصاهم،موتهفحضروا،أصحابهمنجماعة

العملمنالبثريشبهمافيهاوظهروتعجرجلدهاثخنإذامجلاتمجلومجلتتمجليدهومجلت.دكلت:أفي)1(

.(4003/)النهاية.الخشنةالصلبةبالأشياء

.(3136/)سعدابنطبقاتفيالخبر)2(

.(3333/)النهاية.العينواسع:الأعين)3(

.(5942/)النهاية.الأجفانشعرطويلأي:الأشفارأهدب(4)

.(4611/)النهاية.وسطهفيحدبمعأرنبتهورقةطولهالأنففيالقنا:أقنى()5

والاستيعاب(017-1156/)الأولياءوحلية(237-4912/)سعدابنطبقاتفي-الغفاريذرأبي-ترجمة)6(

.(462/)والإصطبة(151-699/و)(1257/)الغابةوأسد(-1916177/)

فيوالحاكم(4/228)الطبفاتفيسعدوابن،الصحابةفضائلفي(1038)الترمذيأخرجهالحديث)7(

.(3342/)المسثدرك

.ومات:أفي)8(
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إلىعفانبنعثمانأرسلوقد،الموتبعدليأكلوهغنمهمنشاةلهميطبخواأنأهلهأمرقدوكان،ودفنه

أهله.(إلى)1فضمهمأهله

وث!اثيرث!اثسنةخلت5ث!

.تقدمكماذلكقبلفذكروهاالجمهوروخالفه،معشرأبيقولفيقبرصفتحكانفيها

العهد.أهلهانقضحين،ثانيةإفريقيةسرحأبيبنسعدبناللهعبدغزاوفيها

بكلامتكلمواأنهمذلكسببوكان،الشامإلىالكوفةأهلقراءمنجماعةالمؤمنينأميرسيروفيها

بلدهعنيجليهمأنعثمانإليهفكتب،أمرهمفيعثمانإلىفكتب،العاصبنسعيدمجلسفيقبيح

وأكرمهمفأنزلهمالكوفةأهلمنقراءإليك()أخرجقدأنهالشامأميرمعاويةإلىعثمانوكتب،الشامإلى

اتباعمنيعتمدونهفيماونصحهمووعظهمبهمواجتمعوأكرمهممعاويةأنزلهمقدموافلما.وتألفهم

وشناعة،بشاعةفيهبكلامعنهموالمترجممتكلمهمفأجابه،والابتعاد)3(الانفرادوتركالجماعة

!و،اللهلرسولالمدحفيوأخذ-منهمنالواقدوكانوا-قريشمدحفيوأخذ،لحلمهمعاويةفاحتملهم

وأظن():قالفيماوقال،قومهفيوشرفهبوالدهمعاويةوافتخر.والتسليموالصلاة،عليهوالثناء

الناسولدقد،كذبت:صوحانبنصعصعةلهفقال،حازماإلايلدلمكلهمالناسولدلوسفيانأبا

له،فسجدواالملائكةوأمر،روحهمنفيهونفخ،بيدهاللهخلقهمنسفيانأبيمنخيرهولمنكلهم

في)4(يتمادونهمفإذاأخرىمرةالنصحلهمبذلثم.والكيسوالأحمق،والفاجرالبزفيهمفكان

لئلا،الشامعنونفاهمبلدهمنأخرجهمذلكفعند،وحماقتهمجهالتهمعلىويستمرون،غيهم

فرطواكونهمقريشفيالقدحعلىكلامهممطاوييشتملكانأنهوذلك،الطغام)5(عقوليشوشوا

التنقيصبهذايريدونوإنما.المفسدينوقمعالديننصرةمن،فيهالقياممنعليهميجبماوضيعوا

وهوتسعةوقيل،عشرةوكانوا،العاصبنوسعيدعثمانيشتمونوكانوا،الغيبورجموالعيب

وأخوهصوحانبنوصعصعة،الحارثأبنمالكواسمه-النخعيوالأشتر،زيادبنكميلمنهم،الأشبه

بنوثابت،النخعيانقيسبن-وعلقمةيزيد()6(بنوالأسود،الأرحبيمالكبنوكعب،صوحانبنزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أهله.مع:طفي

خرص!.:أفي

.والانتفاء:أفي

.متمادون:أفي

النهاية.وأراذلهمالناسأوغادهموقيل،معرفةولامعهعقللامنوالطغام.تحريف،الطغاة:أفي

(3/128).

.(4326/)الطبريتاريخفيلماموافقةوهي،وحدهاأعنالحاصرتينبينما
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بنوعمروالجعدبنوعروة،الأزديكعببنوجندب،العامريزهيربنوجندب،النخعيقيس

الوليدبنخالدبنالرحمنعبدبهمفاجتمعالجزيرةإلىأووادمشقمنخرجوافلما.الخزاعيالحمق

إلىوأنابواإليهفاعتذروا.وتوعدهمفهددهم-ذلكبعدحمصوليثم.الجزيرةعلىنائباوكان-

أصحابهعنإليهليعتذرعفانبنعثمانإلىالنخعيالأشترمالكاوسيرلهمفدعا،عليهكانواعماالإقلاع

معاملةفييكونواأنفاختاروا،أحبواحيثيقيمواأنوخيرهمعنهموكفمنهمذلكفقبل،يديهبين

عليهموأجرى،بالساحلبالمقامفأمرهم،حمصعليهفقدموا،الوليدبنخالدبنالرحمنعبد

بنسعيدإلىيردهمأنعثمانكتابفجاءهعثمانإلىفيهمكتبمعاويةمقتهملمابلويقال.الرزق

العاصبنسعيدمنهمفضج،شراوأكثر،ألسنة(1أذلق)كانوارجعوافلما،إليهفردهم،بالكوفةالعاص

.)2(الدروبيلزمواوأن،بحمصالوليدبنخالدبنالرحمنعبدإلىيسيرهمأنفأمره،عثمانإلى

فعلهلمامسوغةبأسبابمصروإلى،الشامإلىمنهاالبصرةأهلبعضعثمانسيرالسنةهذهوفي

فيالظالمونوهم،فيهوالكلامالحطفيالأعداءويمالىءعليهيؤلبممنهؤلاءفكان،عنهاللهرضي

عنه.اللهرضيالراشدالباروهو،ذلك

منه.اللهوتقبلعنهاللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميربالناسحجالسنةهذهوفي

وث!اثيرأربحسنةكين5ثي

كماذلك)3(قبلكانتأنهاغيرهقولفيوالصحيح،الصواريوقعةكانتفيها:معشرأبوقال

فيوهم-الكوفةأهلمنجمهورهموكانعثمان(طاعة)عنالمنحرفونتكاتبالسنةهذهوفي

أميرالعاصبنسعيدعلىوثاروا،الكوفةعنمنفيونبحمصالوليدبنخالدبنالرحمنعبدمعاملة

مناعتمدوفيمافعلفيمايناظرهمنعثمانإلىوبعثوا،عثمانومنمنهونالوا،عليهوتأئبوا،الكوفة

يعزلأنمنهوطلبوا،القولفيلهوأغلظوا،أقربائهمنأميةبنيمنجماعةوتوليةالصحابةمنكثيرعزل

أمراءإلىوبعث،جداعليهذلكشقحتى،(الصحابةومنالسابقينمن)غيرهمأئمةويستبدلعماله

العاصبنوعمرو،الشامأميرسفيانأبيبنمعاويةإليهفاجتمع،ليستشيرهمعندهفأحضرهمالأجناد

اللهوعبد،الكوفةأميرالعاصبنوسعيد،المغربأميرسرحأبيبنسعدبناللهوعبد،(مصرأمير)

عامربناللهعبدفأشار؟(الكلمةوافتراق)الأمرمنحدثفيمافاستشارهم،البصرةأميرعامرابن

)1(

)2(

)3(

.(2651/)النهاية.وأبلغأفصح:أذلق

.بالدروب:أفي

.تقدمكماقبلأنها:أفي
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)1(وقملدابتهدبرمنفيههووما،نفسهإلاأحدهمهميكونفلا،الشرمنفيههمعمابالغزويشغلهمأن

نفعواتفرقواوإذايرضيلابماوتكلموايغنيلابمااشتغلواوبطلواتفرغواإذاالناسغوغاءفإن)فروته

.(وغيرهمأنفسهم

يردبأنمعاويةوأشار،)3(دابرهمويقطع،المفسدينشأفة)2(يستأصلبأنالعاصبنسعيدوأشار

.جنداوأضعفأقلفإنهم،الشرمنعليهتألبواوماهؤلاءإلىيلتفتلاوأنأقاليمهمإلىعماله

ويأمن،شرهمبهيكفمامنهفيعطيهمبالماليتألفهمبأنسرحأبيبنسعدبناللهعبدوأشار

إليه.قلوبهمبهويعطف،غائلتهم)4(

تعزلأنفإما،يكرهونماالناسركبتقدفإنكعثمانيابعدأما:فقالفقامالعاصبنعمرووأما

إليهاعتذرثم،غلظةفيهكلامالهوقال،عليههمماعلىعمالكفتنزلتقدمأنوإما،يكرهونماعنهم

قررذلكفعند،بهذاعثمانمنليرضواإليهمالناسمنحاضراكانمنعنهليبلغهذاقالإنمابأنهالسرفي

،الثغورإلىالغزوإلىيبعثوابأنوأمر،بالمالأولئكقلوبوتألف،عليهكانواماعلىعمالهعثمان

بنسعيدعليهميدخلأنمنالكوفةأهلامتنعأقاليمهاإلىالعمالرجعتولما،كلهاالمصالحبينفجمع

موسىأباعليهمويوليعثمانيعزلهحتىفيهاالدخولمنيمكنوهلاأنوحلفواالسلاحولبسوا،العاص

يدخلهالاوالله:النخعيالأشتريومئذقالوقد)،الجرعةلهيقالبمكاناجتماعهموكان،الأشعري

وقد،منعهعلىوصممواقتالهمعنسعيذوأحجم(بالجرعةالناسوتواقف،سيوفناحملناماعلينا

واللهأ:يقولمسعودأبوفجعل،عمروبنعقبةمسعودوأبوحذيفةاليومهذافيالكوفةمسجدفياجتمع

فيهايكونولاليرجعنوالله:،)5(يقولحذيفةفجعل.دماءيكونحتىالعاصبنسعيديرجعلا

كرالعاصبنسعيدأنوالمقصود.حيع!يمومحمدعلمتهوقدإلاشيئااليومأعلموما،دممنمحجمة

موسىأباعليهميوليأن)عثمانإلىوكتبوا،الكوفةأهلذلكفأعجب،الفتنةوكسرالمدينةإلىراجعا

لعللهم.وقطعا،لشبههموإزالة،لعذرهمإزاحةسألواماإلىعثمانفأجابهم،بذلك(الأشعري

يهودياكانسبأبناللهعبدلهيقالرجلاأنعثمانعلىالأحزابتألبسببأنعمر)6(بنسيفوذكر

أنهمضمونه،نفسهعندمناخترعهكلاماالناسمنطائفةإلىفأوحى،مصرإلىوصارالإسلامفأظهر

لهفيقول!نعم:الرجلفيقول؟الدنياهذهإلىسيعودمريمابنعيسىأنثبتقدأليس:للرجليقول

سعيد.وأشار،فروتهوحمل:أفي(1)

عليهم.يقضيأنبمعنىوالتعبير(شأف)اللسان.الأصلوالشأفة.تستأصل:أفي(2)

.(2/89)النهاية.أحدمنهميبقىلاحتىجميعهمأي:دابرهموقطع،منهمبقيمنآخر:القومدابر)3(

.(غول)اللسان.دا؟منكرأمر:الغائلة(4)

.طمنساقطالحاصرتينبينما)5(

.(4034/)الطبريتاريخفيالخبر)6(
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،السلامعليهمريمابنعيسىمنأشرفوهو،الدنياهذهإلىيعودأنتنكرفمامنهأفضل!اللهفرسول

ثم،الأوصياءخاتموعلي،الأنبياءخاتمفمحمد،طالبأبيبنعليإلىأوصىكانوقد:يقولثم

الأمروأظهرواعليهفأنكروا.لهليسماولايتهفيمعتدوعثمان،عثمالنمنبالإمرةأحقفهو:يقول

أهلعواممنجماعاتإلىوكتبوا،مصرأهلمنكثيربشزبهفافتتن.المنكرعنوالنهيبالمعروف

،عثمانعلىالإنكارفييجتمعواأنوتواعدوا،فيهوتكاتبوا،ذلكعلىفتمالؤوا،والبصرةالكوفة

الصحابة.كباروعزلهرحمهوذويأقرباءهتوليتهمنعليهينقمونمالهويذكريناظرهمنإليهوأرسلوا

عليهفأشاروافاستشارهمالأمصارمننوابهعفانبنعثمانفجمع،الناسمنكثيرقلوبفيهذافدخل

أعلم.فالله،لهذكرناتقدمبما

أكثروثلاثينأربعسنةكانتلما:قالأبيهعن،محمدبناللهعبدعنرواهفيما)1(الواقديوقال

بن)عليالناسفكلم،أحدمننيلماأقبحمنه)2(ونالواعفانبنعثمانعلى(بالمقالة)الناس

ووالله،فيككلمونيقد(وورائي)الناسإن:لهفقالعليهفدخل،عثمانعلىيدخلأن(طالبأبي

نعلم،مالتعلمإنك،تعرفهلاأميرعلىأدلكولا،تجهلهشيئأأعرفوما،لكأقولماأدريما

وقد،إدراكهاعنكخفيبأمويىخصصناوما،فنبلغكهبشيءخلوناولا،عنهفنخبركشيءإلىسبقناكما

منك،الحقبعملبأولىقحافةأبيابنوما)،صهرهونلت!واللهرسولوصحبتوسمعترأيت

صهرمننلتولقد،رحمأ!اللهرسولإلىأقربوإنك،منكالخيرمنبشيءبأولىالخطابابنولا

عمى،منتبصرماواللهفإنك،نفسكفياللهفالله،(شيءإلىسبقاكولا،ينالالممالمجي!اللهرسول

اللهعبادأفضلأنعثمانياتعلم،لقائمةالدينأعلاموإن،بينلواضحالطريقوإن.جهلمنتعلمولا

وإن،لبينكلأإنفوالله،معلومةبدعةوأمات،معلومةسنةفأقام،وهدىهدي،عادذإماماللهعند

بهوأضلضلجائرإماماللهعندالناسشروإن،أعلالملهالقائمةالبدعوإن،أعلالملهالقائمةالسنن

بالإمامالقيامةيوميؤتى":يقوللمجي!اللهرسولسمعتوإني،متروكةبدعةوأحيامعلومةسنةفأمات

فييرتطمثم،الرحاتدوركمافيهافيدور،جهنمفيفيلقى،عاذر)3(ولانصيرمعهوليس،الجائر

)4(:
إمامتكونأنواحذر،شديدأليمعذابهفإن،ونقمتهسطوتهوأحذركاللهأحذركوإلي"جهنمعمرة

القيامة،يومإلىوالقتالالقتلعليهافيفتحإمامالأمةهذهفييقتليقالكانفإنه،المقتولالأمةهذه

فيهاويمرحون،موجافيهايموجون،الباطلمنالحقيبصرونلاشيعاويتركون،عليهاأمورهاوتلبس

عنفتكمامكانيكنتلو(واللهأما)،قلتالذيلتقولنعلمتواللهقد:عثمانفقال.مرحأ

.(4336/)الطبريتاريخ(1)

منه.ونالواعثمانعلىالناسكثروللاثينأربعسنةكانلما:أفي)2(

.كلماتثلاثبقدرأفيبياضاللفظةمكان)3(

المحدلين.عندمتروكوهو،الواقديروايةمنهو(4)
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وآويت،خلةوسددت،رحماوصلتإني،منكراجئتولا،عليك)1(عبتولا،(أسلمتكولا)

؟هناكليسشعبةبنالمغيرةأنتعلمهلعلييااللهأنشدك،يوليعمركانبمنشبيهأووليت،ضائعا

رحمهفيعامرابنوليتأن)2(تلومونيفلم:قال!نعم:قال؟ولاهعمرأنفتعلم:قال!نعم:قال

(إن)وأنه،)5(صماخيهعلىيطأفإنماأميرأ)4(ولىكلماكانعمرأنسأخبرك:عليفقال؟)3(وقرابته

على)6(ورفقتضعفت،تفعللاوأنت،(العقوبة)فيالغايةأقصىبهبلغثم،بهجاءحرفبلغه

الفضلولكن،لقريبةمنيرحمهمإن)7(لعمري:عليفقال،أيضاأقرباؤكهم:عثمانفقال.أقربائك

أنشدك:عليفقال،وليتهفقد،كلهاخلافتهمعاويةولىعمرأنتعلمهل:عثمانقال.غيرهمفي

معاويةفإن:عليقال!نعم:قال؟منهعمرغلاميرفأمنعمرمنأخوفكانمعاويةأنتعلمهل(الله)

تغيرولا(تنكرفلا)8()فليبلغك،عثمانأمرهذا:للناسويقول(تعلمهاوأنت)دونكالأموريقطع

وحذرا)9(فوعظالناسفخطباالمنبرفصعدإثرهعلىعثمانوخرجعندهمنعليخرجثممعاويةعلى

لابنبهأقررتمبماعليعبتم(والله)فقدألا:قالفيمافكان،وأرعدوأبرق،وتوعدوتهدد،وأنذر

وأأحببتمماعلىلهفدنتم،بلسانهوقمعكم)01(،بيدهوضربكم،برجلهوطئكمولكنه،الخطاب

لأناواللهأما،عليئفاجترأتم،عنكمولسانييديوكففت،كتفيلكموأوطأت،لكمولنت،كرهتم

أقرانكم،لكمأعددتولقد،إليإليهلم:قلتإن،وأقمنعدداوأكثرناصراوأقربنفراأعز

أنطقلمومنطقا،أحسنهأكنلمخلقامنيفأخرجتم،نابيعنلكموكشرت،فضولأعليكموأفضلت

يليكمالذيهوكانلومنعنكمكففتقدف!ني،ولاتكمعلىوعيبكموطعنكمألسنتكمفكفوا،به

كانمنيبلغكانمابلوغفيقصرتمافوالله؟حقكممنتفقدونفماألا،هذامنطقيبدونمنهلرضيتم

واللهشئتمإن:فقالالحكمبنمروانفقام.مالهفضلمن1(بأنه)1أقرباءهيعطيكانعمااعتذرثم،قبلي

الطويل(منأ:الشاعرقالكماوأنتمواللهنحن،السيفوبينكمبينناحكمنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

عليك.بحثتولا:أفي

.أنيلوموننيقال:أفي

كلمتين.أوكلمةبقدرأفيبياضاللفظةمكان

يطأ.فإنماولىمنكلكانعمرأن:أفي

.(صمخ)اللسان.الأذنبمعنىهناالصماخ

وزققت.:أفي

رحمهم.إنأجل:عليفقال:أفي

فيبلغك.:يقالأنالأصوب

.طمنساقطالحاصرتينبينما

.(4338/)الطبريتاريخفيوكذلك،وقهركم:أفي

أقاربه.:أفي
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الثرىدمنفيتبنون)1(مغارسكمبكمفنبتأعراضنالكمفرشنا

نأإليكأتقدمألم،3(اهذافيمنطقكما،وأصحابيدعني،سكتلااسكت:عثمانفقال

عنه.اللهرضيعثمانونزلمروانفسكت.تنطقلا

عرضالشامإلىالخروجعلىعزمحينعثمانودعهلمامعاويةأن:وغيرهعمر)3(بنسيفوذكر

!لمج!اللهرسولبجوارأختارلا:فقال.للأمراءطاعتهمكثيرةقومفإنهمالشامإلىمعهيرحلأنعليه

بلدبهمأضيقأنأخشىإني:فقال؟ينصرونك)4(عندكيكونونالشاممنجيشالكأجهز:فقال.سواه

وأ-لتغتالنالمؤمنينأميريااللهفو:معاويةقال.والأنصارالمهاجرينمنأصحابهعلى!ي!اللهرسول

الوكيل.ونعماللهحسبي:عثمانفقال-لتغزين:قال

المهاجرينمنملأعلىفمر،يدهفيوقوسهالسيفمتقلذوهوعندهمنمعاويةخرجثم

بكلاموتكلمقوسهعلىواتكأعليهمفوقف،والزبير،وطلحة،طالبأبيبنعليفيهم،(والأنصار)

ثم،أعدائهإلىإسلامهمنوالتحذير،عنهتعالىاللهرضيعفانبنبعثمانالوصاة)5(علىيشتملبليغ

.هذايومهمنعينيفيأهيبرأيتهما:الزبيرفقال.ذاهباانصرف

حادياسمعأنهوذلك،المدينةإلىهذهقدمتهمنلنفسهالأمراستشعرمعاويةأن)6(جريرابنوذكر

ارجز،منأ:يقولوهوالعامهذافيالموسمأيامفييرتجز

القسيعوجوضمراتالمطيضوامرعلمتقد

رضيخلفطالزبيروفيعليبعدهالأميرأن

وليلهاالحافيوطلحة

إلىوأشار.الشهباءالبغلةصاحببعدهالأميرإنوالله:عثمانخلفيسيروهوالأحباركعبفقالأ

شاءإنموضعهفيسنذكرهماعلىكانماكانحتى،نفسهفيذلكيزللممعاويةسمعها)7(فلما(معاوية

الثقة.وبهتعالىالله

معارسكم.:(4/933)الطبريوتاريخ:أفي(1)

.واحدةكلمةبقدربياضوبعدهامنطقكوما:أفي)2(

.(345-4434/)الطبريتاريخ)3(

.يكون:أفي()4

مشتمل.:أفي)5(

.(4433/)تاريخهفي)6(

.الطبريعندلماموافقةوهي،أمنزيادةالحاصرتينبينما)7(
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:ماتالسنةهذهوفي:جرير)1(ابنقال

.بدريوهوبالمدينةجبير)2(بنعبسأبو

.)3(أثاثةبنمسطحأيضأومات

.البكيو)4(بنوعاقل

عنه.تعالىاللهرضيعفانبنعثمانالسنةهذهفيبالناسوحج

وث!اثيركملىسنةخلت5ث!

ا)5(عنهاللهرضيعفانبناعثمانمقتلففيها

بنسعدبناللهعبدعليهاولىمصرعنعثمانعزلهحينالعاصبنعمروأنذلكفيالسببوكان

،العاصربئعمرومنمحصورينكانواالمصريينمنالخوارجأنذلكسببوكان.سرحأبي

.(أميرولاخليفةفيبسوءيتكلمواأنيستطيعونلامعهمقهورين)

دأبهمذلكيزلفلم.منهألينهومنعليهمويوليعنهملينزعهعثمانإلى)6(شكوهحتىزالوافما

بنسعدبناللهعبدوالخراجالحربعلىوولى،الصلاةعلىوتركهالحربعنعمرا"7(عزلحتى

فجمععثمانفأرسل.قبيحكلامبينهماكانحتى،بينهمافوقعبالنميمةبينهمافيماسعواثم.سرحأبي

لكخيرلا:لهيقولعمروإلىوبعث،وصلاتها(وحربها)خراجها،مصرعمالةجميعسرحأبيلابن

أمرعثمانمننفسهوفيالمدينةإلىالعاصبنعمروفانتقل،إليفاقدم،يكرهكمنعند)8(المقامفي

علىبأبيهالعاصبنعمرووافتخر،ذلكفيوتقاولا،بنفسأمرهمنكانفيمافكلمه،كبيروشرعظيم

.(4933/)تاريخهفي(1)

.(1188/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته.عمروبنجبربنالرحمنعبدوهو،جبير:إلىطفيتحرفت)2(

(1/187)النبلاءأعلاموسير(556/)الغابةوأسد(336/)سعدابنطبقاتفي-أثاثةبنمسطح-ترجمة)3(

.(3804/)والإصابة

(1/185)النبلاءأعلاموسير(3282/)الطبقاتفي-البكيربنعاقل-وترجمة،غافلإلىطفيتحرف)4(

.(2472/)والإصابة

.أمنزيادة()5

.شكوهحتىعليهيعملونفجعلوا:أفي)6(

.العاصبنعمرو:أفي)7(

الإقامة.فيلكخيرلاإنهيقول:أفي)8(
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بنعمرووجعل.الجاهليةأمرمنفإنههذادع:عثمانلهفقال.منه)1(أعزكانوأنه،عثمانأبي

علىقبيحبكلامفيهويتكفمونعثمان)2(يبغضونجماعةبمصروكان.عثمانعلىالناسيؤئبالعاص

عندهميصلحلامنأو،دونهممنوتوليتهالصحابة(عليةمنجماعةعزلهفي)عليهوينقمون،قدمناما

سعدبناللهعبدواشتغل،العاصبنعمروبعد،سرحأبيبنسعدبناللهعبدمصرأهلوكره.للولاية

الصحابةأبناءمنطائفةبمصرونشأ.وإفريقيةوالأندلسالبربربلادوفتحه،المغربأهلبقتالعنهم

بنومحمد،بكرأبيبنمحمدإلىمسنداذلكعظموكان،عليهوالإنكارحربهعلىالناسيؤلبون

رجب،شهرفيمعتمرينصفةفيالمدينةإلىيذهبونراكبستمئةمننحوااستنفرا)3(حتى،حذيفةأبي

ورقاءبنبديلبنعمروإلىالجميعوأمر،)4(رفاقأربعتحتإليهافساروا،عثمانعلىلينكروا

حمرانبنوسودان)،التجيبي(بشربنوكنانة،البلوي)عديسبنالرحمنوعبد،الخزاعي

عنويدافعالناسيؤلبحذيفةأبيبنمحمدبمصروأقام،بكرأبيبنمحمدمعهموأقبل.(الشكوني

منكرينالمدينةإلىالقوم(هؤلاءبقدوميعلمهعثمانإلىسرحأبيبنسعدبناللهعبدوكتب)هؤلاء

معتمرين.صفةفيعليه

نأقبلبلادهمإلىليردهمإليهميخرجأنطالبأبيبنعلي)5(عثمانأمرالمدينةمناقتربوافلما

الأشرافجماعةمعهوخرج،فبعثهلذلكعليفانتدب،إليهمالناسندببل:ويقال.المدينةيدخلوا

بنسعدعثمانفبعث،معهيخرجأنعمارفأبىلعمارعليفقال.ياسربنعمارمعهيأخذأنوأمره

أشذوامتنع،الإباءكلعمارفأبى،إليهعليمعالخروجعلىليحزضهعمارإلىيذهبأنوقاصأبي

وذلك،ذلكفيإياهوضربهأمرعلىتقدمفيمالهتأديبه)بسببعثمانعلىمتعصباوكان،الامتناع

يحرضوجعل،لذلكعليهعمارفتامر،عثمانفأدبهما،لهبأبيبنعتبةبنعباسشتمه(بسبب

فانطلق،ينزعولميرجعولمعنهيقلعفلم،عليهولامهذلكعنوقاصأبيبنسعدفنهاه،عليهالناس

وأنبهمفرذهم،أمرهفي)6(ويبالغونيعظمونهوكانوا،بالجحفةوهمإليهمطالبأبيبنعلي

)7(عليهوتحتجون،بسببهالأميرتحاربونالذيهذا:وقالوا،بالملامةأنفسهمعلىفرجعوا،وشتمهم

حمىأنهمنهاأشياءفذكروا،عليه)8(ينقمونماذاوسألهم،عثمانفيناظرهمإنهويقال.به

.متروك،الواقديسندهوفي(455-555)8/الطبريضعيف(1)

.ينقصون:أفي)2(

.استنفروا:أفي)3(

.أمراءأربعةفيرفاقأربع:(4348/)الطبريتاريخوفي.راياتأربع:أفي(4)

عنه.اللهرضىعليأ:أفي)5(

.وبتغالون:أفي()6

عليهم.:أفي)7(

.ينقمون:أفي)8(
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الصحابةوتركالولايات)الأحداثولىوأنه،الصلاةأتموأنهالمصاحفحرقوأنه،ا(الحمى

.الناسمنأكثرأميةبني2(وأعطى(الأكابر

لغنمه،ولالإبلهيحمهولم،لتسمنالصدقةلإبلحماهفإنماالحمىأما:ذلكعن3(عليفأجاب

كما،عليهالمتفقلهموأبقى،اختلاففيهوقعماحرقفإنماالمصاحفوأما.قبلهمنعمرحماهوقد

توليتهأما،فأتمهاالإقامةونوىبهاتأهلقدكانفإنه،بمكةالصلاةإتمامهوأما،الأخيرةالعرضةفيثبت

ابنوهو(مكةعلى)أسيدبنعتابع!يماللهرسولولىوقد،عدلاسويارجلاإلايولفلمالأحداث

لخليقإنه":فقالإمارتهفيالناس4(وطعن،حارثةبنزيدبنأسامةوولى،(سنة)عشرين

مفتاحأنلوووالله،الناسعلىقريشايؤثرع!ج!اللهرسولكانفقدأميةبنيقومهإيثارهوأما")5(بالإمارة

عثمانفذكر،بكرأبيبنومحمدعمارفيعليهعتبواإنهم:ويقال.إليهاأميةبنيلأدخلتبيديالجنة

عليهما.يجبكانما6(فيهماأقاموأنه،ذلكفيعذره

نأفذكر،الطائفإلى!ي!اللهرسولنفاهوقد،العاصأبيبنالحكمإيوائهفيعليهوعتبوا

.ردهثمع!ج!اللهرسولنفاهفقد:قال،إليهانفاهثئم،ردهثمالطائفإلىنفاهقدكانع!ي!اللهرسول

فيمالهفيشهدونبهميستشهدوجعل،الصحابةمنبمحضركلهبهذاالناسخطبعثمانأنوروي

،الأعذارتمهدت)7(فلما،هذهعثمانخطبةفشهدوامنهمطائفةبعثواأنهمويروى،لهشهادةفيه

عنهمفصفحبتأديبهمعثمانعلىالصحابةمنجماعةأشار،شبهةلهميبقولم،عللهموانزاحت

مماشيئاينالواولم،أتواحيثمنخائبينفرجعوا،قومهمإلىوردهم.عنهاللهرضي،اوتركهما

عثمانعلىوأشار،منهوسماعهم،عنهبرجوعهمفأخبره،عثمانإلىعليئورجع،ورامواأملواكانوا

تابقدبأنهعليهويشهدهم،أقاربهلبعضالأثرةمنوقعكانممافيهاإليهميعتذرخطبةالناسيخطبأن

كانكما،عنهايحيدلاوأنه،قبله)8(الشيخينسيرةمنعليهكانماعلىالاستمرارإلىوأناب،ذلكمن

والطاعة.بالسمعوقابلها،النصبحةهذهعثمانفاستمع،الأولسنينستمدةفيأولاالأمر

وأتوبأستغفركإنياللهم:وقال،الخطبةأثناءفيبديهرفع،الناسوخطبالجمعةيومكانولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الحمى.فيأنه:طفي

أعطى.وأنه:أفي

.عثمان:أفي

فطعن.:أفي

(2426)صحيحهفيومسلم،الفضائلفي(0373)صحيحهفيوالبخاري(202/)مسندهفيأحمدأخرجه

المناقب.في(63)

فيها.أقامفإنه:أفي

وقبوله.بسطه:العذرتمهيد

فيه.الشيخينسيرة:أفي
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للناسوحصل،أجمعونالمسلمونفبكىبالبكاءعينيهوأرسل،منيكانمماتائبأولإنياللهم،إليك

،الشيخانعليهكانمالزمقدوأنه،بذلكنفسهعلىالناسعثمانوأشهد،إمامهمعلىشديدةرقة

ونزل،ذلكمنأحديمنعلا،عليهالدخولأرادلمنبابه)1(سبلقدوأنه،عنهمااللهرضيوعمربكرأبو

،سؤالأومسألةأولحاجةالمؤمنينأميرعلىالدخولأرادمنوجعل،منزلهدخلثمبالناسفصلى

.مدةذلكمنأحديمنعلا

المصريينانصرافبعدعثمانجاءعلياإنثم:قالأبيهعن،عمربنعليفحدثني:الواقديقال

النزوعمنقلبكفيماعلىاللهويشهد،عليكويشهدونمنكالناس)2(يسمعهكلامأتكلم:لهفقال

علييا:فتقول،الكوفةقبلمنيقدمون)3(آخرينركباآمنولا،عليكتمخضتقدالبلادفإن،والإنابة

رحمكقطعتأفعللمفإن،إليهماركبعلييا:فتقولالبصرةمنآخرونويقدم،إليهماركب

التوبة،نفسهمنالناسوأعلم،فيهانزعالتيالخطبةفخطبعثمانفخرج:قال.بحقكواستخففت

شيئاعابمنعابمافوالله،الناسأيها،بعدأما:قالثم،أهلههوبماعليهوأثنىاللهفحمدفقام

لزمن":يقولع!يماللهرسولسمعتولقد،رشديضلولكن،أعرفهوأناإلاشيئاجئتوما،أجهله

")4(الطريقعنأبعدكانالجورفيتمادىمنإن،الهلكةفييتمادىولا،فليتبأخطأومن،فليتب

أشرافكم،فليأتنينزلتفإذا،وتابنزعفمثلي،وأتوبفعلتممااللهأستغفر،اتعظمنأولفأنا)5(

إليه.إلامذهباللهعنوما،شكرعتقوإن،صبرملكإنكالمرقوقلأكوننفوالله

المؤمنين!أميريا:فقالزيدبنسعيدإليهوقام،بكىمنوبكى()6(يومئذألهالناسفرق:قال

،الناسأكابرمنجماعةبهوجدمنزلهإلىعثمانانصرففلما.قلتماعلىفأتمم!نفسكفياللهالله

بنتنائلة-عثمانامرأةفقالت؟أصمتأمالمؤمنينأميرياأتكلم:فقالالحكمبنمروانوجاءه

النزوعينبغيلامقالةقالولقد،لقاتلوهإنهماللهفو،اصمتبل:الحجابوراءمن-الكلبيةالفرافصة

ذكر()دع:لهفقالت.يتوضا(أن)يحسنوماأبوكماتلقدفوالله؟وذاكأنتوما:لهافقال.عنها

أصمت؟أمأتكلمالمؤمنينأميريا:لعثمانوقال.مروانعنهافأعرض،الحكمأبيهمنونالت،الآباء

)7(ممتنعوأنتكانتهذهمقالتكأنلوددت،وأميأنتبأبي:مروانفقال؟تكلمبل:عثمانلهفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(سبل)اللسان.مطروقةطريقاإليهجعلتكأنكأبحتهإذاالشيءسثلت

تسمعه.:طفي

آخر.:أفي

المحدثين.عندمتروكوهو،الواقديروايةمنهو

وأنا.:أفي

.(4136/)الطبريتاريخعنزيادة

.(4362/)الطبريوتاريخأعنهناوما،ممنع:طفي
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الطبيين،الحزامجاوز)1(حينقلتماقلتولكنك،عليهاوأعانبهارضيمنأولفكنت،منيع

)2(0،
منخير،منهايستغفرخطيئةعلىلإقامةوالله،الذليلالذليلةالخطةأعطىوحين،الزبىالسيلوبلع

البابعلىإليكاجتمعوقد،بالخطيئةلناتقررولمالتوبةلعزمت)3(شئتلووإنك،عليهاخؤفتوبة

أكلمهم.أنأستحيفإني،فكلمهمإليهمفاخرج(قم):عثمانفقال.الناسمنالجبالمثل

جئتمقدكأنكمشأنكمما:)4(فقال،بعضابعضهميركبوالناس،البابإلىمروانفخرج:قال

منملكناتنزعواأنتريدونجئتم،أريدمنإلا(صاحبهبأذنآخذإنسانكل))5(الوجوهشاهت،لنهب

إلىارجعوا،غبهتحمدواولايسوؤكمأمزعليكمليمزن()6(رمتمونالئنواللهأما)،عنااخرجوا،أيدينا

بأيدينا.ماعلىمغلوبيننحنمافوالله،منازلكم

علىدخلحتىمغضباعليفجاء،الخبرفأخبرهعلئاأتىحتىبعضهموخرج،الناسفرجع:قال

مثلمثلكوإن؟!وعقلكدينكعنبتحويلكإلامنكرضيولامروانمنرضيتأما:فقال،عثمان

سيوردكلأراهإنياللهوايم،نفسهولادينهفيرأيبذيمروانماوالله،بهيسارحيثسار)7(الظعينةجمل

.أمركعلىوغلبت،)9(سوقكأذهبت،لمعاتبتكهذامقاميبعدبعائدأناوما،يصدرك)8(لاثم

قد،أ:فقالت،تكفمي:فقال؟أسكتأوأتكلم:فقالتعثمانعلىنائلةدخلتعليئخرجفلما

أصنع؟فما:قال،شاءحيث،)01(يقودكأمروانأطعتوقد،يعاودكليسأنهعليقولسمعت

قتلكمروانأطعتمتىفإنك،قبلكمنصاحبيكسئةوتتبع،لهشريكلاوحدهالثهتتقي:قالت

وهومنكقرابةلهفإنفاستصلحهعليإلىفأرسل،محبةولاهيبةولاقدرأحد)11(عندلهليسومروان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

377و1102/)مرادالحميدعبدلرياضالعربيةالأمثالمعجمانظر:للمثلواردتانوالروايتان،بلغ:أفي

جمهرةفيأيضاوهو،والصعوبةالشذةفيغايتهيبلغللأمرالمثلهذاويضرب،المثللمصادرذكروفيه(442و

.(1/522)للعسكريالأمثال

فيغايتهيبلغللأمرأيضاويضرب:لمصادرهذكروفيه(1/22)العربيةالأمثالمعجمفيوالمثل،وخلف:أفي

.والشدةالصعوبة

.(4362/)للطبريموافقهناوما،التوبةتقريب:أفي

.متروكوهو،الواقديالسندوفي(556)8/الطبريضعيف

.(شوه):اللسان.قبحت:الوجوهشاهت

.كلماتثلاثبقدرأفيبياضالقوسينمكان

.(ظعن)اللسان.تكونلاأوالمرأةفيهتكونالهودج:الظعينة

.(صدر)اللسان.يصدرولايورديتضهلاثمأمرأيبتدىءللذيويقال،الرجوعومعناهالوردنقيضالضدر

الأشبه.هيولعلها؟شرفك:(4362/)الطبريتاريخوفيط،أفيكذا

.(4362/)الطبريتاريخعنالزيادة

.الناسعند:الطبريتاريخوفي،اللهعند:طفي
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بعائد.لستأنيأعلمتهقد:وقال،يأتيهأنفأبىعليإلىعثمانفأرسلقال.يعصىلا

:فقال،تكلم:فقال؟أسكتأوأتكلم:فقالعثمانإلىفجاءفيه)نائلةقولمروانوبلغ:قال

ليأنصحواللهفهي،وجهكلكفأسوىء)2(بحرفتذكرهالاعثمان)1(فقال-.الفرافصةبنت(نائلةإن

.(مروانفكف:قال).منك

مصرمنالثانيةللمرةعثمانإلىالأحزابمجىءذكر

السنة(هذهمنشوالفيوغيرهاأ

علىالأمرووجدوا،بسببهعثمانعلىعليوغضب،مروانخبربلغهملماالأمصارأهلأنوذلك

البصرة(أهلو)الكوفةوأهلمصرأهلفكاتب(صاحبيهسيرةيسلكولم)يتغيرلمعليهكانما

يدعون،والزبيروطلحةعليئلسانوعلى،بالمدينةالذينالصحابةلسانعلىكتبوزورت،وتراسلوا

.اليومالجهادأكبروأنه،الدينونصرةعثمانقتالإلىالناس

أيضا،غيرهموقاله،عثمانوأبيحارثةوأبيوطلحةمحمدعنالتميميعمربنسيفوذكر)3(

المقلل،أمراءأربعةعلىرفاقأربعفيمصرأهلخرج،وثلاثينخمسسنةشوالفيكانلما:قالوا

بشربنوكنانة.البلويعديسبنالرحمنعبدالرفاقعلى.ألف:يقولوالمكثر،ستمئةيقوللهم

حرببنالغافقيجميعاالقوموعلى،السكونيوقتيرة)5(،السكونيحمرانبنوسودان،)4(الليثي

الإسلامفأظهرذمياأصلهوكان-السوداءابنومعهم،حجاجاللناسيظهرونفيماوخرجوا،العكي

،(أيضا)رفاقأربعفيعدتهمفيالكوفةأهلوخرج-اللهقبحه،وفعليةقوليةبدعاوأحدث

وعلى،الأصمبناللهوعبد،الحارثيالنضربنوزياد،النخعيوالأشتر،صوحانبنزيد:وأمراؤهم

،العبديجبلةبنحكيممعراياتأربعفيأيضاعدتهمفيالبصرةأهلوخرج.الأصمبنعمروالجميع

،السعديزهيربنحرقوصكلهموعليهم،العبديعبادبنوذريح،القيسيضبيعةبنشريحبنوبشر

البصرةوأهل،الزبيرتأميرعلىعازمونالكوفةوأهل،طالبأبيبنعليولايةعلىمصرونمصروأهل

حولتوافواحتىبلدهممنطائفةكلفسار،سيتمأمرهاأنفرقةكلتشكلا.طلحةتوليةعلىمصممون

،بالأعوصوطائفة،خشببذيمنهمطائفةفنزلشوالشهرفي،كتبهمفيتواعدواكما،المدينة

الناسليخبرواأيديهمبينوعيوناقصادافبعثوا،المدينةأهلمنوجلعلىوهم،المروةبذيوالجمهور

له.فقال:أفي(1)

وجهك.إلىفأسوء:طفي(2)

.(4348/)الطبريتاريخفيوالخبر..سيفوقال،البرالجهادأكبروأنه:أفي)3(

.تقدموقد.التجيبي:الطبريتاريخفي(4)

السكوني.فلانبنقتيرة:الطبريتاريخفي()5
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واستأذنوا،لذلكإلاجئناما،عمالهبعضمنالواليهذاوليستعفوا،لغيرهلاللحججاؤوا(إنماأأنهم

منطائفة،وجاءتالمدينةمنواقتربوافتجاسروا،عنهونهىدخولهمأبىالناسفكل،للدخول

حمراء(بشقيقتماهمعتم،أفواف)4(حلةعليه،الزيت)3(أحجارعندعسكر(فيئوهوعليإلىالمصريين

قميص.عليهوليسالسيفمتقلدا،يمانية

وطردهم،بهمفصاحالمصريونعليهفسلم،إليهاجتمعفيمنعثمانإلىالحسنابنهاسرحوقد

فارجعوا،!ي!محمدلسانعلىملعونونخشبوذيالمروةذيجيشأنالصالحونعلملقد:وقال

جماعةفيوهوطلحةالبصريونوأتى،ذلكعلىعندهمنوانصرفوا!نعم:قالوا،اللهلاصبحكم

عليقالكمالهموقالواطردهمبهمفصاحعليهفسلموا-عثمانإلىابنيهأرسلوقد-جنبإلىأخرى

وأظهروا،قومهمإلى(منهم)فريقكلفرجع،الكوفةأهلعلىالزبيرردكانوكذلك،مصرلأهل

قليلغيركانفما،المدينةإلىعائدينكرواثم،راجعينأياماوساروا،بلدانهمإلىراجعونأنهمللناس

دارعندوجمهورهم،بهاوأحاطواالمدينةعلىزحفواقدالقوموإذا،التكبيرالمدينةأهلسمعحتى

ذلكعلىالناسوأقام،بيوتهمولزمواالناسفكف،امنفهويدهكفمن:للناسوقالواعفانبنعثمان

أميرذلككلوفي،عازمونهمماعلىولا،صانعونالقومما(الناس)يدريولاكلههذا.أياما

وأولئكالمدينةأهلوراءهفيصلي،بالناسفيصليدارهمنيخرجعنهاللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنين

مصر:لأهلعليقالحتى،رجوعهمعلىويعذلونهميؤنبونهمهؤلاءإلىالصحابةوذهب،الاخرون

البصريونقالوكذلك-بقتلناكتابابريدمعوجدنا:فقالوا؟رأيكمعنورجوعكمذهابكمبعدردكمما

الصحابة:لهمفقال.أصحابنالننصرجئنا)7(إنما:مصركلأهلوقال.للزبيروالكوفيون،لطلحة

:فقالوا،عليهاتفقتمأمرهذاإنما؟مراحلبينكموصارافترقتموقد،أصحابكممنبذلكعلمتمكيف

عننزلإن(أنه)يعنون-نعتزلهونحنليعتزلنا،الرجلهذافيلناحاجةلا،أردتمماعلىضعوه

يسير،بريداالطريقفيوجدوا)8(بلادهمإلىرجعوالما،كرذفيماالمصريونوكان-امناتركوهالخلافة

)1(فيأ

)2(فيأ

)3(أحجا

)4(فيأ

جبم

)5(الشقة

)6(فيط

)7(فيأ

)8(فيأ

.الدخولفيواستأذنوا:

عسكر.علىوهو:

.(1/901)البلدانمعجم.الاستسقاءصلاةموضعوهو،الزوراءمنقريببالمدينةموضع:الزيتر

الأفواف.أفوافحلةوعليهخرج:عئمانحديثوفي.اليمنبرودمنضرب:والفوف،ألوابحلة:

.(فوف)اللسان.أفوافوحلةأفوافبرديقال،فوفة:الفوفوواحدة،القطنوهوفوف

.(شقق)اللسان.ثوبنصفهيوقيل،شقيقةوتصغيرها،الئيابمنجنس:

.(4035/)الطبريتاريخفيوالخبر.بمعنىوهما،أرسل:

رجعنا.:

بلدتهم.:
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وبصلب،(منهم)طائفةبقتلالأمرفيهعثمانلسانعلىكتابا"ا(إداوةفيمعهفإذا،ففتشوهفأخذوه

غلمانأحدوالبريد،عثمانبخاتمطابعالكتابعلىوكان،وأرجلهممنهمآخرينأيديوبقطع،اخرين

فيالمؤمنينأميرالناسفكلم،الناسعلىبهوداروابالكتابجاؤوارجعوافلما،جملهوعلىعثمان

قدوالخاتم،ذلكمنبشيءدريتولا،أمليتولا)2(كتبتلافواللهوإلابذلكعليبينةفقال،ذلك

.الكاذبونوكذبه،ذلكفيالصادقونفصدقه،الخاتمعلىيزور

بنمحمدويولي،سرحأبيابنعنهميعزلأنعثمانمنسألواقدكانوامصرأهلإن:ويقال

وآخرينأبكرأبيبنمحمدبقتلالكتابومعهالبريدذلكوجدوا)3(فلما،ذلكإلىفأجابهم،بكرأبي

كثيرأذهانفيذلكفدخل،الناسعلىبالكتابوطافوا،شديداحنقاعليهحنقواوقدفرجعوا)4(،معه

.الناسمن

معهكانالذيأن،يساربنالرحمنعبدعمهعن،إسحاقبنمحمدطريقمن(هجريرابنوروى

.لعثمانجملعلى،السلميالأعورأبومصرإلىعثمانجهةمنالرسالةهذه

علىبالقدومالناسيأمرونالمدينةمنالآفاقإلىكتبواالصحابةأنالطريقهذهمن6(جريزابنوذكر

عليجهةمنكتبواكما،عليهممزورةكتمثكتبتوإنما،الصحابةعلىكذبوهذا،ليقاتلوهعثمان

فإنه،أيضأعثمانعلىالكتابهذازوروهكذا،أنكروهاعليهممزورةكتباالخوارجإلىوالزبيروطلحة

منعينهفيأحقروهم،كلهاالأيامتلكفيبالناسيصليعثمانواستمر.أيضابهيعلمولمبهيأمرلم

!ي!اللهرسولعليهايعتمدكانالتيالعصايدهوفي،المنبرعلىوقامالجمعاتبعضفيكانفلما،التراب

منه،ونالفسبهأولئكمنرجلإليهفقام،بعدهمنعنهمااللهرضيوعمربكرأبووكذلك،خطبتهفي

بنيحيىعن،زيدبنأسامةحدثني:)7(الواقديقالكما،يومئذمنفيهالناسفطمع،المنبرعنوأنزله

كانالتي!مالنبيعصاعلى،يخطبأعثمانإلىأنظرأنابينا:قال،أبيهعن،حاطببنالرحمنعبد

العصاوأخذ،المنبرهذاعنفانزلنعثل)8(ياقم:جهجاهلهفقال،وعمربكروأبوعليهايخطب

،تدودفرأيتها،الأكلةأصابتهحتىالجرحفبقي(فيها)منهاشظيةفدخلتاليمنىركبتهعلىفكسرها

.كتاب:يقالأنالصواب(1)

كتبت.ما:أفي)2(

.وجدوارجعوافلما:أفي)3(

.مكررةوهي،ذلكإلىفأجابهم:الأصلفي(4)

.(4/363)تاريخه(5)

.(4/936)نفسهالمصدر()6

.(366367-4/)الطبريتاريخفيالخبر)7(

منهنيلإذاعثمانوكان،عنهاللهرضيعثمانيشبهكانإنهقيل،اللحيةطويلكان،مصرأهلمنرجل:"نعثل")8(

.(نعثل)اللسان.هذاغيرعيبافيهيجدونيكونواولم،لحيتهلطولالمصريالرجلبهذاشبهوعيب
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وأخرجةإلااليومذلكبعدخرجفما،مضببةفكانت،فشدوهابالعصاوأمر(وحملوه)عثمانفنزل

فقتل.حصرحتى،خرجتين

عن،عمربناللهعبيدعن،إدريسبناللهعبدحدثنا،إبراهيمبنأحمدوحدثنا:جريرابنقال

بأكلة.المكانذلكفيفرمي،ركبتهعلىفكسرهاعثمانيدفيكانتعصاأخذالغفاريالجهجاهأن:نافع

عثمانخطب:قالحبيبةأبيعن،عقبةبنموسىعن،الزنادأبيابنوحدثني:)1(الواقديوقال

معك،وركبناهانهابير)2(ركبتقدإنكالمؤمنينأميريا:العاصبنعمروفقالأيامهبعضفيالناس

يديه.وشهرالقبلةعثمانفاستقبل.(معك)نتبفتب

إليهفقامالناسخطبذلكبعدكانلماثم.يومئذمنباكيةولاباكياأكثريوماأرفلم:حبيبةأبوقال

فانزل،)4(وجامعةعباءةعليهابهاجئناقد)3(شارفهذهإنألاعثمانيا:(إليه)فصاحالغفاريجهجاه

فقال.الدخانجبلفينطرحكثمالشارفعلىولنحملكالجامعةفيولنطرحكالعباءةفيفلندرجك

فيه.رأيتهيوماخروكان:حبيبةأبوقال.عثماننزلثم،بهجئتماوقبحاللهقبحك:عثمان

منأولكان:قال.سعدبنعامرعن،أبيهعن،إسماعيلبنبكرأبوحدثني:الواقديوقال

جبلةيدوفي،قومهناديفيوهوعثمانبهمر؟الساعديعمروبنجبلةالسيءبالنطقعثمانعلىاجترأ

علىأقبلثم،وكذاكذاقالرجل؟عليهتردونلم:جبلةفقال،القومفردسلمعثمانمرفلما،جامعة

بطانة؟أي:عثمانفقال،هذهبطانتكلتتركنأوعنقكفيالجامعةهذهلأطرحنوالله:فقالعثمان

كريزبنعامربناللهوعبد،تخيرتهومعاوية،تخيرتهمروان:فقال،الناسلأتخير(إنيأفوالله

دمه،!ي!اللهرسولوأباح،بذمهالقرآننزلمنمنهم،تخيرتهسرحأبيبنسعدبناللهوعبد،تخيرته

.اليومهذاإلىعليهمجترئينالناسزالفماعثمانفانصرفقال

الشريد.بنعثمانعن،نقاخةبنرافعبناللهعبيدعن،صالحبنمحمدوحدثني:الواقديقال

لأقتلنكوالله!نعثليافقال،جامعةومعه،دارهبفناءوهوالساعديعمروبنجبلةعلىعثمانمر:قال

المنبرعلىوعثمان،أخرىمرةجاءهثم.النارحرةإلىولأخرجنك،جرباءقلوصعلىولأحملنك

عنه.فأنزله

فيفقالأيضافخطبهمالمنبرصعدالجمعةيومبالناسصلىأنبعدعثمانأنعمربنسيفوذكر

،!محمدلسانعلىملعونونأنكمليعلمونالمدينةأهلإنفوالله،اللهالله!الغرباءهؤلاءيا:خطبته

.(4366/)الطبريتاريخفيالخبر(1)

.القاموس.المهالك:والنهابيرالنهابر2()

.(شرف)اللسان.المسنةأوالمسن:الإبلمنالشارف)3(

القيد.:الجامعة(4)
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أشهدأنا:فقالمسلمةبنمحمدفقام،بالحسنإلاالسيءيمحولااللهفإن،بالصوابالخطأ)1(فامحوا

أخرىناحيةمنإليهفثار.الكتابفيإنه:فقالثابتبنزيدفقام،فأقعدهجبلةبنحكيمفأخذه،بذلك

منأخرجوهمحتىالناسفحصبوابأجمعهمالقوموثار،نطعيا:وقالفأقعده)2(مريرةأبيبنمحمد

المصريونوكان،دارهوأدخلفاحتمل،عليهمغشياالمنبرمنصرعحتىعثمانوحصبوا،المسجد

ياسر.بنوعمار،جعفربنومحمد،بكرأبيبنمحمدإلايساعدهمأنالناسمنأحدفييطمعونلا

رجعواثم،بالناسحلومابثهمإليهويشكونيعودونهأناسفيعثمانإلىوالزبيروطلحةعليوأقبل

المحاربةفيثابتبنوزيد،عمروابن،هريرةأبومنهم،الصحابةمنجماعةواستقبل،منازلهمإلى

.يشاءمااللهيقضيحتىوسكنواأيديهمكفوالماعليهميقسمإليهمفبعث،عثمانعن

عنهاللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميرحصرذكر)3(

مغشياوسقط،المنبررأسفيوهو،عثمانالمؤمنينأميروشج،الجمعةيوموقعماوقعلما

دارهإلىوألجؤوه،الناسمنالأخلاطالأجلافأولئكفيهوطمع،الأمروتفاقمدارهإلىواحتمل،عليه

أبناءمنجماعةإليهوسار،بيوتهمالصحابةمنكثيرولزم،لهمحاصرينبهاوأحاطوا،عليهوضيقوا

بناللهوعبد-الدارأميروكان-الزبيربناللهوعبد،والحسينالحسنمنهم،ابائهمأمرعن،الصحابة

نأرجاءالناسبعضوأسلمه،منهمأحدإليهيصلأندونهويناضلون،عنهيحاجونوصاروا،عمرو

بنمروانإليهميسلمأو،نفسهيعزلأنإمامنهطلبواقدكانوافإنهم،سألوامماواحدةإلىأولئكيجيب

فكانالمسجدعنعثمانوانقطع،)4(الخارجيننفسفيكانالقتلأنأحدخلدفييقعولم،الحكم

الأيامهذهفي(بالناس)يصليوكان،آخرهفيبالكليةأنقطعثم،الأمرأوائلفيقليلاإلايخرجلا

قتلأنذلكاخركانحتى.يوماأربعينوقيل.شهرمنأكثرالحصر)5(استمروقد.حرببنالغافقي

تعالى.اللهشاءإنسنبينهماعلى،عنهاللهرضيشهيدأ

بنطلحة،محصوروعثمانالمدةهذهفيبالناسيصليكانالذيأنجريرابنذكرهوالذي

.)6(اللهعبيد

يجمعوكان،حنيفبنسهلبهموصلى،أيوبأبووصلى،أيضاصلىعليأأنالواقديوروى

الخطايا.:أفي(1)

.مرة:أفي)2(

عنه.اللهرضيعثمانالمؤمنينأميرحصرصفة:أفي)3(

عليه.الخارجينأولئكأنفسفيكانكمايقتلأن:أفي(4)

.الحصار:أفي()5

.الانقطاعهذاإلىإشارةهامشهوفي."عنالبخاريصحيحوفي":طفيبعدها)6(
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سنوردأموروجرت،بأشياءذلكغبوبفيالناسخاطبوقد،بعد)1(بهمصلىالذيوهو،عليبهم

.المستعانوباللهتيسرمامنها

قال:قالجاوانبنعمروعن،حصينحدثنا،عوانةأبوحدثنا،بهزحذثنا:أحمد)2(الإمامقال

في)افزعمناالناس:فقالاتجاءناإذمنزلنافينحنفبينا،بالمدينةفمررناحجاجاانطلقنا:الأحنف

حتىفتخللتهم:قال،المسجدفينفرعلىمجتمعونالناسفإذا،وصاحبيأنافانطلقت،(المسجد

بأسرعذلكيكنفلم:قال،وقاصأبيبنوسعدوطلحةوالزبيرطالبأبيبنعليفإذا،عليهمقمت

هاهنا:قال!نعمقالوا؟الزبيرهاهنا:قال!نعم:قالوا؟عليهاهنا:فقال،يمشيعثمانجاءأنمن

إلهلاالذيباللهأنشدكم:قال!نعم:قالوا؟(وقاصأبيبن)سعدهاهنا:قال!نعم:قالوا؟طلحة

اللهرسولفأتيتفابتعته"لهاللهغفرفلانبنيمربديبتاعمن":قال!ي!اللهرسولأنأتعلمون،هوإلا

باللهأنشدكم:قال!نعم:قالوا"لكوأجرهمسجدنافياجعله":فقال،ابتعتهقدإني:فقلت!!ي!

فأتيت،وكذابكذافابتعتها"رومةبئريبتاعمن":قالع!ي!اللهرسولأنأتعلمونهوإلاإلهلاالذي

")3(لكوأجرهاللمسلمينسقايةاجعلها":قال-رومةبئريعني-ابتعتها(قد)إنيفقلت!ي!اللهرسول

يومالقوموجوهفينظرلمجيواللهرسولأنأتعلمونهوإلاإلهلاالذيباللهأنشدكم:قال!نعم:قالوا

:قالوا؟عقالأولاخطامأيفقدونماحتىفجهزتهم"لهاللهغفرهؤلاءيجهزمن":فقالالعسرةجيش

.انصرفثم،اشهداللهم،اشهداللهم،اشهداللهم:قال)4(!نعماللهم

.صفراءملاءةوعليه)6(عثمانجاءإذ:وعندهحصينحديثمن)5(النسائيورواه

أخرىطريق

أوسبنالحكمبنالقاسمحدثني،القواريريعمربن)8(اللهعبيدحذثني:أحمد)7(بناللهعبدقال

:قال.أبيهعنأسلمبنزيدعن،المدينةأهلمن،الأنصاريالزرقيعبادةأبوحدثني،الأنصاري

عثمانفرأيت،رجلرأسعلىإلايقعلمحجزألقيولو،الجنائزموضعفيحصريومعثمانشهدت

أيها:قالثم،فسكتوا؟طلحةأفيكم!الناسأيها:فقال،جبريلمقامتليالتيالخوخةمنأشرف

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

العيد.بهمصلى:أفي

بطرقه.صحيححديثوهو(71-107/)أحمدمسند

أحمد.ومسندأمنهناوما،"أجرهاولك":طفي

أحمد.ومسندأمنهناوما"فقال":طفي

.(6433)رقمالمساجدوقففي(6141/)الكبرىالسنن

النسائي.وسننأمنهناوما"رجل":طفي

ضعيف.وإسناده(1/75)أحمدمسند

.الرجالكتبمنوالتصحيح،اللهعبد:المطبوعفي
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فقال،اللهعبيدبنطلحةفقام؟)1(طلحةأفيكم!الناسأيها:قالثم،فسكتوا؟طلحةأفيكم:الناس

ثم،مراتثلاثآخرإلىندائيتسمعقومجماعةفيتكونأنكأرىكنتما؟هاهناأراكألا:عثمانله

معهليس،وكذاكذاموضعفي!ي!اللهرسولمعوأنتأناكنتيومتذكرطلحةيااللهأنشدك؟تجيبنيلا

نبيمنليسإنهطلحةيا":!ي!اللهرسوللكفقال:قال!نعم:فقال؟وغيركغيريأصحابهمنأحد

فيمعيرفيقي(يعنيني)هذاعفانبنعثمانوإن،الجنةفيمعهأمتهمنرفيقأصحابهمنومعهإلا

.يخرجوهلم،انصرفثم!نعماللهم:طلحةفقال"الجنة

أخرىطريق

،الأنصارياللهعبدبنمحمدحدثنا،المقدميبكرأبيبنمحمدحدثنا:أحمد)2(بناللهعبدقال

أصيبيومالدارشهدت:قال.القشيريحزن)4(بنثمامةعن،الجريريعن،حق)3(بنهلالحدثنا

أنشدكما:فقال؟لهفدعيا،عليألباكماللذينصاحبيكمليادعوافقال،اطلاعةعليهمفأطلع،عثمان

منالبقعةهذهيشتريمن:فقال،بأهلهالمسجدضاقالمدينةقدملما!ي!اللهرسولأنأتعلمان)5(الله

بينفجعلتها،ماليخالصمنفاشتريتها؟"الجنةفيمنهاخيروله،كالمسلمينفيهافيكونمالهخالص

قدملما!ي!اللهرسولأنأتعلموناللهأنشدكم:قالثم.ركعتينفيهأصليأنتمنعونيوأنتم،المسلمين

مالهخالصمنيشتريهامن":!صاللهرسولفقالرومة(بئر)إلامنهيستعذببئرفيهايكنلمالمدينة

وأنتم،مالي(خالص)منفاشتريتها؟"الجنةفيمنهاخيروله،المسلمينكدلاءفيهادلوهفيكون

.!نعماللهم:قالوا؟العسرةجيشصاحبأنيتعلمونهل:قالثم.منهاأشربأنتمنعوني

واحد.وغيرالدوريوعباس)7(الدارميالرحمنعبدبنالثهعبدعن:الترمذي)6(رواهوقد

الحجاجأبيبنيحيىعن،عامربنسعيدعنكلهمأيوببنزيادعن:النسائيول(وأخرجه

.(1)0صحيححسن:الترمذيوقال،بهالجريريمسعودأبيعن،المنقري)9(

الله.عبيدبنطلحة:أفي(1)

حسن.وإسناده(75-1/74)أحمدمسند)2(

.الرجالكتبمنوالتصحيح،إسحاقبنهلال:والمطبوعالأصلفي)3(

خطا.؟جزء:طفي)4(

.أتعلمون:أفي()5

المناقب.في(3037)الترمذيجامع)6(

.الرازي:أفي)7(

.36()58رقمللنسائيالمجتبىوفي،المساجدوقففي(6435)رقم(6431/)الكبرىالسنن)8(

.263(31/)الكمالتهذيبينظر.بصريمنقريوهو،البصري:أفي()9

نص-وكما،منهالمطبوعفيكما،حسبتحسينهعلىاقتصرالترمذيالإمامفإن،يصحولاالترمذيعننقلهكذا(01)
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أخرىطريق

بنعمروحدثنا)3(-الفضلابنيعني-القاسمحدثنا،الصمد)2(عبدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

بنعمارفيهم،!ي!اللهرسولأصحابمنرجالأعثماندعا:قال،الجعدأبيبنسالمعن،مرة

يؤثركان!ي!اللهرسولأنأتعلموناللهنشدتكم)4(،تصدقونيأنأحبوإنيسائلكمإني:فقال،ياسر

الجنةمفاتيحبيديأنلو:فقال.القومفسكت؟قريشسائرعلىهاشمبنيويؤثر،الناسعلىقريشا

أحدثكماألا:عثمانفقالوالزبيرطلحة(إلى)فبعث.اخرهمعندمنيدخلواحتىأميةبنيلأعطيتها

وأمهأبيهعلىأتىحتىالبطحاءفينتمشىبيديأخذ.!ي!اللهرسولمعأقبلت-(عمارا)يعني-عنه

:قالثم"آصبر":لمجي!النبيلهفقال؟هكذاالدهر،اللهرسوليا:عمارأبوفقال،يعذبونوهم

الكتب.أصحابمنأحديخرجهولمأحمدبهتفرد."فعلتوقدياسرلآلآغفراللهم"

أخرىطريق

مطر،عنيذكر)6(سلمةأبامسلمبنمغيرةسمعت،سليمانبنإسحاقحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

فإني؟تقتلوننيعلام:فقال،محصوروهوأصحابهعلىأشرفعثمانأن:عمرابنعن،نافععن

فعليهإحصانهبعدزنىرجل،ثلاثبإحدىإلامسلمامرىءدميحللا":يقولع!ي!اللهرسولسمعت

جاهليةفيزنيتمافوالله."القتلفعليهإسلامهبعدارتدأو،القود)7(فعليهعمداقتلأو،الرجم

اللهإلاإلهلاأنأشهدإني،أسلمتمنذارتددتولا،منه)8(نفسيفأقيدأحداقتلتولا،إسلامولا

ورسوله.عبدهمحمداوأن

.(به)سليمانبنإسحاقعن،الأزهربنأحمدعن)9(النسائيرواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لينالحجاجأبيبنيحيىالترمذيإسنادوفي.بشار(الدكتورطبعةمن536)6/الأشرافتحفةفيالمزيعليه

.)بشار(الحديثفتحسن،صدوقوهو،حقبنهلالتابعهلكن،الحديث

لانقطاعه.ضعيفوإسناده(1/62)أحمدمسند

خطأ.؟اللهعبد:أفي

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأوهو؟المفضل:طفي

أنشدكم.:أفي

حسن.حديثوهو(1/63)أحمدمسند

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأ،سلمةأنسلمبنمعاوية:طفي

للمسند.موافقهناوما،القتل:طفي

.(قود)المنيرالمصباح.قودابهقتله:بالقتيلالقاتلالأميروأقاد،القصاص:القود

.(5704)رقم(7301/)النسائيسنن
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أخرىطريق

327

بنأمامةأبيعن،سعيدبنيحيىحدثنا،زيدبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

دخلناهإذامدخلاندخلوكنا:قال،محصوزوهو،الدارفيعثمانمعكنت:قال،حنيفبنسهل

إنهم،فقال،لونهمنتقعاإلينافخرجلحاجتهيوماعثمانفدخل:قال،البلاطعلىمنكلامسمعنا

سمعتفإني؟يقتلوننيوبم:قال،المؤمنينأميريااللهيكفيكهمفقلنا:قال.انفابالقتلليتواعدوني

بعدزنىأو،إسلامهبعدكفررجل،ثلاثباحدىإلامسلمامرىءدميحللا":يقول!ي!اللهرسول

منذبدينيبدلاتمنيتولا،قطإسلامولاجاهليةفيزنيتمافوالله"نفسبغيرنفساقتلأو،إحصانه

.؟يقتلوننيفبم،نفساقتلتولا،لهاللههداني

.أمامة)3(أبوحدثني،سعيدبنيحيىعن،زيدبنحمادحديثمن)2(الأربعةالسننأهلرواهوقد

وقد.حسن:الترمذيوقال).فذكره،عثمانمعكنا:قالاربيعةبنعامربناللهوعبد:النسائيزاد

.(فرفعهسعيدبنيحيىعنسلمةبنحمادرواه

أخوىطريق

عن،أبيهعن-إسحاقأبيابنيعني-يونسحدثنا،اقطنأبواحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

شهدمنباللهأنشد:فقال،محصوروهو(القصرمن)عثمانأشرف:قال،الرحمنعبدبنسلمةأبي

وأنبيإلاعليكليس،حراءاسكن":قالثمبقدمهفركله)5(الجبلاهتزإذحراءيوم!ي!اللهرسول

بيعةايوماع!ي!اللهرسولشهدمنباللهأنشد:قالثم.رجاللهفانتشد،معهوأنا"شهيذأوصديق

فانتشد؟ليفبايع.")6(عثمانيدوهذهيديهذه":فقالمكةأهلإلىالمشركينإلىبعثنيإذالرضوان

له)8(ببيتالمسجدفيالبيتبهذالنا)7(يوشعمن":قال!يماللهرسولشهدمنباللهأنشدثم.رجاذله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

صحيح.حديثوهو(165/)أحمدمسند

في)2533(ماجهابنوسنن،الدياتفي(2045)داودأبيوسنن،الفتنفي(2158)الترمذيوسنن

.(9104)رقم(29-719/)النسائيسنن.الحدود

أسامة.أبيعنسعيدبنيحيىعن:طفي

صحيح.حديثوهو،(195/)أحمدمسند

عنه.والاستدراك(342)-عثمانترجمة-عساكرابنوتاريخللمسندموافقهناوما.فوكزه:أفي

دمشقتاريخفيتردولم)أ(فيولاأحمدمسندفيوليست"الأخرىعلىإحداهمايديهووضع":هذابعدطفي

أحمد.مسندمنينقلالذي)342(

وسع.من:أفي

الجنة.فيبيتالهبنيت:طفي
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شهدمنباللهوأنشد)1(:قالثم.4رجالهفانتشد.المسجدبهفوسعتماليمنفابتعته"الجنةفي

مالي،منالجيشنصففجهزت؟"متقبلةنفقةاليومينفقمن":قالالعسرةجيشيوم!سيماللهرسول

فأبحتهاماليمنفابتعتها،السبيلابنماؤهايباعرومةشهدمناللهوأنشد:قال(ثم).رجاللهفانتشد

.رجاللهفانتشد:قالالسبيلابن

،إسحاقأبيبنيونسبنعيسىعن،عثمانبنخطابعن،بكاربنعمرانعن)2(النسائيورواه

به.السبيعيإسحاقأبيجدهعن،أبيهعن

من،الأمصارأهلمنالخوارجهؤلاءفعلمارأىلماعنهاللهرضيعثمانأنجرير)3(ابنذكروقد

وإلىبالبصرةعامرابنوإلىبالشاممعاويةإلىكتب،المسجدإلىالخروجومنعه،دارهفيمحاصرته

حبيب،بنمسلمةمعاويةفبعث،المدينةمنهؤلاءيطردونجيشبعثفييستنجدهم،الكوفةأهل

سمعفلما،جيشاالبصرةوأهل،جيشاالكوفةأهلوبعث،جيشفيالقشيريأسدبنيزيدوانتدب

قتلجاءهمحتىالمدينةإلىالجيوشاقتربفما،الحصارفيصممواإليهمالجيوشبخروجأولئك

.سنذكرهكماعنهاللهرضيعثمان

،دارهمنكوةفيوسادةلعثمانووضعتالنخعيالأشتراستدعىعثمانأنجرير)4(ابنوذكر

تعزلأنإمامنكيريدونإنهم:فقال؟)د(يريدونماذاأشتريا:عثمانلهفقال،الناسعلىفأشرف

.يقتلوكأنوإما،حبستهأو،جلدتهأو؟ضربتهقدمننفسكمنتقيذأنوإما،الإمرةعن(نفسك)

نأنفسهيعزللموإن،هميريدونمنعليهاويوليالأمصارعننوابهيعزلأنمنهطلبواأنهمروايةوفي

إليهمسلمهإنعثمانفخشي،مصرإلىكتابهعثمانعلىزوركمافيعاقبوهالحكمبنمروانلهم)6(يسلم

عنواعتذر،القتلبسببهيستحقماالأمرمنفعلوما،مسلمامرىءقتلفيسببافيكون،يقتلوهأن

يفعللافأنهنفسه)7(خلعهمنسألوهماوأما.السنكبيرالبدنضعيفرجلبأنهقالوامماالاقتصاص

منالسفهاءويولي)بعضعلىبعضهايعدومحمدأمةويترك،إياهاللهقمصهقميصاينزعولااذلكا

ووقعالأمةفسدتظنهكماالأمرووقع،ذلكبسببالأمرويفسدالهرجفيقعهميختاروهمنالناس

رضيتموكلما،عزلتهأميراكرهتمكلماكنتإنالأمرمنإليشيءوأي.قالفيمالهموقال،(الهرج

أنشد.:طفي()1

.(6236/)النسائيسنن)2(

.(936-4368/)تاريخه)3(

.(4371/)تاريخه(4)

.تريدونماذا:أفي()5

إليهم.:أفي)6(

نفسه.خلعمن:أفي)7(
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تقاتلواولا،أبداجميعاتصلواولا،بعديتتحابوالاقتلتمونيلئنوالله:قالفيمالهموقال؟وليتهعنه

.قالفيماعنهاللهرضيصدقوقد،أبداجميعاعدوابعدي

يزيد،بنربيعةعن،صالحبنمعاويةحدثنا،مهديبنالرحمنعبدحذثنا:(أحمد)1الإماموقال

إليهافدفعتكتاباعائشةإلىمعاويةمعيكتب:قالبشيربنالنعمانحدثني،قيسأبيبناللهعبدعن

أحدأرادكفإن،قميصايقمصكلعلهاللهإن":لعثمانيقولع!ي!اللهرسولسمعتأنهافحدثتني،كتابه

الحديث؟هذاعنكنتفأين!المؤمنينأميافقلت:النعمانقال،مراتثلاث"تخلعهفلاخلعهعلى

أنسيته.واللهبنييا:فقالت

عن،يزيدبنربيعةعن)3(،صالحبنمعاويةعن،الليثحديثمن)2(الترمذيرواهوقد

غريب.حسنحديثهذا:قالثم.بهعائشةعن،النعمانعن،عامر)4(بناللهعبد

)6(اللهعبدفأسقط،النعمانعن،يزيدبنربيعةعنفضالةبنالفرجحديثمن)5(ماجهابنورواه

عامر.ابن

عائشةعن،سهلةأبيعن،قيسحدثنا،)8(إسماعيلعن،يحيىحدثنا:أحمد)7(الإمامقالأ

عمر؟:قلت"لا":قال؟بكرأبو:قلت"أصحابيبعضليادعوا":!يماللهرسولقال:قالت

:قالجاءفلما"نعم":قال؟عثمان:قلت:قالت"لا":قال؟عليعمكابن:قلت"لا":قال

ألاالمؤمنينأميريا:قلنا،فيهاوحصرالداريومكانفلما،يتغيرعثمانولون،يسارهفجعل"تنحي"

أحمد.بهتفرد.عليهنفسيصابر)9(وإنيعهداإليعهد!يماللهرسولإن!لا:قال؟تقاتل

عن،الأوزاعيأخبرنا،مسلمبنالوليدحدثنا،عياشبنعليحدثنا:أحمد)01(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

صحيح.حديثوهو(278)دمشقتاريخفيأيضاوالحديث(6941/)أحمدمسند

المناقب.في(5037)الترمذيجامع

.(538)التهذيبتقريبفيكماالصحيحوأثبتنا،خطأ؟صالحأبيبنمعاوية:أفي

)6/73(الترمذيجامعمنبشارالدكتورطبعةفيالصوابعلىوجاء،خطأوهو"عامربنالملكعبد":أفي

اليحصبيهوعامربناللهوعبد،(بشارالدكتورطبعةمن17675حديث11/753)للمزيالأشرافوتحفة

التهذيب.رجالمنالقارىء

الذيوالترمذيأحمدحديثلهيشهدولكن،ضعيفوهوفضالةبنالفرجوفيهالمقدمةفي(121)ماجهابنسنن

حسن.فهو،قبله

قليل.قبلبيناهكما،خطأ"الملكعبد":أفي

صحيح.حديثوهو(652/)أحمدمسند

.وأالمسندعنهناوما.تحريف؟إسماعيلبنيحيى:طفي

وأنا.:أفي

لانقطاعه.ضعيفوإسناده(167/)أحمدمسند
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:فقالمحصوروهوعثمانعلىدخلأنهشعبةبنالمغيرةعن،حدثهأنهمروانبنالملكعبدبنمحمد

تخرجأنإما:إحداهناختر،ثلاثاخصالاعليكأعرضوإني،ترىمابكنزلوقد،العامةإمامإنك

سوىبابالكنخرقأنوإما،الباطلعلىوهم،الحقعلىوأنت،وقوةعددأمعكفإن،فتقاتلهم

تلحقأنوإما،بهاوأنتيستحلوكلنفإنهم،بمكةفتلحقرواحلكعلىفتقعدعليههمالذيالباب

منأولأكونفلنفأقاتلأخرجأنأما:عنهاللهرضيفقال.معاويةوفيهم،الشامأهلفإنهم،بالشام

سمعتفإني،بهايستحلونيلنوإنهممكةإلىأخرجأنوأما؟الدماءبسفكأمتهفي!اللهرسولخلف

؟،إياهأأناأكونولن"العالمعذابنصفعليهيكونبمكةقريشمنرجليلحد":يقولع!ي!اللهرسول

ع!ي!.اللهرسولومجاورةهجرتيدارأفارقفلن؟معاويةوفيهمالشامأهلفإنهمبالشامألحقأنوأما

عن،المغيرةأبيبنجعفرعن،يعقوبحدثنا،الوراقأبانبنإسماعيلحدثنا:أحمد)1(وقال

فهللكأعددتهاقدرواحلعنديإن:حصرحينالزبير،بناللهعبدألهقال:قالعثمانعن،أبزىابن

يلحد":يقول!ي!اللهرسولسمعتإني،لا:قال.يأتيكأنأرادمنفيأتيكمكةإلىتحولأنلك

وإسنادجدأغريبوهذا،بهتفرد."الناسأوزار،نصفأمثلعليهاللهعبداسمهقريشمنكبشبمكة

.،)2(منهالآفةفلعلشيعيوهو-الظنعلىيغلبفيما-القميفإنهيعقوبإلاثقاترجاله

عمروبنيزيدعن،لهيعةبناللهعبدحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا.الدمشقيعائذبنمحمدوقال

قدمصرأهلبوفدفإذا،فخرجتعندهأنافبينا،عثمانعلىقدمت:يقول)3(الفهميثورأباسمعأنه

الشر،وجوههمفيرأيت:فقلت؟رأيتهم)4(فكيف:قال،فأعلمتهعثمانعلىفدخلت،رجعوا

فيعثمانوتنقص،الجمعةبهمفصلى!اللهرسولمنبرعديسابنفصعد،البلويعديسابنوعليهم

ذكرماولولا،عديسابنواللهكذب:فقال،فيهمقالبمافأخبرته،عثمانعلىفدخلت،خطبته

ابنتهفأنكحني،توفيتثمابنته!اللهرسولأنكحنيولقد،الإسلامفيأربعةرابعإني،)5(ذكرتما

مسستولا،أسلمتمنذتمنيتولاتعنيتولا،إسلامولاجاهليةفيسرقتولازنيتولا،الأخرى

جمعةعليأتتولالمج!اللهرسولعهدعلىالقرآنجمعتولقدع!ي!اللهرسولبهابايعتمنذبيمينيفرجي

ورواه.الثانيةالجمعةفيفأجمعهاالجمعةتلكفيأجدهالاأنإلا،أسلمتمنذرقبةفيهاأعتقوأناإلا

،عشراربيعنداختبأتلقد:قال،لهيعةابنعنبكرأبيبناللهعبدعن،سفيانبنيعقوب

.فذكرهن)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(164/)أحمدمسند

.المطبوعفيليساالأثرانوهذان

تحريف.وهو:الفقيمي:طفي

وكيف.:فقال:أفي

رابع.إنيذكرهماذكرولولا:أفي

ضعف.إسنادهوفي



331عثمانالمؤمنينأميرحصرذكر

قبلكانفلما،الحجةذيمنعشرالثامنالجمعةيومإلىالقعدةذيأواخرمنمستمرأالحصاركان

فيهم،سبعمئةمنقريباوكانوا-والأنصارالمهاجرينمنالدارفيعندهللذينعثمانقال،بيومذلك

ولو،مواليهمنوخلقهريرةوأبوومروانوالحسينوالحسنالزبير)1(بناللهوعبد،عمربناللهعبد

أعيانمنوعنده،منزلهإلىينطلقوأنيدهيكفأنحقعليهليمنعلىأقسم:لهمفقاللمنعوهتركهم

منوحمي،داخلمنالقتالفبرد.حرفهوسيفهأغمدمن:لرقيقهوقال(غفير)جموأبنائهمالصحابة

فاستسلمأجلهاقترابعلىدلترؤياالمنامفيرأىعثمانأنذلكسببوكان،الأمرواشتد،خارج

:)2(قتلهأخوهأرادحينقالحيثآدمابنيكخيروليكنغ!ي!اللهرسولإلىوشوقا،موعودهرجاءاللهلأمر

منآخرأنوروي(92:المالدةأ!الطابينجزؤالكوذألنارأضحبمنفتكونوإتمكبإثمىتبوأأنأرلدإق!يو

أميروكان،خرجوقدعليبنالحسن،الخروجفيعليهمعزمأنبعد،الدارمنعثمانعندمنخرج

عنهم.اللهرضيالزبيربناللهعبدالدارأهلعلىالحرب

يومإلا!ماللهرسولبعدسلاحهيلبسلم(عمر)ابنأننافعأوسالمعنعقبةبنموسىوروى

.الحرورينجدةويوم(الدار)

عنهاللهرضيعثمانأن:عمرابنعن،نافععن،السختيانيأيوبعن،)3(الرازيجعفرأبوقال

منوقتلصائمافأصبح"عندناأفطرعثمانيا":فقالالمنامفيالنبيرأيت:قال،الناسيحدثأصبح

يومه.

الصلتبنكثيرعليهدخل:قالرجلعن،أنعمبنزيادبنالرحمنعبدعن،عمربنسيفوقال

فضحك.ارتدعوافعلتإنفإنكوجهك(الناس)فيرىبالفناءفاجلساخرجالمؤمنينأميريا:فقال

فإنكارجع":فقال،وعمربكرأبووعنده!ي!اللهنبيعلىدخلتوكأنيالبارحةرأيتكثيريا:وقال

الآخرةأهلمنوأناإلاوكذاكذاأوغداوالله(الشمس)تغيبولن:عثمانقالثم"غداعنديمفطز

.)4(عثمانعلىدخلاحتىوأقبلاالسلاحهريرةوأبوسعدفوضع:قال

:قالالصلتابنحدثني-عوفبنالرحمنلعبدمولى-علقمةأبوحذثني:عقبةبنموسىوقال

أمنيةعثمانتمنىالناسيقولأنلولا:فقالفاستيقظفيهقتلالذياليومفيعفانبنعثمانأغفى

)1(

)2(

)3(

)4(

الزبير.وابنعمرابنفيهم:أفي

قتله.أرادحيثلهقال:أفي

.(7346/)النبلاءأعلامسيرمنوالتصويب،تحريف؟الداري:طفي

خطأ.؟عمار:أفي
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لمجاللهرسولرأيتإني:فقال،الناسيقولمانقولفلسناحدثنا،اللهأصلحكقلنا:قال.لحدثتكم

."الجمعةمعناشاهدإنك:فقال"،هذامناميفي

بنإسماعيلحدثنا،تميمبنخلفحدثنا:القرشيالرحمنعبدأبوحدثنا:أ(الدنياأبيابنوقال

عثمانعلىدخلت:قالالصلتبنكثيرحدثني،عميربنالملكعبدحدثنا،البجليمهاجربنإبراهيم

عدوكعلىاللهينصركقلت:قال.هذايوميمقتولاإلاأرانيماكثيريا:ليفقال،محصوووهو

:قال؟شيءلكقيلأو؟(شيء)اليومهذافيلكوقتفقلتعليأعادثم:قال،المؤمنينأميريا

النائميرىفيمافرأيتإغفاءةأغفيتالسحرعند)2(كانفلما،الماضيةهذهليلتيفيسهرتولكني!لا

"ننتظركفإنا،تحبسنالاالحقناعثمانيا:لييقولع!ي!اللهورسول،وعمربكروأبا،ع!ي!الثهرسول

ذلك.يومهمنفقتل:قال

فضالة،بنفرجعن،هارونبنيزيدحدثنا،إسماعيلبنإسحاقحدثنا:3(الدنياأبيابنوقال

:قال)4(.سلامبناللهعبدعن،أميةأبيبنمروانعن

لمج!اللهرسولرأيت،د(بأخيئمرحبأ:فقالعليهفدخلت،محصوزوهوعليهلأسلمعثمانأتيت

:قال!نعم:قلت"؟حصروكعثمانيا":فقال-البيتفيوخوخة:قال-الخوخةهذهفيالليلة

بين()وثدمميئبينبردهلأجدإنيحتىرويتحتىفشربتمالمح!فيهدلوأفأدلى!نعم:قلت"؟عطشوك"

فقتل،عندهأفطرأنفاخترت"عندناأفطرتشئتوإن،عليهمنصرت)6(شئتإن":ليوقال،كتفي

.اليومذلك

الله،عبدبنزيادعن،داودحدثنا،وهيبحدثنا،مسلمبنعفانأخبرنا:7(سعابنمحمدوقال

قالت:-الفرافصةبنتوأحسبها:قال-عثمانامرأةعن،وكيعبنتهلالأمعن

رأيتإني:قال.المؤمنينأميرياكلا:قلت،يقتلوننيالقومإن:قالاستيقظفلماعثمانأغفى

الليلة.عندنامفطزإنكأو،الليلةعندناأفطر:فقالوا،وعمربكروأبالمجي!اللهرسول

راشدأبيبنيحيىحدثنا،شبابةحدثنا،العسقلانيأحمدبنعيسىحدثنا:كليببنالهيثموقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.)193(دمشقوتاريخ،(123)الدنياأبيلابنالمناماتكتابفيالخبر

السحر.وقت:طفي

.(66)الدنياأبيلابنالمنامات

.(293-193)دمشقتاريخفيالخبر

أخي.يا:أفي

.صبرت:أفي

.زيادة،عمربنمحمدحدثنا:أفيوبعدها،(375/)سعدابنطبقات
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بنالنعمانعن،أسيد)1(بنوعقبة،الجرشيالرحمنعبدبنمحمدعن،حريثبنعمرومولى

قالت:-عثمانامرأة-الكلبيةالفرافصةبنتنائلةعن،بشير

فأبواالعذبالماءسألهمإفطارهعندكانفلما،)2(صائماقتلهفيهكانالذياليومظلعثمانحصرلما

فأتيتيفطرفلم:قالت-النتنفيهيلقىالذيالدارفيوركي.الزكيئ)3(ذلكدونك:وقالوا،عليه

،ماءمنكوزافأعطوني،العذبالماءفسألتهم-السحرفيوذلك-متواصلةأجاجير)4(علىلناجارات

صائما،أصبحتإني:فقالطلعقدالفجرفإذافنظر:قالت،بهأتيتكعذبماءهذا:فقلتفأتيته

!يواللهرسولرأيتإني:فقال؟شرابولابطعامأتاكأحداأرولم؟أكلتأينومن:فقلت:قالت

:قالثم،رويتحتىفشربت"عثمانيااشرب":فقالماءمندلوومعهالسقفهذامنعلياطلع

وإن،ظفرتقاتلتهمفإن،عليك)6(سينكرونالقومإنأما":قالثم،)"(نهلتحتىفشربت"ازدد"

.فقتلوهيومهمنعليهفدخلوا:قالت"عندناأفطرتتركتهم

بنيونسحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثني:أحمد)7(الإمامبناللهوعبدالموصلييعلىأبووقال

:()01عفانبنعثمانمولىسعيد)9(أبيمسلمعن،أبيهعن،العبدييعمور"بي
)8(5!ص

إني:وقال،إسلامولاجاهليةفييلبسهاولمفشدهابسراويلودعامملوكأعشرينأعتقعثمانأن

دعاثم،القابلةعندناتفطرفإنكاصبر:ليقالواوإنهم،وعمربكروأبا،المنامفي!يماللهرسولرأيت

يديه.بينوهوفقتليديهبينفنشرهبمصحف

،الحياءشديدكانفإنهقتلإذاعورتهتبدولئلااليومهذافيعنهاللهرضيالسراويللبسإنما:قلت

فيه،يتلوالمصحفيديهبينووضع،!يمالنبيبذلكنطقكما،السماء)11(ملائكةمنهتستحييكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(994)8/حبانابنوثقات803()6/والتعديلالجرحفيترجمتهوتنظر.خطأ"أسد":طفي

صائما.بيومقبلهكانالذي:أفي

.(ركو)القاموس.البئروهوركيةجمع:الركي

.(أجر)القاموس.السطحوهوإجارجمع:أجاجير

.نهدت:أفي

.مستنكرون:أفي

المجمعفيالهيثميقالكماالكبيرفيوهو،يعلىأبيمسندفيأجدهولم1/72()أحمدالإماممسند

ضعيف.هـاسناده،332()7/

وقدان:يعفورأبيواسم-الفاءوضم،المهملةوسكون،التحتانيةبفتح-ويعفور.تحريف؟يعقوب:أفي

.(461)التهذيبتقريب.بالقاف

سعيد.بنمسلم:أفي

.(504)دمشقتاريخفيالخبر

نطق.كماالملائكةمنهتسحتي:أفي
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دونه،يقاتلوالاأنعليهموعزمالناسوأمر،القتالعنيدهوكف)1(،وجلعزاللهلقضاءواستسلم

.مقدوراقدرااللهأمركانولكن،أعدائهمنلنصروهعليهمعزيمتهولولا

الزبير.إلىأوصىعنهاللهرضيعثمانإن:أبيهعن،عروةبنهشاموقال

:قال)2(.أبيهعن،الفضلبنالعلاءعن:الأصمعيوقال

مكتوبورقةفيهاحقةفيهفوجدواففتحوهمقفلاصندوقافيهافوجدواخزانتهفتشواعثمانقتللما

وحدهاللهإلاإلهلاأنيشهدعفانبنعثمان،الرحيمالرحمناللهبسم.عثمانوصيةهذه:فيها

،القبورفيمنيبعثاللهوأن،حقالناروأن،حقالجنةوأن،ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريكلا

تعالى.اللهشاءإنيبعثوعليها،يموتوعليهايحيا)3(عليها،الميعاديخلفلااللهإن،فيهريبلاليوم

الطويلأمنأ:فقتلوهعليهدخلوايومقالعنهاللهرضيعثمانأنعساكر)4(ابنوروى

ومرتقى)5(البلادفيملاذالعاديدعولمعزيزايبقيلاالموتأرى

الطويلأمنأ:أيضاوقال

العلا)7(شماريخهافيالموتالجبالويأتيمغلقوالحصنالحصنأهل6يبي!

عفهاللهرضيقتلهصفة

:قال.وثالثأنبأني:قالالحسنعن،عونابنحدثنا،عليةابنحدثنا:)8(خياطبنخليفةوقال

:قال،بدإحداهنمنليسثلاث:قال؟الناسيريدما:فقالالأشترلهفدعوتعثمانبعثني

نأوبين،شئتممنفاختارواأمركمهذا:فتقول،أمرهملهمتخلعأنبينيخيرونك:قال؟هنما

..)9(ص-"
سربالالأخلعكنتفماأمرهملهمأخلعأنأما:فقال.قاتلوكالقومفإناسب!تفإن،لمسكمنلمتص

أ:فكف.)1(في

.(604)دمشقتاريخفيالخبر)2(

نحيى.عليها:أفي)3(

.(574)دمشقتاريخ()4

ومرتعا.:أفي()5

.(بيت)اللسان.غارونوهموأتاهمليلابهمأوقعوالعدوالقومبئت)6(

.العلاهشماريخهافيالجبالويأتي:أفي)7(

.الطبريوتاريخ،عساكرلابن،دمشقوتاريخ،خياطبنخليفةتاريخمنالنكراءوالحادثةالشنيعةالقصةهذهكثيرابناختار)8(

بعدالةوطعنثهجممنتخلولاومثونها،المتروكالتالفعمربنلسيفلماوالردةالفتوح"منكتبهاالطبريرواياتمنوكثير

ضعيف،فإسنادها293(938-)4/عثمانوأبيحارثةوأبيوطلحةمحمدعن:عمربنسيفروايةذلكمنويسشى.الصحابة

.(585)8/وضعيفه372()3/الطبريتاريخصحيحوانظر.الصحيحةالتاريخيةوالأخبارالحديثكتبمنشواهدولمتنها

وأضربأوقطعأوقتلمنفعلهمثليفعلأنوهوالقصاصأخذمنمكنهإذاالحاكمأقصهيقالتقص:الأصلفي)9(

.(قصص)اللسان.جرح
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يقومومايعاقبانكاناوقديديبينصاحبيأنعلمتلقدفواللهنفسيمنلهمأقتصأنوأما،اللهسربلنيه

جميعا،بعديتصلونولا،بعديتحابونلاقتلتمونيلئنفوالله)1(تقتلونيأن،وأمابالقصاصبدني

وجاء،ورجعبابمنفاطلع،ذئبكأنهرويجلوجاء:قال.أبدا!2(عدواجميعابعديتقاتلونولا

أغنىما:فقال،أضراسهوقعسمعتحتىبهافقالبلحيتهفأخذ،رجلاعشرثلاثةفيبكرأبيبنمحمد

:قال،أخيبنيالحيتيأرسل:قال،كتبكعنكأغنتوما،عامرابنعنكأغنىوما،معاويةعنك

ثم:قلت.رأسهبهفوجأبمشقص)3(إليهفقام-إليهأشاريعني-بعينهالقوممنرجلااستعدىرأيتهفأنا

؟ه)4(ص
.قتلوهحتىعليهتعاوروا)5(ثم:قال.مه

مولاةخنساءعن،رجلعن،القاسمبن)6(الغصنعن:اللهرحمهالتميميعمربنسيفقال

:-عثمانامرأةالفرافصةبنتنائلةمعتكونوكانت-زيدبنأسامة

بهافوجأمعهبمشاقصوأهوىبلحيتهفأخذبكرأبيبنمحمدودخلا)7(يومئذأالدارفيكانتأنها

وانصرففتركه،بهليأخذأبوككانمامأخذاأخذتلقدفوالله،أخيبنيامهلا:فقال،حلقهفي

راجعا،محمدوخرجفدخلوا،غلبوهحتىطويلافردهمالصفةبابعلىالقومفاستقبله،نادمامستحييا

حتىالمصحفعلىدمهفقطر،فشجهرأسهبهافضربعثمانعلىقامحتىيقدمهمجريدةبيدهرجلفأتاه

الفرافصةبنتنائلةووثبت(فسقطأبالسيفالثديعلىفضربهرجلفأتاهعليهتعاوروا)8(ثم،لطخه

السيف،وأخذت؟المؤمنينأميرأيقتلشيبةبنتيا:وقالت،عليهنفسهاوألقت(فصاحتالكلبية)

برجلهرأسهفضربالمصحفمعورأسهعثمانعلىرجلومرالدار)9(متاعوانتهبوا،يدهاالرجلفقطع

واللهفلا:قال.1()0أكرمكافرمضجعولاأحسنكافروجهكاليومرأيتما:وقالالمصحفعنونحاه

.(1به)1ذهبواإلاالأقداححتىشيئادارهفيتركواما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.طمنساقطهناإلى...علمتلقدفوالله:قولهمن

.أبداجميعاعدوابعديتقاتلونولا:دمشقتاريخوفي،جميعاعدواتقاتلونولا،أبدأ:أفي

.(شقص)القاموس.عريضنصل:كمنبر-مشقص

.(مهه)اللسان.الألفبدلللسكتوالهاء،الاستفهاميةماأصلها:مه

.تعاونواثم:أفي

.الصوابوهو،(014)دمشقتاريخعنهناوماالعيص:طوفي.الحصين:أفي

دمشق.تاريخمنالاستدراك

.تغاووا:دمشقتاريخوفي،تعاونوا:أفي

ومر.المتاعوانتهبوا:أفي

.أكره:أفي

ضعيف.وإسناده
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سوىعندهيبقولمالانصراففيالدارأهلعلىعزملماعثمانأن:(عساكر)1ابن(الحافظ)وروى

إلاأبنائهمولاالصحابةمنأحافيهموليس،عليهودخلواالبابوأحرقواالدارعليهتسورواأهله

ودخل،وخرجوافانذعرواالنسوةوصاح،عليهغشيحتىفضربوه،بعضهموسبقه،بكرأبيبنمحمد

:قال؟نعثلياأنت2(دينأيعلى:قالأفاققدرآهفلما،قتلقدأنهيظنوهو،بكرأبيبنمحمد

بينياللهكتاب:فقال،اللهكتابغيرت:فقال،المؤمنينأميرولكنيبنعثلولست،الإسلامدينعلى

ناتناكبرإاءطغناساإناربنا):نقولأنالقيامةيوممنايقبللاإنا:وقالبلحيتهوأخذإليهفتقدم،وبينكم

كانماأخيبنيا:يقولوهو،الداربابإلىالبيتمنبيدهوشحطه(67:ا!حزابأ!السبيلافأضلونا

وقال.رومانبأبيويكنى،حمارايلقب،مصرأهلمنكندةمنرجلوجاء.بلحيتيليأخذأبوك

.المراديرومانبنسوداناسمهكان:وقيل،أشقرأزرقكان:غيرهوقال،روماناسمه:قتادة

:قالصلتاالسيفوبيدهبحربةضربهحمرانبنأسودعثمانقتلالذياسمكان:قالعمرابنوعن

حتىوتحاملعليهواتكىبطنهفيالسيفذبابوضعثم،أقعصه)3(حتىصدرهفيبهفضربهجاءثم

طعنهبكرأبيبنمحمدأنويروى،عنهااللهرضيأصابعهاالسيففقطعدونهنائلةوقامت،قتله

حينورجعاستحياوأنه،غيرهذلكفعلالذيأنوالصحيح.حلقهفيدخلتحتىأذنهفيبمشاقص

دونهوحاجزورجعوجههوغطىذلكمنفتذمم)4(.يكرمهاأبوككانبلحيةأخذتلقد:عثمانلهقال

.مسطوراالكتابفيذلكوكان،مقدوراقدرااللهأمروكان،يفدفلم

فخرحديدبعمودرأسهومقدمجبينهضرببشربنكنانةأن:عونابنعن،عساكر)5(ابنوروى

عثمانعلىفوثبالحمقبنعمرووأما،فقتلهلجنبهخربعدماالمراديحمرانبنسودانوضربه،لجنبه

فيكانلماوست،فللهمنهنثلاثأما:وقال،طعناتتسعفطعنه،رمقوبه،صدرهعلىفجلس

عليه.صدري

التستريالصوافداودبنوإسحاق،البغداديصدقةبنمحمدبنأحمدحدثنا:)6(الطبرانيوقال

حدثني:قال.الحسنعنمباركحدثناقتيبةبنسلم)7(حدثنا،خدالشبنخالدبنمحمدحدثنا:قالا

:عثمانسياف

.(584)دمشقتاريخ(1)

الله.كتابغيرتأنتذنبأيعلى:أفي)2(

.(قعص)القاموس.كأقعصه،مكانهفيقتله-كمنعه-وقعصه.أفيبياضاللفظةمكان)3(

.(ذمم)القاموس.استنكف:وتذفم.فتندم:أفي(4)

.(414)دمشقتاريخ()5

.(181رقم193/)الكبيرالمعجم)6(

.232(1/)1الكمالتهذيبمنوالتصحيح،خطأ؟مسلم:ط،أفي)7(
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علمتوكيف:قال،بقاتليفلستأخيبنياارجع:فقالعثمانعلىدخلالأنصارمنرجلاأن

اخر()رجلعليهدخلثم،بالبركةلكودعافحنككسابعكيومغ!ي!النبيئبكأتيلأنه:قال؟ذلك)1(

يدريكوما:قال.قاتليأنت:فقالبكرأبيبنمحمددخلثم.سواءذلكمثللهفقالالأنصارمن

،...فخريت،بالبركةلكويدعوليحنككسابعكيوملمج!اللهرسولبكأتيلأنه:قال؟نعثليا

وفيهجداغريبحديثهذا.يدهفيكانتبمشاقصووجأه،لحيتهعلىوقبضصدرهعلىفوثب:قال

.نكارة

وهواللهفسيكفيحهم):تعالىقولهعلىسقطتدمهمنقطرةأولأنوجهغيرمن(وثبت)

وليس،عليهدخلواحينأيضاالتلاوةفيإليهاوصلقدكانأنهويروى(137:ا!ىةأ!والعليوألسميع

.القرانفيهيقرأالمصحفوضعقدكانفإنه،ببعيد

اللهسبحان:قالالدمقطر)3(فلما،اللهعلىتوكلتاللهبسم:قالطعنلماأنهعساكر)2(ابنوروى

العظيم.

ء)4(

أميرإلىالبريدمعالكتابذلكوجدوالماالمصريينأنباسانيده"تاريخه"لمحيجريرابنذكروقد

كتبهقدوكان،وأرجلهمبعضهمأيديوبقطع،بعضهموصلب،بعضهمبقتلالأمرفيه،مصر

فىورسولهوولمجمتعؤناللهيحاربونألذينؤاجزإنما):تعالىقولهمتأولا،عثمانلسانعلىالحكمبنمروان

لهؤلثذلأزضنامفينفؤأأؤضنففقوأزجلهميهؤأقد!طعأؤأؤجمدبوآيقتلواأنفساداالأرضق

أميرعلىخرجواالذينهؤلاءأنوعنده(33:اولفةأ!عظيوعذابألأخرةفىولهؤالدليآفى3خز

نألهيكنلمولكن،كذلكأنهمشكولا،الأرضفيالمفسدينجملةمنعنهاللهرضيعثمانالمؤمنين

،بعيرهعلىغلامهويبعث،وخاتمهخطهعلىويزور،علمهبغيرلسانهعلىويكتبعثمانعلىيفتئت

ذلكبخلاف،مصرعلىبكرأبيبنمحمدتأميرعلى،المصريينوبينعثمانبينالصلحوقعبعدما

أعظموا،عثمانمنأنهوظنوا،عليهالاتفاقوقعماخلافعلىالكتابهذاوجدوالماولهذا،كله

وأعانهم،الصحابةرؤوسعلىبهفطافواالمدينةإلىفرجعواالشرمنعليهمشتملونهممامع،ذلك

لعثمانقيلفلما،عنهاللهرضيعثمانأمرعنهذاأنالصحابةبعضظنحتى،اخرونقولمذلكعلى

باللهحلف،المصريينوجمهورالصحابةأعيانمنجماعةبحضرةالكتابهذاأمرفيعنهاللهرضي

به،علمولا،كتبهمنعلىأملاهولاالكتابهذايكتبلمأنه،الراشدالبارالصادقوهو،العظيم

غلامكمعفإنه:قالوا(وخاتمه)خطهعلىيزورقدالرجلإن:فقال.خاتمكعليهفإن:لهفقالوا

.ذاك:أفي(1)

.(914-184)دمشقتاريخ()2

دمشق.لتاريخموافقهناوما،نظر:أفي)3(

.متروكوهو،الواقديعنوأغلبها(955-8558/)"الطبريضعيف"فيالطبريرواياتانظر(4)
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فقدكتبتهقدكنتإن-مقالةكلبعد-لهفقالوا.ذلكمنبشيءأشعرلموالله:فقال.جملكوعلى

للخلافة،يصلحلاومثلك،عجزتفقدتعلملاوأنتلسانكعلىكتببلكتبتهقدتكنلموإن،خنت

لموهو،الكتابكتبأنهفرضلوفإنهتقديركلعلىباطلقالواالذيوهذا،لعجزكوإما،لخيانتكإما

البغاةهؤلاءشوكةإزالةفيللأمةمصلحةذلكرأىيكونقدلأنهذلكيضرهلا،الأمرنفسفييكتبه

علىوزورعليهاطلعقديكنلمإذاإليهينسبعجزفأيبهعلمقديكنلمإذاوأما،الإمامعلىالخارجين

البغاةالجهلةهؤلاءوإنما.عنهاللهرضيعليهجائزانوالغفلةالخطأ)1(بلبمعصومهووليس؟لسانه

الميرةمنعوهحتى،عليهوالتضييقحصرهعلىهذابعدصممواولهذا،مفترونظلمة،خونةمتعنتون

وهوالمسجدتوسعةمنبهخاطبهمبماخاطبهمولهذا،بالقتلوتهددوه،المسجدإلىوالخروجوالماء

!راللهرسولسمعأنهومن،ماءهامنعمنأولوهوالمسلمينعلىرومةبئروقفهومن،منهمنعمنأول

والثيب،بالنفسالنفس،ثلاثبإحدىإلااللهإلاإلهلاأنهيشهدمسلمامرىءدميحللا":يقول

فيزنىولا،إيمانهبعدارتدولا،نفسايقتللمأنهوذكر"للجماعةالمفارقلدينهوالتارك،(الزاني)

بهاكتبأنبعدروايةوفي،!ي!اللهرسولبهابايعأنبعدبيمينهفرجهمسولابل،إسلامولاجاهلية

ولرسولهدله)2(الطاعةإلىوالرجوععنهبالكففيهمينجعلعلهماومناقبهفضائلهمنلهمذكرثم.المفصل

الدخولمنالناسومنعوا،والعدوانالبغيمنعليههمماعلىالاستمرارإلافأبوا،منهمالأمرولأولي

فاستغاث،الماءمنعندهماونفد،المجالوضاق،الحالعليهاشتدحتى،عندهمنوالخروجإليه

مننالهبعدماإليهأوصلهاحتىفبالجهد،الماءمنقربامعهوحملبنفسهعليفركب،ذلكفيبالمسلمين

قال)3(حتى،الزجرأتمزجرهمقدوكان،بليغعظيموإخراق،لدابتهوتنفير،غليظكلامأولئكجهلة

فيطعمونليأسرونإنهموالله،الرجللهذا)4(هذاكفعلكميفعلونلاوالرومفارسإنوالله:قالفيمالهم

وحولهابغلةراكبةحبيبةأموجاءت.الداروسطفيبعمامتهرمىحتىمنهيقبلواأنفأبوا،ويسقون

نأفأحببت،وأرامللأيتابم،أميةبنيوصايا)د(عندهإن:فقالت؟بكجاءما:فقالواوخدمهاحشمها

وأوكادت(بهاوندت)البغلةحزاموقطعوا،عظيمةشدةمنهمونالهاذلكفيفكذبوها،بهاأذكره

يبقولم،جدأكبير)6(أمرووقع،بدابتهافأمسكواالناسبهاتلاحقلولاتقتلوكادت،عنهاسقطت

إليهوإناللهفإنا،ليلأالخفيةفيحزمبنعمروآلإليهميوصلهماإلاالماءمنوأهلهلعثمانيحصل

.راجعون

والخطأ.الغفلةبل:أفي()1

منهم.الأمرولأوليورسولهاللهطاعةإلىبالرجوععنهبالكف:أفي)2(

لهم.وقال:أفي)3(

الرجل.بهذا:أفي(4)

قضايا.:أفي)5(

كثير.:أفي)6(
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المؤمنينأمفخرجتالحجوقتوجاء،بيوتهمالناسأكثرولزم،جداالناسأعظمههذاوقعولما

يهابونك،القومهؤلاءلعل،أصلحكانأقمتلوإنك:لهافقيل،الحجإلىالسنةهذهفيعائشة

علىفعزمت،حبيبةأمنالماالأذيةمنمنهمفينالنيبرأيعليهمأشير(أنأخشى)إني:فقالت

لهفقال،عباسبناللهعبدالحجعلى(السنة)هذهفيعنهاللهرضيعثمانواستخلف.)1(الخروج

بالناسفخرج،عليهفعزم.الحجمنأفضلعنكأحاجف)2(بابكعلىمقاميإن:عباسبناللهعبد

،الناسبسلامةفأخبر،الحجمنالبشيرورجعالتشريقأياممضتحتىبالدارالحصارواستمر،الحجإلى

أيضاوبلغهم.المؤمنينأميرعنليكفوكمالمدينةإلىالرجوععلىعازمونالموسمأهلبأنأولئكوأخبر

بنمعاويةمعآخرنفذقدسرحأبيبنسعدبناللهعبدوأن،مسلمةبنحبيبمعجيشأبعثقدمعاويةأن

في)مجاشعابعثواالبصرةأهلوأن،(جيشفي)عمروبنالقعقاعبعثواقدالكوفةأهلوأن،خديج

الحج،فيوغيبتهمالناسبقلةالفرصةوانتهزوا،فيهوبالغواأمرهمعلىصممواذلكفعند،(جيش

كدار)3(،للدارالمتاخمةالدارمنوتسوروا،البابوأحرقوا،الحصارفيوجدوا،بالداروأحاطوا

،شديداقتالاالبابعلىواقتتلوا،المحاجفةأشدعثمانعنالناسوحاجف،وغيرهاحزمبنعمرو

فيه.الضرابفيطابيومهذا:(يقول)هريرةأبووجعل،مبارزتهمفيبالشعروتراجزواوتبارزوا

وكذلك،كثيرةجراحاتالزبيربناللهعبدوجرح،الفجارأولئكمنوآخرونالدارأهلمنطائفةوقتل

أعيانومن).ماتحتىأوقص)5(فعاشعلباويه)4(إحدىفقطعالحكمبنومروانعليبنالحسنجرح

اللهعبدبنونيار،شريقبنالأخنسبنوالمغيرة،(الفهرينعيمبنزياد،عثمانأصحابمنقتلمن

ذلكعثمانرأىولما.رجعوا)6(ثمعثمانأصحابانهزمإنهويقال،المعركةوقتأناسفي،الأسلمي

عليهفدخلوا،أهلهسوىأحدعندهيبقفلم،تقدمكمافانصرفوا،بيوتهمإلىلينصرفواالناسعلىعزم

والناسفقرأها-القراءةسريعوكان،طهسورةوافتتحالصلاةإلىعثمانوفزع،الجدرانومن،البابمن

،المالبيتإلىالحريقيصل)7(أنوخافوا،عنده(التي)والسقيفةالباباحترققد،عظيمةغلبةفي

نإالناسلهمقالألذين):الآيةهذهيتلووجعل،المصحفيديهوبينوجلسصلاتهمنعثمانفرغثم

منأولفكان(173:عمرانآلأ!آتو!يلولغماللهح!بناوقالواإلمتافزادهئمفآخشؤهتملكتمجحعوأقذألناس

الحج.:أفي()1

.(حجف)واللسانالقاموس.المقاتل:المحاجف(2)

.عمروكدارالمتلاحمةالدور:أفي)3(

.علباءانقلتشئتوإن،العنقمنبتبينهماوشمالايميناعلباوانوهماالعنقعصب:ممدودالعلباء-علباويه)4(

.(علب)اللسان

.(وقص)القاموس.العنققصير:أوقص()5

.تراجعواثم:أفي)6(

يميل.أن:أفي)7(
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حلقه،فيتترددنفسهوجعلت،عليهغشيحتىشديداخنقافخنقهالأسودالموتلهيقالرجلعليهدخل

ومعهعليهدخلثم،وخرجندم)2(ثمبلحيتهفمسكبكرأبيابن)1(ودخل،قتلهقدأنهيظنوهوفتركه

:قالعثمانأنإلا،يبنهاولمقطعهابل:وقيل:أبانهاإنه:فقيل،فقطعهابيدهفاتقاهبهفضربهسيف

فسيكفيالله)الآيةهذهعلىسقطتمنهادمقطرةأولفكان،المفصلكتبتيد)3(لأولإنهاوالله

منه،لتمنعهالفرا!صةبنتنائلةفاستقبلتهسيمهشاهرااحرجاءثم(0137الضةأ!اتحيصالسمجوهو

حتىأعليهفتحاملبطنهفيالسيففوضعإليهتقدمإنهثم.أصابعهافقطعمنهافانتزعهالسيفوأخذت

فضربهبكرأبيبنمحمدبعدإليهتقدمحرببنالغافقيأنروايةوفي.عثمانعناللهرضي،(قتله

عثمانيديبيناستقرثمالمصحففاستداربرجلهيديهبينالذيالمصحفورفس،يده)4(فيبحديدة

فولتأصابعهافقطعنائلةفمانعتهبالسيفحمرانبنسودانتقدمثم،الدماءعليهوسالت.عنهاللهرضي

،(قاتلهعلىولعنتهاللهغضب)فقتلهعثمانوضرب.العجيزةلكبيرةإنها:وقالبيدهعجيزتهافضرب

فقتله.)د(قترةلهيقالرجلالغلامفضرب،(فقتلهسودانفضربعثمانغلامفجاء)

ء)7()6(
فيهن،وجوههنوضربنالنساء)8(فصاح،قتلهبعدرأسهحزأرادواانهمجريرابنوذكر

علىالفجرةهؤلاءمالثم.فتركوه،اتركوه:عديسابنفقال،وبناته،)9(البنينوأمنائلةامرأتاه

ثمفانتهبوه،مالهلنايحلولادمهلناأيحل:)11(منهممنادنادىأنهوذلك،فنهبوه)01(البيتفيما

علىلعثمانغلاموثبالدارصحنإلىخرجوافلما،معهوقتيلينعثمانعلىالبابفأغلقوا)12(خرجوا

ملاءة،التجيبيكلثوملهيقالرجلاستلبحتىأخذوهإلاشيءعلىيمرونلاوجعلوا،فقتلهقترة

تستبقوالاالمالبيتأدركواأن:القومتنادىثم،أيضاالغلاموقتل،فقتلهلعثمانغلامفضربه،نائلة

قالوافيمايصدقوالمالقومهؤلاءفإن،النجاءالنجاءقوميا:فقالوا)المالبيتحفظةفسمعهم،إليه

لأجلهقامواإنماأنهمادعوامماذلكوغيرالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمرالحققيامقصدهمأنمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)هـأ

11(

12(

أ:

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

دخل.ثم

وخرص!.ندثم:ط

يد.أول:ط

فيه.في:ط

.(1/193)الطبريتاريخفيوكذا،قتيرة:أ

.وروى:أ

.(4/414)ريخهتا

.الناسفصاخ:أ

اليدين.أم:أ

.المالبيت:أ

مناديهم.:أ

.وأغلقوا:أ
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.(جدا)1كثيرشيءفيهوكان(المال!بيتمال!فأخذواالخوارجوجاءفانهزموا،الدنياقصدهمإنماوكذبوا

وكان-الأزدي)3(خنيس(أبوأأوخنبشأبوخنبشبنسهمترجمةفي2(عساكرابنالحافظذكروقد

قدوكان،عنهالرحبييزيدبنمحمدعنعياشبنإسماعيلعنعائذبنمحمدورواه-الدارشهدقد

ملخصه:مافذكرعثمانمقتلعنفسألهسمعانديرإلىالعزيزعبدبنعمراستدعاه

فانصرفواوأرضاهمفأجازهمعنهاللهرضيعثمانعلىقدموا-كانوامصروفدوهم-الأشقياءوفدأن

والنعال!بالحصباءفحصبوهالظهرأوالغداةلصلاةخرجقدعثمانفوافواالمدينةإلىكروالمراجعين

فيالأخنسبنوالمغيرةومروانوطلحةاللهعبدوابنهوالزبيرهريرةأبوومعهالدارإلىفانصرفوالخفاف

أشيرإني،المؤمنينأميريا:الزبيربناللهعبدفقال!الناسفاستشار،بدارهمصروفدوأطاف،أناس

،بالشاممأمنناإلىمعكنركبأنوإما،دماؤناعليهمفتحرمبعمرةنحرمأنإما،خصال!ثلاثبإحدى

أما:عثمانفقال!.الباطلعلىوهمالحقعلىفإنابيننااللهيحكمحتىبالسيففنضربنخرجأنوإما

وأما،الإحراموبعدالإحراموحال!الآنحلالايرونافإنهمدماءناليحرموابعمرةالإحراممنذكرتما

وأما،الشامأهلليؤمننيخائفابلديمن42(هارباالشامأهلآتيأنأأستحييفإني،الشامإلىالذهاب

.دممحجمة)3(بسببييهراقوليساللهألقىأنأرجوفإنيالقتال!

وعمربكرأبارأيتإني:فقال!الناسعلىأقبلفرغفلمايومذاتالصبحصلاةمعهصليناثم:قال!

منعلىأعزموإني،صائماأصبحتقدأنيأشهدكموأنا،عندناتفطرإنكعثمانياصم:فقالاالليلة

لمخرجناإنالمؤمنينأميريا:فقلنا.منهمسلوماسالماالدارمنيخرجأنالاخرواليومباللهيؤمنكان

الدارببابوأمرلهمفأذن،ومنعةجماعةفيهلنايكونالدارمنبيتفينكونأنلنافأذن،علينانأمنهم

عليهدخلمنأول!فكان،شيبةوبنتالكلبيةالفرافصةبنتامرأتاهوعندهعليهفأكببالمصحفودعاففتح

،هذامنبأدنىبهاليتلطفأبوككانلقدفوالله،أخيبنيادعها:فقال!بلحيتهفأخذبكرأبيبنمحمد

ثم،امرأتيهإحدىفأعطاهلحيتهمن)6(أسقطماعثمانوأخذ.لكمأشعرتهقد:فقال!فخرجفاستحيا

فقال!فاستقبلهحديدمنجرز)8(ومعه،مرادمنعدادهمخدد)7(قصيرأزرقرجلسودانبنروماندخل

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(عثمانفضائلفيالواردةالأحاديثبعض)قبلماإلىوأخرورقةبقدرطفيسقطاللفظةهذهبعد

الرواية.فيبخلاف(922-0/1227)منظورلابندمشقتاريخمختصرفيالخبر

.منظورلابنعساكرابنمختصرمنوالتصحيح،الأزديجنيشأوحنشأوحنيشبنسهم:الأصولفي

.منظورابنمختصرعنالاستدراك

.(حجم)اللسان.الدمقارورة:"والمحجمةالمحجم"

امتعط.ما:عساكرابنمختصرفي

.(خدد)اللسان.ونقصهزل:وتخددلحمهخددمنمخدد

.(جرز)اللسان.الحديدمنالعمود:الجرز
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ومامسلماحنيفاإبراهيمملةعلىوأنا،عفانبنعثمانولكنيبنعثللست:فقال.نعثلياملةأيعلى

فخر.فقتلهالأيسرصدغهعلىبالجرزفضربهكذبت:فقال.المشركينمنكنت

شيبةبنتوألقتأ(-ضليعةجسيمةامرأة-وكانتثيابهاوبينبينهاالفرافصةبنتوأدخلته

لأقطعنوالله:فقالمصلتابالسيفمصر()2(أهلامنرجلودخلجسدهمنبقيماعلىنفسها

إليهيصللمفلما؟متنهاإلىنظرحتىخلفهامندرعهاعنهافكشف،فغلبتهعنهالمرأةفعالجأنفه

لعثمانلغلام-رباحيا:فقالت.أناملهافقطعالسيفعلىفقبضتومنكبهادرعهابينالسيفأدخل

أنفسهمعنفقاتلواالبيتأهلوخرجفقتلهالغلامإليهفمشى،الرجلهذاعني)3(اغنغلامياأسود-

يصبححتىصاحبكمتركتمإن:قلناأمسينافلما:قال.مروانوجرحالأخنسبنالمغيرةفقتل

وكدنا،هبناهمحتىخلفنامنسوادوغشينا،الليلجوففيالغرقدبقيعإلىفاحتملناه،بهمثلوا

خنيسأبوفكان،معكملنشهدهجئناوإنمااثبتوا،عليكمروعألامنهممنادفنادى،عنهنتفرقأن

القرىبوادي،)4(الشامأهلفلقينااليلتنامنالشامإلىهربناثمفدفناه؟اللهملائكةهم:يقول

ودفنه.بقتلهفأخبرناهم،عثماننصرةفيأتواقد)5(مسلمةبنحبيبعليهم

فصل

أكثروندم،جدافأعظموه)6(،الناسأيديفيأسقط،الشنيعالفظيع،العظيمالأمرهذاوقعولما

العزيز،كتابهفيخبرهمعلينااللهقصممنتقدمهممنوأشبهوا،صنعوابما)7(الخوارجالجهلةهؤلاء

ليرحضنارشائخلينقالوأضلواقدأنهتمورأؤأأيذيهموئماسق!ف):تعالىقولهفي.العجلعبدواالذينمن

.(941:فاص!11!لخسريفآتفوننلناويغفر

ترحمثم،راجعونإليهوإناللهإنا:قال-المدينةمنخرجقدوكان-عثمانمقتلالزبيربلغولما

وصدإلاصتحةيخظرونما):تعالىقولهتلاثم،لهمتبا:فقالندمواقتلوهالذينأنوبلغه،عثمانعيى

فترحمقتلهعلياوبلغ051-94:يصرأ!يرجحوتأفلهتمإكولآلؤصحيةلمجتتطيعونفلا!يخصمونوهتمتأضذهئم

إفىقالكفرفلمااتحفرل!ثضمنقالإدآلشتطنممثل):تعالىقولهفتلاقتلوهالذينبندموسمع.عليه

لهاستغفرعثمانقتلوقاصأبيبنسعدبلغولما161:الحشرأ!آلمجدفيرباللهأضافإكتمنلثبر!طء

.(ضلع)اللسان.الشديدالخلقالعظيم:"الضليع"(1)

المختصر.عن)2(

فمشى.هذاعلىأعن:المختصرفي)3(

المختصر.منالاستدراك(4)

السقط.نهايةهنا()5

.وعظموه:أفي()6

.صنعواماعلىالجهلةهؤلاءأكثروندم:أفي)7(
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وهتمالذياالجؤةفىسغيهتمضلالذين!أكلابالأخسربتننبئمهلقل):قتلوهالذينحقفيوتلا،عليهوترحم

بعضأقسموقد.خذهمثمأندمهماللهم:سعدقالثم(401-301:ادكهفأ!وصحنحايحسنونأ!ملمجسبون

.جرير)2(ابنرواه.مقتولأإلاعثمان()1قتلةمنأحدماتماإنهباللهالسلف

الصحيح.(الحديث)فيثبتكماالمستجابةسعددعوة(منها):لوجو؟يكونأنينبغيوهكذا

جن.حتىمنهمأحدماتما:بعضهموقال

قتلالذي:قالالحارثبنالرحمنعبدعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدحدثني:الواقديوقال

الحجإلىخرجنا:تقولالفزاريسياربنمنظورامرأةوكانت،التجيبي)3(عتاببنبشربنكنانةعثمان

الطويل(منأ:)4(الليلتحتيغنيرجلأسمعنابالمرجكناإذاحتى،بقتللعثمانعلمناوما

مصرمنجاءالذيالتجيبيقتيلثلاثؤبعدالناسخيرإنألا

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعليالناسوبايع،قتلقدعنهاللهرضيعثمانوجدواالحجرجعولما

أربعةمننحوابهافأقمنمكةإلىرجعن،قتلقدعثمانأنالطريقأثناءفيالمؤمنينأمهاتبلغولما

سيأتي.كماأشهر

بضعةكانتوقيل،المشهورعلىيومأأربعيندارهفيعنهاللهرضيعثمانحصار)5(مدةكانت

بلاالجمعةيومفيعنهاللهرضيقتلهكانثم.ليلةوعشرينثنتينكانت:الشعبيوقال.يومأوأربعين

.واخرونالزبيربن)6(مصعبعليهونص،منهاساعةاخرفي:مشايخهعنعمربنسيفقال.خلاف

علىالحجةذيمنخلتليلةعشرةلثمانيذلكوكان،أشبهوهذا،(نهارها)ضحوةاخرونوقال

حدثنا،خيثمةأبوحدثنا،زهيربنأحمدحدثني:جرير)7(ابنرواه،التشريقأيامفيوقيل،المشهور

فيقتلأنهالناسبعضفزعم،عثمانقتل:قال.الزهريعن،يزيدبنيونسسمعت،جريربنوهب

عن،أبيهعن،سليمانبنمعتمرعن،معاذبناللهعبيدبنأحمدبناللهعبدورواهاالتشريقأيام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

قتل.ممن:أفي

.(4293/)تاريخهفي

.(4493/)الطبريتاريخفيوالخبر،تحريف؟غياث:أفي

.(4493/)الطبريتاريخفيالبيت

..حصارمدةكان:أفي

.الزبيريمصعب:أفي

.(4174/)تاريخهفي
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يذمنخلتلثلاثالجمعةيومقتلبعضهموقال،،التشريقأيامأوسطفيعثمانقتل:قالعثمانأبي

الشاعر:بقوللهويستشهدعساكرابنحكاه،النحريومقتلوقيل.الحجة

وقرآناتسبيحاالليليقطعبهالسجودعنوانبأشمطضحوا

خمسسنةالحجةذيمنخلتعشرةلثمانيالجمعةيومقتلإنه()1وقيل،الأشهرهووالأول:قال

غريب.وهو:وطائفةالزبير)2(بنمصعبقال،وثلاثينستسنةوقيل،المشهورالصحيحعلىوئلاثين

وعشرين.أربعسنةالمحرممستهلفيلهبويعلأنه،يوماعشراثنيإلاسنةعشرةثنتيخلافتهفكانت

اثنتينعنتوفي:كيسانبنصالحوقال،سنةوثمانينثنتينجاوزفإنهعنهاللهرضيعمرهفأما)3(

أبوحدثنا)موسىبنحسنعنأحمد)5(وقال،سنة)4(وئمانونأربع:وقيل،وأشهرسنةوثمانين

وثمانينثنتين)7(عنتوفيعنهروايةوفي.سنةتسعينأووثمانينثمانعنتوفي:قتادةعن()6(هلال

رواهمامنهوأغرب،جداغريبوهذا،سنةوسبعينخمسعنتوفي،أنهأالكلبيبنهشاموعن.سنة

رضيعئمانقتل:قالواأنهمحارثةوأبوعثمانوأبووطلحةمحمدوهم،مشايخهعنعمربن(سيف)

.سنة)8(وستينثلاثعنعنهالله

أميةبنيزمن)9(فيعليهبنيوقد-البقيعشرقي-كوكببحش(دفن)أنهخلاففلاقبرهموضعوأما

يمركانعنهاللهرضيعثمانأنبلغني:عنهاللهرضيمالكالإمامقال.اليومإلىباقيةوهيعظيمةقبة

صالح.رجلهاهناسيدفنإنه:فيقولكوكبحشمنقبرهبمكان

يدفن.لاأيامثلاثةقتلأنبعدبقيعنهاللهرضيعثمانأنجرير)01(ابنذكروقد

وقيل،ليلتينمكثإنهوقيل،تمتحتىعنهاللهرضيعليبمبايعةعنهالناساشتغلوكأنه:قلت

استؤذنبل:وقيل،الخوارجمن)11(خيفةوالعشاءالمغرببينماافيأدفنهكانثم،ليلتهمندفنبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

قتل.أنهوهو:أفي

.الزبيريمصعب:أفي

وأما.:أقي

تعالى.اللهشاءإنأثبتناهماوالصواب،وتداخلتالعباراتفتكررت،شديدااضطراباوطأفيالنصاضطرب

منقطع.وإسناده،(1/74)أحمدمسند

الراسبي.سليمبنمحمدوهو،منهابدلاأحمدمسندمنإضافة

ست.عن:أفي

.(4184/)الطبريتاريخفيالخبر

.زمان:طفي

.(4214/)تاريخهفي

خفية.:أفي



345-عنهالله-رضىقتلهصفة

بنوحويطب،حزامبنحكيم)1(فيهم،الصحابةمنقليلنفرفيبهفخرجوا،رؤسائهمبعضذلكفي

ثابت،بنوزيد،مطعمبنوجبير،الأسلميمكرمبنونيار)2(،حذيفةبنالجهموأبو،العزىعبد

نائلةامرأتاهمنهن،ونسائهأصحابهمنوجماعةطالبأبيبنوعلي،والزبيروطلحة،مالكبنوكعب

التميميعمربنوسيفالواقديكلاممنمجموعوهذا-.وصبيان،حصينبنعتبةبنتالبنينوأم

وكانودفنهعثمانعلىالزبيرصلى:قالقتادةعن،معمرعن،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)3(وقالأ

.(إليهأوصى

فيدفنعثمانشهدت:()5(:قالأبيهعن)فروخبناللهعبدبنإبراهيمطريقمن)4(اللهعبدوروى

وزعم.وكفنوهغسلوهبعدمابابعلىحملوهخدمهمنجماعة(إن:وقيل11يغسلولمبدمائهثيابه

،العوامبنالزبيروقيل،مطعمبنجبيرعليهوصلى.الأولوالصحيح،يكفنولميغسللمأنهبعضهم

الخوارجبعضعارضهوقد،مخرمةبنالمسوروقيل،الحكمبنمروانوقيل،حزامبنحكيموقيل

رضيعليبعثحتى،سلعبديراليهودبمقبرةيدفنأنعلىوعزموا،سريرهعنوإلقاءه،رجمهوأرادوا

ذلك.عننهاهممنإليهمعنهالله

بنجهموأبو،(مخرمةبنالمسوروقيل،الحكمبنمروانوقيل)،حزامبنحكيمجنازتهوحمل

مطعم.بنوجبير،مكرمبنونيارحذيفة

منيمنعهمأنالأنصاربعضأراد-الجنائزمصلىعند-عليهليصلىوضعلماأنه)6(الواقديوذكر

ولكن،البقيعفييدفنلا:قالواثموملائكتهعليهاللهصلىفقدادفنوه:حذيفةبنجهمأبوفقال،ذلك

.هناكنخلاتتحتالبقيعشرقيفدفنوه،الحائطوراءادفنوه

أضلاعهمنضلعافكسرعليهللصلاةموضوعوهوسريرهعلىنزاضابىءبنعميرأن)7(الواقديوذكر

وقالهذاضابىءبنعميربعدفيماالحجاجقتلوقد.السجنفيماتحتىضابئاأحبست:وقال

عن،غالبحدثنا،منهالبنعيسىعن،إسماعيلبنموسىحدثنا:")8(التاريخ"فيالبخاري

لي،تغفرأنأظنوما،لياغفراللهم:يقولرجلوإذابالكعبةأطوفكنت:قالسيرينبنمحمد

أ:منهم.)1(في

خطأ.،بيان:أفي)2(

منقطع.وإسناده(1/74)أحمدمسند)3(

.72(/1)أحمدمسند)4(

منها.بدلاأحمدمسندمنإضافة)5(

.(4134/)الطبريتاريخفيالخبر()6

نفسه.المصدر)7(

.البخاريتاريخفيأجدهلم)8(
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وجهألطمأنقدرتإنعهداللهأعطيتكنت:قال،تقولمايقولأحدأسمعتمااللهعبديا:فقلت

كأنيفدخلت،عليهفيصلونيجيئونوالناسالبيتفيسريرهعلىووضعقتلفلما،لطمتهإلاعثمان

سيرين:ابنقال.يمينييبستوقدولطمتهولحيتهوجههعنالثوبفرفعتخلوةفوجدت،عليهأصلي

.عودكأنهايابسةفرأيتها

إلىفدفنا،عنهمااللهرضي،ونجيحصبيحوهما،الدارفيقتلااللذينعثمانبعبدي(خرجوا)1ثم

بالبلاطألقوهماحتىبأرجلهماجروهمابل،دفنهمامنيمكنوالمالخوارجإنوقيل،كوكببحشجانبه

وأمر،البقيعوبينبينهالجدارورفع،عثمانبقبرإمارتهأيامفيمعاويةاعتنىوقد،الكلابفأكلتهما)2(

.(المسلمينبمقابراتصلتحتى)حولهموتاهميدفنواأنالناس

عنهاللهرضيصفتهذكر

الكراديس،عظيم،القامةمعتدل،اللحيةكبير)3(،البشرةدقيقالوجهحسنعنهاللهرضيكان

اثارمنشيءوجههفيكانوقيل،)4(سمرةفيه،الثغرحسن،الرأسشعركثير،المنكبينبينمابعيد

الرجلينأزوح)5(،أصلع،مربوعأ،والثغرالوجهحسنكان:الزهريوعن.عنهاللهرضي،الجدري

.(الشعرذراعيهكسىوقدبالذهبأسنانهشدقدوكان،بالصفرةيخضب)

عثمانوذكر-الحسنحدثنا،جميعأبوسالمحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

،الماءعليهليفيضالثوبعنهيضعفمامغلقعليهوالباببالبيتليكونكانإن:فقال-حيائهوشدة

صلبه.يقيمأنالحياءيمنعه

أبيبنالحسنعن،المقدامأبوزعم:قال،هشيمحدثنا،أيوببنزيادحدثنا:)7(اللهعبدوقال

فقضىيختصمانسقاءانفأتاه؟ردائهعلىمتوكىءعفانبنبعثمانفإذاالمسجددخلت:قال،الحسن

ذراعيه.كساقدشعرهوإذا،جدرينكتاتبوجنتيه،الوجهحسنرجلفإذا؟إليهفنظرتأتيتهثمبينهما

بالذهب.أسنانهضببأنهعفانبنعثمانرأىمنحدثني:)8(اللهعبدبنواقدوقال

)1(فيط

)2(فيأ

)3(فيأ

)4(فيأ

زوخأ(5)

مسند(6)

مسند(7)

مسند(8)

.أخرجواثم:

فأكلتهم.:

اللحية.كثيرالبشرةرقيق:

.بيانوقيلسمرة:

.(زاح)اللسان.تباعدإذا:زاحمن

.(74-1/73)أحمدالإمام

ضعيف.وإسناده(173/)أحمد

الله.عبدروايةمنوهو73()1/أحمد
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بناللهعبيدعن،الزهريعن،زيدأبيبنسعيدعن،سبرةأبيابنحدثنا:)1(الواقديوقال

درهم،ألفوخمسمئةدرهمألفألفثلاثون،قتليومخازنهعندلعثمانكان:قالعتبةبناللهعبد

تصدقكانصدقاتوترك،بالربذةبعيرألفوترك،وذهبتفانتهبت،دينارألفومئة(وخمسونأ

!ي!النبيحياةفياشتراهاكانرومةوبئر).دينارألفمئتافيه،القرىووادي،وخيبر،أريسبئر،بها

.(وسبلها

نأ:الأنصاريعونأبوحدثنا،المنذربنأرطاةحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

قدإني:عثمانفقال؟العذربعضفاعتذر؟عنكبلغنيعمامنتهأنتهل:مسعودلابنقالعثمان

)3(
وإنيمنتزوينتزي،أميرسيقتلإنه:يقول!ي!اللهرسولسمعت،سمعتكماوليسوحفظتسمعت

علي.سيجتمعوإنه،واحدقتلهعمرإن،عمروليسالمقتولأنا

يومقالعثمانأنسهلةأبوحدثني:قالقيسعن،إسماعيلعن،وكيعحدثنا:أحمد)4(وقال

.اليومذلكيرونهفكانوا:قيسقال.عليهصابرفأناعهداليعهد!ي!اللهرسولإن:الدار

مسندوفي.بهخالدأبيبنإسماعيلعن،سعيدبنويحيىوكيعحديثمن)5(الترمذيورواه

تقاتل.فلابعديستبتلى:!يواللهرسولليقال:قالسهلةأبيطريقمنيعلىأبي

فصل

.الدجالالفتنوآخر،عثمانقتلالفتنأول:قالأنهحذيفةعن،وهببنزيدعنالأعمشقال

بنحجاجعن،الباهليمورقبنحفصعن،شبابةطريقمنعساكر)6(ابن(الحافظ)وروى

:قال.حذيفةعنوهببنزيدعنالصواف)7(عثمانأبي

مثقالقلبهوفيرجليموتلابيدهنفسيوالذي،الدجالخروجالفتنواخر،عثمانقتلالفتنأول

.قبرهفيبهامنيدركهلموإن،أدركهإنالدجالتبعإلاعثمانقتلحبمنحبة

الكلابي،عاصمبنعمروأخبرنا،(سعدبنمحمدأخبرنا):وغيرهالدنياأبيبنبكرأبووقال

:قالاليمانبنحذيفةأنسيرينبنمحمدعن،عوفحدثني،الأشهبأبوحدثنا

.(376/)سعدابنطبقات(1)

ضعيف.وإسناده(1/66)أحمدالإماممسند2()

أحمد.مسندمنوالصحيح،خطأوهو،متبرىءويتبرأ،امرؤسيقتلإنه:الأصولفي)3(

.(1/58)أحمدالإماممسند(4)

صحيح.حسن:الترمذيوقال،الفضائلفي(1371)الترمذيسنن()5

.(266)-عثمانترجمة-دمشقتاريخ)6(

.(531)التهذيبتقريبمنوالتصحيح،تحريفوهو،عمارأبيبن:طفي)7(
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والله،بريءمنهفأناشراقتلهكانوإن؟نصيبفيهليفليس،خيراعفانبنعثمانقتلكانإناللهم

فيالبخاريذكرهوقد.دمابه\(ليمتصنشراقتلهكانوإن،لبناليحلبنهخيراقتلهكانلئن

.(21(صحيحه"

عنهأخرىطريق

اليمانبنحذيفةأن،4(النجرانياللهعبدأبوحدثني،حمزةبن3(يحيىذكر:عائذبنمحمدقال

فقالافسألهماعينيهففتح،امرأتهيناجيوهو،إخوانهمنرجلعندهكان،فيههلكالذيمرضهفي

:قالثمفاسترجع:قال-عثمانيعني-الرجلقتل:قال،بخيرهومادونيتسرانهشيئا:فقال،خيرا

فهوشراكانوإن،بريءمنهوأنا،حضرهلمنفهوخيراكانفإن،بمعزلالأمرهذامنكنتإنياللهم

قادتهاالفتنبيسبقالذيدلهالحمد،عثمانياالقلوبتغيرتاليوم،بريءمنهوأناحضرهلمن

عمله.وقلشحمافشبعبعيرهتردىمنالحظي،وعلوجها

،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن،عليةبنإبراهيمبنإسماعيلحدثنا:عرفةبنالحسنوقال

:قال،الأشعريموسىأبيعن

منقطع.وهذا.دماالأمةبهفاحتلبتضلالاكانولكنه،لبناالأمةبهلاحتلبتهدىعثمانقتلكانلو

عن،قتادةحدثنا،حزنبنالضعقأخبرنا،الفضلبنعارم)6(أخبرنا:(سعلأهبنمحمدوقال

منبالحجارةلرمواعثمانبدمالناسيطلبلملو:فقالعباسابنخطب:قال.الجرميزهدم

عنه.الوجههذاغيرمنرويوقد.السماء

:قال.الأنصاري/\(جعفرأبيبنعبيدبنثابتعنوغيرهالأعمشوقال

،عثمانقتل:لهفقلت،سوداءعمامةوعليه،المسجدفيجالسوهوعلياجئتعثمانقتللما

.-لهمخيبة:روايةوفي-8(الدهراخرلهمتبا:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

دما.بهلنمتصنشرأقتلهكانولئنلبنالتحتلبنه:أفي

.البخاريصحيحفيعليهنقفلمفإننا،صوابأأظنهوما،قالهكذا

التهذيب.رجالمنوهو،محرف"محمد":طفي

النجراني.اللهعبدبنيزيدوهو(488)دمشقتاريخعنهناوما،الحزاني:طوفي،البحراني:أفي

.(308/)الطبقات

أعلامسير.بعارمالمعروف،البصري،السدوسيالنعمانأبوالفضلبنمحمدوهوتحريف؟حازم:طفي

.(01265/)النبلاء

.(132)التهذيبتقريبوانظر.خطأ؟جعفرأبيعنعبدبنثابت:أفي

.(046)دمشقتاريخفيالخبر
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ابنعن،عيسىبناللهعبدعن،شريكأخبرنا،الجعدبنعليأنبأنا:البغويالقاسمأبووقال

:قال.ليلىأبي

منإليكأبرأإنياللهم:يقولصوتهرافعا،الزيتأحجارعندأو،المسجدببابوهوعلياسمعت

.عثماندم

:قال.الحسنعن،قتادةعن:هلالأبووقال

.(أمالىء)1ولمأرضلمإنياللهم:قالبلغهفلما،لهأرضفيغائبوعليعثمانقتل

العالية:أبيعنسلامةبنسيارعن،بدربنالربيعوروى

به.سيلحقأنهظنواحتىيبكيوجعلعليهفوقععثمانعلىدخلعلياأن

:عثمانقتليومعليقال:قالعباسابنعن،طاووسعن،ليثعنوغيرهالثوريوقال

عليعن،عباسابنعن،طاووسعن،ليثغيرورواه.غلبتولكنيأمرتولاقتلتماوالله

)2(
لحوه

لهمحلفتالناسشاءإن:عليقال:قالعباسابنعن،مجاهدعن،العاليةأبيبنحبيبوقال

عنوجهغيرمنرويوقد،فعصونينهيتهمولقد،بقتلهأمرتولاعثمانقتلتماباللهإبراهيممقامعند

.بنحوهعلي

الحسن،عن،خالدبنقرةحدثنا،إسماعيلبنهارونحدثنا:الكديمي)3(يونسبنمحمدوقال

:يقولالجمليومعلياسمعت:قال.عبادبنقيسعن

وجاؤوني،نفسيوأنكرت،عثمانقتليومعقليطاشولقد،عثماندممنإليكأبرأإني(اللهم)

لأستحييإني":!ي!اللهرسولفيهقالرجلاقتلواقوماأبايعأناللهمنلأستحييإنيوالله:فقلتللبيعة

بعد،يدفنلمالأرض(في)قتيلوعثمانأبايعأناللهمنلأستحييوإني"الملائكةمنهتستحيممن

جاءتثم،عليهأقدممما()كأشفقإنياللهم:فقلتالبيعة)4(يسألونيالناسرجعدفنفلما،فانصرفوا

ذلك.مننفرةوأسكتقلبيصدعكانالمؤمنينأمير:قالوافلما.فبايعتعزمة

مدمنتبرأأنهعليعنالواردةالطرقبجمععساكر)6(بنالقاسمأبوالكبيرالحافظاعتنىوقد

.عثمانترجمة(461)دمشقتاريخفيالأخبارهذهجملة(1)

.بنحوه:أفي)2(

.(155)التهذيبتقريبانظر.تحريف؟المكرمي:أفي)3(

فسألوني.:أفي(4)

لمشفق.:أفي(5)

.-عثمانترجمة-(462-146)دمشقتاريخ)6(
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نهىولقد،بهرضيولامالألابقتلهأمرولايقتلهلمأنهوغيرهاخطبهفيذلكعلىيقسموكان،عثمان

والمنة.الحمدودلهالحديثأئمةمنكثيرعندالقطعتفيدطرقمنعنهذلكثبت.منهيسمعوافلمعنه

فيهم:تعالىاللهقالممنوعثمانأناأكونأنلأرجوإني:قالأنهوجهغيرمنأيضأعنهوثبت

أنهوجهغيرمنأيضاعنه)1(وثبت(47:الحجرأ!منمنلينسررعكإخوناغلمنصدورهمفىماونزغنا)

:قالأفروايةوفي(39:المائدةأمهوؤأخسنواائقواثموءامنواائقوأثمار!ختوعملواؤءامنواائقواماإذا):قال

للربوأتقانا،طهوراوأحسننا،حياءوأشدنا،للرحموأوصلناخيرناعنهاللهرضيعثمانكان

وجل.عز

بنعميرعن،مجالدعن،زيدبنحمادعن،حرببنسليمانعن،)2(سفيانبنيعقوبوروى

)3(ء..

:قال.كثيرابيرودي

أحمر،ثلاثةأثواركمثلعثمانومثلمثليإن:فقالفنزلخطبتهعليهالخوارجفقطععليخطب

والأحمر:للأسودفقال،الآخرانمنعهأحدهمقتلأرادكلمافكان،أسدأجمةفيومعهم،وأسودوأبيض

أرادكلماكانثم،(فأكلهعنهفخليا)،آكلهحتىعنهفخلياالأجمةهذهفيفضحناقدالأبيضهذاإن

لونك،علىلونيوإن،(الأجمةهذهفي)فضحناقدالأسودهذاإن:للأحمرفقالالآخرمنعهأحدهما

حتىدعني:فقال،آكلكإني:للأحمر)4(قالثم،فأكلهالأحمرعنهفخلى،أكلتهعنهخليتفلو

نصرتهأنيفلو)ثلاثا)د(الأبيضأكليومأكلتإنماإنيألا:فقال،دونكفقال،صيحاتثلاثأصيع

ثلاثا.قالها(وهنتلمانصرتهأنيولو)،عثمانقتليوموهنتأنتوإنما:عليقالثم(أكلتلما

)7(العنبرياللهعبدبنسوارعن،الحضرميهارونبنمحمدطريقمنعساكر)6(ابنوروى

:قال.المسيببنسعيدعن،سعيدبنيحىعن،زيدبنحمادعن،مهدي(ابن)عن،القاضي

ووءو.)8(.

اللهم،بدلاللهم:وتقولوقرهافتحملالمالبيتإلىعثمانزمانفيتجيءالمراةوكالت

الرملامنا:عنه)9(اللهرضيعثمانقتلحينثابتبنحسانفقال.غير

..وعملواامنواالذينمنكان:فقالعثمانعنسئلأنهعنهأيضاوثبت:أفي(1)

أيضا.دمشقتاريخفيوهو،(181)3/والتاريخالمعرفة()2

.(7802الترجمة)6/والتعديلالجرحينظر.مصحف،المهملةبالراء"رودي":طفي)3(

للآخر.قالثمفأكلهالآخر:أفي()4

البيض.:طفي)5(

.-عثمانترجمة-(483)دمشقتاريخ()6

.(952)التهذيبتقريبوانظر.تحريفوكلاهما،القشيري:طوفي،سويد:ط،أفي)7(

دمشق.تاريخعنوالواو،كانت:ط،أفي)8(

.(1/122)حسانديوانفيأربعةالبيتان()9
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كاللهبوحربأحرىسنةبه)1(فبدلتمبدلقلتم

وذهبوإماءوعبيدخلفؤثيابمننقمتمما

قتلفلما-عثمانجانبممنوكان،بدرأشهدممنوكان-ساعدةبنيأخوحميدأبووقال:قال

وكذا"2(كذاأفعللاأنعليلكإناللهم،القتلمنهيبلغأننرىكناولا،قتلهأردناماوالله:قال

.ألقاكحتىأضحكولا

بنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلأخبرنا،إدريسبناللهعبدأخبرنا:سعد)3(بنمحمدوقال

:قال.نفيلبنعمروبنزيدبنسعيدعن،حازمأبي

حقيقأ.لكانعفانبابنصنعتمفيماأحدارفضولو،الإسلامعلىوأختهموثقيعمروإنرأيتنيلقد

.")4(صحيحه"فيالبخاريرواهوهكذا

بنالرحمنعبدعن،عمروبنصفوانعن،عياشبنإسماعيلعن،عائذ)5(بنمحمدوروى

فقال.عنزانفيهينتطحفلمعفانبنعثمانقتل:لآخريقولرجلاسلامبناللهعبدسمع:قال.جبير

ليقتلنوالله،بالسلاحالرجالفيهينتطحولكن،الخليفةقتلفيتنتطحلاوالمعزالبقرإن!أجلسلامابن

بعد.ولدواماآبائهمأصلابلفيإنهمأقوامبه

:سلامابنقال:قال.طاووسعن:ليث)6(وقال

.والخاذلالقاتلفيالقيامةيومعثمانيحكم

الأسودأباسمعت،حز!أبيبنحزمحدثنا،الأشعثأبوحدثنا:المحاملياللهعبدأبووقال

.عثمانقتلفيأشركأنمنإليأحبالأرضإلىالسماءمنأخرلأن:)7(يقولبكرةأباسمعت:يقول

حدثنا،الهنائيعبادبنمحمدحدثنا،عرعرةبنمحمدبنإبراهيمحدثنا:)8(يعلىأبووقال

:قال.الجارودرضيعمريمأبيعن،الحضرميحدثنا،فضالةأبيبنالبراء

رأيت،عجبأمناميفيالبارحةرأيت!الناسأيها:فقالخطيباعليبنالحسنفقامبالكوفةكنت

لكم.بدفقد:والديوانطفي(1)

دمشق.تاريخفيولاأفياللفظةليست)2(

.-عثمانترجمة-(485)دمشقتاريخفيأيضأوالخبر(397/)الكبرىالطبقات)3(

رواية:وفي،مكانهعنزالأيارفضق:اللهرحمهحجرابنوقال،الأنصارمناقبفي(3862)البخاريصحيح(4)

سقط.أيوالفاءالراءبدلوالقافبالنونانقض

.(094)دمشقتاريخفيالخبر()5

.(194)السابقالمصدر()6

.(294)دمشقتاريخ)7(

ضعيف.وإسناده-عثمانترجمة-(594)دمشقتاريخفيوالخبر(12/6767)الموصلييعلىأبيمسند)8(
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بكرأبوفجاء،العرشقوائممنقائمةعندقامحتىع!اللهرسولفجاءعرشهفوقوتعالىتباركالرب

)1(بيدهفكانعثمانجاءثم،بكرأبيمنكبعلىيدهفوضععمرجاءثم!النبيمنكبعلىيدهفوضع

:قال.الأرضفيدممنميزابانالسماءمنفانبعث؟قتلونيفيمعبادكسلرب:فقال-رأسهيعني-

.رأىبماحدث:فقال!؟الحسنبهيحدثماترىألالعليفقيل

مجالد،عن:الرحمنعبدبن3(عميزبنجميععن،وكيعبنسفيانعن:أيضا)2(يعلىأبوورواه

:يقولعليبنالحسنسمعت:العجليطحرب)4(عن

بكرأباورأيت،بالعرشمتعلقا!صاللهرسولورأيتالعرشرأيت،رأيتهارؤيابعدلأقاتلكنتما

واضعاعثمانورأيت،بكرأبيمنكبعلىيدهواضعاعمروكان،اللهرسولمنكب)علىيدهواضعأ

به.اللهيطلبعثماندم:فقيلهذا؟ما:فقلت،دونهمدماورأيت،عمرمنكب(علىيده

أنهصوحانبنزيدعن،شبيببنوهبعن،مسكينبنسلامحدثنا:إبراهيمبنمسلموقال

القيامة.يومإلىتتألفلابيدهنفسيوالذي،منافرهاالقلوبنفرتعثمانقتليوم:قال

؟قتلتموهثمالإناءموص)6!مصتموه:عائشةقالت:)5!سيرينبنمحمدوقال

بناللهعبدبنعونعن،إسحاقأبيبنيونسحدثنا،قتيبةأبوحدثنا:)7(خياطبنخليفةوقال

إذاحتىاستعتبتموه!؟السيفمنلعثمانأغضبولاالسوطمنلكمغضبت:عائشةقالت:قال.عتبة

.قتلتموهالمصفى)8(كالقلبتركتموه

عنهااللهرضيعائشةقالت:قال،مسروقعن،خيثمةعن،الأعمشعن:)9(معاويةأبووقال

:عثمانقتلحين

يذبحكمافذبحتموهقربتموهثم:روايةوفي.قتلتموهثمالدنسمنالنقيكالثوبتركتموه

فقالت:،إليهيخرجواأنتأمرينهمالناسإلىكتبتأنت،عملكهذا:مسروقلهافقال؟الكبش

اتفقا-ثم-وهموهو،رأسهيعني-بيدهفكان:حمدانابنحديثوفي-نبذةفكان:(594)دمشقتاريخفي()1

...فقال

ضعيف.وإسناده-عثمانترجمة-(494)دمشقتاريخفيوالخبر(12/6768)الموصلييعلىأبيمسند)2(

خطأ.؟الرحمنعبدعنعمير:ط،أفي)3(

.335()2/الذهبىميزانفىترجمتهوتنظر،محرف"حرب":طفي)4(

.(594)دمشقتاريخ()5

.(894)دمشقتاريخ.واحدوالغسلالموص)6(

.(594)دمشقتاريخفيوالخبر(175)خياطبنخليفةتاريخ)7(

.(489/)والنهاية(قلب)اللسان.الفضةمنالسوار:القلب)8(

.(694)دمشقتاريخ()9
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.هذامجلسيجلستحتىبيضاءفيسوداءلهمكتبتما،الكافرونبهوكفرالمؤمنونبهآمنوالذيلا

دلالةوأمثالههذاوفي.إليهاصحيحإسنادوهذا.لسانهاعلىكتبأنهيرونفكانوا:الأعمشقال

علىيحرضونهمالآفاقإلىالصحابةلسانعلىكتبأزوروا،اللهقبحهمالخوارجهؤلاءأنعلىظاهرة

والمنة.الحمدودلهبيانهقدمناكما،عثمانقتال

أخبرني)2(سوادة(والدأالأسودأبوحدثنا،القطعيحزمحدثنا:الطيالسي)1(داودأبووقال

:قال)3(خشافبنطلق

اللهلعنمظلوماقتل:تقولعائشةفسمعت،قتلهعننسألهم!ي!محمدأصحابفيفمفرقناعثمانقتل

قتلته.

لماسليمأمقالت:قال.أنسعن،ثمامةعن،أبيهعن:)4(الأنصارياللهعبدبنمحمدوروى

دما.إلابعدهيحلبوالمإنهأما،اللهرحمهعثمانبقتلسمعت

الخولانيمسلمأبيقولذلكفمن،لهذكرنايطولجدافكثيرالفصلهذافيالتابعينأئمةكلاموأما

نعم!:قالواثمودببلادمررتمأما،جرماأعظمأومثلهمإنكم:)5(قتلهمنقدمواالذينالوفدرأىحين

ناقته.منعليهأكرماللهلخليفة،مثلهمأنكمفأشهد:قال

:قال)6(.الحسنعن،عبيدبنيونسعن:عليةابنوقال

دمأ.الأمةبهفاحتلبتضلالاكانولكنه،لبناالأمةبهلاحتلبتهدىعثمانقتلكانلو

:7(الباقزجعفرأبووقال

الحق.وجهغيرعلى(عفانبنأعثمانقتلكان

عنهاللهرضيبهرثيمابعضذكروهذا

الطويل(أمن:)8(مالكبنكعبقولمنأحسنعثمانمراثيمنسمعتما:الشعبيعن:مجالدقال

الطيالسي.طريقمن-عثمانترجمة-(794)دمشقتاريخفيالخبر(1)

خطأ.،سوادةالأسودبنأبو:طفي(2)

خطأ.،حسان:طفي)3(

.(994)عثمانمجلدعساكرلابندمشقتاريخ)4(

السابق.المصدر(5)

.(005)عساكرلابندمشقتاري!)6(

السابق.المصدر)7(

.(29-19)مالكبنكعبوديوان(-547548)عساكرلابندمشقتاريخفيالأبيات)8(
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

عفانبنعثمانبهرثيمابعضذكر3

بغافلليساللهأنوأيقنبابهأغلقثميديهفك!

يقاتللمامرىءكلعناللهعفا)1(تقتلوهملاالدارلأهلوقال

التواصلبعدوالبغضاء!داوةادعليهمصباللهرأيتفكيف

الجوافلالنعامإدبار)2(الناسعنبعدهأدبرالخيررأيتوكيف

شريق.بن)3(الأخنس،بنأالمغيرةإلىعمربنسيفالأبياتهذهنسبوقد

الطويل(منأ:)4(ثابتبنحسانوقال:عمربنسيفوقال

المقددالأديمذاكفياللهيدباركتالدينأخيمنأردتمماذا

مهتدغيرجائربأمروجئتمدارهجوففياللهوليقتلتم

محمدعهدبالعهدوأوفيتم)5(بينكماللهذمةرعيتمفهلا

مشهدكللدى6(عهداكاوأوفاكمومصدقبلاءذافيكميكألم

المسددالرشيدعثمانقتلعلىتبايعوا)7(قومأيمانظفرتفلا

البسيط(منأ:عنه)9(اللهرضيثابتبنحسانوقال:8(جريرابنوقال

عثمانادارفي301(مأسدفليأتلهلامزاجصرفاالموتسرهمن

أبدانازانبيض)11(المخاطمفوقشفعتقدالماذيحلقمستحقبي

وقرآناتسبيحاالليليقطعبهالسجودعنوانبأشمطضحوا

ه-،.ك!12(
أحياناالمكروهفيالصبرينفعمدولدتوماأميلكممدىصبرا

إخواناوبالإخوانوبالأميرنافرةالشامبأرضرضينا)13(فقد

.(...تقاتلوالادارهفيلمنوقال):مالكبنكعبديوانفي

..كإدباروولىعنهمأدبر:أفي

.الصوابوهودمشقوتاريخأعنهناوما،الأخنسالمغيرةأبيإلى:طفي

.(1/032)ثابتبنحسانوديوان(545)دمشقتاريخفيالأبيات

سطكم.:حسانديوانفي

قدما.وأوفاكم:دمشقتاريخفي

.تظاهرت:الديوانفي

.(4/524)تاريخهفي

.(1/69)حسانديوان

مأدبة.:أفي

بيضا.:الديوانفي

ويها.:الديوانفي

.زافرةالشامبأهلرضيتوقد:الديوانفي
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شهدواوإنغابواوإنلمنهمإني

ديارهمفيوشيكالتسمعن

تخبرنيالطيروليتشعري-يا

البسجط(منأ:3(أيضاالقائلوهو)

خاويةمنه)4(أروىابندارتمسإن

حاجته)5(العرفباغييصادففقد

أنفسكمذاتأبدوا)7(الناسمعشريا

البسجط(منأ:)8(الفرزدقوقال

ظعنتأظعنتلماالخلافةإن

ووارثهامنهمأهلهاإلىصارت

ومعصيةظلمادمهالسافكي

الوافر(منأ:ذلك)9(فيالنميريالإبلراعيوقال

إذنبغيريدخلونعشية

صدقووزيرمحمدخليل

عفانبنعثمان

حساناسميتوما(حيا13دمتما

عثماناثاراتياأكبرالله

عفاناوابنعليشأنكانما

خربمحرقوبابصريعناب

والحسبالمجد)6(إليهاويأويفيها

والكذباللهعندالصدقيستويلا

سلكواالهدىغيرإذيثربأهلعن

انتهكواماعثمانفياللهرأىلما

سفكواغيهممنهدوا--لادمأي

وطاباأوفىمتوكلعلى

التراباوطىءمنخيرورابع

355

فصلى

اللهرضيالصحابةكبارمنجماعةوفيها،بالمدينةعنهاللهرضيعثمانقتلوقعكيف:قائلقالإن

:وجوهمنفجوابه؟عنهم

الأحزابأولئكفإن،قتلهإلىالأمريبلغأنهيظنيكنلمكلهمأوأكثرهمبلمنهمكثيراأن:أحدها

بنمروانإليهميسلمأو،نفسهيعزلأنإما،ثلاثةأمورأحدمنهطلبوابل،عيناقتلهيحاولونيكونوالم

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وما.المماتحتى:الديوانفي

.شعريليتبل:الديوانفي

.(602)حسانديوانفيخمسةالأبيات

.عفانبني:الديوانفي

الخير.باغي:الديوانفي

والحسب.الذكر:الديوانفي

.الناسأيهايا:الديوانفي

دمشق.تاريخفيولاديوانهفيالشعرأجدلم

.عثمانمجلد(555)دمشقتاريخفيالبيتان
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هذهمنويستريح(نفسه)يعزلأنأو،مروانالناسإلىيسلمأنيرجونفكانوا،يقتلوهأو،الحكم

،حدههذاماإلىعليهيجترئونهؤلاءأنولا،يقعأنه(أحد)1يظنكانفماالقتلوأما.الشديدةالضائقة

أعلم.والله،وقعماوقعحتى

علىعثمانعزم،الشديدالتضييقوقعلماولكن،الممانعةأشددونهمانعواالصحابةأن:الثاني

من(أحد)ظنماهذاومع،أرادوامماأولئكفتمكن،ففعلواأسلحتهمويغمدواأيديهميكفواأنالناس

بالكلية.يقتلأنهالناس

ولم،الحجأيامفي(أكثرهمأوأالمدينةأهلمنكثيرغيبةاغتنموالماالخوارجهؤلاءأن:الثالث

وصنعوا،اللهقبحهم،فرصتهمانتهزوا،مجيئهماقتربلمابل،للنصرةالافاقمنالجيوشتقدم

العظيم.الأمرمنصنعواما

هذهالمدينةأهلفييكنلموربما،الأبطالمنمقاتلألفيمنقريبأكانواالخوارجهؤلاءأن:الرابع

كانهذاومع،(الحجوفيأجهةكلفيالأقاليموفيالثغورفيكانواالناسلأن،المقاتلةمنالعدة

ومعهإلايجيءلاالمسجدمنهميحضركانومن،بيوتهمولزمواالفتنةهذهاعتزل(قدأالصحابةمنكثير

أرادوالووربما،عنهاللهرضيعثمانبدارمحدقونوالخوارج،احتبىإذاحبوتهعلىيضعه،السيف

يحاجفون)2(الدارإلىأولادهمبعثواقدالصحابةكبار(كانأولكن،ذلكأمكنهملماالدارعنصرفهم

أولئكظفروقدإلاالناسفوجىءفما،لنصرتهالأمصارمنالجيوشتقدملكي،عنهاللهرضيعثمانعن

بعضأنمنالناسبعضيذكرهماوأما،قتلوهحتىعليهوتسوروا،بابهاوأحرقوا،خارجهامنبالدار

عنه،اللهرضيعثمانبقتلرضيأنهالصحابةمنأحدعن)3(يصحلافهذا،بقتلهورضيأسلمهالصحابة

بنكعمار،الأمرمننفسهخلعلويودكان(بعضهم)ولكن،فعلهمنوسبومقته،كرههكلهمبل

.)4(وغيرهمالحمقبن(عمرو)و،بكرأبيبنومحمد،ياسر

فيوزادهاشتراهقدوكان-كوكببحش.عنهاللهرضيعثماندفنوا:البر)د(عبدبنعمرأبوقال

البقيع.

مخذول،الفجرةوقتيل،البررةأميرهو:عثمانعنسئلوقد)6(يقولإذالسلفبعضأحسنولقد

.نصرهمنمنصور،خذلهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يقع.أنهيظنأحدكانما:أفي

.(حجف)اللسان.ودافعتهعارضتهإذافلاناحاجفت

من.:أفي

.تقدموقدعساكرابنرواهالداريومعنخنيسأبيحنيشبنسهمحديثيرداللفظةهذهبعد

.البستان:وحش،الأنصارمنرجل:وكوكب.مختلفواللفظ(34801/)الاستيعاب

.يقولحيث:أفي
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الذين:الكلامهذاحكايتهبعد-()1وفضائلهعثمانترجمةاخرفيالذهبياللهعبدأبو(شيخنا)وقال

فيبعدهالملكوكان،عيشهموتنغصخذلواخذلوهوالذين،ورحمتهاللهعفوإلىقتلواعليهألبواأوقتلوه

ولمموابقه،فضلهمعوملوهحياتهاستطالوا،ذريتهمنوثمانيةمروانوزيرهفيثم،وبنيه)2(معاويةنائبه

بحروفه.لفظهوهذا.الكبيرالعليدلهفالحكم،سنةوثمانينبضعاعمهبنيمنهومنعليهمفتملك

عفانبنعثمان(المؤمنيقأميرافضائلفيالواردةالأحاديثبعض)3(

بنمرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنعفانبنعثمان)4(هو

بنمضربنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعب

النورين،ذو،المؤمنينأمير،الأموي،القرشي،اللهعبدوأبوعمروأبو،عدنانبنمعدبننزار

حكيمأموأمها.شمسعبدبنربيعةبنكريزبنتأروىوأمه،الابنتينوزوج،الهجرتينوصاحب

الستةوأحد،بالجنةلهمالمشهودالعشرةأحدوهو،!اللهرلممولعمةالمطلبعبدبنتالبيضاءوهي

المهاجرينبإجماعفيهتعينتثم،الستةمنالخلافةلهمخلصتالذينالثلاثةوأحد،الشورىأصحاب

باتباعهمالمأمور)6(،المهديينوالأئمة،الراشدينالخلفاءثالثفكان)5(،عنهماللهرضيوالأنصار

بهم.والاقتداء

ذكرهفيماعجيبا)7(إسلامهسببوكان،الصديقبكرأبييديعلىقديماعنهاللهرضيعثمانأسلم

-جمالذاتوكانت-رقيةابنتهزوج!اللهرلممولأنبلغهلماأنذلكوملخص،8(عساكزابنالحافظ

عندهمفوجدمهموماأهلهعلىفدخل،تزوجهاهويكنلمإذتأسف،لهبأبيبنعتبةعمهاابنمن

الرجز(منأ:له)9(فقالت-كاهنةوكانت-كريزبنتسعدىخالته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

العربي.الكتابدار:ط-الراشدينالخلفاءعهد-(478)الإسلامتاريخ

.وزيرهفيواستديممعاويةنائبهبعدهالملكوكان:أفي

...عثمانفضائلمنشيءإلىالإشارةفيفصل:أفي

(155/)الأولياءحلية(236)قريشونسب(3/53)سعدابنطبقاتفي-عنهاللهرضيعثمان-ترجمة

(2462/)والإصابة(كاملمجلد)عساكرلابندمشقوتاريخ(3276/)الغابةوأسد(34851/)والاستيعاب

.(1291/)النضرةوالرياض(632/)الثمينوالعقد(7912/)التهذيبوتهذيب

.فصار:أفي

.والمأمور:طفي

عجبا.:أفي

.عثمانمجلد(52)دمشقتاريخ

شعر.لانثروكأنهاطفيجاءتوقد(02)دمشقتاريخفيالأبيات
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أخرىوثلاثاثلاثاثمتترىثلاثاوحييتأبشر

شراووقيتخيزأتاكعشراتتمكيبأخرىثم

بكراولقيتبكروأنتزهراحصاناواللهأنكحت

ذكراأشادقدأمرا)1(بنيتقدراعظيمبنتوافيتها

تقولين؟ماخالةيا:فقلتغيريتزوجتقدبامرأةتبشرنيحيثأمرهامنفعجبت:عثمانقال

الرجز(منأعثمار:فقالت

البرهانمعهنبي)2(هذااللسانولكالجماللك

والفرقانالتنزيلوجاءهالديانبحقهأرسله

الأوثانتغتالكلافاتبعه

جاء،اللهعندمنرسول،اللهعبدبنمحمد:فقالت.ببلدناوقعماأمرالتذكرينإنكفقلت:قال

الرجز(مجزوءأ:قالتثم،اللهإلىبهيدعو،اللهبتنزيل

فلاحودينهمصباحمصباحه

نطاحوقرنهنجاحوأمره

)3(الصياحماينفعالبطاحلهذئت

الصفاخوسلتالذباخوقعلو

الرماخومدت

حازئم،لرجلإنكعثمانياويحك:فقال،فأخبرتهبكرأبوفلقينيمفكرافانطلقت:عثمانقال

تسمعلاصمحجارةمنأليست؟قومنايعبدهاالتيالأصنامهذهما،الباطلمنالحقعليكيخفىما

خالتك،صدقتكلقدوالله:فقال،لكذلكإنهاوالله!بلىقلت:قال؟تنفعولاتضرولاتبصرولا

فاجتمعنا؟تأتيهأنلكهل)4(،برسالتهخلقهإلىاللهبعثهقد،اللهعبدبنمحمداللهرسولهذا

فوالله:قال."خلقهوإلىإليكاللهرسولفإني)د(جنتهإلىاللهأجبعثمانيا":فقال!ماللهبرسول

نأألبثلمثم،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوشهدتأسلمتأنقوله)6(سمعتحينتمالكتما

.ذكرأأشارقدامرىءبنت:أفي(1)

النبي.هذا:طفي2()

.المصباخ:أفي)3(

لك.فهل:أفي)4(

حقه.إلى:طفي()5

دمشق.وتاريخأعنهناوما.!ي!اللهرسولسمعتمنذنفسيتمالكتما:طفي)6(
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وكانزيدبنعمارةقال.وعثمانرقيةزوجأحسنأ:يقالفكان!ي!اللهرسولبنترقيةتزوجت

الرجز(منأ:(1،)يقال

عثمانوزوجهارقيةإنسانرآهزوجأحسن

ادطويل(منأ:كريز)2(بنتسعدىذلكفيفقالت

الحقإلىيهديواللهوأرشدهالهدىإلىبقوليعثمانااللههدى

الصدقعنيصد)3(لابرأيوكانمحمداالسديدبالرأيفتابع

الأفقفيالشمسمازجكبدرفكانابنتهبالحقالمبعوثوأنكحه

للخلقأرسلتاللهأمينوأنتمهجتيالهاشميينبنيافداؤك

،عوفبنالرحمنوعبد،عبيدةوبأبي،مظعونبنبعثمانالغدمنبكرأبوجاءثم:قال

ثمانيةاللهرسولمعاجتمعمنمعوكانوا،فأسلموا،الأرقمأبيبنوالأرقم،الأسدعبدبنسلمةوأبي

رجلا.وثلاثون

إلىوهاجرمكةإلىعادثم،!ي!اللهرسولبنترقيةزوجتهومعهالناسأولالحبشةإلىوهاجر

لهفضرب،المدينةفيبسببهاوأقام،!ي!اللهرسولابنةبتمريضاشتغلبدبىوقعةكانتفلما،المدينة

بأختها!ي!اللهرسولزوجهتوفيتفلما.شهدهافيمنمعدودفهو،فيهاوأجرهمنهابسهمه!ي!اللهرسول

.")4(لعثمانلزوجناهاأخرىعندناكانلو":!لخيماللهرسولوقال،صحبتهفيأيضافتوفيتكلثومأم

وبايع،والحديبيةالخندقوشهد،عنهمالعفوعلىاللهنصوقد،تولىفيمنيومئذوفرأحداوشهد

وغزوةوالطائفوهوازنالفتحوحضر،القضاءوعمرةخيبروشهد،يديهبإحدىيومئذلمجي!اللهرسولعنه

.العسرة(جيش)5وجهز،تبوك

وعن،وأحلاسهابأقتابهابعيربثلاثمئةيومئذجهزهمأنهخباببنالرحمنعبدعنوتقدم

عثمانضرما":فقال)!ي!اللهرسولحجرفيفصبهاديناربألفيومئذجاءأنهسمرةبنالرحمنعبد

.(مرتين")6(اليومهذابعدفعلما

صحبته،فأحسنبكرأباوصحب،راضعنهوهووتوفي،الوداعحجة!ي!اللهرسولمعوحج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(12)دمشقتاريخعنالاستدراك

.(12)دمشقتاريخفيالأبيات

.الصدقعنبعيدلابرأيوكان:أفي

.(38)دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالحديث

.العسرةجيشفيهاوجهز:أفي

حسن.حديثوهو037(1)رقموالترمذي(563/)مسندهفيأحمدالإمامأخرجهالحديث
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الشورىأهلفيعليهونص.راضعنهوهووتوفيصحبتهفأحسنعمروصحب،راضعنهوهووتوفي

سيأتي.كماخيرهمفكان،الستة

الإسلامية،المملكةوتوسعت،والأمصارالأقاليممنكثيرأيديهعلىاللهففتحبعدهالخلافةفولي

مصداقللناسوظهر،ومغاربهاالأرضمشارقفيالمصطفويةالرسالةوبلغت،المحمديةالدولةوامتدت

قتلهتممنالذلىاشتخلف!ماالأرضليستخلفنه!فىالضخلختوصعملوامنكؤءامواائذيناللهوعد):تعالىقوله

تعالى:وقولهأدد.\ا!أ!شئأبلالمثركوتيغبدوننىأقنأبغدخوفهتممنوليبدلخمالئمالذهـار!ىدينهمطئموليمكنن

وقوله331:أسؤقياأ!المحمثركوتولؤ!ره!وءألدينعلىليظهرهألحقودين!دىبارسول!أزسلهوالذى)

!!ا":!ي!وقود")1(منهاليزويطأمتيملكوسيبلغومغاربهاالأرضمشارقليزوىاللهإن":!و

فيكنوزهمالتنفقنبيدهنفسيوالذي،بعدهكسرىفلاكسرىهلكوإذا،بعدهقيصرفلاقيصزهلك

عنه.اللهرضيعثمانزمانفيوتوطدوتأكدوقوعهتحققكلهوهذا")2(اللهسبيل

غزير،وكرم،كثيرحياءذا،الأخلاقكريم،الوجهمليح،الشكلحسنعنهاللهرضيكانوقد

يبقىماإيثارفييرغبهملعله،الفانيالدنياالحياةمتاعمنلقلوبهمتأليفا،اللهفي)3(وأقاربهأهلهيؤثر

علىاللهيكبهمأنخشيةأقوامايعطي،اخرينويدعأقوامأيعطي!ي!النبيكانكما،يفنىماعلى

بسبعليهتعنتوقد،والإيمانالهدىمنقلوبهمفياللهجعلماإلىآخرينويكل،النارفيوجوههم

غزوةفيذلكقدمناوقد.الإيثارفي!ي!اللهرسولعلىالخوارجبعضتعنتكما،أقوائمالخصل!هذه

نإمنهاتيسرمانذكرعنهاللهرضيعثمانفضلفيكثيرم!أحاديثوردتوقد.غنائمهاقسمحيثحنين

:قسمانوهيالثقةوبهاللهشاء

غيرهمعفضائلهفيوردفيما:الأول

عن،سعيدبنيحيىحدثنا،مسددحدثنا:)4(صحيحهفيالبخاريرواهالذيالحديثذلكفمن

:قالحدثهمأنسا)5(أنقتادةعن،سعيد

برجله-ضربهأظنه-أحداسكن:فقالفرجف،وعثمانوعمربكرأبوومعهأحداالنبيئصعد"

مسلم.دونبه(تفرد)آ"وشهيدانوصديقنبيإلاعليكفليس

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

رقمصحيحهفيحبانوابن،الفتنفي(9288)رقمصحيحهفيمسلمأخرجه،ثوبانرواهحديثمنقطعة

التاريخ.في(4671)

الفتن.في(75)(1892)صحيحهفيومسلم(2042/)مسندهفيأحمدأخرجههريرةأبيعنالحديث

وأهله.أقاربهيؤثر:أفي

الصحابة.فضائلفي(9936)البخاريصحيح

خطأ.؟إنسانأ:طفي

.انفرد:أفي
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أبيه،عن،صالحأبيبنسهيلعن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،قتيبةحدثنا:)1(الترمذيوقال

:هريرةأبيعن

والزبير،وطلحةطالبأبيبنوعليوعثمانوعمربكروأبوهوحراءعلىكانغ!ي!اللهرسولأن

."شهيدأوصديقأونبيإلاعليكفمااهدئي":!ي!النبيفقال،الصخرةفتحركت

وبريدة،مالكبنوأنس،سعدبنوسهل،عباسوابنزيدبنوسعيدعثمانعن:البابفيقالثم

يومخطبتهفيعثمانعنالترمذيورواه،الدرداءأبوورواه:قلت.صحيححديثوهذا،الأسلمي

ثبير.على:وقال،الدار

اخرحديث

:قالالأشعريموسىأبيعن،النهديعثمانأبيأحديثمن)2(الصحيحينفيثبتماأوهو

:قال؟هذامن:فقلتيستأذنرجلفجاء،الباببحفظفأمرني،حائطفي!اللهرسولمعكنت

بالجنة"وبشرهلهائذن":فقالعمرجاءثم."بالجثةوبشرهلهائذن":ع!ي!اللهرسولفقال،بكرأبو

وفيصبرااللهم:يقولوهوفدخل."تصيبهبلوىعلىبالجنةوبشرهلهائذن":فقالعثمانجاءثم

السختياني.وأيوبقتادةعنهرواه،المستعانالله-رواية

عثمانأباسمعا،الحكمبنوعليالأحولعاصمحدثنا:زيدبنحمادوقال:)3(البخاريوقال

قدماءفيهمكانفيقاعداكانع!ي!اللهرسولأن:عاصموزاد،بنحوهالأشعريموسىأبيعنيحدث

غطاها.عثماندخلفلما،ركبتهأو،ركبتيهعن)4(انكشف

وعمربكرأباأن:وفيه،موسىأبيعن،المسيببنسعيدحديثمنأيضأ)5(الصحيحينفيوهو

فجلسأموضعألهيجدفلمعثمانوجاء،البئرفيوهوالقفبابفياللهرسولمعأرجلهمادليا

.عثمانوانفرداجتمعتقبورهمذلكفأولت:أالمسيببنأسعيدقال"أناحية

:قال.سلمةأبيعن،عمروبنمحمدحدثنا،)8(هارونبنيزيدحدثنا:أحمد)7(الإمام)6(وقال

:الحارثعبدبننافعقال

.(3753)-عثمانخطبة-الثانيةوالرواية،المناقبفي(6936)الترمذيسنن(1)

الصحابة.فضائلفي(28)(5342)مسلموصحيح،الصحابةفضائلفي(5936)البخاريصحيح2()

.)5936(رقم-الباريفتح-(753/)صحيحهفي)3(

.البخاريوصحيحأعنهناوما،..انكشفقدمكانفي:طفي)4(

الصحابة.فضائلفي(92)(3024)مسلموصحيح،الصحابةفضائلفي(7907)البخاريصحيح)5(

.قالوقد:أفي)6(

.(3584/)أحمدالإماممسند)7(

.(122)دمشقوتاريخأحمدمسندعنهناوماتحريف؟مروانبنيزيد:طفي)8(
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علىجلسحتىفجاء،"البابعليئأمسك":فقالحائطادخلحتىلمجؤاللهرسولمعخرجت

هذااللهرسوليافقلت،بكرأبو:فقال؟هذامن:فقلتالبابفضرب،رجليهودلى)1(القف

فيرجليهودلىالق!علىع!ي!اللهرسولمعفجلسفدخل."بالجنةوبشرهلهائذن":قال،بكرأبو

لهائذن":قال،عمرهذااللهرسوليا:قلت:عمر:قال؟هذامن:فقلت:البابضربثم،البئر

ضربثمالبئرفيرجليهودلىالقفعلىع!ي!اللهرسولمعفجلسفجاء،(ففعلت)"بالجنةوبشره

بالجنةوبشرهلهائذن":قال،عثمانهذااللهرسوليا:قلت،عثمان:قال؟هذامن:فقلتالباب

البئر.فيرجليهودلىالقفعلىع!ي!اللهرسولمعفجلس،بالجنةوبشرتهلهفأذنت"بلاءمعها

نأفيحتمل،سلمةأبيحديثمن)2(والنسائيداودأبوأخرجهوقد،الروايةهذهفيوقعهكذا

.أخرىقصةأنهاأو،بالبابموكلينكاناالحارثعبدبنونافعموسىأبا

أعلمهولاسلمةأباسمعتعقبةبنموسىعن،وهيبعن،عفانعن:أحمد)3(الإمامرواهوقد

.الحارثعبدبننافععنإلا

موسى:لأبيفقالفاستأذنبكرأبوفجاء،البئرقفتعلىفجلسحائطادخل!يخؤاللهرسولأن"

وبشرهلهائذن":فقالعثمانجاءثم"بالجنةوبشرهلهائذن:فقالعمرجاءثم.بالجنةوبشرهلهائذن

."بلاءوسيلقىبالجنة

عن،كيسانبنصالححديثمن)4(النسائيرواهقدأنهعلى،الأولمنأشبهالسياقوهذا

فاللهالأشعريموسىأبيعن،الحارثعبدبننافعبنالرحمنعبدعن،سلمةأبيعن،الزنادأبي

أعلم.

عن،عبيدبنومحمدسيرينابنعن،قتادةعن،همامأخبرنا،يزيدحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

بالجنة"وبشرهلهائذن":فقالفاستأذنبكرأبوفجاء!اللهرسولمعكنت:قالعمروبناللهعبد)6(

."بالجنةوبشرهلهائذن":فقالفاستأذنعثمانجاءثم"بالجنةوبشرهلهائذن":فقالعمرجاءثم

بنأنسحديثمنيعلىوأبوالبزاررواهوقد.أحمدبهتفرد.أبيكمعأنت:قال؟أنافأينقلت:قال

.تقدممابنحومالك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(قفف)اللسان.البئرحولتجعلالتيالدكةهو:القف

.(8132)الكبرىفيوالنسائي،الأدبفي(5188)داودأبيسنن

.(3804/)أحمدالإماممسند

.(8131)الكبرىفي

صحيح.حديثوهو(2165/)أحمدالإماممسند

تحريف.؟اللهعبيد:أفي
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آخرحديث

بنيحىعن،شهابابنعن،عقيلحدثني،ليثحدثنا،حجاجحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

استأذنبكرأباأن:حدثاهوعثمان!سي!النبيزوجعائشةأن،أخبرهالعاصبنسعيدأن،العاصبنسعيد

حاجتهإليهفقضىكذلكوهوبكرلأبيفأذن،عائشةمرط)2(لابسفراشهعلىمضطجعوهو!يمالنبيعلى

ثم:عثمانقال،انصرفثمحاجتهإليهفقضىالحالةتلكعلىوهولهفأذنعمرفاستأذن،انصرفثم

عائشة:فقالت،انصرفثمحاجتيإليهفقضيت"ثيابكعليكاجمعي":وقالفجلسعليهاستأذنت

عثمانإن":!ي!اللهرسولفقال؟لعثمانفزعتكماوعمربكرلأبيفزعتأركلممالي!اللهرسوليا

جماعةوقال:(الليث)قال"حاجتهإلييبلغألاالحالةتلكعلىلهأذنتإنخشيتوإني،حييئرجل

)3(مسلمورواه."الرحمنملائكةأمنهتستحيممنأستحيألا":لعائشةقال!يماللهرسولإن:الناس

من)4(مسلمورواه.؟،بهالزهريعن،كيسانبنصالححديثومن،بهسعدبنالليثحديثمن

يعلىأبوورواه.عائشةعن،سلمةأبي)عن(يساربنوسليمانعطاءعن،حرملةأبيبنمحمدحديث

عنها.طلحةبنتوعائشةنفيربنجبيرورواه.عائشةعن،أبيهعن،سهيلحديثمنالموصلي

طلحةبنتعائشةسمعت:سيار)6(بن)5(اللهعبدحدثنا،مروانحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

لهفأذنبكرأبوفاستأذنفخذهعنكاشفاجالساكان!ي!اللهرسولأن:المؤمنينأمعائشةعن،تذكر

قاموافلما،ثيابهعليهفأرخىعثماناستأذنثم،حالهعلىوهولهفأذنعمراستأذنثم،حالهعلىوهو

عثمانعليكاستأذنفلما،حالكعلىوأنتلهمافأذنتوعمربكرأبوعليكاستاذناللهرسوليا:قلت

تفرد."؟منهلتستحيالملائكةإن-والله-رجلمنأستحيألاعائشةيا":فقال.ثيابكعليكأرخيت

الوجه.هذامنأحمدبه

حفصةعنأخرىطريق

خالدأبوأخبرني؟(جريجابنعن)عبادةبنروحعن،)7(حنبلبنوأحمد،عرفةبنالحسنرواه

صحيح.حديثوهو(171/)أحمدالإماممسند(1)

.(مرط)اللسان.الخزأوالصوفمنالثوب:"المرط")2(

الصحابة.فضائلفي(2524)الثانيةوبالطريق،الصحابةفضائلفي(2هـ24)مسلمصحيح)3(

.عثمانمجلد(82-81)دمشقتاريخفيأيضأالسندوبهذا(662/)أحمدالإماممسند(4)

والتعديلوالجرح،هـ11()5/للبخاريالكبيرالتاريخفيترجمتهوتنظر،خطأ"اللهعبيد":دمشقتاريخفي)5(

.(17)7/حبانابنوثقات،76()5/

تحريف.؟سيار:أفي()6

.(84-83)دمشقتاريخفيمتعددةطردتىالروايةولهذه(6288/)أحمدالإماممسند)7(
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وفيه:،عائشةحديثمثلفذكر،حفصةحدثتني:المدنيسعيدأبيبناللهعبدعن،خالدبنعثمان

."الملائكةمنهتستحيممنأ(أستحيئألا":فقال

عباسابنعنأخرىطريق

ابن-هوالنضرحدثنا،بكيربنيونسحدثنا،كريبأبوحدثنا:البزاربكرأبوالحافظقال

أستحيألا"!ي!اللهرسولقالقال.عباسابنعن،عكرمةعن-الكوفيالخزازعمرأبوالرحمنعبد

بهذاإلاعباسابنعنيروىنعلمهلا:البزارقالثم"؟عفانبنعثمانالملائكةمنهتستحيممن

.2(يخرجواولمالترمذيشرطعلىوهوقلت.الإسناد

عمرابنعنأخرىطريق

حدثنا،المقذميبكرأبيبنمحمدحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا:3(الطبرانيئقال

سمعتقال.أبيهعن،أبانبنعمر:أبيحدثني،أبانبنعمربنإبراهيمحدثني،معشرأبو

ثم،فدخلبكرأبواستأذنإذ،وراءهوعائشة،جالسع!ي!اللهرسولبينما:يقولعمربناللهعبد

لمجي!اللهورسول،فدخلعفانبنعثماناستأذنثم،فدخلمالكبنسعداستأذنثم،فدخلعمراستأذن

فتحدثوا"استأخري":لامرأتهوقال،عثماناستأذنحينركبتهعلىثوبهفرد،ركبتهعنكاشفايتحدث

ولم،ركبتكعلىثوبكتصلحفلموأصحابهأبيدخل!اللهنبيئيا:عائشةفقالت،خرجواثمساعة

بيدهنفسيوالذي؟الملائكةمنهتستحيرجلمنأستحيألاعائشةيا":ع!ي!النبيفقال،عنكتؤخرني

يتحدثلم،منيقريبوأنت،دخلولو،ورسولهاللهمنتستحيكماعثمانمنلتستحيالملائكةإن

."يخرجحتىرأسهيرفعولم

ضعف.سندهوفي،قبلهماعلىزيادةوفيه،الوجههذامنغريبحديثهذا

عن،القرشيمروانأبووروى.ثابتبنوزيد،أوفىأبيبناللهوعبدعليعنالبابوفي:قلت

حييعثمان":قاللمجي!اللهرسولأنهريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،مالكعن،أبيه

.")4(الملائكةمنهتستحي

)1(

)2(

)3(

)4(

نستحي.ألا:طفي

!إ"الترمذيشرطعلى":قولهأفهمولم،جداضعيفالحديثفإسناد،متروكالخزازالرحمنعبدبنالنضر

بعضها.تقدموقد،الكثيرةوشواهدهبطرقهحسنالحديث:أقول،)بثار(

.(86-85)دمشقتاريخفيأيضاوهو(13253)رقم(12/327)الكبيرالمعجم

السند.بهذا(86)دمشقتاريخ
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آخرحديث

قال.أنسعن،قلابةأبيعن،الحذاءخالدعن،سفيانعن،وكيعحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

وأعلمها،عثمانحياءوأشدها،عمراللهدينفيوأشدها،بكرأبوأمتيأرحم":!يماللهرسولقال

لكلوإنألا،ثابتبنزيدبالفرائضوأعلمها،أل!اللهلكتابوأقرؤها،جبلبنمعاذوالحرامبالحلال

من)2(ماجهوابنوالنسائيالترمذيرواهوهكذا)"الجراحبنعبيدةأبوالأمةهذهوأمين،أمينأمة

أمةولكل"آخره)3(ومسلمالبخاريصحيحوفي.صحيححسن:الترمذيوقال،الحذاءخالدحديث

عن،نافععن،حكيمبنكوثر)4(عن،هشيمروىوقد("الجراحبنعبيدةأبوالأمةهذهوأمينأمين

.نحوهأوأنسعنقلابةأبيحديثمثلعمرابن

آخرحديت

ابنعن،الزبيديحدثني،حرببنمحمدحدثنا،ربهعبدبنيزيدحدثنا:(أحمد)الإمامقال

:قال!يماللهرسولأنيحدثكانأنه،اللهعبدبنجابرعن،عثمانبنأبانبنعمروعن،شهاب

فلما"بعمرعثمانونيط،بكربأبيعمرونيط،!ي!اللهبرسولنيطبكرأباأنصالحرجلالليلةأري"

من!ي!اللهرسول)6(ذكرهماوأما،!ي!اللهفرسولالصالحالرجلأما:قلنا!ي!اللهرسولعندمنقمنا

!ي!.نبيهبهاللهبعثالذيالأمرهذاولاةفهؤلاء،ببعضبعضهمنوط

عنوشعيبيونسورواه:قالثم،حرببنمحمدعنعثمانبنعمروعنداود)7(أبوورواه

.عمرايذكرافلمالزهري

آخرحديث

بناللهعبيدعن،عثمانبنبدرحدثنا-سعدبنعمر-داودأبوحدثناأحمد)8(:الإمامقال

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.(3184/)أحمدالإماممسند

في(و)155()154ماجهابنسنن(182)للنسائيالصحابةفضائل،المناقبفي(1937)رقمالترمذيجامع

المقدمة.

الصحابة.فضائلفي(53)(9142)رقممسلموصحيح،المغازيفي(4382)رقمالبخاريصحيح

الحديث.مصادرعنهناوما،تحريفكلاهما؟كريز:طوفي،كريب:أفي

ضعيف.إسنادهوفي(3355/)أحمدمسند

ذكر.وأما:أحمدمسندوفيذكرماوأما:أفي

.(531/)السننهامش.تعلق:ونيط.ضعفإسنادهوفيالسنةفي(4636)داودأبيسنن

ضعيف.وإسناده(601)دمشقتاريخفيأيضأالسندوبهذا(276/)مسندهفي
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(1)نوامر

:لفقا

غيرهمععثمانفضائلفيوردما

الشمسطلوعبعدغداةذاتع!يماللهرسولعليناخرج:قالعمرابنعن،عائشةأبيعن،

الموازينوأما،المفاتيحفهذه،المقاليدفأما،والموازينالمقاليدأعطيتكأنيالفجرقبلرأيت"

بكربأبيجيءثم،فرجحتبهمفوزنت،كفةفيأمتيووضعت،كفةفيفوضعت،بهايوزنالتيفهي

."رفعتثم،بهمفوزنفوزنبعثمانجيءثم،بهمفوزنفوزنبعمرجيءثم،بهمفوزنفوزن

أحمد.بهتفرد

،ميسرةبنيونسحدثنا،واقدبنعمروحدثنا،عماربنهشامحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

ع!ي!:اللهرسولقالقال،جبلبنمعاذعن،إدريسأبيعن

فعدلها،كفةفيوأمتيكفةفيبكرأبووضعثم،فعدلتهاكفةفيوأمتيكفةفيوضعتأنيرأيتإني"

.")2(فعدلهاكفةفيوأمتيكفةفيعثمانوضعثم،فعدلهاكفةفيوأمتيكفةفيعمروضعثم

اخرحديث

عائشة،عن،حدثهعمن،العوامعن،هشيمحدثنا،مطيعبناللهعبدحدثنا:)3(يعلىأبوقال

وجاء،فوضعهبحجربكرأبووجاء،فوضعهبحجرجاءالمدينةمسجد!راللهرسولأسس!لما:قالت

هم":فقالذلكعنع!يماللهرسولفسئل:قالت،فوضعهبحجرعثمانوجاء،فوضعهبحجرعمر

."بعديمنالخلافةأمراء

.والسلامالصلاةعليهالمدينةمقدمهأول،المسجدبناءفيالحديثهذاتقدموقد

يدهفيالحصاتسبيحفيذرأبيعن،رجلعن:الزهريحديثمنالنبوةدلائلفيتقدموكذلك

عنهم.اللهرضي،عثمانكففيثم،عمركففيثم،بكرأبيكففيثم،السلامعليه

.")4(النبوةخلافةهذه":عفيماللهرسولفقال:الرواياتبعضوفي

فكانت")5(ملكاتكونثمسنةثلاثونبعديالخلافة":قالع!يماللهرسولأنسفينةحديثوسيأتي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأوهو،اللهعبد:والمطبوعالأصولفي

.متروكالقرشيواقدبنعمروفإن،جداضعيفوإسناده،السندبهذا(501)عساكرلابندمشقتاريخ

ضعيف.وإسناده"بعديمنالخلافةأمرهذا":الحديثونص()4884رقم592()8/الموصلييعلىأبيمسند

.النبوةدلائلالخامسالجزءفيتخريجهتقدم

كماصحيحهفيحبانوابن(3865)رقمالسنةشرحفيوالبغوي(22وا5022/)مسندهفيأحمدرواهالحديث

حسن.حديثوهو(4396)رقم(51/293)الإحسانفي
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بهأخبركما،العاملينالعلماءبينخلافبلاالثلاثينهذهجملةمن،سنةعشرةاثنتيومدتهاعثمانولاية

أجمعين.وصحبه!يوالمرسلينسيد

اخرحديث

النبيبنصأحدهموهو)،بالجنةللعشرةشهدأنه!ي!اللهرسولعنمتعددةطرقمنرويماوهو

.(!!ي!

اخرحديث

سلمةأبيبنالعزيزعبدحذثنا،شاذانحذثنا،بزيعبن)2(حاتمبنمحمدحدثنا:)1(البخاريقال

بكربأبينعدللا!ي!النبيزمنفيكنا:قال.عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،الماجشون

بينهم.نفاضللاءلمجيمالنبيأصحابنذر)3(ثم،عثمانثم،عمرثم،أحدا

بنوالفرج،عياشبنإسماعيلورواه،البخاريبهتفرد،العزيزعبدعنصالحبناللهعبدتابعه

عمر.ابنعن،نافععن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن،فضالة

ابنعن،حبيبأبيبنيزيدعن،الليثعن،هارونبنيزيدعن،معمرأبيعن)4(يعلىأبوورواه

به.عمر

عنهمااللهرضيعمرابنعنأخرىطريق

عمر.ابنعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

نسكت.ثموعثمانوعمربكرأبومتوافرونوأصحابهءلمجيمالله)6(ورسول،نعدكنا:قال

اخربلفظعمرابنعنأخرىطريق

عن،عاصمأبوحدثنا:قالامكرمبنوعقبةعليبنعمروحدثنا:البزار)7(بكرأبوالحافظقال

الصحابة.فضائلفي(8936)البخاريصحيح(1)

تحريف.،حازمبنمحمد:طفي)2(

تحريف.،نزلشم:أفي)3(

.(4056)رقم(9456/)الموصلييعلىأبيمسند(4)

صحيح.وإسناده،(241/)أحمدالإماممسند(5)

المسند.فيمايعضدهأثبتناهوما،خطأ"اللهرسولنعدكنا":طفي)6(

.(9561)رقم(2224/)الأستاركشف)7(
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يعني-وعثمانوعمربكرأبو:ع!ي!النبيعهدفينقولكنا:قال.أبيهعن،سالمعن،محمدبنعمر

قدالحديثوهذا:البزارقاللكن،يخرجوهولم،الشيخينشرطعلىصحيحإسنادوهذا-الخلافةفي

لممحمدبنوعمر.بعدنفاضللاثم،وعثمانوعمربكرأبونقولكنا:وجوهمنعمرابنعنروي

شيئا.يقلفلمسالمغيرعنروىإذا)1(حديثهفييتبين-وذلك،بالحافظيكن

به.أبي!عن،سالمعن،الزهريعنالضعفاءمنواحدغيررواهوقد

.وأجادفأفادعمرابنعنطرقهبجمععساكر)2(ابنالحافظاعتنىوقد

بنعليحدثنا،البغداديالصفارربهعبدبنسعيدحدثنا:)3(الطبرانيقالالذيالحديثفأما

:!اللهرسولقال:قال.عباسابنعن،مجاهدعن،ليثعن،جريرأخبرنا،الزقي)4(جميل

عليهامكتوبإلاورقةعليهاما،جميلبنعليشك-شجرةالجنةفيماأو-شجرةالجنةفي"

حديثفإنه"النورينذوعثمان،الفاروقعمر،الصديقبكرأبو،اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا

أعلم.والله،نكارهمنيخلوولافيهتكلممنإسنادهفي،ضعيف

وحدهفضائلهمن)5(وردفيماالثانيالقسم

:قال،موهببنعثمانحذثنا،عوانةأبوحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:)6(البخاريقال

:قال،قريش:قالوا؟القومهؤلاءمن:فقالجلوساقومافرأى،البيتحجمصرأهلمنرجلجاء

صو.)7(.

هل،فحدثنيشيءعنسائلكإني!عمربنيا:قال.عمربناللهعبد:قالوا؟فيهمالشيخ!من

:قال!نعم:قال؟يشهدهاولمبدريومتغيبأنهتعلم:قال!نعم:قال؟أحديومفرعثمانأنتعلم

أبينتعال:عمرابنقال،أكبرالله:قال!نعم:قال؟يشهدهاولمالرضوانبيعةعنتغيبأنهتعلم

اللهرسولبنتتحتهكانتفإنهبدرعنتغيبهوأما،لهوغفرعنهعفااللهأنفأشهدأحديومفرارهأما،لك

بيعةعن)8(تغيبهوأما."وسهمهبدراشهدممنرجلأجرلكإن":اللهرسوللهفقال،مريضةوكانت

بيعةوكانتعثمان!ماللهرسولفبعث،مكانهلبعثهعثمانمنمكةببطنأعزأحدكانفلوالرضوان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

متبين.حديثهفيوذلك:أفي

.(161-151)-عثمانترجمة-دمشقتاريخ

.(11)390الكبيرالمعجمفي

تصحيف.وهو،حنبلبنعلي:أفي

في.:أفي

الصحابة.فضائلفي(9936)البخاريصحيح

.البخاريلروايةموافقهناوما،فاءبلامن:أفي

تخلفه.وأما:أفي
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يدهعلىبهافضرب"عثمانيدهذه":اليمنىبيده!ي!النبيفقال،مكةإلىعثمانذهبمابعدالرضوان

مسلم.دونبهتفرد.معكالآنبهااذهب:عمرابنلهفقال"لعثمانهذه":فقال

أخرىطريق

:قال.)2(شقيقعن،عاصمعن،زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

؟عثمانالمؤمنينأميرجفوتأراكليما:الوليد)3(لهفقال،عقبةبنالوليدعوفبنالرحمنعبدلقي

،بدريومأتخلفولم-أحديوميقول:عاصمقال،عينينيومأفرلمأنيأبلغه:الرحمنعبدلهفقال

فكيف؟عينينيومأفرلمإني:قولهأما:فقالعثمانبذلكفخبرفانطلق:قال،عمرسنةأتركولم

ببغضألشيطنأشتزتهمإنمااتجضعانالتقىيؤمتوئؤامنكه!الذينإن!:فقالعحياللهعفاوقدبذنبيعيرني

أمرضكنتفإني،بدريومتخلفتإني:قولهوأماأأده:عمرانآدأمهوعخهخاللهعفاولقذكسبواما

فقدبسهمه!يواللهرسوللهضربومن،بسهصي!ي!اللهرسولليضربوقد!يماللهرسولبنترقية

بذلك.فحدثهفائته،هوولاأطيقهالافإني،عمرسنةأتركولم:قولهوأما،شهد

آخرحديت

)5(
:شهابابنقال،يونسعن،أبيحدئنا،سعيدبنشبيببنأحمدحدثنا:)4(البخاريقال

بنالأسودبنالرحمنوعبدمخرمةبنالمسورأن:أخبرهالخياربنعديبناللهعبيدأنعروةأخبرني

خرجحينلعثمانفقصدت؟فيهالناسأكثرفقدالوليدلأخيهعثمانتكلمأنيمنعكما:قالايغوثعبد

اللهعبدأبوقال.منكالمرءأيهايا:فقال،لكنصيحةوهي،حاجةإليكليإن:فقلت.الصلاةإلى

نصيحتك؟مافقالفأتيتهعثمانرسولجاءإذإليهمافرجعتفانصرفت-منكباللهأعوذ:معمرقال

وهاجرت،ولرسولهدلهاستجابممنوكنت،الكتابعليهوأنزلبالحق!س!محمدابعثاللهإن:فقلت

أدركت:فقال.الوليدشأنفيالناسأكثروقد،هديهورأيتع!يماللهرسولوصحبت،الهجرتين

أما:قال،سترهافيالعذراءإلىيخلصماعلمهمنإليخلصولكن!لا:قلت)6(؟!واللهرسول

وهاجرت،بهبعثبمافامنت،ولرسولهدلهاستجابممنوكنت،بالحقمحمدابعثاللهفإن!بعد

اللهتوفاهحتىغششتهولاعصيتهمافوالله،وبايعتهع!يماللهرسولوصحبت،قلتكماالهجرتين

حسن.وإسناده(1/68)أحمدالإماممسند(1)

تحريف.؟سفيانعنعاصمعن:طفي)2(

عقبة.بنالوليد:أفي)3(

الصحابة.فضائلفي(6936)البخاريصحيح()4

التهذيب.رجالمنوهو.تحريف؟سعدبن:طفي)5(

.والبخاريأعنهناوما:فقلت:طفي)6(
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قلت:؟لهمالذيمثلالحقمنليأفليس،استخلفتثم،مثلهعمرثم،مثلهبكرأبوثم،وجلعز

نإبالحقفيهفسآخذ)1(الوليدشأنمنذكرتماأما؟عنكمتبلغنيالتيالأحاديثهذهفما:قال!بلى

ثمانين.فجلدهيجلدهأنفأمرهعليادعاثم.اللهشاء

اخرحديث

عن،يزيدبنربيعةحدثني،)3(سليمانبنالوليدحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

إلى!اللهرسولأرسل:قالتعنهااللهرضيعائشةعن،بشيربنالنعمانعن،عامربناللهعبد

إحداناأقبلتعثمانعلىجم!اللهرسولإقبالرأينافلما،!اللهرسولعليهفأقبلفجاءعفانبنعثمان

يلبسكأنعسىاللهإنعثمانيا":وقالمنكبهضربأنكلمه،)4(كلامأآخرمنفكانالأخرىعلى

فأين؟المؤمنينأميا:لهافقلت.ثلاثا"تلقانيحتىتخلعهفلاخلعهعلىالمنافقونأرادكفإن،قميصا

أخبرتهبالذييرضفلمسفيانأبيبنمعاويةفأخبرته:قال،ذكرتهماواللهنسيته:قالت؟عنكهذاكان

كتابا.بهإليهفكتبت،بهإلياكتبيأن:المؤمنينأمإلىكتبحتى

.تقدممابنحووحفصةعائشةعن:()ثالجسرياللهعبدأبورواهوقد

عنها.)6(سلمةوأبوحازمأبيبنقيسورواه

عليه.نفسيصابرفأناعهداإليعهدلمجي!اللهرسولإن:عثمانعن:سهلةأبوورواه

عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،الزبيديالوليدبنمحمدعن:فضالةبنفرجورواه

.(فضالةبنالفرجبهتفرد:الدارقطنيقال)،)7(فذكره

بنالرحمنعبدعن،أبيهعن،)9(العثمانيخالدبنعثمانبن)8(محمدمروانأبوورواه

عائشة.عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،أبيهعن،الزنادأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

فسنأخذ.:البخاريفي

صحيح.حديثوهو(87-686/)أحمدالإماممسند

.الرجالكتبمنوالتصحيح،مسلمبنالوليد:والمطبوعالأصولفي

المسند.منزيادة

التهذيب.رجالمن،بشيربنحميريواسمه،محرف"الجيري":طفي

تحريف.،سلمة:طفي

.بنحوه:أفي

محرفة."عن":طفي

التهذيب.رجالمنوهو،محرف"العماني":طفي
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أبيهعنعروةبنهشامعن،سلمةبنحمادعن،2(بحزبنالمنهالطريقمنعساكر)1(ابنورواه

نحوعنهاوذكر،عائشةسألت:قالالعدويبكرأبوحدثنيالجريريعنأسامةابنورواه.عنها

.بنحوهعائشةعن،مجاهدعن:خصيفورواه.فضالةبنالفرجبهتفرد،تقدمما

عنسعيدبن)5(إسحاقحدثنا،يحيىأبوالأسدي)4(كناسةبنمحمدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

نحر)6(فيجاءهعثمانفإن،مرةإلا!ي!اللهرسولاستمعتما:قالتعائشةأنبلغني:قال،أبيه

اللهإن":يقولفسمعتهإليهأصغيتأنعلىالغيرةفحملتني،النساءأمرفيجاءهأنهفظننت،الظهيرة

علمتخلعهإلاسألوهمالهميبذلعثمانرأيتفلما."تخلعهفلاخلعهعلىأمتيتريدكقميصاملبسك

إليه.عهدالذي!ي!اللهرسولمنعهدأنه

أخرىطريق

عن،الليثحدثنا،صالحبناللهعبدحدثنا،الأزديسعيدبنمطلبحدثنا:الطبرانيقال

:فقالالأصبحيشفي)7(عندكنا:قال،سيفبنربيعةعن،هلالأبيبنسعيدعن،يزيدبنخالد

:قالعمربناللهعبدحدثنا

تخلعه،فلاخلعهعلىالناسفأرادكقميصا)8(اللهكساكعثمانيا:فقالء!يماللهرسولالتفت"

."الخياطسمفيالجمليلجحتىالجنةترىلاخلعتهلئنفوالله

غرابةمتنهسياقوفي.المؤمنينأمحفصةأختهعنعمربناللهعبدطريقمن)9(يعلىأبورواهوقد

أعلم.والله

.عثمانمجلد(282)دمشقتاريخ(1)

عمر.إلىطفيتحرفت)2(

بطرقهصحيححديثوهو،بنحوهتقدموقد،السياقةبهذهضعيفحديثوهو(6114/)أحمدالإماممسند)3(

.وشواهده

دمشقوتاريخأحمدمسندعنهناوما.تحريفكلاهما،كنانةبنمحمد:طوفيخالدبنمحمد:أفي)4(

(281).

خطأ.؟إسحاقأبو:أفي()5

.ومصادرهأعنهناوما.تحريف؟بحر:طفي)6(

.أفيبياضاللفظةمكان)7(

عساكر.ابنلروايةموافقوهوأعنهناوما،كساكاللهإن:طفي)8(

.)4507(مسندهفي)9(



وحدهعثمانفضائلفيوردما372

اخرحديث

أنهاأميحدثتني:قالتالرحمنعبدبنتفاطمةحدثتني،الصمدعبدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

فإنعفانبنعثمانعنويسألكالسلاميقرئكبنيكأحدإنقولي:فقالعمهاوأرسلهاعائشةسألت

فقالت:،شتموهقدالناس

وإن،إليظهرهلمسندع!ي!اللهرسولوإن،ع!ي!اللهرسولعندقاعداكانلقدفوالله،لعنهمناللهلعن

المنزلةتلكلينزلاللهكانفما:عائشةقالت"عثيميااكتب":لهليقولوإنه،القرانإليهليوحيجبريل

ورسوله.اللهعلىكريماإلا

عائشةسألتأنها،أمهعن،اليشكري)2(إبراهيمبنعمرعن،يونسعن:أحمدالإمامرواهثم

مثله.فذكرتعثمانعنالكعبةعند

اخرحديث

ماعزعن،عمروبنصفوانعن،المغيرةأبوذكر:قالالخطاببنعمرحدثنا:البزار)3(قال

جابر:عن،التميمي

اللهرسولياأنا:عمرفقال!"لا":فقال؟أدركهاأنا:بكرأبوفقالفتنةذكرع!ي!اللهرسولأن

."يبتلونبك":قال؟أدركهافأنااللهرسوليا:عثمانفقال!"لا":قال؟أدركها

الوجه.هذامنإلايروىنعلمهلاوهذا:البزارقال

اخرحديث

أحمدالإمامقال

:قال.عمرابن

)4(صصص
عن،وائلبنكليبحدثنا،هارونبنسنانحدثنا،عامر)5(بنأسودحدثنا:

(39-29)دمشقتاريخفيبالسندينأيضاوالخبر(6261/)الثانيةوالرواية(6025/)أحمدالإماممسند()1

ضعيف.وإسناده،عثمانمجلد

إبراهيم.بناللهعبدعنيونس:أفي)2(

.(3264)رقم(4/98)الأستاركشف)3(

حسن.حديثوهو(2511/)أحمدالإماممسند()4

والمسند.أمنوالتصحيحخطأ؟عمر:طفي)5(
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فإذافنظرت"مظلومايومئذالمقنعهذافيهايقتل":فقال12(رجلفمرافتنةع!ي!اللهرسولذكر"

.عفانبنعثمانهو

غريب.حسن:وقالبهشاذانعن،سعيدبنإبراهيمعنالترمذي)2(ورواه

اخرحديث

أميأبوحدثني،عقبةبنموسىحدثنا،)4(وهيبحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

له،فأذنالكلامفيعثمانيستأذنهريرةأباسمعوأنه،فيهامحصوروعثمانالداردخلأنه)5(حبيبةأبو

واختلافا"فتنةبعديتلقونإنكم":يقول!ي!اللهرسولسمعتإني:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدفقام

)6(بالأمينعليكم":قال؟اللهرسوليالنافمن:الناسمنقائللهفقال-وفتنةاختلافا:قالأو-

الوجه.هذامنيخرجوهولمحسنجيدوإسنادهأحمدبهتفرد.بذلكعثمانإلىيشيروهو"وأصحابه

بناللهعبدعن،الحسنبنكهمسحدثنا،أسامةبنحماد)8(أسامةأبوحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

واحدكليشعرولمحديثافحدثانييغازيانوكانا-خريمبنوأسامةالحارثبن)9(هرميحدثني،شقيق

المدينةطرقمنطريقفي!ي!اللهرسولمعنحنبينما":قالالبهزيمرةعنحدثنيهصاحبهأنمنهما

الله؟رسولياماذانصنع:قالوا"بقرصياصيكأنهاالأرضأقطارفيتثورفتنةفيتصنعونكيف:فقال

الرجلفأدركتعييتحتىفأسرعت:قال"-وأصحابههذااتبعواأو-وأصحابههذاعليكم":قال

.فذكرهوأصحابههذا:فقال.عفانبنعثمانهوفإذا"هذا":قال؟اللهرسولياهذا:فقلت

أخرىطريق

حذثنا،الثقفيالوهابعبدحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا:"جامعه"في)01(الترمذيوقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.ط،أمنساقطبينهماما

المناقب.في(8037)الترمذيجامع

.(2534/)أحمدالإماممسند

خطأ.،وهيبابن:أفي

تحريف.؟حنيفةأبو:طفي

تحريف.؟بالأميرعليكم:أفي

.عثمانمجلد(268)دمشقتاريخفيأيضأالسندوبهذا(535/)أحمدالإماممسند

خطأ.؟..حمادحذثناأسامةأبو:طفي

المسند.عنهناوما؟هرم:طوفي.تحريف؟الحارثبنجرير:أفي

الفضائل.في(4037)الترمذيسنن
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النبيأصحابمنرجالوفيهمبالشامقامتخطباءأنالصنعانيالأشعثأبيعن،قلابةأبيعن،أيوب

الفتنوذكر،تكلمتما!صاللهرسولمنسمعتهحديثلولا:فقال،كعببنمرةلهيقالرجل!ص

بنعثمانهوفإذا.إليهفقمت"الهدىعلىيومئذهذا":فقال،ثوبفي)1(مقنعرجلفمرفقربها

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقالثم!"نعم":قالهذا؟:فقلتبوجههعليهفأقبلت،عفان

.()عجرةبنوكعبحوالةبناللهوعبدعمرابنعنالبابوفي

نفير،بنجبيرعن،عامربنسليمحدثني،صالحبنمعاويةعن،موسىبنأسدرواهوقد:قلت

.نحوهفذكرالبهزيكعببنمرةعن

عامر،بنسليمعن،صالحبنمعاويةعن،مهديبنالرحمنعبدعنأحمد)3(الإمامرواهوقد

.)4(تقدمكماكعببنمرةالصحيح،البهزيمرةبنكعبعن،نفيربنجبيرعن

عن،)د*(شقيقبناللهعبدعن،الجريريسعيدعنسلمةبنحمادفقال،حوالةابنحديثوأما

خارما:قلت"؟الأرضأقطارفيتكونوفتنةأنتكيف":!ي!اللهرسولقال:قال.حوالةبناللهعبد

بمنكبهفأخذتفاتبعته:قال"الحقعلىاتبعهومنيومئذفإنه،الرجلهذااتبع":قال،ورسولهليالله

.عفانبنعثمانهوفإذا!"نعم":فقال؟اللهرسولياهذا:فقلتففتلته

ابنعن،لقيطبنربيعةعن،حبيبأبيبنيزيدعن،لهيعةابنعن،وهبابنعن:حرملةوقال

وقتل،الدجالوخروج،موتي:نجافقدمنهننجامنثلاث":!ي!اللهرسولقال:قال.حوالة

."يعطيهبالحققواممصطبر)6(خليفة

.عجرةبنكعبحديثوأما

مطرعن،)8(مسلمبنمغيرةأخبرني،الرازيسليمانبنإسحاقحدثنا:أحمد)7(الإمامفقال

ثم:قال،وعظمهافقربهافتنة!ي!اللهرسولذكر:قالعجرةبنكعبعن،سيرينابنعن،الوراق

محضراأومسرعافانطلقت:قال."الحقعلىيومئذهذا":فقالملحفةفيمقنعرجلمر

.الترمذيلسننموافقةوهيأعنهناوما؟متقنع:طفي()1

.عئمانمجلد(272-267)دمشقتاريخفيوغيرهاالرواياتهذهجملة2()

.(4236/)أحمدالإماممسند)3(

صحابي.،الأردنثمالبصرةنزيل...عكسهأومرةبنكعب:(132)التذهيبفيالذهبيقال()4

دمشقوتاريخ(4/901)أحمدالمسندعنهناوما،شقيقبناللهعبدعنسفيانبناللهعبدعنبزيادة:طفي)5(

(027).

مصطبر.أو:أفي)6(

صحيح.حديثوهو(273)دمشقتاريخفيالسندبهذاأيضأوالحديث(4242/)أحمدالإماممسند)7(

تحريف.؟سلمبنمعاوية:طفي)8(
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.عفانبنعثمانهوفإذا"هذا":قال؟اللهرسولياهذا:فقلتبضبعيه)1(فأخذت

بنكعبعن،سيرينبنمحمدعن،حسانبنهشامعن،هارونبنيزيدعن:أحمد)2(رواهثم

مثله.فذكرعجرة

.عجرةبنكعبعن،سيرينبنمحمدعن،قتادةعن،همامعن،هدبةعن:يعلىأبوورواه

كعب.عن،سيرينابنعن:عونأبورواهوكذا

والله:دارهمنالناسبهاخاطبالتيالخطبةفيقولهفيعنهالفهميثورأبيحديث)3(تقدموقد

بهابايعتمنذبيمينيفرجيمسستولاإسلامولاجاهليةفيزنيتولاتمنيتولاماتعنيت

عتيقين.الأخرىالجمعةفيأعتقعليهتعذرفإن،عتيقاجمعةيومكليعتقكانوأنه،ع!يواللهرسول

عنه.اللهرضي.أسلممنذيومكليغتسلعثمانكان:حمرانمولاهوقال

آضرحدلمجق

بنمحمدعن،الأوزاعيأنبأنا،مسلمبنالوليدحدثنا،عياشبنعليحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

إمامإنك:فقالمحصوزوهوعثمانعلىدخلأنهشعبةبنالمغيرةعنحدثهأنهمروانبنالملكعبد

فإنفتقاتلهمتخرجأنإما:إحداهناخترثلاثاخصالاعليكأعرضوإني،ترىمابكنزلوقد،العامة

عليههمالذيالبابسوىبابالكنخرقأنوإما،الباطلعلىوهمالحقعلىوأنتوقوةعددامعك

الشامأهلفإنهمبالشامتلحقأنوإما،بهاوأنتيستحلوكلنفإنهم،مكةفتلحقرواحلكعلىفتقعد

بسفكأمتهفي!ي!اللهرسولخلفمنأولأكونفلنفأقاتلأخرجأنأما:عثمانفقال.معاويةوفيهم

رجليلحد":يقول!ي!اللهرسولسمعتفإني،بهايستحلونيلنفإنهممكةإلىأخرجأنوأما،الدماء

الشامأهلفإنهمبالشامألحقأنوأما،أناأكونولن")5(العالمعذابنصفعليهيكونبمكةقريشمن

!ي!.اللهرسولومجاورةهجرتيدارأفارقفلنمعاويةوفيهم

عونأبوحدثني-المنذرابن-يعنيأرطاةحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

فقال،العذربعضفاعتذر؟عنكبلغنيعمامنتهأنتهل:مسعودلابنقالعثمانأن،الأنصاري

سيقتل":قالع!يواللهرسولأن،-سمعتكماوليس-وحفظتسمعتقدإني!ويحك:عثمان

.طحاشية.الإبطأوالعضد:ضبعيه(1)

.(4432/)أحمدالإماممسند)2(

ضعيف.وإسناده،الجزءهذامن(033)صفحةتقدم)3(

ضعيف.وإسناده33(و.)932صتقدموقد(167/)أحمدمسند()4

عليها.مضروبأ.الدنياأهل:أفي(5)

.(1/66)أحمدالإماممسند()6
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وهذا.علييجتمعإنه،واحدعمرقتلإنما،عمروليس،المقتولأناوإني")1(منتزوينتزي،أمير

ذلك.بنحوقبلهماتفإنهسنينأربعمنبنحومقتلهقبلمسعودلابنقالهالذي

اخرحديث

أوسبنالحكمبنالقاسمحدثنا،)3(القواريريعمربناللهعبيدحدثنا:أحمد)3(بناللهعبدقال

شهدت:قالأبيهعنأسلمبنزيدعن-المدينةأهلمن-الأنصاريالزرقيعبادةأبوحدثني،الأنصاري

منأشرفعثمانفرأيت،رجلرأسعلىإلايقعلمحجرألقيولو،الجنائزموضعفيحصريومعثمان

!الناسأيها:قالثم،فسكتوا؟طلحةأفيكمالناسأيها:فقال،جبريلمقامبابتليالتيالخوخة

لهفقالاللهعبيدبنطلحةفقام؟طلحةأفيكم!الناسأيها:قالثم،فسكتوا؟اللهعبيدبنطلحةأفيكم

ثم،مراتثلاثآخرندائيتسمعقومجماعةفيتكونأنكأرىكنتما؟هاهناأراكألا:عثمان

معهليسوكذاكذاموضعفي!ي!اللهرسولمعوأنتأناكنتيومتذكرطلحةيااللهأنشدك؟)4(تجيبنيلا

منومعهإلانبيمنماإنه"!اللهرسوللكفقال:قال!نعم:فقال؟وغيركغيريأصحابهمنأحد

اللهم:طلحةفقال"؟الجنةفيرفيقي-نفسهيعني-هذاعفانبنعثمانوإن،الجنةفيرفيقأصحابه

أحمد.بهتفرد.!نعم

طلحةعناخرحديث

عن،زهرةبنيمنشيخعن،اليمانبنيحيىحدثنا،الزفاعيهشامأبوحدثنا:)5(الترمذيقال

نبيلكل":!اللهرسولقالقالاللهعبيدبنطلحةعن،)6(ذبابأبيبنالرحمنعبدبنالحارث

منقطع.وإسناده،بالقويإسنادهوليسغريبحديثهذا:قالثم"عثمانالجنةفيورفيقيرفيق

.هريرةأبيعنالأعرجعنأبيهعنالزنادأبيعنأبيهعنعثمانبن)7(محمدمروانأبوورواه

زفر،بنعثمانحدثنا:قالواواحدوغيرالبغداديطالبأبيبنالفضلحدثنا:)8(الترمذيوقال

رجلبجنازةع!ي!النبيأتي:قالجابرعن،الزبيرأبيعن،عجلانمحمدبنعن،زيادبنمحمدحدثنا

.(نزا)اللسان.الشرإلىالإنسانوتسرعالوثوب:والانتزاء.تحريف؟متبرىءويتبرىء:طفي(1)

ضعيف.وإسناده(1/74)أحمدالإماممسند)2(

.(1/1424)النبلاءأعلامسيرفيالقواريريوترجمة،الفربري:إلىطفيتحرفت)3(

تجيئني.لاثم:طفي)4(

الفضائل.في(8936)الترمذيسنن)5(

.الرجالكتبمنوالتصحيح،وثاب:والمطبوعالأصولفي)6(

التهذيب.رجالمنوهو.(89)-عثمانترجمة-دمشقوتاريخأعنهناوماخطأ؟عثمانأبو:طفي)7(

.(911)-عثمانترجمة-دمشقتاريخفيأيضاوهو،الفضائلفي(9037)الترمذيسنن)8(
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:فقال؟هذاقبلأحدعلىالصلاةتركترأيناكما،اللهرسوليا:فقيل،عليهيصلفلمعليهليصلي

هذازيادبنومحمد،غريبحديثهذا:الترمذيقالثم"وجلعزاللهفأبغضهعثمانيبغضكانإنه"

يكنى،ثقةبصريهريرةأبيصاحبزيادبنومحمد،جداالحديثضعيفمهرانبنميمونصاحب

.سفيانأبايكنىشاميثقةأمامةأبي)1(صاحبالألهانيزيادبنومحمد،الحارثأبا

اخرحديث

عن،خالدبنعثمانأبيحدثنا:)3(العثمانيمروانأبيحديثمنعساكر)2(ابنالحافظروى

بنعثمانلقي!يماللهرسولأن:هريرةأبيعن،الأعرجعن،أبيهعن،الزنادأبيبنالرحمنعبد

صداقبمثلكلثومأمزوجكقداللهأنيخبرنيجبريلهذا!عثمانيا":فقالالمسجدبابعلىعفان

رويبةبنوعمارةوعائشةعباسابنحديثمنأيضا)4(عساكرابنروىوقد"مصاحبتهامثلوعلى،رقية

طرقه.جميعومنكر)5(منغريبوهو،وغيرهمعمروابنمالكبنوأنسالخطميمالكبنوعصمة

بعثمانلزوجتهنابنةأربعونليكانلو"قالع!ي!اللهرسولأن)6(عليعنضعيفبإسنادوروي

."واحدةمنهنيبقىلاحتى،واحدةبعدواحدة

صفرةأبيبنالمهلبعن،أبيهعن،إسحاقأبيبنيونسعن:الأمويسعيدبنمحمدوقال

منرجليتزوجلملأنه:قالوا؟)7(فوقاأعلاها:عثمانفيقلتملمء!يماللهرسولأصحابسألت:قال

.)8(عساكرابنرواه.غيرهنبيابنتيوالآخرينالأولين

رأيتما:قالتعائشةعن،مليكةأبيبناللهعبدعن)9(،الملكعبدبنإسماعيلوقال

له.دعاإذا،عفانبنلعثمان)01(إلاضبعيهيبدوحتىيديهرافعأ!يماللهرسول

(921)25/الكمالتهذيبفيالألهانيزيادبنمحمدوترجمة،الترمذيعنهناوما،تحريف،الإهابي:أفي()1

.(6188/)السيروفي

.-عثمانمجلد(-34)دمشقتاريخ)2(

تحريف.؟النعماني:أفي)3(

.(33،34،35عثمانترجمةفيالرواياتهذهعساكرابنجمع(4)

وينكر.:أفي)5(

.(37و36)دمشقتاريخ)6(

والسابقةالإسلامفيتاما،وأكملناخيرناأي:فوقاوأعلاها.عساكرابنعنهناوما؟فوقاأعلانا:طفي)7(

.(فوق)اللسان.والفضل

.(46)دمشقتاريخ)8(

السابق.المصدر)9(

.(ضبع)اللسان.العضد-الباءبسكون-(الضبع01)
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الفجرطلعأنإلىالليلأولطمنع!يماللهرسولطرأيت:قالسعيدأبيعن،عطيةعن:مسعر)1(وقال

."عنهفارضعنهرضيتعثماناللهم":يقوللعثمانيدعويديهرافعأ

كانوماأعلنتوماأسررتوما،أخرتوماقدمتمالكاللهغفر":)2(لعثمانيقولروايةوفي

."القيامةيومإلىكائنهوومامنك

عن،عطيةبنحسانعن،الأوزاعيعن،الأسديالقاسمبنمحمدعن:عرفةبنالحسنورواه

مرسلا.!ي!النبي

المستملي،إبراهيمبنإسحاقعن،المستمليياسرأبيعمارعنيعلىأبيعن:عدي)3(ابنوقال

غزاها،غزاةفييستعينهعثمانإلىبعث!اللهرسولأن:حذيفةعن،وائلأبيعن،إسحاقأبيعن

لكاللهغفر":لهويدعويديهبينيقلبهافجعل،يديهبينفوضعها،دينارالافبعشرةعثمانإليهفبعث

فعلماعثمانيباليما،القيامةيومإلىكائنهووماأخفيتوماأعلنتوماأسررتماعثمانيا

."بعدها

اخرحديث

بهبعثثم)5(والنقيالعسلبينخلط،عثمانالخبيصخبصمنأول:)4(سليمأبيبنليثوقال

؟هذابعثمن،فقالط،يديهبينوضعوهجاءفلما،يصادفهفلم،سلمةأممنزلإلى!ي!اللهرسولإلى

."عنهفارضيترضاكعثمانإناللهم":فقالالسماءإلىيديهفرفع:قالت:عثمان:قالوا

اخرحديث

عطاءعن،حسانبن)7(عبيدةعن،زيدبنطلحةعن،فروخبنشيبانعن)6(يعلىأبوروى

فيوولييالدنيافيولييأنت":وقالعثماناعتنق!ي!اللهرسولأنجابرعن،الكيخاراني

.")8(الآخرة

.(48)دمشقتاريخ(1)

نفسه.المصدر)2(

ضعيف.وإسناده(334-1/333)عديلابنالضعفاءفيالكامل)3(

ضعيف.وهو،مرسلأسليمأبيبنليثعنعساكرابنرواه(94)دمشقتاريخ(4)

.(نقا)اللسان.الأبيضالدقيقوهو،الحوارى:النقي()5

.(49)-عثمانترجمة-دمشقتاريخفيأيضاوالحديث(444/)يعلىأبيمسند)6(

خطأ.:عبيد:أفي)7(

ضعيف.!رإسناده)8(
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آخرحديث

937

بناللهعبدعن،الجريريعن،زيدبنوحمادسلمةبنحمادحدثنا:)1(الطيالسيداودأبوقال

أهلمنببردةمعتجر)3(رجلعلىتهجمون":ع!ي!اللهرسولقالقال.حوالةبناللهعبدعن،شميى
--)2(

.الناسيبايعمعتجرأفرأيناهعفانبنعثمانعلىفهجمناقال"الناسيبايع،الجنة

فضيلتهعلىدالةوهيسيرتهمنشيءذكو(فيفصلا

.يألواولمخيرهمبايعواروايةوفي،نألولمخيرنابايعناعمرتوفيلما:مسعود)4(ابنقال

خاتمنقشكان:قالعفانبنعثمانبنعمروعن،أبيهعن،الزنادأبيعن:)3(الأصمعيوقال

.فسوىخلقبالذيامنتعثمان

العظيم.باللهعثمانآمنعثمانخاتمنقشكانأنهبلغني)6(المباركبنمحمدوقال

:قال،فضالةبنمباركحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:")7(التاريخ"فيالبخاريوقال

فيهيقتسمونوهمإلايوئمالناسعلىيأتيقلما.عليهنقمواماعلىعثمانأدركت:يقولالحسنسمعت

اغدوا:لهميقالثم،وافرةفيأخذونها،أعطياتكمعلىاغدواالمسلمينمعشريا:لهميقال،خيرا

والأرزاق،جاريةالأعطيات،والعسلالسمنعلىاغدوا:لهميقالثم،وافرةفيأخذونهاأرزاقكمعلى

فهولقيهمن)9(،مؤمنايخافمؤمنمنوما،كثيزوالخير،حسنالبينوذات،منفيئ)8(والعدو،دار!

قال.فاصبرواكانتفإذا،)01(أثرةستكونأنهاإليهمعهدقد،ومودتهونصيحتهألقئهكانمنأخوه

واللهلاقالوا،الكثيروالخيروالرزقالعطاءمنفيهكانوامالوسعهمرأوهاحينصبرواأنهمفلو:الحسن

.(0225)رقمالطيالسيداودأبيمسند()1

والنهاية.البدايةفيماوالصواب،الطيالسيمسندمنالمطبوعمنشقيقبناللهعبدسقط)2(

.(عجر)اللسان.التلحيدونالعمامةلف:الاعتجار)3(

.(702)دمشقتاريخ()4

.(302)نفسهالمصدر)5(

.(402)نفسهالمصدر)6(

.(022)-عثمانترجمة-عساكرلابندمشقتاريخفيوهو)7(

.ومصادرهأعنهناوما؟متقي:طفي)8(

ومن.:طفي)9(

.(أثر)اللسان.الفيءمننصيبهفيغيركمفيفضلعليكميستأثرأنهأرادبالشيءالانفراد:الاستئثار:أثرة(1.)
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علىفسلوهالإسلامأهلعنمغمداالسيفكانوالأخرى،سلمواوماوردوامافوالله:نصابرهاأ(ما

القيامة.يومإلىمسلولاسيفالأراهإنياللهوأيم،هذاالثاسيومإلىمسلولازالمافوالله،أنفسهم

وقتلالحمامبذبحخطبتهفييأمرعثمانسمعت:قالالبصري)2(الحسنعن:واحدغيروقال

.الكلاب

فوكل)بالجلاهقاتبعضهمورمىالحمامبعضهماتخذالمدينةأهلأن:3(عمزبنسيفوروى

.-البندققسىوهي(-الجلاهقاتويكسرالحمامفيقص،ذلكيتبعليثبنيمنرجلاعثمان

وكانت-جدتهعنهلالبنمحمدحدثنا،مخلدبنوخالدالقعنبيأنبأنا:سعد)4(بنمحمدوقال

غلامأ،الليلةهذهولدتقدإنها:لهفقيليوماففقدها،هلالافولدت-محصوروهوعثمانعلىتدخل

بهمرتفإذا،وكسوتهابنكعطاءهذا:وقال،سنبلانيه"د(وشقيقةدرهمابخمسينإليفأرسل:قالت

مئة.إلىرفعناهسنة

بنيربوعبنسعيدابنقال:قالدأب)7(ابنعن،سلامبنمحمدعن:6(بكزأبيبنالزبيروروى

،يبنى)9(والمسجد،المسجدفيأرسلهطيرومعيالظهيرةفيغلاموأناانطلقت:المخزوميعنكثه"8(

جماله،منأتعجبإليهأنظرفقمت،لبنةبعضأولبنةرأسهتحت،نائمالوجهحسنجميلشيخفإذا

ادعه!:ليفقال،يجبهفلمفدعاهمنهقريبانائمغلامفإذا،فأخبرته؟غلامياأنتمن:فقالعينيهففتح

وألبسنيثوبيونزع،درهمبألفوجاءبحلةفجاء،الغلامفذهب!اقعد:ليوقال،بشيءفأمرهفدعوته

فقلت:؟بكهذافعلمنبنييا:فقال؟فأخبرتهأبيإلىفرجعت،فيهادرهمالألفوجعل؟الحلة

.عفانبنعثمانالمؤمنينأميرذاك:قال،منهأحسنقطأرلمنائمالمسجدفيرجلأنهإلاأدريلا

نأ،يزيدبنالسائبأبيعن،خصيفةبنيزيد)11(أخبرني،جريجابنعن:الرزاق)01(عبدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

نصابرها.لا:أفي

.(222)دمشقتاريخ

.(122)دمشقوتاريخ(4893/)الطبريتاريخ

.(122)دمشقتاريخفيأيضأوالخبر(523/)الكبرىالطبقات

سنبل)اللسان.الطولسابغة:والسنبلانية.ثوبنصفهيوقيل،شقيقة:وتصغيرهاالثيابمنجنس:الشقه

.(وشقق

-عثمانترجمة-(222)دمشقتاريخ

.ومصادرهأعنهناوما.تحريف؟بكارابن:طفي

.(626)والاستيعاب(222)دمشقتاريخعنوالتصحيحتحريف؟عتكة:طفي

.الممدودةبالألفيبنا:أوفي.تحريف؟بيننا:طفي

.(226-522)دمشقتاريخفيأيضاوالخبر(342/)الرزاقعبدمصنف

تحريف.؟زيد:أفي
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عنأخبرتك(شئتإن:قالأاللهعبيدبنطلحة)2(صلاة)1(عنالتيميعثمانبنالرحمنعبدسألرجلا

رجلفإذاقمتفلما-المقاميعني-الحجرعلىالنفرالليلةلأغلبن:قلت:قال!نعم:قالعثمانصلاة

حتى،القرانبسجوديسجدهوفإذافصلى)4(عنهفتأخرت،)3"بعثمانفإذافالتفت:قالمقنعايزحمني

انطلق.ثمغيرهايصللمبركعةأوترالفجرأذانهوهذاقلتإذا

أيام،الأسودالحجرعندواحدةركعةفيالعظيمبالقرانصلىأنهوجهغيرمنهذا)5(رويوقد

عنه.اللهرضيدأبهمنهذاكانوقد،الحج

آلأخرةساجداوقايماتحذرآلئلءانلىقنثهوأمن):تعالىقولهفيقالأنهعمر)6(ابنعنرويناولهذا

لمجتمنوىهل):تعالىقوله)7(فيعباسابنوقال.عفانبنعثمانهو:(قال9:ال!صأمهـوربهويرضارته!

لى.عثماهو:قال(076الخ!!ا!ومستقيصصرطوهوعكبآتعذليأمرهوومن

إلبسيط(هـ!ا:)8(حسالىوقال

وقرآناتسبيحاالليليقطعبهالسجودعنوانبأشمطضحوا

قلوبناأنلو:عثمانقاليقولالحسنسمعت،موسىبنإسرائيلحدثنا:عيينةبنسفيانوقال

حتىعثمانماتوما.المصحففيأنظرلايومعلييأتيأنلأكرهوإني،ربناكلاممنشبعناماطهرت

فيه.النظريديمماكثرةمنمصحفهخرق

)9(
يحييكانلقدفوالله،دعوهأواقتلوه:الداريومعثمانامرأةقالت:سيرينبنومحمدأنسوقال

ركعة.فيبالقرانالليل

علىليعينهالليلمنقامإذاأهلهمنأحدأيوقظلاكانعنهاللهرضيإنه:واحد)01(غيروقال

؟الخدمبعضأيقظتلو:فيقاليعاتبوكان،الدهريصوموكان،يقظانأ)11(يجدهأنإلا،وضوئه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

تحريف.؟التميمي:طفي

.أفيتليهاالتيلااللفظةوليست،...طلحةصلاةأهي:طفي

.أفياللفظةتردولميزحمنيبعثمانفإذا:طفي

مصنفه.فيالرزاقعبدلراويةموافقهناوما؟فأخرت(226)دمشقتاريخفي

.(226)دمشقتاريخ

.(422)دمشقتاريخفيالخبر

.(012)نفسهالمصدر

.(169/)حسانديوان

.(228)دمشقتاريخ

.(922)نفسهالمصدر

.الصرفمنممنوعةاليوملغتناوفي،الأصلينفيكذا
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عليه،مغلقبيتفيوهو،عنهالمئزريرفعلااغتسلإذا()1وكان.فيهيستريحونلهمالليل!لا:فيقول

عنه.اللهرضيحيائهشدةمنجيداصلبهيرفعولا

خطبهمنشيء(ذكرفيفصلأ

ربيعةأبيبناللهعبدبنالرحمنعبدبن)3(إبراهيمبنإسماعيلحدثني:)2(الواقديقال

أبيه.عن،المخزومي

كلأولالناسأيها:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمد،فخطبهمالناسإلىخرجبويعلماعثمانأن

وسيعلمناخطباءكناوما،وجههاعلىالخطبةتأتكمأعش،وإنأيامااليومبعدوإن،صعبمركمب

الله.

غنم،اللهتقوىفإناللهاتقوا!الناسأيها:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدعثمانخطب:الحسنوقال

وليخش،القبرلظلمةنورااللهنورمنواكتسب،الموتبعدلماوعمل،نفسهدانمنالناسأكيسوإن

مكافيمنينادىوالأصم،الكلمجوامعالحكيميلقيوقد،بصيرأكانوقد،أعمىاللهيحشرهأنعبد

.؟بعدهيرجوفمنعليهاللهكانومن،شيئايخفلملهاللهكانمنأنواعلموا،بعيد

()4(يزلألمبكوكلالذيالموتملكأناعلم،!آدمابن:فقالعثمانخطب:مجاهدوقال

،حذركفخذ،وقصدك،إليكغيركتخطىقدوكأنه،الدنيافيأنتمنذغيركإلىويتخطىيخلفك

لهايستعدلملهاتستعدولمنفسكعنغفلتإنآدمابنواعلم،عنكيغفللافإنهتغفلولا،لهواستعد

.والسلامغيركإلىيملهاولالنفسكفخذ،اللهلقاءمنبدولا،غيرك

نإ:جماعةفيعثمانخطبهاخطبةآخر:قال،عمهعن،عثمانبنبدرعن:عمربنسيفوقال

تبقى،الآخرةوإنتفنىالدنياإن،إليهالتركنوايعطكموهاولم،الاخرةبهالتطلبواالدنياأعطاكمإنماالله

المصيروإنمنقطعةالدنيافإن،يفنىماعلىيبقىمافاثروا،الباقيةعنتشغلنكمولا،الفانيةتبطرنكملا

جماعتكموالزموا،الغيراللهمنواحذرواعندهووسيلة،بأسهمنجنةتقواهفإناللهاتقوا،اللهإلى

:عمرازأسءاأ!إخونابنغيتهتفأصبخغ!لولبهئمباتتفألفأغدآكنغإذعلتكغاللهلغمتوأذكروا):أحزاباتصيروالا

الآيتين.اخرإلى(31.

)1(

)2(

)3(

)4(

.(235)دمشقتاريخ

.(023)دمشقتاريخفيأيضاوالخبر(362/)سعدابنطبقات

التهذيب.رجالمنوهو.ومصادرهأعنهناوما.خطأ؟إسماعيلبنإبراهيم:طفي

.والمطبوع(231)دمشقتاريخمنزيادة
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:قال.طلحةبنموسىعن،الأسديقيسبنمحمدحدثنا،هشيمحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

أخبارهم،عنيسألهمالناسيستخبروهوالصلاةيقيموالمؤذنالمنبرعلىوهوعفانبنعثمانسمعت

.(2)وأسعارهم

فروخبنعطاءحدثني-عبيدبنيعني-يونسحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا:أحمد)3(وقال

القرشيين:مولى

إنك:قال؟مالكقبضمنمنعكما:فقالفلقيهعليهفأبطأأرضارجلمناشترىعثمانأن

بينفاختر:قال!نعم:قال؟يمنعكأذلك:قال،يلومنيوهوإلاأحداالناسمنألقىفما،غبنتني

وقاضيا،وبائعامشترياسهلاكانرجلاالجنةاللهأدخل":!ي!اللهرسولقال:قالثم،ومالكأرضك

."مقتضيا

ألفاالخمسينإن:طلحةلهفقالالمسجدإلىخارفيوهوعثمانلقيطلحةأن4جريرابنوروى

لمروءتك.وهبناكهاقدإنا:عثمانلهفقال،يقبضها)3(منفأرسلحصلتقدعنديلكالتي

المسلمينمنجيشنفأقبل،كرمانعلىالهلاليعوفبنقطنعامرابناستعمل:)6(الأصمعيوقال

ألففلهالواديجازمن:فقالالفوتقطنوخشي،طريقهمعنفقطعهمالواديوجرى-الافأربعة-

جازواحتى،جائزتهأعطوه:قطنقالمنهمالرجلجازإذافكان،)7(العومعلىأنفسهمفحملوا،درهم

بنعثمانإلىبذلكفكتب،لهيحسبهاأنعامرابنفأبى،درهمألفالافأربعةوأعطاهمجميعا

سميتاليومذلكفمن.اللهسبيلفيالمسلمينأعانإنمافإنه،لهآحسبهاأن:عثمانفكتب،عفان

الواشر(منأ:ذلكفيالكنانيفقال،الواديلإجازةالجوائز

وماليأهليعلاتهمعلىهلالبنيللأكرمينفدى

اللياليأخرىسنةفعادتمعدفيالجوائزسنواهموا

النصالتركيبقبلوعشرثمانعلىتزيدرماحهم

صحيح.حديثوهو(1/73)أحمدالإماممسند(1)

المسند.عنهناوما؟وأسفارهم:طفي)2(

حسن.حديثوهو(1/58)أحمدالإماممسند)3(

.(504-4404/)الطبريتاريخ(4)

.الطبريعنهناوما،يقتضيها:أفي)5(

الرواية.فيالخلافبعضمع(3184/)الأثيرلابنوالكامل(223-222)دمشقتاريخفيالخبر)6(

.مصادرهعنهناوما،العظمعلى:أفي)7(
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مناقبه(منا:فصل

العرضةعلىالمصحفوكتب،واحدةقراءةعلىالناسجمعأنهالعظيمةوحسناتهالكبارمناقبهومن

اليمانبنحذيفةأنذلكسببوكان،حياتهسنيئاخرفي!ي!اللهرسولعلىجبريلدرسهاالتي،الأخيرة

،الأسودبنالمقدادقراءةعلىيقرأممن،الشامأهلمنخلقفيهااجتمعوقد،الغزواتبعضفيكان

وجعل،موسىوأبي،مسعودبناللهعبدقراءةعلىيقرأممن،العراقأهلمنوجماعة،الدرداءوأبي

،كفرهأوالاخرخطأوربما،غيرهقراءةعلىقراءتهيفضل،أحرفسبعةعلىالقراءةبسوغانيعلملامن

:فقالعثمانإلىحذيفةفركب،الناسبينالسيءالكلامفيوانتشار،شديداختلافإلىذلكفأدى

لهوذكر.كتبهمفيوالنصارىاليهودكاختلافكتابهافيتختلفأنقبلالأمةهذهأدركالمؤمنينأميريا

نأورأى،ذلكفيوشاورهمالصحابةعثمانجمعذلكفعند،القراءةفيالناساختلافمنمشاهد

،سواهمادون،بهالقراءةعلىالأقاليمسائرفيالناسيجمعوأن،واحدحرفعلىالمصحفيكتب

أمرالصديقكانالتيبالصحففاستدعى،الاختلافودفع،المنازعةكفمصلحةمنذلكفيرأىلما

حفصةإلىصارتتوفيفلما،عمرعندكانتثم،حياتهأيامالصديقعندفكانت،بجمعهاثابتبنزيد

العاصبنسعيدعليهيمليوأنيكتبأنالأنصاريثابتبنزيدوأمرعثمانبهافاستدعى،المؤمنينأم

إذاوأمرهم،المخزوميهشامبنالحارثبنالرحمنوعبدالأسديالزبيربناللهعبدبحضرة،الأموي

إلىوبعث،اخرمصرولأهل،مصحفاالشاملأهلفكتب،قريشبلغةيكتبوهأنشيءفياختلفوا

مصحفا.بالمدينةوأقر،مثلهاليمنوإلىمصحفامكةإلىوأرسل،باخرالكوفةوإلىمصحفاالبصرة

بنزيدبخطهيوإنما،منهاواحدولابل،عثمانبخطكلهاوليست،الأئمةالمصاحف)1(لهذهويقال

يأ،هرقليديناريقالكما،وإمارته،وزمانهأمرهإلىنسبةالعثمانيةالمصاحفلهايقالوإنما،ثابت

ودولته.زمانهفيضرب

منغيرهورواه.هريرةأبيعنأبيهعنصالحأبيبنسهيلعنسبرةأبيابنحدثنا:)2(الواقديقال

:قالهريرةأبيعنآخروجه

!يماللهرسوللسمعتأشهد،ووفقتأصبت:فقالهريرةأبوعليهدخلالمصاحفعثماننسخلما

الوردتىفيبمايعملون،يرونيولمبييؤمنونبعديمنيأتونقومليحباأمتيأشدإن":يقول

هريرةلأبىوأمر،عثمانذلكفأعجب:قال،المصاحفرأيتحتى؟ورقأي:فقلت")3(المعلق

!لمجم.نبيناحديثعلينالتحبسأنكعلمتماوالله:وقال،الافبعشرة

لها.ويقال:أفي(1)

.(237)دمشقتاريخ)2(

.جدأضعيفوهو،الواقديطريقمن)237(صفحةعثمانترجمةفيعساكرابنرواه)3(
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.اختلافبسببهيقعلئلا،فحرقهكتبهمايخالفمماالناسبأيديالتيالمصاحفبقيةإلىعمدثم

بنمحمدحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا-")1(المصاحف"كتابفي-داودأبيبنبكرأبوفقال

ليقال:قالغفلةبنسويدعنرجلعنمرثد)2(بنعلقمةعن،شعبةحدثنا:قالاالرحمنوعبدجعفر

لصنعته.هويصنعهلملو:المصاحفعثمانحردتىحينعلي

مثله.شعبةعن،مرزوقبنوعمرو)3(الطيالسيداودأبورواهوهكذا

:قالمرثدبنعلقمةعن-حسينأختزوج-أبانبنمحمدحديثمنوغيره)4(البيهقيرواهوقد

عثمانفيوالغلوإياكم!الناسأيها:عليقال:قالغفلةبنسويدسمعتجرولبنالعيزارسمعت

وليمامثلوليتولو،مج!ي!محمدأصحابمنملأعنإلاحرقهاماوالله،المصاحفحردتىتقولون

فعل.الذي(مثل)لفعلت

علىإسلامهتقدمفيوتكلم،فحزقمصحفهمنهأخذلماتعتبأنهمسعود)5(ابنعنرويوقد

تعالى:قولهوتلا،مصاحفهميغفوا)6(أنأصحابهوأمر،المصاحفكتبالذيثابتزيدبن

اتباعإلىيدعوهعنهاللهرضيعئمانإليهفكتبأ161:عمرانالأ!وآتقينةيؤمغلبمايأتيغللومن)

إلىوأجابفأناب،الاختلافوعدم،الكلمةوجمع،ذلكفيالمصلحةمنعليهأجمعوافيماالصحابة

أجمعين.عنهماللهرضيالمخالفةوتركالمتابعة

يزيد:بنالرحمنعبدعن:إسحاقأبوقالوقد

ابنفصلى،أربعأ:قالواالظهر؟المؤمنينأميرصلىكمفقالمنىمسجددخلمسعودبناللهعبدأن

وأنا!نعم:فقال؟ركعتينصلواوعمربكروأبا!ي!اللهرسولأنتحدثناألم:فقالوا،أربعامسعود

أربعمنحظيليت:قالمسعودابنأن)7(الصحيحوفي.الاختلافأكرهولكني،الآنأحدثكموه

متقبلتين.ركعتينركعات

:قالواأشياخهعن-بواسط-قرةبنمعاويةحدئني:)8(الأعمشوقال

.(142)دمشقتاريخفيأيضاوالخبر(12)المصاحف(1)

.مصادرهعنهناوماتحريف؟يزيد:أفي)2(

.(91ص)الطيالسيداودأبيمسند)3(

.(238)دمشقتاريخفيالسندبهذاأيضاوالخبر(9911/)البيهقيسنن()4

.(923)دمشقتاريخفيخبره)5(

تعلق.أن:أفي)6(

المسافرين.صلاةفي(91)(596)ومسلم،الصلاةتقصير(8401)البخاريصحيح)7(

.(924-248)دمشقتاريخفيقبلهوالذيالخبر)8(
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رحلهفيالعصربأصحابهصلىثم،عليهفعابمسعودابنذلكفبلغأربعأبمنىالظهرعثمانصلى

شر-الخلاف:روايةوفي-الخلافأكرهإني:فقال؟أربعأوصليتعثمانعلىعتبت:لهفقيل،أربعأ

والاقتداء؟القرانأصلفيإياهبمتابعتهفكيفالفرعهذافيعثمانإلىمسعودابنمنمتابعةهذاكانفإذا

بغيرها؟لابهايقرؤواأنالناسعلىعزمالتيالتلاوةفيبه

الصلاةفرضأنيعتقدواأنالأعرابعلىخشية(أتم)إنماعثمانأن:وغيره()1الزهريحكىوقد

بمكة.تأهلقدبل:وقيل،ركعتان

بنالرحمنعبدبناللهعبدحدثني،إبراهيمبنعكرمةحديثمنوغيره،)2(يعلىأبوفروى

أبيه:عن،)3(ذبابأبيبنالحارث

:يقول!يماللهرسولسمعتإني:فقالعليهمأقبلثم،ركعاتأربعبمنىبهمصلىعثمانأن

يصح،لاالحديثوهذا.قدمتهامثذبهاتزوجتلأنيأتممتوإني"أهلهمنفهوببلدالرجلتزوجإذا"

تأولعثمانإنقيلوقد،الصلاةيتمولمالحارثبنتبميمونةالقضاءعمرةفي!صاللهرسولتزوجوقد

هو!حماللهرسولفإن،نظرالتأويلهذاوفي،فأتمتعائشةتأولتوهكذا،كانحيثالمؤمنينأميرأنه

يلزمكانأنهعفانبنعثمانيعتمدهكانومما.الأسفارفيالصلاةأتمماهذاومع،كانحيثاللهرسول

إلىفليوافمظلمةمنهمأحدعندلهكانتمن:الرعاياإلىويكتب،عامكلالموسمبحضورعفاله

حيثالمسيرفيالصحابة(كبار)منلكثيرسمحقدعثمانوكان،عاملهمنحقهلهآخذفإنيالموسم

ترواأنأخافإني:ويقول،الغزوفيولاحتى،ذلكفيعليهميحجرعمروكان،البلادمنشاؤوا

واحدلكلوصار،الناسعليهماجتمععثمانزمانفيخرجوافلما،أبناؤها)4(يراكموأنالدنيا

واستطالوا،موتهفاستعجلوا،عثمانبعدالعامةالإمارةصاحبهمتوليةفيقومكلوطمع،أصحاب

قوةولاحولولا،راجعونإليهوإناللهفإنا،تقدمكلما،الأمصارأهلبعضمنوقعماوقعحتى،حياته

العظيم.العلي،الحكيمالعزيزباللهإلا

عنهماللهرضيوبناتهوبنيهزوجاتهذكر

الجاهليةفييكنىكانبعدما،يكنىكانوبه،اللهعبدمنهالهفولد!ي!اللهرسولبنتبرقيةتزوج

.عمروبأبي

.(942)دمشقتاريخ(1)

.(025)-عثمانترجمة-دمشقتاريخفيبتمامهوالخبر،الكبيرفيولعله،يعلىأبيمسندفيأجدهلم)2(

.(031)التهذيبتقريبفيوضبطه،تحريف؟ذياب:أفي)3(

تراكم.أوالدنياتزولأن:أفي(4)
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.كلثومأمبأختهاتزوجتوفيتلماثم

الأصغر.اللهعبيدمنهالهفولد،جابربنغزوانبنتبفاختةفتزوجتوفيتثم

ومريم.،وعمر،وأبانا،وخالدأ،عمرألهفولدت،الأزديةعمروبنجندببنتعمروبأموتزوج

.وسعيدأالوليدلهفولدت.المخزوميةشمسعبدبنالوليدبنتبفاطمةوتزوج

وعتبة.:ويقال،الملكعبدلهفولدت،الفزاريةحصنبنعيينةبنتالبنينأموتزوج

أبانوأمعائشةلهفولدتقصيبنمنافعبدبنشمسعبدبنربيعةبنشيبةبنترملةوتزوج

.عثمانبنات،عمرووأم

بنحيانبنعديبنضمضمبنحصنبنثعلبةبنعمروبنالأحوصبنالفرافصةبنتنائلةوتزوج

ورملة،،نائلة:أربعوعندهعنهاللهرضيوقتل.وعنبسة:ويقال،مريملهفولدت،)1(كليب

.محصوروهوالبنينأمطلقإنه:ويقال.وفاختة،البنينوأم

فصل

عنالثوريسفيانحديثمنداود)3(وأبواحمد)2(الإمامرواهالذيالحديثالنبوةدلائلفيتقدم

رحاإن":ع!ي!اللهرسولقالقال،مسعودبناللهعبدعن،الكاهليناجيةبنربعيعنمنصور

وإنهلكمافسبيل)4(تهلكفإن،وثلاثينسبعأو،وثلاثينستأو،وثلاثينلخمسستدورالإسلام

بمابل":قالبقي؟بماأممضىأبمااللهرسولياعمرفقال:قال"عامأسبعينلهميقمدينهملهميقم

وكأن.الحديث"وثلاثينستأو،وثلاثينلخمسالاسلامرحاتدور"داودولأبيلهلفظوفي"بقي

علىعثمانالمؤمنينأميرقتلفيهافإن،وثلاثونخمسالأمرنفسفيوالمحفوظ،الراويمنالشكهذا

وقوتهبحولهووقىسلماللهولكنشنيعةأموروكانتالأولوالصحيح،وثلاثينستوقيل،الصحيح

الشمل،واجتمع،الأمروانتظم،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليالناسبايعأنمنبأسرعيكنفلم

تعالى.اللهشاءإنسنبينهماعلىصفينوأيامالجمليومفيأمورذلكبعدجرت)5(ولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كلب.بنخباببن:أفي

صحيح.حديثوهو(1393/)أحمدالإماممسند

والملاحم.الفتنفي(4254)داودأبيسنن

.يهلكوا:المسندوفي،يهلك:أفي

.حدث:أفي
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فصل

التعيينعلىوفاتهوقتيعرفلاممنعثمان)1(دولةزمانفيتوفيمنذكرفي

()2(الذهبياللهعبدأبوشيخناذكرهماعلىأ

كلهاالمشاهدشهد،أيضاأنيسلهويقال،النجاريالأنصاريقيسبنأنسبنمعاذ)3(بنأنس

عنه.اللهرضي

المجادلةزوجهووأوس،بدراشهداالأنصاريان)5(الصامتبنعبادةأخو")4(الصامتبنأوس

!يعأدلهإنتحاوكآلمجمتحوآدلهآدلهإلمىوتشتكل-زؤجهافىتخدلكالتىقولآدلهسعقذ):تعالىقولهفيالمذكور

ثعلبة.بمتحولة)6((وامرأته)أأ:المجاددأ!وبصير

غسلبحضورالأنصاربينمنالمنفردوهو،بدراشهد،الحبلىبنيمنالأنصاري)7(خوليبنأوس

.والسلامالصلاةعليه،قبرهفيأهلهمعوالنزول،!رالنبي

بيعةشهدإنهيقال،بالنفاقومتهمابخيلاكانولكن،الأنصارفيسيدأكان،قيس)9(بنالجد)8(

ولالىأتذنصلقولمنومنهم):تعالىقولهفيهنزلالذيوهو،لهببعيرواستتر،يبايعفلمالرضبمان

أعلم.فالله،وأقلعتابإنهقيلوقد.الآية491:النوبئأ!سسقطوأألفتنةفىألالفتنى

أيامأدرك،عب!بنيمن،مليكةبأبيويكنىجزولاسمهقيل.المشهورالشاعر)01(الحطيئة

ويستجديهم،الناسمنالرؤساءيمتدحالآفاقفييطوفوكان،الإسلاممنصدرأوأدرك،الجاهلية

الكامل(منأ:لهافقالامرأتهفودعمرةسافر،ذلكمعبخيلأكانويقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

...عثمانزمانتوفي:طفي

العربي.الكتابدار:ط-الراشدينالخلفاءعهد-(362-337)الإسلامتاريخ

.(174/)والإصابة(1154/)الغابةوأسد(1801/)الاستيعابفي-معاذبنأنس-ترجمة

(1172/)الغابةوأسد(13/37)الأصول!وجامع(1/218)الاستيعابفي-الصامتبنأوس-ترجمة

.(1/383)التهذيبوتهذيب(484-9474/)والوافي(013-1/921)واللغاتالأسماءوتهذيب

.الأنصاري:أفي

.(13484/)الأصول!وجامع(0183)الاستيعابفيوترجمتها.تحريف؟خويلة:أفي

وخولي:(184/)والإصابة(1017/)الغابةوأسد(1/117)الاستيعابفي-خوليبنأوس-ترجمة

.(خول!القاموس)تسكنوقدمحركة

.معروفصحابيفهو،قبيحتحريفوهو"الحر":طفي

.(1/228)والإصابة(1327/)الغابةوأسد(267-1/266)الاستيعابفي-قيسبنالجد-ترجمة

(95-241/)والأغاني(017)دريدلابنوالاشتقاق(322)والشعراءالشعرفي--الحطيئةترجمة

.(64-263/)والإصابة(04-9138/و)
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قصارفإنهنالشهورودعي)1(لغيبةخرجتإذاالسنينعدي

،الخطاببنعمرالمؤمنينأميريديبينقالهماشعرهومن،جيدشعروله،هجاءمداحاوكان)

ا!ط(!أ:قوله)2(منهفاستجاد

(والناساللهبينالعرفيذهبلاجوائز!3(يعدملمالخيريفعلمن

.بدراشهدمنأحدالأنصاريعتبةبن)4(يسافبنخبيب

والفرسان،(المذكورين)الأبطالالشجعانمنكان،صحبةلهيقال،)د(الباهليربيعةبنسلمان

،ببلنجر)6(فقتل،التركقتالعلىإمرةعثمانزمنفيوليثم،الكوفةقضاءعمرولاه،المشهورين

.قحطواإذاالتركبهيستسقيتابوتفيهناكفقبره

ساداتمنوكان،الحبشةإلىقيسوأخوههوهاجر،)7(السهميالقرشيقيسبنحذافةبناللهعبد

أبوك":فقال-أبيهلغيردعيالرجاللاحىإذاوكان-؟أبي)8(مناللهرسوليا:القائلوهو،الصحابة

.(99(حذافة

(1)0هرقلإلىيوصلهمنمعهفبعثبصرىعظيمإلىكتابهفدفعكسرىإلىأرسله!اللهرسولوكان

المسلمين،منثمانينجملةفي،عنهاللهرضيالخطاببنعمرزمنفيالرومأسرتهوقد،تقدمكما

فقبل،المسلمينمنمعكومنأطلقكوأنارأسيقبل:الملكلهفقال،عليهمفأبىالكفرعلىفأرادوه

فقبلعمرقامثم،رأسكيقبلأنمسلمكلعلىحق:لهقالعمرعلىقدمفلما،فأطلقهم)رأسه

عنه.اللهرضيالناسقبل(رأسه

أعلم.فالله،بدراشهدأنهالزهريوزعم،أحديصحابيالعدوي،المعتمربن(1)1سراقةبناللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

افيته.حضرتإذا:أفي

.(901)-حبيبابنرواية-ديوانهفيالبيت

..جوازيهيقدملا:الديوانفي

وسير(2/181)الغابةوأسد(3/188)والاستيعاب(1364/)الأولياءحليةفي-يسافبنخبيب-ترجمة

.(397/)والإصابة(205-1105/)النبلاءأعلام

.(216/)والإصابة(614-2514/)الغابةوأسد(632)الاستيعابفي-ربيعةبنسليمان-ترجمة

.(1/948)البلدانمعجم.الأبواببابخلفالخزرببلادمدينة:بلنجر

(16-211/)النبلاءأعلاموسير(2121/)الغابةوأسد(888)الاستيعابفي-حذافةبناللهعبد-ترجمة

.(2692/)والإصابة

الله.رسولياليمن:أفي

الفضائل.في(9235)صحيحهفيومسلم،العلمفي(29)صحيحهفيالبخاريرواهالحديث

هرقل.إلىبعثهع!ي!اللهرسولكان:أفي

.(2531/)والإصابة(3552/)الغابةوأسد(169)الاستيعابفي-المعتمربنسراقةبناللهعبد-ترجمة
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.بدراشهد،الأنصاريخالدبنقيس)1(بناللهعبد

بعدها.وماأحداشهد،الحارثيالأنحثماريزيدبنسهل)2(بنالرحمنعبد

حيةنهشتهوقد،غزوانبنعتبةموتبعدالبصرةعلىعمراستعمله.بدراشهد:البرعبدابنوقال

وهيالأخرىوتركالأمأمالسدسفأعطىجدتانجاءتهوقد-بكرلأبيالقائلوهو،حزمبنعمارةفرقاه

بينهما.فشرك،(لورثتهاماتتلوالتيوتركت)،ترثهالمماتتلوالتيأعطيت:لهفقال-الأبأم

مرةجاعأنهروي،كبيربدريوهو،سراقةبناللهعبدأخوالعدويالمعتمربن)3(سراقةبنعمرو

معه،ومنالعربمنقومفأضافه،الليلإلىذلكيومهومشى،الجوعشدةمنبطنهعلىحجرافربط

الرجلين.يحملالبطنفإذا،البطنيحملانالرجلينأحسبكنت:لأصحابهقالشبعفلما

،وحدهنسيجلهيقالكان،المحلكبير،القدرجليلصحابي،الأوسي)4(الأنصاريسعدبنعمير

فلما،عمرزمانفيأيضاوبدمشقبحمصوناب،عبيدةأبيمعالشامفتحشهد،وعبادتهزهادتهلكثرة

ذكرها.يطولأخباروله،بكمالهالشاممعاويةوولىعزلهعثمانخلافةكانت

يقول،مهاجربنتعفراءوهي،لهعمابنةفيمغرماشاعراكانالعذريسعيدأبو)د(حزامبنعروة

منفامتنععمهإلىفخطبهاعروةفتبعهم،الشامإلىالحجازمنأهلهافارتحل.بحبهاواشتيرالشعرفيها

مصارع"كتابفيمذكوروهو،محبتهافيهذاعروةفهلك،الاخرعمهابابنوزوجها،لفقرهتزويجه

الطويلأمنأ:)7(قولهفيهاشعرهومن،")6(العشاق

أجيبأكادماحتىفأبهتفجاءةأراهاأنإلاهو)8(وما

تغيبحينأعددتالذيوأنسىأرتئيكنتالذيرأيعنوأصرف

.بدريعقبىالأنصاريزيدأبوعامر)9(بنقطبة

.(2935/)الإصابة-فيقيسبناللهعبد-ترجمة()1

.(204-2104/)والإصابة(3457/)الغابةوأسد(2836/)الاستيعابفي-سهلبنالرحمنعبد-ترجمة)2(

.(3174/)والإصابة(4227/)الغابةوأسد(31761/)الاستيعابفي-سراقةبنعمرو-ترجمة)3(

(392-4292/)الغابةوأسد(4/1566)الأصولوجامع(35121/)الاستيعابفي-سعدبنعمير-ترجمة()4

.(332/)لإصابةوا

.(581-0/2521)والأغاني(622)والشعراءالشعرفي-حزامبنعروة-ترجمة()5

.السراجمحمدلأبيالعشاقمصارعكتاب)6(

.(623-622)والشعراءالشعرفيالبيتان)7(

هي.:طفي)8(

.(3237/)والإصابة(4/604)الغابةوأسد(22821/)الاستيعابفي-عامربنقطبة-ترجمة()9
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-)1(
ابنوزعم،الفجرقبلالركعتينفيحديثله،النجاريالأنصاريثعلبةبنلمحيسبنلمحهدبنلمحيس

هوبل:الأكثرونوقال،الأنصاريسعيدبنيحىجدهو:الزبيريمصعبقال،بدراشهدأنهماكولا

أعلم.فالله،الكوفيالقاسمبنالغفارعبدمريمأبيجد

كلمةأصدق":قال)3(!لخيماللهرسولأنصح.المشهورالشاعرالعامريعقيلأبو)2(ربيعةبنلبيد

الطويل(منأ0"لبيدكلمةشاعرقالها

زائلمحالةلانعيموكل:البيتوتمامباطلاللهخلاماشيءكلألا

أعلم.فالله،وأربعينإحدىسنةتوفيإنهقيلوقد،الجنةنعيمإلا:مظعونبنعثمانفقال

سيدالمسيببنسعيدوالدوهوالرضوانبيعةشهد،المخزوميوهبأبيبنحزن)4(بنالمسيب

التابعين.

رجله،فقطعبسيفهجهلأبايومئذوضرب،بدراشهدالأنصاري)5(الجموحبنعمروبنمعاذ

معلقةوهييومهبقيةفقاتل،كتفهمنيدهفحلبالسيففضربههذامعاذعلىجهلأبيبنعكرمةوحمل

عنه.اللهرضيطرحتهاحتىعليهاتمطيتثمعليهاقدميوضعتانتهيتفلما:معاذقال،خلفهيسحبها

.(وثلاثينخمسسنةالسنةهذهإلىذلكبعدوعاش)

إلىهاجرفلما،بالحبشةوهولأبيهولد،الهاشميالقرشي،طالبأبيبنجعفر3(بنمحمد

بنتأسماءلأمهمفقالمنزلهمإلىلمجيماللهرسولجاء،شهيدامؤتةيوموتوفي،خيبرسنةالمدينة

أمهمفبكت،ويبكيويشمهم،يقبلهمفجعلأفرخكأنهمبهمفجيء"أخيببنيإيتيني":عميس

وقد.)7(رؤوسهمفحلقالحلاقأمرثم"؟والاخرةالدنيافيوليهموأناالعيلةعليهمأتخافين":فقال

الغابةوأسد(8912)والاستيعاب77()7/اجممالفي-قهدبنقيس-وترجمة.تحريف؟مهديبن:طفي()1

.(582-3572/)لإصابةوا(4/544-144)

(15361/)والأغاني(274)والشعراءوالشعر(123)الشعراءفحولطبقاتفي-ربيعةبنلبيد-ترجمة)2(

(271/)واللغاتالأسماءوتهذيب(4415/)الغابةوأسد(51/441)الأصولوجامع(1335)والاستيعاب

.(732-3632/)لإصابةوا

،الأنصارمناقبفي(3841)صحيحهفيوالبخاري(444و2248/)مسندهفيأحمدالإمامأخرجهالحديث)3(

.هريرةأبيحديثمنالشعرفي)2256(ومسلم

(15691/)الأصولوجامع(5/177)الغابةوأسد(5145)الاستيعابفي-حزنبنالمسيب-ترجمة)4(

.(3524/)والإصابة

والإصابة(5502/)الغابةوأسد(5/1402)الأصولوجامع(1341)الاستيعابفي-عمروبنمعاذ-ترجمة()5

(/3431).

.(3372/)والإصابة(84-583/)الغابةوأسد(1367)الاستيعابفي-جعفربنمحمد-ترجمة)6(

الزينة.في(8182/)سننهفيوالنسائي(1402/)مسندهفيأحمدأخرجهالحديث)7(
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أعلم.فالله،تسترفيتوفيأنه(البر)1عبدابنوزعم،ذكرناكماعثمانأيامفيشابوهومحمدمات

.المغرببلادمنبإفريقيةشاباقتل،!يالهاللهرسولعمابنالمطلبعبدبن)2(العباسبنمعبد

قبلوقيل،عثمانأيامفيتوفيقيل،ع!ي!النبي3خاطحب،)3(الدوسيفاطمةأبيبنمعيقيب

أعلم.والله،أربعينسنةوقيل،ذلك

فكسرترأسهفيآمة)د(أصابتهقدكان،النجاربنمازنبنيأحد؟)4(الأنصاريعمروبنمنقذ

خلابة،لافقلبايعتمن":مج!ي!)6(النبيلهفقال،والشراءالبيعمنيكثروكان،عقلهوضعف،لسانه

بيع،كلفيثلاثةالخياربإثباتمخصصاكان:الشافعيقال"أيامثلاثةتشتريهماكلفيبالخيارأنتثم

لا.أمالخياراشترطسواء

ء)7(
،قدمناهكماقريظةبنيوبينالأحزاببينخذلالذيوهو،الغطفانيسلمةابو،مسعودبنلعيم

العليا.والراية،البيضاءاليدبذلكفله

وشهد،ع!ي!النبيموتبعدوأسلم،الجاهليةأدرك،الشاعر،)8(الهذليخالدبنخويلدذؤيبأبو

أ!ايطصأ:)9(القائلوهو،العربأشعروهذيل،هذيلأشعروكان،مج!ي!النبيعلىوصلىالسقيفةيوم

تنفعلاتميمةكلألفيتأظفارهاأنشبتالمنيةوإذا

أتضعضعلاالدهرلريبأنيأريهمللشامتينوتجلدي

.عثمانخلافةفيبإفريقيةغازياتوفي

.(1)0وحدهسعدبنمحمدا!حلهذافيذىهالشاعرالقرشيالعزىعبدبنسبرةرهمأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

.(8631)ستيعابلاا

.(3475/)والإصابة(5022/)الغابةوأسد(4271)الاستيعابفي-العباسبنمعبد-ترجمة

(5024/)الغابةواسد(15421/)الأصولوجامع(4781)الاستيعابفي-فاطمةأبيبنميعقيب-ترجمة

.(3451/)والإصابة(2294/)النبلاءأعلاموسير

.(3464/)والإصابة(5273/)الغابةوأسد(1541)الاستيعابفي-عمروبنمنقذ-ترجمة

.الرأسأمتبلغالتيالضربة-الميمبتشديد-والأمة،ضربة:الغابةوأسدلاستيعاباوفي،آفة:(أ)وفي

.(5331)رقمومسلم(1712)رقمالبخاريورواهعمرابنعن(272/)أحمدالإماممسندفيالحديث

.(3568/)والإصابة(5348/)الغابةوأسد(8051)الاستيعابفي-مسعودبننعيم-ترجمة

والإصابة(1448)والاستيعاب(61-656/)والأغاني(653)والشعراءالشعرفي-ذؤيبأبي-ترجمة

(/465).

.(3)الهذليينأشعار

طبقاته.منالمطبوعفيعليهنقفلم
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عقبةبنالوليديجالسوكان(نصرانياكان)المنذربنحرملةاسمه،الشاعر،)1(الطائيزبيدأبو

تفتأ:عثمانلهفقال،بديعةالأسدفيلهقصيدةفأنشده،شعرهمنشيئافاستنشدهعثمانعلىفأدخله

نصرانيا.جبانالأحسبكإني؟حييتماالأسدتذكر

هاجر،المطلبعبدبنتبرةأمهما،الأسدعبدبنسلمةأبيأخو،)2(العامريرهمأبيبنسبرهأبو

:قال،سواه!يمالنبيبعدمكةسكنبدريانعلملا:الزبيرقال،بعدهاومابدراوشهدالحبشةإلى

ذلك.فيببدروأهله

أعلم.والله،عليخلافةفيتوفيإنهوقيل،العقبةليلةنقباءأحدالمنذرعبدبن)3(لبابةأبو

.)4(أعلموالله،عثمانخلافةفيوقيل،وعشرينإحدىسنةفيوفاتهتقدمعتبةبنهاشمأبو

إ-تمو-طئن-ةءإا

والإصابة(231)والاشتقاق(03-1/123)والأغاني(403-103)والشعراءالشعرفي-زبيدأبي-ترجمة(1)

(/206).

.(484/)والإصابة(6513/)الغابةوأسد(1666)الاستيعابفي-سبرةأبي-ترجمة)2(

.(4168/)والإصابة(6026/)الغابةواسد(0174)الاستيعابفي-لبابةأبي-ترجمة)3(

التمليكاتجملةغلافهصفحةوعلى،السادسالجزءويبدأ،الكتابمنالخامسالجزءينتهياللفظةبهذه)4(

عنمختلفةوالنسخة.عليهاوقفالأولىالصفحةوعلى،بحلبالأحمديةالمدرسةختموعليه،والتحبيسات

نإمنهافائدةذانجدهماالحواشيفيوسنثبتالهوامشبهاتمتلىءالتيوبالتعليقات،وبالخط،بالترقيمسابقتها

تعالى.اللهشاء
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عنهاللهرضي)1(طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرخلافة

ذلك.قبلالاختصارسبيلعلىترجمتهشيئأ)2(منولنذكر

هاشمبن-شيبةواسمه-المطلبعبدبن-منافعبدواسمه-طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرهو

بنكعببنمرةبنكلاببنزيدواسمه-قصيبن-المغيرةواسمه-منافعبد-بنعمروواسمه-

بننزاربنمضربنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤي

عمابن،الهاشمي)3(القاسموأبي،تراببأبيويكنى،والحسينالحسنأبو،عدنانبنمعد

بنمنافعبدبنهاشمبنأسدبنتفاطمةوأمه.الزهراءفاطمةابنتهعلىوختنه)4(،!ي!اللهرسول

وعقيل،،طالمب:الأخوةمنلهوكان.هاشميأ)3(ولدتهاشميةأولإنها:ويقال،قصي

.)6(
وجمانة،ءهانىأم،أختانله،سنينعشرالآخروبينمنهمواحدكلبين،منهأكبروكانوا،وجعمو

وأحدبالجنةلهمالمشهودالعشرةأحدعليئوكان.وهاجرتأسلمتوقد،أسدبنتفاطمةمنوكلهم

الخلفاءرابعوكان.عنهمراضيى،وهوأ!ماللهرسولتوفيممنوكان،الشورىأصحابالستة

القصرإلىوهو،أصلع،بطنذو،عظيمهماالعينينأشكلالأدمةشديدآدمرجلاوكانالراشدين

والكتفين،الصدرشعركثيروكان،أبيضها،ومنكبيهصدرهملأتقد،اللحيةعظيموكان،أقرب

وقيل،سبعابنوهو،قديماعليئأسلم.الأرضعلىالمشيخفيف،السنضحوك،الوجهحسن

،عشرةثلاثوقيل،عشرةاثنتيوقيل،عشرةإحدىوقيل،عشروقيل،تسعوقيل،ثمان(ابن)

وجامع(9801)والاستيعاب(1/61)الأولياءوحلية(93)قريشنسبفي-وجههاللهكرمعليالإمام-ترجمة(1)

منفرد(مجلد)عساكرلابندمشقوتاريخ(419/)الغابةوأسد،بمصادرهقائمةوفيه(12/9)الأصول

والإصابة(الراشدينالخلفاءمجلد)الإسلاموتاريخ(99-18/5و)(17/792)دمشقتاريخومختصر

(2/705-.51).

.النحويللسياقهناوما،شيء:أفي)2(

القضم.وأبي:أفي)3(

بنته.زوجيعني:أهامشفي)4(

.للسياقهناوما؟هاشمي:أفي)5(

.وحرث:أفيبعدها)6(
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عن،معمرعن)1(الرزاقعبدقالهسنةعشرةستأو،عشرةخمس(ابن)وقيل،عشرةأربعوقيل

الحسن.عن،قتادة

بنوزيد،النساءمن)3(أسلمتمنأولخديجةأنكما،الغلمانمن)2(أسلممنأولإنهويقال

.(الأحرار)4الرجالمنأسلممنأولالصديقبكروأبو،المواليمنأسلممنأولحارثة

مجاعؤ،سنةأصابتهمقدكانلأنه،!ي!اللهرسولكفالةفيكانأنهصغيراعليإسلامسببوكان

وكان،عليجملتهمومنالبيتوأهلخديجةآمنتبالحقاللهبعثهفلما،)5(عندهفكان،أبيهمنفأخذه

عنه.اللهرضيالصديقإيمانالناسإلىنفعهالمتعديالنافعالإيمان

المعنىهذافيرويوقد.إليهإسنادهيصحولا.أسلممنأولأنا:قالأنهعليعنوردوقد

أعلم.والثه،منهاشيءيصحلامنكرةكثيرة(وهي1عساكر)6(ابنأوردهاأحاديث

مواليمنرجلا-حمزةأباسمعت،مرةبنعمروعن،شعبةحديثمنأحمد)7(الإمامروىوقد

:يقولأرقمبنزيدسمعت:قال-الأنصار

للنخعيذلكفذكرت:عمروقال.صلىمنأولروايةوفي.عليئ!ي!اللهرسولمعأسلممنأول

.)8(أسلممنأولبكرأبو:وقال،فأنكره

وعلي،بكرأبوآمنارجلينوأولخديجةالنساءمنآمنمنأول:القرظيكعببنمحمدوقال

إيمانه.يكتموعليإيمانهيظهربكرأبوكانولكن

خروجبعدعليوهاجر،ونصرتهعمهابنبمتابعةأبوهأمرهثم،أبيهمنخوفايعني:قلت

ثم،بهأمرهمافامتثل،بهيلحقثم،ودائعهوردديونهبقضاءأمرهقدوكانمكةمن!يواللهرسول

حنيف.بنسهلوبينبينه.!ي!النبيوآخى،هاجر

..)9(
ولمحد،لمسهوبينبينهاخى!يماللهرسولأنوالمغازيالسيرأهلمنوغيرهإسحاقابنوذكر

.(5325/)الرزاقعبدمصنف(1)

أسلم.منأولأنهوالصحيح:طفيبعدهازيدت)2(

أسلم.:أفي)3(

المحمية.بحلبالأحمديةمدرسةوقف:أهامشفي()4

الله.بعثهلماكفالتهفيفكان:أفي)5(

بعدها.وما(442/)دمشقتاريخ)6(

المناقب.في)3735(الترمذيالإمامصححهفقد(4368/)أحمدالإماممسند)7(

منأولبكرأباأنيقصد:قلت.آمنمنأولبيانفيآنفاسبقمماالقولينهذينبينالتوفيقيمكن:أهامشفي)8(

.الغلمانمنآمنمنأولوعليا،الرجالمنآمن

يصح.ولا:أفي)9(
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متونها.بعضوركة،أسانيدهالضعفمنهاشيءيصحلاكثيرةأحاديثذلكفيورد

مخالفموضوعالحديثوهذا"بعديأمرمنوخيروخليفتيووارثيأخيأنت":بعضهافيفإن

.2(أعلئموالله،وغيرهماا(الصحيحينفيثبتلما

وابنحمزةعمهوفي،وفيهوظهرفغلبيومئذبارز،فيهاالبيضاءاليدلهوكانتبدراعليشهدوقد

هذان!!و:تعالىقولهنزل-عتبةبنوالوليدوشيبة-عتبةالثلاثةوخصومهمالحارثبنعبيدةعمه

دفع:قال)3(عباسابنعنمقسمعنوغيرهالحكموقال.الآية911ا!؟أ!وربهمفىآخئصمواخضمان

سنة.عشرينابنوهوعليإلىبدريومالرايةالنبيئ

جعفرأبيعن،الحنظليمحمدبنسعيدعن،محمدبنعمار(حدثني):عرفةبنالحسنوقال

:قالعليبنمحمد

علي.إلافتىولاالفقارذوإلاسيفلا:رضوانلهيقالبدريومالسماءفيمنادنادى

بعدعليمنوهبهثمبدريومالفقارذاسيفه!اللهرسولتنفلوإنمامرسلوهذا:4(عساكزابنقال

ذلك.

بدريومليقيل:قالعليعنصالحأبيعنعوفأبيعن،د(مسعرعن:بكيربنيونسوقال

يقاتلولاالقتاليشهدعظيمملكوإسرافيلقالميكائيلالآخرومعجبريلمعك)6(لأحدناقيلبكرولأبي

الميسرةوعلى،عميربنمصعببعدالرايةومعهالميمنةعلىوكانأحداعليوشهد.الصففيويكون

وقيلالعوامبنالزبيرالرجالةوعلى،القلبعلىالمطلبعبدبنوحمزة،الأنصاريعمروبنالمنذر

عنوغسل،المشركينمنكثيراخلقاوقتل،شديداقتالاأحد)7(يومعليقاتلوقد،الأسودبنالمقداد

يوموشهد،رباعيتهوكسرت)9(وجهه)8(فيشجحينالجراحمنأصابهكانالذيالدم!ي!النبيوجه

قدمناكما،العامريودعبدبنعمرو،المشاهيرشجعانهموأحد،العربفارسيومئذفقتلالخندق

هائلة،مواقفبهالهوكانتخيبروشهد،الرضوانوبيعةالحديبيةوشهد،الخندقغزوةفيذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وغيرها.الصحيحفي:أفي

موضوعة.وأنهاعليحقفيالواقعةالأحاديثمطلب:أهامشفي

.(1/1131)للطبرانيالكبيرالمعجم

.(1/158)-عليترجمة-دمشقتاريخ

.مسعود:أفي

جبريل.أحدكمامع:أفي

أحد.يومبيان:أهامشفي

رأسه.فييومئذشجحينالدم:أفي

.بدراعليوشهد:قولهعلىمعطوف:أهامشفي
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اللهويحبه،ورسولهاللهيحبرجلاغداالرايةلأعطين":)1(قالع!ي!الثهرسولأنمنها،طائلةومشاهد

عينهفيوبصق،لهفدعا-أرمدوكان-عليافدعا،يعطاهاأيهميدوكون(ليلتهمأالناسفبات"ورسوله

.اليهودي)2(مرحباوقتل،يديهعلىاللهففتح،الرايةوأعطاهفبرأ،بعدهايرمدفلم

علياضربيهودياأنرافعأبيعنأهلهبعضعنحسنبناللهعبدعن:)3(إسحاقبنمحمدوذكر

،يدهمنألقاهثميديهعلىاللهفتححتىيدهفييزلفلم،بهفتترسالحصنعندبابافتناول،ترسهفطرح

فلمخيبريومظهرهعلىالبابذلكنقلبأننجتهد(معي)وسبعةأنارأيتنيفلقد:رافعأبوقال

نستطع.

المسلمونصعدحتىخيبريومظهرهعلىالبابحملعلياأنجابرعنجعفرأبيعن:ليثوقال

رجلا.أربعونإلايحملهفلم،ففتحوهاعليه

وشجعانهم.يهودفارسمرحباقتلأنهومنها

كثيريذكره(ماأوأما"منكوأنا،منيأنت":مج!ي!)4(النبيلهقالوفيهاالقضاءعمرةعليوشهد

وهو،لهأصلفلا-الجحفةمنقريببئروهو-العلمذاتبئرفيالجنعلي)5(مقاتلةفيالقصاصمن

.()بهيغترفلاالأخباريينمنالجهلةوضعمن

معالجعرانةمنواعتمر،كثيرأقتالاالمشاهدهذهفيوقاتل،والطائفوحنيناالفتحوشهد

أتخلفنياللهرسوليا:لهقال،المدينةعلىواستخلفهتبوكإلىع!ي!اللهرسولخرجولمالمجي!اللهرسول

نبيلاأنهغيرموسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىألا":)7(فقال؟والصبيانالنساءمع

."بعدي

عامع!ي!اللهرسولوافىثم،الوليدبنخالدومعه،اليمنعلىوحاكمأأميرا!ي!اللهرسولوبعثه

علىواستمر،هديهفيفأشركه،ع!ي!النبيكإهلالوأهل،هديامعهوساق،مكةإلى،الوداع(حجةأ

الصحابة،فضائلفي(1037)صحيحهفيالبخاريوأخرجه،الصحابةمنوغيرهسعدبنسهلرواهالحديث)1(

.(5333/)مسندهفيوأحمد،الصحابةفضائلفي(5624)صحيحهفيومسلم

.اليهودملك:المرحب:أهامشفي)2(

.(3542/)هشاملابنالنبويةالسيرة)3(

في(1844)صحيحهفيوالبخاري(4/892)مسندهفيأحمدالإماموأخرجهعازببنالبراءرواهالحديث)4(

الصيد.جزاء

..الجنمقاتلةفيالقصاصمنكثيريذكرهوما:طفي)5(

به.يعتبرفلا:أفي)6(

فضائلفي(6037)صحيحهفيوالبخاري(1331/)مسندهفيأحمدأخرجهوغيرهعباسابنعنالحديث)7(

الصحابة.
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سل:العباسلهقالع!ي!اللهرسولمرضولما(تقدمكمانسكهمافراغبعدهديهماونحرا)،إحرامه

،أبدابعدهالناسيعطيناهالامنعناهاإنفإنهأسألهلاوالله:فقال؟بعدهالأمرفيمن!يماللهرسول

لوحبل،بالخلافةغيرهإلىولاإليهيوصلم!يواللهرسولأنعلىدالةالصريحةالصحيحةوالأحاديث

الحمد.ودلهذلكقدمناكما،إليهجداظاهرةمفهمة،إشارةأوأشار،الصديقبذكر

بالخلافة،عليإلىأوصىأنهمن،(الأغبياء)والقصاصالشيعةجهلةمنكثيريفتريهماوأما

إنفاذتركعلىبعدهوممالأتهمالصحابة)1(تخوينمن،كبيرخطأمنهيلزمعظيموافتراءوبهتفكذب

باللهمؤمنوكل،لسببولالمعنىلا،غيرهإلىإياهاوصرفهم،إليهأوصىمنإلىوإيصالهاوصيته

الخلقخيركانواالصحابةلأن،الافتراءهذابطلانيعلم،الحقهوالإسلامدينأن)2(متحققورسوله

والخلف،السلفوإجماع؟القرانبنصالأممأشرفهيالتي،الأمةهذهقرونخيروهم،الأنبياءبعد

.(الحمدولله)،والاخرةالدنيافي

الادابفيلعليالوصيةمنوغيرهاالأسواقفيوغيرهمالعواممنالقصاصبعضيقصهقدوما

تلبسلاعلييا،قاعدوأنتتعتملاعلييا:يقولونمامثلوالملبسوالمشربالمأكلفي)3(والأخلاق

تخيطولا،البابأسكفةعلىتجلسولا،البابعضادتيتمسكلاعلييا،قائموأنتسراويلك

)5(اختلاقهوبل،منه)4(لشيءأصلفلا،الهذياناتمنذلككل،ذلكونحو،عليكوهوثوبك

.(عييغبيإلابهويغترذلكعلىيعولولا،الجهلةالسفلةبعض)

ودلهمفصلا)ذلكتقدمكمادفنهووليوكفنهغسلهمنجملةمنعليئكانع!ي!اللهرسولماتلماثم

منهالهفولدبدروقعةبعدفاطمةمنله!يواللهرسولتزويجذكرفضائلهبابفيوسيأتي.(والمنةالحمد

وضعمنأكثرهابلمنهاشيءيصحلاذلكفيأحاديثوردتوقد.(قدمناكما)ومحسنوحسينحسن

.والقصاصالروافض

يديبينوكان.(قدمناكما)بالمسجدبايعمنجملةمنعليكانالسقيفةيومالصديقبويعولما

إليه.الأشياءوأحب،عليهفرضاطاعتهيرىالصحابةأمراءمنكغيرهالصديق

الميراثبسبببكرأبيعلىء)6(الشيبعضتغضبتقدوكانت-أشهرستةبعدفاطمةتوفيتولما

فلما،يورثونلاوأنهمبالأنبياءالمختصالنصعلىاطلعتتكنولم،السلامعليهأبيهامنفاتهاالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وتماليهم.الصحابةجور:أفي

يتحقق.:طفي

.وأخلاقباداب:أفي

له.أصلفلا:أفي

.وزوروكذباختلاق:أفي

التغضب.بعض:أفي
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شيءنفسهافيفبقي،عليهاذلكفأبى،الصدقةهذه)1(علىناظرازوجهايكونأنبكرأباسألتبلغها

عنهما،اللهرضيالصديقمعالبيعةجددتوفيتفلما،المداراةبعضيداريهاأنعليواحتاج،قدمناكما

وكان،بايعهمنجملةمنعليكان:بذلكإليهبكرأبيبوصيةالخلافةفيعمروقامبكرأبوتوفيفلما

إلىالصحابةأمراءساداتجملةمنمعهوقدم،خلافتهأيامفياستقضاهإنهويقال،الأمورفييشاورهمعه

خلصثم)،عليئأحدهمستةفيشورىالأمروجعلعمرطعنفلما،بالجابيةخطبتهوشهد؟الشام

.وأطاعفسمع،عليئعلىعثمانفقدم،(قدمناكماوعليبعثمانمنهم

،المشهورعلىوثلاثين2(خصمىسنةالحجةذيمنخلتعشرةلثمانالجمعةيومعثمانقتلفلما

منعليامتنعوقد،تقدمكمادفنهبعدوقيل.عثمانيدفنأنقبل،فبايعوهعليإلىالناسعدل

بابهوأغلق،مبذولبنعمروبنيحائطإلىمنهموفرلهقولهمتكررحتىالأمارةقبولإلى)3(إجابتهم

يمكنلاالأمرهذاإن:لهفقالوا،والزبيربطلحةمعهموجاءوا،عليهوولجواالبابفطرقواالناسفجاء

.أجابحتىبهيزالواولم،أميربلابقاؤه

بالخلافةعنهاللهرضيعليبيعةذكر

ع!-الثهرسولبهاوقىلما-أحديوممن44(شلاوكانتاليمنىبيدهطلحةبايعهمنأولإن:يقال

خزوعمامةإزاووعليهالمنبرفصعدالمسجدإلىعليئوخرج،يتملاالأمرهذاإنوالله:القومبعضفقال

سنةالحجةذيمنالتاصععشرالسبتيوموذلك،الناسعاقةفبايعه،قوسهعلىيتوكأ،يدهفيونعلاه

البصرةعلىيؤمرهماأنوسألاهطلبهماأنبعدبايعاهإنماوالزبيرطلحةإن:ويقال،وثلاثينخمس

بكما.أستأنسعنديتكونانبل:لهمافقال،والكوفة

مالك،بنوكعب،ثابتبنحشانمنهم،الأنصارمنطائفةيبايعهلمأنهيزعممنالناسومن

بنورافع،ثابتبنوزيد،بشيربنوالنعمان،مسلمةبنومحمد،سعيدوأبو،مخلدبنومسلمة

.عجرةبنوكعب،عبيدبنوفضالة،خديج

الحسن.بناللهعبدعن،هاشمبنيمنشيخعن،المدائنيطريقمنجرير)5(ابنذكره

يبايعواولمالشامإلىالمدينةمنقومهرب:يقولالزهريسمعمنحدثني:المدائنيقال

فيصدقةتركوهماوإنيورثونلاالأنبياءإن:قالحيث"الأئمةاختلاففيالأمةرحمة"فيوصرح:أهامشفي(1)

.لمحرره.الشيعةإلاذلكفييخالفولم،المسلمينمصالح

تحريف.،خمسة:أفي)2(

.الناسفيقولهمتقررحتىالإمارةقبولمنوامتنع،بابهوأغلقمبذولبنعمروبنيإلىمنهموفزمبايعتهم:أفي)3(

.كلماتبعضإلامنهايتضحلاتعليق:أهامشفي)4(

.(94243-ه4/)الطبريتاريخ()5
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شعبة.بنوالمغيرة،سلامبناللهوعبد،مظعونبنقدامةيبايعهولم،عليأ

.الشامإلىواخرونعقبةبنوالوليدالحكمبنمروانوهرب:قلت

بنوسعد،عمرابنمنهم،يبايعوالمنفرسبعةوتربص،بالمدينةعليأالناسبايع:)1(الواقديوقال

بنوأسامة،وقشبنسلامةبنوسلمة،مسلمةأبيبنومحمد،ثابتبنوزيد،وصهيب،وقاصأبي

نعلم.فيمابايعإلاالأنصارمنأحديتخلفولم،زيد

عثمانمقتلبعدأيامخمسةالمدينةبقيت:قالواشيوخهمنجماعةعن2(عمربنسيفوذكر

وهوعليعلىيلحونوالمصريون.بالأمرالقيامإلىيجيبهممنيلتمسون،حرببنالغافميئوأميرها

يجيبهم،فلاطلحةيطلبونوالبصريون،يجدونهفلاالزبيرالكوفيونويطلب،الحيطانإلىمنهميهرب

أهلمنإنك:فقالواوقاصأبيبنسعدإلىفمضوا،الثلاثةهؤلاءمنأحدانوليلابينهمفيمافقالوا

نحنإن:قالواثم،أمرهمفيفحاروا،عليهمفأبىعمرابنإلىراحوا)3(ثم،منهميقبلفلمالشورى

فألحواعليإلىفرجعوا،نسلمولمأمرهمفيالناساختلفإمرةغيرمنعثمانبقتلأمصارناإلىرجعنا

.الناسوبايعهفبايعهبيدهالأشتروأخذ،عليه

يذمنوالعشرونالرابعالخميسيوموذلكالنخعيالأشتربايعهمنأول:يقولونالكوفةوأهل

يومكانفلما،عليإلالهايصلحلا:يقولوكلهم،ذلكفيلهالناسمراجعةبعدوذلك،الحجة

فقال،الشلاءبيدهطلحةبايعهمنأولوكان،بالأمسيبايعهلممنبايعهالمنبر(علي)وصعدالجمعة

)4(،والسلامعنقيعلىواللجعليابايعتإنما:الزبيرقالثم،الزبيرثم،راجعونإليهوإناللهإنا:قائل

الحجة.ذيمنبقين)د(لخمسالجمعةيومالبيعةهذهوكانت،أشهرأربعةفأقاممكةإلىراحثم

فيهبينهادياكتاباأنزلتعالىاللهإن:قالثم،عليهوأثنىاللهحمدأنهخطبها)6(خطبةأولوكان

علىالمسلمحرمةوفضل،مجهولة(غيرأحرماحرماللهإن،الشرودعوابالخيرفخذوا،والشرالخير

ويدهلسانهمن)7(المسلمونسلممنوالمسلم،المسلمينحقوقوالتوحيدبالإخلاصوشد،كلهاالحرم

فإن،)8(الموتأحدكموخاصة،العامةأمربادروا،يجببماإلامسلمأذىلمسلميحللا،بالحقإلا

.(4/134)نفسهالمصدر(1)

.(4/243)نفسهلمصدرا(2)

.جاؤوا:أفي)3(

.راحثمعليوالسلاحبايعت:أفي()4

لخمسة.:طفي)5(

.(4436/)الطبريتاريخفيالخطبة)6(

.الناس:الطبريتاريخفي)7(

.بالموت:أفي)8(
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اللهائقوا،أخراهمبالناسينتظرف!نما،تلحقوافئخففواتحدوكمالساعةخلفكموإنما،أمامكمالناس

،تعصوهولاالثهأطيعوا(ثم)،والبهائمالبقاععن(حتى)مسؤولونف!نكم،وبلادهعبادهفيعباده

الأزض!فىمستضعفونقيلأنت!إذوادئحروا)(فدعوهالشررأيتموإذا)بهفخذواالخيررأيتموإذا

الآية.(26:الأنفالأ

الرجز(منأ:)1(المصريونقالخطبتهمنفرغفلما

الرسنإمرارالأمرنمزإناالحسنأباواحذرنإليكخذها

اللبنكغدرانبمشرفياتالسفنكآسادآسادصولة

عننغيرعلىيمرنحتىكالشطنبلينالملكونطعن

:لهم)2(مجيباعليفقال

وأستمربعدهاأكيسسوفأعئذرلاعجزةعجزتإني

المنتشرالشتيتالأمر)3(وأجمعأجركنتماذيليمنأرفع

يبتدروالسلاح)4(يتركونيأنالمنتصر(العجول)يشاغبنيلمإن

وعلى،عمروبنالقعقاعالحرب(على)و،الصلاةعلىالأشعريموسىأبوالكوفةعلىوكان

بنسعدبناللهعبدمصروعلى،عامربناللهعبدالبصرةوعلى،المزنيفلانبنجابرالخراج

حمصعلىونوابه،سفيانأبيبنمعاويةالشاموعلى،حذيفةأبيبنمحمدعليهتغلبوقد،سرحأبي

وعلى،الأعورأبوالأردنوعلى،مسلمةبنحبيبقنسرينوعلى،الوليدبنخالدبنالرحمنعبد

البجلي،اللهعبدبنجريرقرقيسياوعلى،قيسبنالأشعثأذربيجانوعلى،علقمةبنحكيمفلسطين

هذا،)7(حبيشهمذانوعلى،حبيببنمالك)6(قيساريةوعلى،النهاسبن)5(عتيبةحلوانوعلى

،عمروبنعقبةالمالبيتعلىوكان،الأمصارنوابوهمتوفيالذينعثماننوابمنجريرابنذكرهما

ثابت.بنزيدالمدينةقضاءوعلى

نائلةأصابعومعه،بدمهمضمخعثمانقميصومعهبشيربنالنعمانخرجعفانبنعثمانقتلولما

.أفيمضطربةالأشعارجاءتوقد(4437/)الطبريتاريخفيالأبيات(1)

.(99)عليالإمامديوان)2(

السهل.وأجمع:أفي)3(

تتركوني.أو...يباغتنيلمإن:الديوانفي(4)

.(4422/)للطبريموافقهناوما.خطأ؟النهاسبناللهعبد:أفي)5(

.ماه:الطبريتاريخفي)6(

النسير.الطبريوفي..بنحبيش:أفي)7(
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فوضعه،بالشاممعاويةعلىبهفوردالكفبعضمعفقطعت،بيدهاعنهحاجفت)1(حينأصيبتالتي

والدمالثأربهذاالأخذإلىالناسوندب،القميصكمفيالأصابعوعلق،الناسليراهالمنبرعلىمعاوية

حولهيتباكونوالناس،تارةويوضعتارةيرفعالقميصوجعل،المنبرحولالناسفتباكى،وصاحبه

.)2(ء
الناسفيوقام،العامهذافيالنساءالناسأكثرواعتزل،بثأرهالأخذعلىبعضابعصهموح!،.

أولئكمنقتلهممن،عثمانبدمالمطالبةعلىالناسيحرضونمعهالصحابةمنوجماعةمعاوية

منوغيرهم)3(عبسةبنوعمرو،أمامةوأبو،الذرداءوأبو،الصامتبنعبادةمنهم:الخوارج

وغيرهم،غنمبنالرحمنوعبد،الخولانيمسلموأبو،حباشةبنشريك:التابعينومن،الصحابة

وطلبوا،عنهماللهرضيالصحابةورؤوسوالزبيرطلحةعليهدخلعليبيعةأمراستقرولما.التابعينمن

ذلكيمكنهلاوأنه،وأعوانمددلهمهؤلاءبأنإليهمفاعتذر.عثمانبدموالأخذ،الحدودإقامة(منه)

،البصرةإمرةيوليهأنطلحةمنهوطلب،بالجنودليأتيهالكوفةإمرةيوليهأنالزبيرمنهفطلب،هذايومه

قتلفيمعهمكانواالذينالأعرابوجهلة،الخوارجهؤلاءشوكةعلىبهمليقوىبالجنودمنهاليأتيه

شعبةبنالمغيرةعليهودخل.الأمرهذافيأنظرحتى،عليمهلا)4(:لهمافقال،عنهاللهرضيعثمان

بمنذلكبعداستبدلتطاعتهمأتتكفإذا،البلادعلىعمالكتقرأنأرىإني:لهفقالذلكإثرعلى

ممن)يطيعكمنلتعلمتعزلهمأنأرىإني:لهفقال،الغدمنجاءهثم،شئتمنوتركتشئت

ذلكفبلغ،اليوموغشكبالأمسنصحكلقد:فقالعباسابنعلىعليذلكفعرض،(يعصيك

طلحةمنهمجماعةولحقه،بمكةفلحقالمغيرةخرجثمغششتهيقبللمفلمانصحتهنعم:فقالالمغيرة

نوابهباستمرارعليعلىأشارعباسابنإنثم،لهمفأذنالاعتمارفيعليااستأذنواقدوكانوا:والزبير

عزلتهإنأخشىإني:لهوقالالشامعلىخصوصامعاويةيقروأن،الأمريتمكن(أن)إلى،البلادفي

إني:عليفقال،ذلكبسببعليكيتكلما)7(أنوالزبيرطلحةآمنولاعثمانبدم)6(يطلبكأنعنها

نأمعاويةمنأخشىإني:لعليعباسابنفقال،وليتكهافقدالشامإلىأنتاذهبولكنهذاأرىلا

والله:عليفقال،وعدهفمنهمعاويةإلى(معي)اكتبولكن،منكلقرابتييحبسنيأو،بعثمانيقتلني

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.(حجف)اللسان.دافعتأي:حاجفت

يحث.:أفي

الغابةوأسد(1455/)الأصولوجامع(2911)الاستيعابفيعبسةابنوترجمة،تحريف؟عنبسة:طفي

.(5-36/)والإصابة(4/152)

امهلا.:أفي

حين.إلى:أفي

يطالبك.:أفي

.ينكراأن:أفي
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ع!ي!،اللهرسولقالكما(")1خدعةالحرب":المؤمنينأميريا:عباسابنفقال،أبدأيكونلاماهذاإن

الذينهؤلاءمنيقبلأنعليهأشارفيماعليأعباسابنونهى)2(صدرهمبعدلأوردنهمأطعتنيلئنفوالله

منالأمراءأولئكأمروطاوع،كلهذلكعليهفأبى،المدينةومفارقة،العراقإلى)3(الرحيلإليهيحسنون

.الأمصارأهلمنالخوارجأولئك

فأرسل،مركبألففيالمسلمينبلادهرقلبنقسطنطينقصدالسنةهذهوفي:4(جريزابنقال

قليلةشرذمةفيالملكإلاأحدمنهمينجولم،معهومن،وقوتهبحولهاللهفغرقهالريحمنقاصفأعليهالله

رجالنا.قتلتأنت:وقالوا،فيهفقتلوه(فدخله)حمامألهعملواصقليةدخلفلما،قومهمن

اليجرةمروثماثيوستصسنةخلتر5ث!

نوابأ،الأمصارعلىوولى،الخلافةطالبأبيبنعليئالمؤمنينأميرتولىوقدالسنةهذهاستهلت

علىشهاببنوعمارة،البصرةعلى)6(جندببنسمرةوولى،اليمنعلىعباسبن)5(اللهعبيدفولى

بلغحتىفسار،معاويةبدلحنيفبنسهلالشاموعلى،مصرعلى)7(عبادةبنسعدبنوقيس،الكوفة

،الشامعلى:قال؟شيءأيعلى:قالوا،أمير:فقال؟أنتمن:فقالوا،معاويةخيلفتلقتهتبوك

:قالوا؟كانالذيسمعتمأوما:فقال.فارجعغيرهكانوإن،بكفحيهلابعثكعثمانكانإن:فقالوا

علي.إلىفرجع،بلى

قتلةنقتلحتىنبايعلا:طائفةوقالت،الجمهورلهفبايعمصرأهلعليهفاختلفسعدبنقيسوأما

.البصرةأهلوكذلك،عثمان

فرجع،لعثمانغضبأخويلدبنطلحةعنهافصدهالكوفةعلىأميراالمبعوثشهاببنعمارةوأما

.فأخبرهعليئإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

فيهجداضعيفوإسناده(4025)يعلىوأبو(2834)ماجهابنأخرجهعباسابنروايةمن"خدعةالحرب"حديث

فيفهو،الأنصارياللهعبدبنجابرومنهم،الصحابةمنعددعنصحيحالحديثمتنلكن.متروكميمونبنمطر

.()بشار(9731)ومسلم،(0303)البخاري؟الصحيحين

صدورهم.:أفي

.الدخول:أفي

.(4144/)الطبريتاريخ

.والطبريأمنوالتصحيح،تحريف،اللهعبد:طفي

تاريخوفي،أبيهبنزيادعليهااستخلفهوإنما،عنهاللهرضيلعلييتوللمسمرةفإنبينوهموهو،قالهكذا

الكلامأثناءفيوسيأتي،وغيره322()2/للذهبيالسيرفيكذلكوهوالصوابوهو،حنيفبنعثمان:الطبري

حنيف.بنعئمانأنه

.عباد:أفي
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الكوفةأهلبطاعةعليإلىموسىأبووكتب،الكلمةواختلفت،الأمروتفاقمالفتنةوانتشرت

منهم.القليلإلاومبايعتهم

منالثالثالشهرإلىمراراذلكوتكرر،جوابها)1(عليهيردفلمكثيرةكتبامعاويةإلىعليوبعث

قال؟وراءكما:فقالعليعلىبهفدخلرجلمحطومارا)2(معاويةبعثثم،صفرفيعثمانمقتل

قميصتحتيبكونشيخ)د(ألفستينتركت،4(موتوركلهمالقود)3(إلايريدونلاقومعندمنجئتك

منمعاويةرسولخرجثم،عثماندممنإليكأبرأإنياللهم:عليفقال،دمشقمنبرعلىوهو،عثمان

جهد.بعدإلاأفلتفما،قتلهيريدونعثمانقتلواالذينالخوارجأولئكبهفهمعلييديبين

الناسيستنفربمصرسعدبنقيسإلىوكتب،الشامأهلقتالعلىعنهاللهرضيعليئوعزم

علىفحثهمالناسوخطب،بذلكحنيفبنعثمانإلىوبعث،بالكوفةموسىأبيوإلى،لقتالهم

يقاتلأنعازموهو،العباسبنقثمعليهاواستخلف،المدينةمنوخرج،التجهزعلىوعزم.ذلك

:فقالعليبنالحسنابنهإليهوجاء،(الناسمعيبايعهولم)أمرهعنوخرج،عصاهمنأطاعهبمن

علىصممبل،ذلكمنهيقبلفلم،بينهمالاختلافووقوع،المسلميندماءسفكفيهفإنهذاحأبتيا

الميمنة،علىالعباسابنوجعل،الحنفيةبنمحمدإلىاللواءفدفع،الجيشورتب،القتال

الأسد،عبدبنسفيانبنعمرو(الميسرةعلىجعل):وقيل،الميسرةعلىسلمةأبيبنوعمر)6(

المدينة(على)واستخلف،عبيدةأبيأخيابن،الجراحعمر)7(بنبنليلىأبامقدمتهعلىوجعل

شغلهما)8(جاءهحتى،الشام(إلى)قاصدا(المدينةمن)يخرجأنإلاشيءيبقولم،العباسبنقثم

.سنوردهماوهوكلهذلكعن

الجملوقعةابتداء

إلىخرجنقد(المؤمنينأمهات)ع!ي!النبيأزواجوكان،التشريقأيامبعدعثمانقتلوقعولما

منها،خرجوامابعدبمكةأقمن،قتلقدعثمانأنالناسبلغفلما،الفتنةمنفراراالعامهذافيالحج

جوابها.لها:أفي(1)

.(طمر)القاموس.الصحيفة:والطومارالطامور2()

.(قود)موسلقاا.لقصاصا-محركة-القود)3(

.(وتر)القاموس.يومهيدركفلمقتيللهقتلمن:الموتور()4

.(4444/)الطبريتاريخفيوالخبر،سبعين:طفي()5

.(4454/)الطبريعنهناوماخطأ،وعمرو:طفي)6(

خطأ.،عمرو:طفي)7(

من.:أفي)8(
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وصارلعليبويعفلما(الأخبارويئحسسونالناس)يصنعماينتظرونوجعلوا(بهاوأتامواإليهاورجعوا)

تئلواالذينالخوارجأولئكوؤوس-لذلكمنهاخئيارعنلا،الرأكطومخلبةالحالبحكم-عندهالناسحظ

اللهحقليأخ!منهمتمكنلوويود،الدوائربهمتربصولكنه،يكرههمالأمرنفسفيعليأأنمع،عثمان

أميةبنيمنجماعةفرالصحابة(علية)عنهوحجبوا،عليهواستحوذواهكذاالأمروتعلماولكن،منهم

كئيو،خلقوتبعهممكةإلىفخرجالهمافأذنالاعتمار،فيوالزبيوطلحةواستأذنه،مكهإلىوكيرهم

عليه،فهبوامعهالخروجإلىالمدبنةأهلئدبئدالشامأهلتثالمحلىعؤمل!اعليوكان،ففيروجم

نإ،المديئهأهلمنرجلأئاإئماةففال،معهالخروجمحلىوحزضهالخطاببنعمربناللهعبدفطلب

إلىوخرجعمرابنثجهزثم،العامهذاف!للفتالأخرجلاولكن،والطاعهالسمعمحلىخرجتخرجوا

مكة.

ومعه-لعث!انعلبهاعاملاوكان-،البمنمنأمبةبنيئلىالعامهدا(فيأ!ا)مكةإلىوئدم

فاجث!ع،لعث!انئاثبهاوكان،البصرهمنعامربناللهمحبدإلبهاولدم(،درهم)ألفوسث!ئهبعبرسئ!ئة

ثخطبهمالئاسل!عئهااللهرضيعاثشةففامث،ال!ومئبنوأمهاثالصحابةساداثمنخلقأ(لبها

،)2(!رامويث!هرحرامبلدفيلثلهمنأولئكبهاثثأثماوذكرث،عثماندمبطلبال!بامعلىوفحثهم

و!او!وها،دهاالئاسداسث!اب،الأموالوأ!دوا،الدماءسفكواولداللهرسول!وار!واثبواودم

إلىئدهب!ثاثلل!ال،معكسرئاسرثحيث!ا!لهاوثالوا،(بال!صلحةأالأمرمنثراهماعلى

لأن،لهم!لهالأمروا!ئ!ع،لنلبواث!مو!اولو،أهرها!فاكمثدمعاوالةإن؟بعضهمف!ال،الشام

،قبفثلواهث!انثثلةإليئاالسلمأنع!هنفئطلبال!د!ئةإلىئ!هبأتمخرونوثال!معهمالصحاب!أ!ابر

ثثلةهنهئاكب!نوئبدأ،والو!البا!بل(هئالكهن)لئثفو!البصرة!!ئدهببلةآ!رونوثال

،)3(ا!!نة!!ال!سبر!ل!عاثشةواففنث!ا!رمنبنأمهاثبفبةوممان،ذلكعلىالرأ!لاثف!.محث!ان

الئام!و!هز،ال!يئةفبرإل!ئسبرلاةوثلنذلكعنرجعقالبصرةإل!ا!سبرعلىالئاساثف!فل!ا

وكائث،!فالرب!الأي!اعاهرابقو!هزهم،درهم)4(ألفوسف!ئ!بعبرسث!ئةفبهملأثفوأمبةبق!على

ذ!ك،هقالله!بدأ!وهاف!نعها،البصرةإل!ال!سبرعلى!اث!ثطوال!ثثدا!رهنبنأمه!ربنثحفصة

(الاريثسع!ئةوثبل،لاريألفث!!اثشة!حبةالئايوسار،ال!دالئ!فبرا!هعهم!سبرأنهووأبى

!ثئ!ل!اثش!ا!وهئب!)5(وأم،!لافثلاثةث!ف!اروا،،!رودبهموثلا!ق،وم!أال!د!ئةأهلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ف!أ؟الا!ثالها!

،ا!ا!ا!ر!اللهف!!!ةأ!

،ا!وأ!!؟أ!

!!يف!ئؤ!يط!أ!ة!أ

،!اللهط!رف!أ!أ!ف!ا!و=با!!ص!وأ!!!أ
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،دينارابثمانينوقيل،ديناربمئتيعرينةمنرجلمنأميةبنيعلىأشتراه،عسكراسمهجملعلىهودج

،الناسوتباكى،للوداعوبكينهنالكففارقنهاعرقذاتإلىالمؤمنينأمهاتمعهاوسار،ذلكغيروقيل

عائشةأمرعنبالناسيصليالذيوكان،البصرةقاصدينالناسوسار،النحيبيوميسمىاليومذلكوكان

مسيرهمفيمرواوقد(،)1الصلواتأوقاتفيللناسيؤذنالحكمبنومروان،الزبيربناللهعبدأختهاابن

المكانهذاأسمما:قالتعائشةذلكسمعتفلما،عندهكلابفنبحتهم،الحوأب)2(لهيقال!بماءليلا

راجعة،إلاأظننيما،راجعونإليهوإناللهإنا:وقالتالأخرىعلىيديهابإحدىفضربت،الحوأبقالوا

كلابتنبحهاالتيأيتكنشعريليت":(لنسائهايقول!!اللهرسول!سمعت:قالت؟ولم:قالوا

.الحوأبماءصاحبةواللهوأنا،ردونيردوني:وقالت،فأناختهبعيرهاعضدضربتثم")3(،الحوأب

وليلة،يوماحولهاالناسفأناخ،سبقكما.النبوةدلائلفيوألفاظهبطرقهالحديثهذاأوردناوقد

النجا،النجا:الناسقالثم،كذبقدالحوأبماءهذاأنأخبركالذيإن:الزبيربناللهعبدلهاوقال!

إلىكتبتالبصرةمناقتربتفلما،البصرةنحوفارتحلوا؟أقبلقد،طالبأبيبنعليجيشهذا

حصينبنعمرانحنيفبنعثمانفبعث،قدمتقدأنها،الناسرؤوسمنوغيرهقيسبنالأحنف

له،جاءتمامنهاواستعلماعليهاسلماعليهاقدمافلما،لهجاءتماليعلماإليها)4(الدؤليالأسودوأبا

.حراموبلدحرامشهرفيمظلوماقتللأنه،عثماندمبطلبالقياممنلهجاءتالذيمالهمافذكرت

ومنألناسبفإضنحأؤمغروفيأؤبصحدقةأمرمنلاإئخولهغحمن!ثيرفىلاخئر!):تعالىقولهوتلت

فقالاطلحةإلىفجاءاعندهامنفخرجا(411:النساءأ!هوعظيماأتجرانؤصنيهفسؤفاللهبشضاتاتتغاذالكيقعل

عنقي،علىوالسيفبلى:قال!؟عليابايعتما:فقالا،عثمانبدمالطلب:فقال!؟أقدمكما:له

عمرانفرجع:قال!،ذلكمثلفقالالزبيرإلىفذهبا.عثمانقتلةوبينبيننايخللمهوإنأستقيلهولا

الرجزأمنأ:الأسود)5(أبوفقال!،حنيفبنعثمانإلىالأسودوأبو

ص5!")6(.!ص

واصبروجالدالقوموطاعنفانفراتيت!دحني!بنيا

وشمر)7(مستلئمالهموأخرج

مؤذنهم.ومروانالزبيربناللهعبدعائشةعسكرإمامطلب:أهامشفي(1)

قريبماءوهو؟الحوب:فيقالالهمزةوتخفف،الحؤب:(2472/)استعجممامعجموفي.الحوب:أفي)2(

إليها.مكةطريقعلىالبصرةمن

الإحسانفيكماصحيحهفيحبانوابن)4868(يعلىوأبو(79-6/52)مسندهفيأحمدرواهالحديث)3(

صحيح.حديثوهو(6014/)النبوةدلائلفيوالبيهقي(6732)رقم(51/126)

الديلي.:أفي(4)

.(4634/)الطبريتاريخفيالأشطر()5

.الوزنبهايستقيمولا،الأحنفابنيا:طفي)6(

وشمر.مستلئمالهموابرز:الطبريتاريخفيوروايته،أفيالشطرهذايردلم)7(
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بأيفانظروا،الكعبةوربالإسلامرحادارت،راجعونإليهوإناللهإنا:حنيفبنعثمانفقال

ابنحديثإلىحنيفبنعثمانيشير)2(.طويلاعركالنعركنكمواللهإي:عمرانفقال،لزي!نز-.
..)1(

حنيفبنعثمانقالثم،تقدمكماالحديث"وثلاثينلخمسالإسلامرحاتدور"مرفوعامسعود

،بعيريعلىقاعد:قالأو،منزليفيقاعدفإنياعتزل:فقال،عليأشر:حصينبنلعمران

السلاحبلبسيأمرهمالناسفيفنادى،المؤمنينأميريأتيحتىأمنعهمبل:عثمانفقال.فذهب

بالتجهز.فأمرهمفاجتمعوا،المسجدفيوالاجتماع

جاؤوافقدخائفينجاؤواالقومهؤلاءكانإنالناسأيها:فقال(المنبرعلىوعثمان)رجل)3(فقام

حيثمنوردوهمفأطيعوني،بقتلتهنحنفماعثمانبدميطلبونجاؤواكانواوإن،الطيرفيهيأمنبلدمن

.جاؤوا

غيرنا،ومنمناعثمانقتلةعلىبنايستعينونجاؤواإنما:فقال)4(السعديسريعبنالأسودفقام

ذلك.فكره،أنصارابالبصرةعثمانلقتلةأنحنيفبنعثمانفعلم،الناسفحصبه

منإليهاوخرج،البصرةمنقريباأعلاهمنالمربدفنزلوا،الناسمنمعهابمنالمؤمنينأموقدمت

فتكلم،بالمربدفاجتمعوا،بالجيشحنيفبنعثمانوخرج،معها)5(يكونأنأرادمنالبصرةأهل

بمثلفتكلمالزبيروتابعه،نجدمهوالطلب،عثمانبثأرالأخذإلىفندب-الميمنةعلىوكان-طلحة

علىوحثتفحرضتالمؤمنينأموتكلمت،)6(حنيفبنعثمانجيشمنناسعليهمافرد،مقالته

إلىفري!كلورجع،الناستحاجزثم،بالحجارةفترامواالجيشأطرافمنطوائففتناور،القتال

.فكثروا،عائشةجيشإلىحنيفبنعثمانجيشمنطائفةصارتوقد،حوزته

بيتكمنخروجكمنأهونعثمانلقتلوالله!المؤمنينأميا:فقالالسعديقدامةبنحارثةوجاء

أتيتناكنتوإن،منزلكإلىجئتحيثمنفارجعيطائعةأتيتناكنتإن،للسلاحعرضةالجملهذاعلى

.الرجوعفيبالناسفاستعينيمكرهة

المؤمنينأمأصحابوجعلالقتالفأنشب-حنيفبنعثمانخيلعلىوكان-جبلةبنحكيموأقبل

عائشةوأمرت،السكةفمعلىفاقتتلواعليهميقتحمحكيموجعل،القتالمنويمتنعونأيديهميكفون

بينهم.الليلوحجز،مازنبنيمقبرةإلىانتهواحتىفتيامنواأصحابها

..عمرانفقالأنتمزيفزيفانبأي:أفي(1)

الله.رحمهكثيرابنمنالتعليقهذا)2(

.(4463/)الطبريفيكماالحميسيالعقديةبنقيسهو)3(

.(4463/)الطبريتاريخفيوالخبر،سريعبنالأسود:أفي(4)

منها.فكانالبصرةأهلمنأرادمنإليهاوخرج:أفي)5(

حنيف.بنحبيش:أفي)6(
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منكثيرخلقوتثل،النهارزالأنإلى،شديدألتالأفاتثثلوا،للقثالتصدواالثانياليومكانفلما

يكتبواأنعلىالصلحإلىلداعؤاالحربعضثهمفلما،الفريمينفيالجراحوكثرث،لمحنيفابنأصحاب

خرج،البيعهعلىأكرهاوالزبيرطلحهكانإن،أهلهايسألالمدينهأهلإلىرسولأويبعثواكثابأبينهم

وأخلوهاعنهاوالزبيرطلحهخرجالبيعهعلىأكرهايكونالموإن،وأخلاهاالبصرةعنحنيفبنعثمان

هل:فسألهم،الناسفيفقام،الجمعةيومالمدينهفقدم،الفاضيشوربنكعببدلكوبعثوا،لهم

ئكرهين،كائابل؟ففال،زيدبنأسامةإلايثكلمفلمالئاسفسكث؟ئكرهبنأوطائعينوالزبيزطلحةبايع

أخلصوهحثىوجماعه،أيوبوأبو،صهيبئدوئهفحاجف)1(،ضربهفأرادواالئاسبعضرإليهفثار

.ه!اإلىيئئهيالأمرأنأرىكئثماواللهلاةففال3السكوث)2(منوسعئاماوسعكما:لهوئالوا

وفضلجماعةعلىأكرهاولفد،فرئةعلىبكرهالمإنه!اةلهبموللمحنيفبنمحثمانإلىعلماوكثب

علىشوربنكعبوثدم،وئظرئائظراذلكفبريريدانكائاوإن،لهمامح!رفلاالخلعبريدانكائانئج

لمحنئفبنعث!انإلىوالزبيرطلحةوبعث،فبهكنامافيرآخرأمره!ا.عثمانلمال،علعبكثابمحثمان

ولم،الجامعال!سجدفيالعشاءصلاهبهموشهدامظل!ؤلبل!فيالرجالفجمعا،فأبىإليهمااخرجأن

رعاعمنوويع،أسبدبنعثاببنالرح!نعبدبالناسفصلى،الليلةثلك)3(حنيفبنعث!اناخرج

بنعث!انعل!الناسودخل،ر!لاأربعبن(منأنحوامنهملفثل،وضربكلام6البصرأهلمنالناس

إلىوبعثاذلكلاسثعظ!ا،نثفوهاإلاشعرةو!ههنييبقولم،والزبيرطلحةإلىلأخرجوهدصر؟!نيف

بنالرح!نعبدال!الببثعل!ووئؤالأطلفوه،سبيلهثخلىأنفأمرث،الخبرلأعلماهاعادئط

النامنعلبهموأ!بئ،الطاعهأهلوففملواالناسنيال!الببثأموالوالزبيرطلحةوئسم،بكرأب!

لثلؤثو!من!اعه!لدلكفح!،بالبصرةالأمرث!وأسثبذوا،الحرسوأ!دوا،أرزاثهميأ!ون

ثثلباشرمنأعاوهو،!بلةبق!كبمومفذهالم،ثلاث!ئةمقئريبجب!ثيل!نر!بوا،وأنصارهمعث!ان

بهاو!ربأ!دهاعثىنز!ف،فقطعها!بلهبن!بمر!لر!لفضرب،وئائلوافبارزوا،عث!ان

اربر(هـفيوءمنأ؟ثفول)4(و!علعلبها!أثمففثله!اربه

ذرا!لمحكإنئراع!!نساق)5(يا

أ!بها!را!)6(

!(!)!انا،!هاودر!!اإةفلاثأ!فطط(1)

!ادار!)3/456(!ا!طو!9!هعاظو،!ر!!!م!اللهر!!ا!ا!اد!ا!ببرط!حةأنال!)2(

!)318(!!!ط!ال!!رأاعللا!!اداي!ا!و!ل!ال!!االاث!!و!6!الو

ا!!!بئو!!أ!2()

!(471،/)اط!!!الأيف!و)4(

!!!ا؟ا!!!)5(

!!راة؟أ!(6)
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الرجز(منأ:(ألضأ)1وقال

الفرازهوالناسفيوالعازعازأموتأنعلبئفليس

الدمازبفصخةلاوالمخذ

ثم.وسادتي:لهفمال؟تتلكمنةلهفمال،الرجلذلكعلىبرأسهئتكطوهورجلمحليهفمو

خالفمنجأيث!فضعف،(المدينةأهل)وأنصارهمعثمانلتلهمنيممبعينمنونحوهوتتبلأحكيمماث

.البصرةأهلمنوالزبيرطلحة

عليابهاوبل!ف!،معهيأخدهافارسيرألفالزبيزوئدب،والزبيرطلحهبابعواالبصرهأهلإنةويفال

لخمسالولعههدهكانثوثد،بدلكببشرونهمالشامأهلإلىبدلكوكثبوا،أحديجبهفلميجيءأنلبل

.)2(وثلاثينسثسنةالأخرربيعمنبفبنليالى

وليلزميدهفلبكف!!بىلمف!نمعهاوالفبامنصرثهاإلىثدعوهلمحوحانبنزيدإلىعاثشهكثبثوئد

فييطبعهاأنوأبى،مئزلكف!دمثمائصرئكفيأئا؟قفال،لهاولاعلبها!كونلا؟أكل!،مئزله

وأمرشامئزلهامنئخرجث،ئفاللأنوأمرئاببثهايلزمأناللةأمرها،ال!رمئينأئماللةرحم.ودال،ذلك

ذلك!بمثلوالكولةالب!امهأهلإلى(عاثشه)وكثبث،منابدلكأحقهيكانثالئ!ببوئنابلزوم

المؤمنين(أميرامسير(ذكرا

الشام(إلىمسيرهأمنبدلا)3(البصرةإلىالمدينةمنطالبأبيبنعلي

الئاس!طب،البصرهوالزبيرطلحةثضذبلفهفل!ا،ذ!رئا!االشاملاصدأئجفزث!كانأنبعد

لد!ائواإنعئهاالطردهمأو،أهكنإن،د!ولهامنأولئكلب!ئعالبصر*إل!ال!سيرعلىو!ئهم

بعلمهم،لهواسئحاب،ال!د!نةأهلأ!ثومحنهفئثائل،د!لوها

أربعة!ةتميرهوئال!سابعلهملبسا!بذرئمبنمقئفرم!ثهفبزالأمرهداف!هعهئهفحما؟الشعب!لال

،الئبهانبنالهبثمأبوالص!ابة!بارمقلهاسئ!ابه!ن!ان!ئالوفبرهمح!ردر)4(ابنوذ!ر

هاثذاك،الشهادئبنبدكل!ولبس!ئا!وا.ثابثبنو!ز!ة،!نظلهبنوزثاد،الأنصاركل!"ئئاو(بو

محئه.اللهر!يعث!انزمنف!

بقي!امال!د!ئةمحل!اسئ!لف(ئهفبر،ذ!رهاال!ئف!مئعبئئهمحل!الب!مر"ئ!وال!دالئةمنعل!وسار

،(4471/)اط!!ف!الأشطو(1)

،!ار!ا!و!،!و!،أر!مب!طهـنيظهوف!)8/665(اط!!ه!)2(

!!ها!!أ)3(

،4/4771)ا!و!فار!غ)4(
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وثلاثين.ستسنةالآخرربيعشهراخرفيوذلكعباسبنقثممكة(وعلى)عباس

علياعنهاللهرضيسلامبناللهعبدلقيوقد،مقاتلتسعمئةمننحوفي(المدينةمنعلي)وخرج

منهاخرجتلئنفوالله(منها)تخرجلا!المؤمنينأميريا:وقالفرسهبعنانفأخذ،بالربذة)1(وهو

أصحابمنالرجلفنعمدعوه:عليفقال،الناسبعضفسبه،أبداالمسلمينسلطانإليهايعودلا

!ي!.النبي

لك.ناصرلابمضيعةغداتقتلفعصيتنينهيتكلقد:فقالالطريقفيأبيهإلىعليبنالحسنوجاء

آمركألم:فقال؟فعصيتكعنهنهيتنيالذيوما،الجاريةحنينعليتحنتزاللاإنك:عليلهفقال

تبايعلاأنآمركألم؟متحدثيتحدثأوقائلفيقول،بهاوأنتيقتللئلامنهاتخرجأنعثمانمقتلقبل

وهذانالمرأةهذهخرجتحينوأمرتك؟ببيعتهممصركلأهلإليكيبعثحتىعثمانقتلبعدالناس

أنيقولكأما:عليلهفقال؟(كله)ذلكفيفعصيتنييصطلحواحتىبيتكفيتجل!سأنالرجلان

و)2(
نأفكرهتالأمصاربيعةمجيءقبلمبايعتيوأما،بهأحيطكمابناأحيطفلقدعثمانمقتلقبلخرجت

التيكالضبعأكونأنمني)3(فتريد.إليهذهبواماإلىهؤلاءذهبوقدأجلسأنوأما،الأمرهذايضيع

الأمرهذافييلزمنيفيماأنظرلمفإذا،فتخرجعرقوبهايشقحتى،هاهناليستويقال،بهايحاط

الذيالأمرمن)بالبصرةالقومصنعماخبرإليهانتهىولما،بنيياعنيفكف؟فيهينظرفمن،ويعنيني

أهل()علىاخترتكمقدإني،جعفربنومحمد،بكرأبيبنمحمدمعالكوفةأهلإلىكتب(قدمنا

فالإصلاحإليناوانهضوا،وأنصاراأعوانااللهلدينفكونوا،حدثلماوفزعتإليكمفرغبت،الأمصار

فيوقام،ودوابسلاحمنأرادمافأخذالمدينةإلىوأرسل،فمضيا،إخواناالأمةهذهلتعود)4(نريد

وتباغفبىوقلةذلةبعد،إخوانابهوجعلنا،بهورفعنا،بالإسلامأعزنااللهإن:فقالخطيبأالناس

إمامهم،والكتاب،بينهمقائئموالحق،دينهمالإسلام،اللهشاءماذلكعلىالناسفجرى،وتباعد

الأمةهذهوإنألا،الأمةهذهبينلينزغالشيطان)5(نزغهمالذينالقومهؤلاءبأيديالرجلهذاأصيبحتى

بدلا(إنه):فقالثانيةعادثم.كائنهوماشرمنباللهفنعوذ،قبلهاالأممافترقتكمامفترقة(بد)لا

تعملولاتحبنيفرقةشزها،فرقةوسبعينثلاثعلىستفترقالأمةهذهوإنألا،يكونأنكائنهومما

وأعرضوا،سنتهواتبعوا،نبيكمهديفإنهبهدصيىواهتدوا،دينكمفالزموا،ورأيتمأدركتموقد،بعملي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

البلدانمعجم.مكةطريقعلىمنهاأيامثلاثةبعدعلىالمدينةقرىمنوهي.موضعاسم:أهامشفي

(3/24).

.أخر!أن:طفي

فتريدني.:أفي

.لتعودبالإصلاحإليناوانهضوا:أفي

.(نزع)اللسان.وأفسدأغرى:ونزع.أذلهم:أفي
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وارضوا،فردوهأنكرهوما،(فالزموه)1القرانعرفهفما،الكتابعلىتعرضوهحتى،عليكمأشكلعما

وإماما.حكماوبالقران،نبياوبمحمد،ديناوبالإسلام،ربابالله

يأالمؤمنينأميريا:فقال،رافعبنرفاعةأبيابنإليهقامالربذةمنالمسيرعلىعزمفلما)2(:قال

:قال،إليهوأجابوامناقبلواإن،فالإصلاحوننوينريدالذيأما:فقال؟بناتذهبوأين؟تريدشيء

ندعهم:قال؟يرضوالمفإن:قال.ونصبرالحقونعطيهمبغدرهمندعهم:قال؟إليهيجيبوالمفإن

.إذافنعم:قال،منهمامتنعنا:قال؟يتركونالمفإن:قال،تركوناما

اللهلينصرنيوالله،بالقولأرضيتنيكمابالفعللأرضينك:فقالالأنصاريغزيةبنالحجاجإليهفقام

.أنصاراسماناكما

الخروجيريدمنمنهمطيءمنجاؤواجماعةهؤلاء:لهفقيل،بالربذةوعليطيءمنجماعةوأتت:قال

عظيما!أجراالفعدينعلىاقجفديناللهوفضل)خيراكلااللهجزى:فقال،عليكالسلاميريدمنومنهم،معك

كانفلماكميتافرسايقودحمراءناقةراكحبوهوتعبئتهعلىالربذةمنعلي)3(فسار:قالواا59:النساءا

الكوفةأهلمنرجلوجاء،كفايةمعيفيمن:فقالطعليهأنفسهمفعرضوا،وطيءأسدمنجماعةجاءهبفيد)4(

أردتإن:فقالموسىأبيعنفسأله،الخبرفأخبره؟وراءكما:عليئلهفقالط،الشميبانيمطربنعامرلهيقال

تمردممنالصلحإلاأريدماوالله:عليفقال،بصاحبهفليسالقتالأردتوإن،صاحبهموسىفأبوالصلح

بنعثمانإخراجومنقتلمن،جليتهعلىالأمرمنوقعبماالخبروجاءهالكوفةمناقتربفلما،وسار،علينا

انتهىفلما،والزبيرطلحةبهابتليتمماعافنياللهم:يقولطجعل،المالطبيتأموالطوأخذهم،البصرةمنحنيف

وذوأناالبصرةإلىبعثتنيالمؤمنينأميريا:فقالشعرةوجههفيوليس،مهشماحنيفبنعثمانأتاهقارذيإلى

،(عقدا)آمااحللاللهم:والزبيرطلحةعنوقال.وأجراخيراأصبت:فقال،أمردا)5(جئتكوقد،لحية

ينتظرقاربذيعليوأقام-الأمرهذافييعني-عملاقدفيماالمساءةوأرهما،أنفسهمافيأحكماماتبرمولا

فيوقاماموسىأبيعلىبكتابهقدماقدوكانا-جعفربنمحمدوصاحبهبكرأبيبنمحمدمعبهكتبماجواب

الطاعةعليهيعرضونموسىأبيعلىالحجىذويمنأناسدخلأمسوافلما،شيءفييجابافلم-بأمرهالناس

لفيعثمانبيعةإنوالله:لهمافقالط:غليظاقولالهفقالاومحمدمحمدفغضببالأمسهذاكان:فقال،لعلي

.فاعرفوهعرفهفما:أفي(1)

.الفرقمطلب:أهامشفي)2(

.الربذةمنسارثم:أفي)3(

.(4282/)البلدانمعجم.الكوفةمنمكةطريقنصففيبليدة:فيد)4(

.أمرد:والأصحالأصولفيكذا()5

مجهولمحمدأبيعن،مجهولتابعيعميربناللهعبدإسنادهوفي(048)4/شبهبنعمرشيخهعنالطبريرواه)6(

الرواياتمعيتعارضوالزبيرطلحةعلىعنهاللهرضيعليدعاءلأن،نكارةفيهوالمتن،ضعيففالإسناد،أيضا

.نكارةوأشدأطولالدعاءوفيه067()8/الطبريتاريخوضعيف(571/)4الاعتدالميزانانظر.فضلهمابيانفيالصحيحة
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ومنكانواحيثعثمانتتلةمننفرغحتىأحدأنقاتلفلاتتالمنبديكنلمف!ن،صاحبكماوعنقعنقي

موسىأبيفيصاحبناأنث:للأشترففال،تاربذيوهو،الخبرفأخبراهعلعإلىفانطلقا،كانوا

وكلماالكوفةفقدمافخرجا،أفسذتمافأصلحعباسوابنأنتفاذهبشيءكلفي\(والمعترض!

الذينمحمدأصحابإن،الناسأيها:ففالالناسفيفقامالكوفةمنبنفبرعليهواستعاناموسىأبا

نأالرأيكان،نصيحهإليكممو!وأناحفأعلينالكموإن،يصحبهلمممنورسولهباللهأمحلمع!حبوه

منخيوواليفظان،اليقظانمنخيوفيهاالنائئمفئنهوهذه،أمرهعلىئجئرئواوألااللهبسلطانلسثخفوالا

السيوثفأكمدواالساع!من(خيروالراكب،الراكب)منخيروالفائمالمائممنخيروالفاعذ،الفاعد

هدهوئنجلي،الأمرهذايلئئمحتىوال!ظلومالمضطهدوآووا،الأوئارواتطعوا،الأسنهوأنصلوا

؟لع!ارودال،ياسربنوعفارالحسنفأرسل،الخبرفأخبراهعل!إلىوالأشئرعباسابنفرجع،الفثنة

،الأجاعبنمسرووعليه!اسلممنأولفكانالمسجددخلاحئىفائطلفا،أفسدثمافأصلخائطلق

محالبئمماوالله!ف!ال،2(أبشارئاوضربأعراضئاشثمعلىةففال؟عثمانلثلئمعلام،لع!ارلمال

للصابرين!خيرالكاد"3(صبرثمولو،بهعولبثممابمثل

علىأعدوثالبفظانأباياةلع!اروثال،إلبهقضفهعل!بنالحسنفلف!موسىأبووخرجةلال

ففالعل!بنال!سنعليهماففطع،ذلكثسونيولم،أفعللم؟ففال؟ئثلثهعث!انال!ومنينأمبر

،شيءهل!ث!افال!ومنبنأمبرمثلولا،صلاحا19إلاأردنامانوالله؟عناالناسئثبطلم،موسىلأب!

نئنأسث!رنإنها9ةيفول)4(النب!س!عث،مرئ!نال!سثشارولكق،وأم!بأب!صدثث!لفال

إخوانا،الله!علعاوثد"الرا!ب!ن!بووال!ايث!،ال!ايث!من!بووالفاثم،الفاثمهنخيوفبهاالفاعا

و!دهالله4رسولهئالإئ!ا،الئايم!أ!ها!ا؟ودال،وس!هع!ارفئ!مب،وأموالئادماءئاعلبئاو!رم

،آ!رونوثار،ع!ارهنوئالموسىلأب!ث!بمبئ!هنر!لفغ!،ئاث!امئك!رلاعدافبهاأئث

،الأصواثوارثفعث،اللفطوكثر،الناس!يكفكفموسىأبوو!عل

،ال!ظلومإلب!مثأو!،ا!عربأممخيرئوآهن!يرو!وئواأطيعوئ!،الئاس!أيهاةموسىأبوولال

ولؤومأالديهمب!فثالنايم!أهرثم"بئنعطثأدبرثوإذا،شبهثأثبلثإذاالفثنةوإن،ال!اثفليهموثأمن

ببوئهم،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،1482)4/ا!!ئار!غ!وا!و،!ء!!وا!!)أو!،واد!!س!أب!!اح!أفط؟!!

،أ!ض)!ا!ا!،!لودفا!أ!ئهـارئا

،"فكانه!و!ولا؟أ!

مع!!داودوأ!،ا!!(22!4)!هط!وادؤ!!1641/!)ه!ه!أ!أض!!ث!!!!

ه!ع)!ث!أو!6295)أر!13/792)!الا!ان!ه!م!!!نوا!،!ا!أ9425)

،(4484/)ا!ص!!فار!غوادث!أ!!
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إليهسيروا،المسلمينوسيد،المؤمنينأميرإلىسيرواالناسأيها:فقالصوحانبنزيدفقام

.أجمعون

الظالميردعأميرمنللناسلابدولكن،الأميرقالهماالحقإن:فقالعمروبنالقعقاعفقام

فيأنصفوقد،وليبمامليعليالمؤمنينوأمير،الناسشملبهوينتظم،المظلوم)1(ويعدي

إليه.فانفروا،الإصلاحيريدوإنما،)2(الدعاء

،بالبصرةوالزبيروطلحة،الكوفةظاهرفيمعهبمنعلي،فرقأربعالناس:فقالخير)3(عبدوقام

وهذه،الفرقخيرأولئك:موسىأبوفقال،بهاعناءولاتقاتللابالحجازوفرقة،بالشامومعاوية

)4،الناسيدعوانالمنبرعلىالناسفيعليبنوالحسنعمازقامثم،الكلامفيالناستراسلثم.فتنة

:فقالعائشةيسبرجلاعماووسمع،الناسبينالإصلاحيريدإنمافإنه،المؤمنينأميرإلىالنفيرإلى

ليعلمبهاابتلاكماللهولكن،والآخرةالدنيافي!ي!اللهرسوللزوجةإنهاوالله،منبوحامقبوحااسكت

.)د(البخاريرواه،إياهاأوأتطيعوه

وثقا،وبخهدواخفافاآنفروا)،المؤمنينأميرإلىسيروا،الناسأيها:فقالعديبنحجروقام

رجلقامكلمالناساوجعل(14:الكوقيأ!كنتؤتغموتإنل!فترلكمذأدلهسيلفىوانفسكئمبأقولتم

حتى(المنبرعلىمعهوالحسنوعمار)،المنبرفوقمنموسىأبويثبطهمالنفيرعلىالناس)6(فحرض

منبرنا.ودع،لكأملااعتزلنا!ويحك:عليبنالحسنلهقال

الليلة،تلكمنالإمارةقصرمنوأخرجهالكوفةعنموسىأبافعزلالأشتربعثعلياإنويقال

ألفعشراثنامعهسار:ويقال،دجلةوفيالبرفيآلافتسعةالحسنمعفخرجللنفيرالناسواستجاب

ابنمنهم،جماعةفيالطريقأثناءإلىقاربذيفتلقاهمالمؤمنينأميرعلىوقدموا)7(،واحدورجلرجل

دعوتكموقد،جموعهمففضضتمالعجمملوكلقيتمأنتم!الكوفةأهليا:وقالبهمفرحبعباس

حتىبالرفقداويناهمأبواوإن،نريدهالذيفذاكيرجعوافإن،البصرةأهلمنإخواننامعنالتشهدوا

تعالى.اللهشاءإنالفسادفيهماعلىاثرناهإلاصلاحفيهأمراندعولم،بالظلميبدؤونا

بنالقعقاع:عليإلىانضافمنرؤساءمنالمشهورين(من)وكان،قاربذيعندهفاجتمعوا

.المظلوموتعزالظالموتنزعالناستنظمإمارةمنلابدإنه:(4484/)الطبريتاريخفي(1)

.بالدعاء:طفي2()

عنه.اللهرضيعليصاحبالخيوانيهو)3(

.يدعون:أفي(4)

الصحابة.فضائلفي(3772)البخاريصحيح)5(

.يحرض:أفي)6(

.فقدموا:أفي)7(
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)1(ه
والأشتر،،صوحانبنوزيد،شهاببنوالهيثم،عمروبنوهند،مالكبنسعر،و

وأمثالهم.عديبنوحجر،قيسبنويزيد،نجبةبنوالمسيب،حاتمبنوعدي

إلىرسولاالقعقاععليفبعث،ألوفوهمينتظرونهالبصرةوبينعليبينبكمالهاالقيسعبدوكانت

.والاختلافالفرقةعليهماويعظم،والجماعةالألفةإلىيدعوهمابالبصرةوالزبيرطلحة

فقالت:؟البلدهذاأقدمكما!أماهأي:فقال،المؤمنينأمبعائشةفبدأالبصرةإلىالقعقاعفذهب

:القعقاعفقال،فحضرا،عندهاليحضراوالزبيرطلحةإلىتبعثأنفسألها،الناسبينالإصلاح!بنيأي

كذلك.ونحن:فقالا،الناسبين)2(للإصلاحجئتإنمافقالت؟أقدمهاماالمؤمنينأمسألتإني

ولئن،لنصطلحنعرفناهلئنفوالله؟يكونشيءأيوعلى؟الإصلاحهذاوجهمافأخبراني:قال

من)4(قتلتهقتلتما:فقال،للقرانتركأكانترك)3(إنهذافإن،عثمانقتلة:قالا،نصطلحنلاأنكرناه

لهمفغضب،رجلستمئةقتلتم،اليوممنكمالاستقامةإلىمنكمأقربقتلهمقبلوأنتما،البصرةأهل

فإن،الافستةفمنعهزهيربنحرقوصوطلبتم،أظهركمبينمنوخرجوا،فاعتزلوكمالافستة

أعظمالأمرهذامنوفرقتمحذرتمالذيكانعليكمفأديلواقاتلتموهموإن،تقولونفيماوقعتمتركتموهم

عليهيترتبولكنه،مصلحةعثمانقتلةقتلمنتريدونهالذيأنيعني-منهوتجمعونتدفعونأراكممما

فيالافستةلقيام،زهيربنحرقوصمنعثمانبثأرالأخذعنعجزتمأنكموكما-منهاأربىهيمفسدة

يتمكنأنإلىعثمانقتلةقتلأخروإنما،عثمانقتلةقتلالانتركهفيأعذرفعلي،قتلهيريدممنمنعه

اجتمعوا)6(قدومضرربيعةمنخلقأأنأعلمهمثم،)د(مختلفةالأمصارجميعفيالكلمةفإن،منهم

وقع.الذيالأمرهذابسببلحربهم

التسكين،دواؤهوقعالذيالأمرهذاإنأقول:قال؟أنتتقولفماذا:(المؤمنينأم)عائشةلهفقالت

مكابرةإلاأبيتمأنتموإن،الثأروإدراك،رحمةوتباشيرخيرفعلامةبايعتموناأنتمفإن،اختلجواسكنفإذا

كنتمكماخيبرمفاتيحوكونوا،ترزقوهاالعافيةفآثروا،الملكهذاوذهابشرعلامةكانتوائتنافهالأمرهذا

إليه،وأدعوكمهذاقوليلأقولإنياللهوايم،وإياكماللهفيصرعنا،لهفتتعرضواللبلاءتعرضوناولا،أولا

الأمرهذافإن،نزلمابهاونزل،متاعهاقلالتيالأمةهذهمنحاجتهاللهيأخذحتىيتملاأنلخائفوإني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الأميرقيدهوقد(488و24)4/الطبريتاريخفيالذيوهو،الصوابهوأثبتناهوما،محرف،"سعد":طفي

.الاجتهادإلىذلكبعدمجالفلا-992(892)4/اجممالفي

.الإصلاحفقالت:أفي

.يتركإن:أفي

.عثمانقتلة:أفي

عليه.مختلفة:أفي

.أجمعواقد:أفي
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القبيلة.القبيلةولا،(النفرالرجلولا)،الرجلالرجلكقتلوليس،عظيئمأمزحدثقدالذي

فرجع:قال،الأمرصلحرأيكمثلعلىوهوعليقدمفإن،فارجعوأحسنتأصبتقد:فقالوا

رضيه.منورضيهكرههمنذلككره،الصلحعلىالقوموأشرف،ذلكفأعجبهفأخبرهعليإلى

.وهؤلاءهؤلاءففرح،()1للإصلاحجاءتإنماأنهاتعلمهعليإلىعائشةوأرسلت

بالألفةأهلوسعادةالإسلاموذكر،وأعمالهاوشقاءهاالجاهليةفذكرخطيباالناسفيعليوقام

،الخطاببنعمرعلىبعدهثم،بكرالصديقأبيالخليفةعلى!ي!نبيهبعدجمعهماللهوأن،والجماعة

بها،عليهاللهأنعممنوحسدواالدنياطلبواأقوامالأمةعلىجرهالذيالحدثهذاحدثثمعثمانعلىثم

ألا:قالثم.أمرهبالغوالله،أدبارهاعلىوالأشياءالإسلامردوأرادوا،بهااللهمنالتيالفضيلةوعلى

.الناسأمورمنبشيءعثمانقتلعلىأعانأحذمعييرتحلولا،فارتحلواغدامرتحلإني

سبأبناللهوعبد،أوفىبنوشريح،النخعيكالأشترجماعةرؤوسهممناجتمعهذاقالفلما

وليس،وخمسمئةألفينفيوغيرهم،الهيثمبنوعلباء)2(،ثعلبةبنوسالم،السوداءبابنالمعروف

يطلبممناوهوأاللهبكتاب)3(أعلم-والله-وعلي،الرأيهذاما:فقالوا،الحمدودلهصحابيفيهم

القوميريدوإنما،الناسعليكميجمعوغدأ،سمعتمماقالوقد،بذلكالعملإلىوأقرب،عثمانقتلة

وأما،فيناوالزبيرطلحةرأيعرفناقد:الأشترفقال،كثرتهمفيقليلوعددكمبكمفكيف،أنتمكلهم

الأمركانفإن،دمائناعلىاصطلحوافإنهممعهماصطلحقدكانفإن،اليومإلىنعرفهفلمعليرأي

قتلناهلو،رأيتمابئس:السوداءابنفقال،بالسكوتمناالقومفرضي،بعثمانعلياألحقناهكذا

،آلافخمسةفي(وأصحابهما)والزبيروطلحة،وخمسمئةألفينفيعثمانقتلةمعشريافإنا،قتلنا)4(

ببعضنتعلقحتىبناوارجعوادعوهم:الهيثمبنعلباءفقال،يريدونكمإنماوهم،بهملكمطاقةلا

ابنقالثم،الناسيتخطفكمكانواللهإذا،قلتمابئس):السوداءابنفقال،بهافنمتنعالبلاد

الحربفانشبواالناسالتقىفإذا؟6(فصانعوهمأ)5(الناسخلطةفيعزكمإنقوميا:اللهقبحه(السوداء

والزبيرطلحةاللهويشغل،يمتنعأنمنبدأيجدلامعهأنتمفمنيجتمعونتدعوهمولاالناسبينوالقتال

عليه.وتفرقواالرأيفأبصروا،يكرهونماويأتيهم،يحبونعمامعهماومن

وسار،البصرةيريدمنهاوسار،بالزاويةنزلواحتىمعهفسارواالقيسبعبدومرمرتحلاعليوأصبح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".ط:"للصلحفي

.(4394/)والطبريأعنهناوما؟غلاب:طفي

الله.بكتابأبصروعلي:أفي

قتلنا.لهاقلنارأيتما:أفي

.بالناسخلطتكمفيعزكمإن:اوفي،عيركمإن:طفي

(4494/)الطبريتاربخعنزيادة
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وقد.ناحيةفيكلالناسونزل،زيادبنالفهعبيدالصرعندفاجتمعوا،للقائهمعهماومنوالزبيرطلحة

الآخرةجمادىمنللنصفذلكفكان،بينهموالرسلأيامثلاثةفمكثوا،بهيتلاحقونوهمجيشهعليسبق

نإ:فقالاعثمانقتلةمن،الفرصةبانتهازوالزبيرطلحةعلىالناسبعضفأشار)1(،وثلاثينستسنة

خطيبا.الناسفيعليوقام،ذلكعلىبالمصالحةإليهبعثناوقد،الأمرهذابتسكينأشارعليا

وإطفاء،الإصلاح:فقال،البصرةأهلعلىإقدامهعنفسأله،المنقري)2(بنانبنالأعورإليهفقام

تركناهم:قال؟يجيبونالمفإن:قال،الأمةهذهشملويلتئم،الخيرعلىالناسليجتمعالثائرة

الذيمثلالأمرهذافيلهمفهل:قال،أنفسناعندفعناهم:قال؟يتركونالمف!ن:قال،تركوناما

نعم!:قال،لنا

كانواإن،الدمهذامنطلبوافيماحجةالقوملهؤلاءهل:فقال،الدالاني)3(سلامأبوإليهوقام

حالنافما،قال!نعم:قال؟ذلكتأخيركفيحجةمنلكفهل:قال!نعم:قال؟ذلكفياللهأرادوا

الجنة.اللهأدخلهإلادلهقلبهنقىأحدومنهممنايقتللاأنلأرجوإني:قال؟غداابتليناإنوحالهم

،غدايسبقوناأنوإياكم،وألسنتكمأيديكمالقومهؤلاءعنأمسكواالناسأيها:خطبتهفيوقال

.اليوممخصومغداالمخصومفإن

علي.إلىفانضافجماعةفيقيسبنالأحنفذلكغبونفيوجاء

المدينةقدمأنهوذلكبالمدينةعليابايعقدوكانوالزبيرطلحةمنزهيربنحرقوصمنعقدوكان

عثمانقتلفلماعليابايعفقالوا؟أبايعمنعثمانقتلإن:والزبيروطلحةعائشةفسألمحصوروعثمان

جاءتعائشةهذه:الناسقالحتى،أفظعهوماذلكبعدفجاءنيقوميإلىرجعتثم:قالعليابايع

قال:قالبكرأبيمنسمعتهبحديثاللهفمنعني،أتبعلمنأمريفيفحرت،عثمانبدملتأخذ

"امرأةأمرهمولواقولميفلحلن":فقالكسرىابنةعليهمملكواقدالفرسأنبلغهوقد!ي!اللهرسول

.)4(البخاريصحيحفيالحديثهذاوأصل

قاتلتشئتإن:لعليفقال،قوسأآلافستةومعهعليإلىانحازلماالأحنفأنوالمقصود

بعثثم،سيفآلافعشرة()5(عنااكفف:فقال،سيفآلافعشرةعنككففتشئتوإن،معك

هذافيفننظرننزلحتىفكفواعمروبنالقعقاععليهفارقتمماعلىكنتمإن:يقولوالزبيرطلحةإلىعلي

.أشاروقد:أفي(1)

.(4594/)الطبريتاري!عنهناوما،بيان:أوفي،نيار:طفي)2(

سلامة.أبو:الطبريوفي،الأصلينفيكذا)3(

.المغازيفي(4254)البخاريصحيح()4

هامشها.منومستدركأمنساقطبينهماما)5(
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،الناسبينالصلحمنعمروبنالقعقاعفارقناماعلىإنا:رسالتهجوابفيإليهفأرسلا،الأمر

بناللهعبدعليبعثأمسوافلما،الجيشينمن)1(بأصحابهفريقكلواجتمع،وسكنتالنفوسفاطمأنت

ليلة،بشرعثمانقتلةوبات،ليلةبخيرالناسوباتالسجادطليحةبنمحمدإليهوبعثوا،إليهمعباس

منقريمثوهمالفجرطلوعقبلمنفنهضوا،الغلسمنالحربيثيرواأنعلىوأجمعوايتشاورونوباتوا

قومهمإلىطائفةكل)2فثارت،بالسيوفعليهمفهجمواقراباتهمإلىفريقكلفانصرفرجلألفي

بنا،وغدرواوبيتونا،ليلاالكوفةأهلطرقتنا:فقالوا،السلاحإلىمنامهممنالناسوقام،ليمنعوهم

فثار،البصرةأهلبيتنا،فقالوا؟للناسما:فقالعلياالأمرفبلغعليأصحابمنملأعنهذاأنوظنوا

نفسفيعليهالأمروقعبمامنهمأحايشعرولا،الخيولوركبوا)4(اللأمةولبسوا)3(سلاحهإلىفريقكل

وجالت،الفرسانوتبارز،وقدمساقعلىالحربوقامت،مقدوراقدرااللهأمروكان،الأمر

على)6(والتف،ألفاعشرونعليمعاجتمعوقد،الفريقانوتواقف،الحربفنشبت،)5(الشجعان

اللهقبحهالسوداءابنأصحابوالسابئة،راجعونإليهوإناللهفإنا،ألفاثلاثينمننحومعهاومنعائشة

أحد.يسمعفلا،كفواألا،كفواألا:يناديعليومنادي،القتلعنيفترونلا

بينبكيصلحأناللهلعلالناسأدركيالمؤمنينأميا:فقالالبصرةقاضيسوربنكعبوجاء

إلىتنظربحيثفوقفتوجاءت،بالدروعالهودجوستروابعيرهافوقهودجهافيفجلست،الناس

.وتجاولوا)8(فتصاولوا،)7(حركاتهمعندالناس

له،ويقول،عنهكافوالزبيربالرمحينخزهعمارفجعل،وعمارالزبيرتبارزمنجملةفيوكان

الفئةتقتلك":!يماللهرسوللقولالزبيرتركهوإنما،اللهعبدأبايالا:فيقول؟اليقظانأباياأتقتلني

عنه.كففلهذا،عليهمنهعليهأقدرفالزبيروإلا"الباغية

كثيرخلقهذامعقتلوقد،مدبريتبعولا،جريحعلىيذففلاأنهاليومهذافيسنتهممنكانوقد

له:فقالعامابعشريناليومهذاقبلماتأباكليتبنييا:الحسنلابنهيقولعليجعلحتى،جدا

.هذاعنأنهاككنتقدأبتيا

بأصحابهم.:أفي(1)

.فثار:أفي)2(

سلاحهم.:أفي)3(

.(لأماالقاموس.الدرع:اللأمةلبس()4

.راجعونإليهوإناللهإنا:قبلأفيسطربعدالعبارةهذهجاءت)5(

.نحواعائشةعلىوالتف:طوفي.عائشةعلىوالتقتألفاعشرينعليمع:أفي)6(

معركتهم.عند:أفي)7(

عائشة.المؤمنينأمعسكروعددعليعسكرعددمطلب:أهامشفي)8(
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:قالعبادةبنقيسعن،الحسنعن،قتادةعن:)1(عروبةأبيبنسعيدقال

عنأنهاككنتقدأبهيا:لهفقال،سنةعشرينمنذماتأباكليتحسنيا:الجمليومعليقال

.هذايبلغالأمرأنأرى(أكنألمإنيبنييا:قال،هذا

عليورأى،الجمليومالقتالاشتدلما:بكرةأبيبنالحسنعن،فضالةبنمباركوقال

بعديرجىخيرأقي!حسنياللهإنا:قالثم،صدرهإلىفضمهالحسنابنهعليأخذتندر)2((الرؤوس)

حتىفاجتمعوا،ليكلمهماوالزبيرطلحةعليطلب،الجمعان)3(وتراءىالجيشانركبفلما؟هذا

أعددتما)4(فهل،وعدداورجالاخيلاجمعتماقدأراكماإني:لهماقالإنهفيقال،خيولهمأعناقالتفت

فيأخاكماأكنألم،أنكاثاقوةبعدمنغزلهانقضتكالتيتكوناولااللهفاتقيا؟كذلكالقيامةيومعذرأ

أنت(أ:طلحةفقال؟أخيكما)5(دملكماأحلحديثمنفهل،دمكماوأحرمدميتحرماندينكما

قتلةاللهلعن:قالثم.(2د:الكورأ!والحقدينهماللهيوفيميؤميذ):عليفقال.عثمانعلىأئبت

أما؟البيتفيعرسكوخبأت،بها!تقاتلاللهرسولبعرسأجئت!طلحةيا:قالثم،عثمان

بهذاأراكولا،أنت:قال؟أخرجكما:للزبيروقال.عنقيعلىوالسيفبايعتك:فقال؟بايعتني

وضحكإليفنظرغنمبنيفيع!ي!اللهرسولمعمررتيومتذكرأما:عليلهفقال.منيبهأولىالأمر

بمزهو)1(ليسإنه":!ي!اللهرسوللكفقال،زهوهطالبأبيابنيدع)6(لا:فقلت،إليهوضحكت

ووالله،هذامسيريسرتما(ذلكأذكرتولو!نعماللهم:الزبيرفقال"؟لهظالئموأنتلتقاتلنه

نظر.كلهالسياقهذاوفي،أقاتلكلا

بنيعقوبيوسفأبوحدثنا:فقال)8(الموصلييعلىأبوالحافظرواهكما،الحديثمنهوالمحفوظ

عن،الرقاشيمسلمبنالملكعبدبنمحمدبناللهعبدعن،عاصمأبوحدثنا،الدورقي)9(إبراهيم

:قالالمازنيجروأبيعن،الملكعبدجده

أسمعتاللهأنشدك!زبيريا:عليلهفقال-(الجمليوميعنيأ-تواقفاحينوالزبيرعلياشهدت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فيط

ندر:

فيأ

فيأ

فيط

فيأ

فيط

مسند

فيط

.(6134/)النبلاءأعلاموسير(923)التهذيبوتقريبأمنوالتصحيح.خطأ؟عجرة:

.(ندر)موسلقاا.سقط

ايا.وتر:

.للسياقأقربهناوما؟اعتدتافهل:

:دمي.

يدين.لا:

.بمتمرد:

ضعيف.وإسناده:(2666/)الموصلييعلىأبي

.(2141/)النبلاءأعلامسيرعنهناوما،الدوري:
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،هذاموقفيفيإلاأذكرهولم)1(!نعم:قال؟"،ليأظالموأنتتقاتلنيإنك":يقولع!ي!اللهرسول

.انصرفثم

بنقطنعن،سفيانبنالحسنعن،الفقيهالوليدأبيعن،الحاكمعن:)2(البيهقيرواهوقد

عن،جدهعن،الرقاشيمسلمبنالملكعبدبنمحمدبناللهعبدعن،سليمانبنجعفرعن،بشير

)3(
به.والزبيرعليعن،المازنيجروبي

:قالقتادةعن،معمرأخبرنا:()4الرزاقعبدوقال

ولى،ما،وخيرأحقعلىأنهيعلمصفيةابنكانلو:فقالعليابلغ،الجمليومالزبيرولىلما

نأأيمنعنيوما:فقال؟"زبيرياأتحبه":فقالساعدةبنيسقيفةفيلقينا)5(!ي!اللهرسولأنوذلك

لذلك.ولىإنماأنهفيرون:قال"؟لهظالموأنتقاتلتهإذابكفكيف":قال؟،أحبه

مرسل.وهذا:)6(البيهقيقال

اخر:وجهمنموصولارويوقد

العباسأبوأخبرنا،مطربنعامر)8(أبوأخبرنا،القاضي)7(الحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا

الأجلح،بناللهعبدحدثنا،الحارثبنمنجابأخبرنا،الكوفيالهاشميسواربنمحمدبناللهعبد

أبيبنحربعنيحدثفضالةبنالمفضلوسمعت:قال.أبيهعن،الفقير)9(يزيدعن،أبيحدثنا

:قال-صاحبهحديثفيأحدهماحديثدخل-(01)أبيهعن،الدئليالأسود

بغلةعلىوهوعليخرج،بعضمنبعضهاالصفوفودنت،والزبيرطلحةمنوأصحابهعليدنالما

أعناقاختلفتحتىفأقبلالزبيرلهفدعي،عليفإنيالعوامبنالزبيرليادعوا:فنادى!ي!اللهرسول

،وكذاكذامكانفيونحن!ي!اللهرسولبكمريومأتذكر،باللهنشدتك!زبيريا:عليفقال،دوابهما

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الواوبدون؟لم:طفي

.(6514/)النبوةدلائل

.(4015/)الاعتدال!ميزان.المازنيجروأبوهووإنما،خطأ؟المازنيحسنأبيعن:أفي

.(1/1124)الرزاقعبدمصنف

لقيهما.:طفي

.(414-ه641/)النبوةدلائل

بن.أحمدبن:هامشهوفي،القاضيالحسنبنبكرأبو:أفي

.عمروأبو:أفي

كانلأنهبالفقيرولقب(227/)النبلاءأعلاموسير(206)التهذيبتقريبعنهناوما،الفقيهمرثد:طفي

.ظهرهفقاريشكو

دخل.الدؤليالأسودبنحربعن:طفي
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زبيريا":فقال؟دينيوعلىعميوابنخاليابنأحبألا:فقلت؟"علياأتحب)1(زبيريا":فقال

ثم،!لمجواللهرسولمنسمعتهمنذنسيتهلقدوالله!بلى:الزبيرفقال"؟لهظالموأنتلتقاتلنهواللهأما

الزبير،بناللهعبدابنهله)2(فعرض،الصفوفيشقدابتهعلىالزبيرفرجع.أقاتلكلاوالله،الآنذكرته

وأ:فقال"لهظالئموأنتلتقاتلنه"يقولسمعته،!يواللهرسولمنسمعتهحديثاعليئذكرني:فقال

أقاتله،لاأنحلفتقد:قال،الأمرهذابكاللهويصلحالناسبينلتصلحجئتإنما؟جئتللقتال

أمراختلففلما،ووقفغلامهفأعتق.الناسبينتصلححتىوقفسرجس)3(غلامكأعتق:قال

عن،الحسنبنالحسينعن،)د(عبدةبنأحمدعن،البراءوروى01فرسهعلىذهب)4(الناس

لطلحة:الجمليوميقولاللهرحمهعلياسمعت)قالجدهعن،أبيهعن،إياسأبيبنإياسبنرفاعة

:قال"عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:()6(أماطلحةيااللهأنشدك

.()8(بذلكجديروهوالبزار)7(استغربهوقد.وانصرف،بلى

قد(أإنك:اللهعبدابنهلهفقال،عليايقاتلألاآلىقدأنهلهافذكرعائشةإلىالزبيرفرجع:قالوا

له،غلامافأعتق.واحضريمينكعنكفر،بينهممنخرتجمالبعضبعضهمتراءىفلما،الناسجمعت

سمعوقدعليمععمارارأىلماالقتالعنرجعإنماإنهقيلوقد.سرجسغلامهوقيل،مكحولاسمه

.اليومهذافيعماويقتلأنفخشي"الباغيةالفئةتقتلك":لعماريقول!ي!اللهرسول

ثميمينهعنيكفرأنويبعد،سواهرجعهفماعنهصحيحاكانإن)9(أوردناهالذيالحديثأنوعندي

أعلم.والله،علي)01(لقتالذلكبعديحضر

رجل)فاتبعه،)12(السباعواديلهيقالواديا)11(فنزلسارالجمليومرجعلماالزبيرأنوالمقصود

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

تحب.ألا:أفي

.فتعرضالصفوفمن:أفي

جرجس.:أفي

.الناسمنالأمراختلافرأىفلما:أفي

.البزارمسندمنوالتصحيح،تحريف؟عبلة:أفي

بها.إلاالنصيصحلاالبزارمسندمنإضافةالحاصرتينبينما

.أمنزيادةبينهماما

.القرآنعلوممؤسسةطبعة(3171/)-البزاربمسندالمعروف-الزخارالبحر

.رويناه:أفي

عليا.ويقاتل:أفي

.نزلحتى:أفي

البلدانمعجم.أميالخمسةالبصرةوبينبينه،ومكةالبصرةبينالعوامبنالزبيرفيهقتلالذيالسباعوادي

(5/343).
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فيفجاءهطلحةوأما.)2(تفصيلهسنذكركماغيلةفقتلهنائموهوفجاءه،جرموزبنعمرو)1((لهيقال

بهفجمحتفرسهمعرجلهفانتظم،أعلمفالله،الحكمبنمروانبهرماهيقالغرب)3(سهمالمعركة

ويحك!:لهفقال،فأمسكهالهمولىفاتبعه،(اللهعبادإلي)،اللهعبادإلي:يقولفجعلالفرس

وضعف،الدمنزفهأنهوذلك،(وأردفنيانزعهألغلامهفقال،دماخفهوامتلأ،البيوتإلىبياعدل)4(

عنه.اللهرضي،فيهفماتالبصرةفيبيتإلىبهوجاءوراءه(الغلامأفركب

وقالت:مصحفاالبصرةقاضيسوربنكعبوناولت(هودجهافي)عنهااللهرضيعائشةوتقدمت

فلما-عنهمااللهرضيطلحةوقتل،الزبيرورجع،القتالوحميالحرباشتدحينأنهوذلك-إليهادعهم

وهو-سبأبناللهعبد)6(وكان،الكوفيينجيش)5(مقدمةاستقبلهإليهيدعوبالمصحفسوربنكعبتقدم

أحد،فييتوقفونلا،البصرةأهلمنعليهقدروامنيقتلون،الجيشيديبين)7(وأتباعه-السوداءابن

إلىالنبالووصلت،فقتلوهواحدرجلرشقةبنبالهمرشقوهالمصحفرافعاسوربنكعبرأوافلما

،الحسابيوماذكروابنييا!اللهالله:تناديفجعلت،عنهااللهرضيعائشة(المؤمنينأم)هودج

إلىالضجة)8(وصلتحتىبالدعاءمعهاالناسفضج،عثمانقتلةمنالنفرأولئكعلىتدعويديهاورفعت

قتلةالعناللهم:فقال.وأشياعهمعثمانقتلةعلىتدعوالمؤمنينأم:فقالوا!هذاما:فقالعلي

تحرضوجعلت،القنفذمثلبقيحتىبالنبالهودجهارشقعنيقلعونلاالنفرأولئكوجعل،عثمان

فيهالذيالموضعإلىالحملةوصلتحتىفطردوهمالحفيظةمعهفحملت،وكفهممنعهمعلىالناس

منعليفأخذها،يستطعفلم،بالرايةتقدم!ويحك:الحنفيةبنمحمدلابنهفقال،طالبأبيبنعلي

خلق)9(وقتل،الكوفةلأهلوتارة،البصرةلأهلفتارة،وتعطيتأخذالحربوجعلت،بهافتقدميده

عائشةوجعلت،الوقعةهذهمنفيهاوالأرجلالأيديقطعمنأكثروقعةترولم،غفيزوجم،كثيو

:فقالوا؟القومهؤلاءمن:فقالتيمينهاعنونظرت،عثمانقتلةمنالنفرأولئكعلىالناستحرض

الطويل(منأ:1()0القائليقوللكم:فقالت،وائلبنبكرنحن

.جرموزبنعمير:(4994/)الطبريتاريخفي(1)

مفصلا.سنذكرهكما:أفي)2(

.(غرب)القاموس.راميهيدريلاأي:نعتا،غرلثوسهم،ويحرك،غرب!سهمأصابه:يقال)3(

.البيوتبياعتزل:أفي()4

.مقدم:أفي)5(

وهو.:أفي)6(

بين.وهم:أفي)7(

بلغت.:طفي)8(

قتل.حتى:أفي)9(

.(4165/)الطبريتاريخفيالبيت(01)
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وائلبنبكرالقعساءالعزةمنكأنهمبالحديدإليناوجاؤوا

،"ء)1("
رجلاسبعينيدقطعتإنهويقال،كثيرخلقمنهمعندها)2(فقتلضبةبنولمناجيهبنوإليهالجالم

رأسورفعوا،شديداقتالأفقاتلوامنافعبدبنعديبنوتقدمأثخنوافلماالجملبخطاماخذةوهي

ورأس،واقفاالجملهذادامماقائماالحربيزاللا:وقالواالجمليقصدونأولئكوجعل،الجمل

منوكان(الهيثمبنعلباءعليهصمدثم)يثربيبنعمروأخوهوقيل،يثربيبن)3(عمرةيدفيالجمل

ثمأيثربيابنفقتلهالجمليعمروابننفيلأإليهفتقدم،االمشهورينوالفرسانأالمذكورينالشجعان

صوحانبنصعصعةوأرتث،صوحانبنزيد)4(وقتلاأيضايثربيابنفقتلهالهيثمبعدعلباءإليهعمد

ربطقدفروةعليهسنةتسعينابنايومئذأوعمار-الصفينبينفتجاولا،لهفبرزالبرازإلىعمارفدعاه

يثربيابنفضربه،بأصحابهعمارايلحقالانراجعونإليهوإناللهإنا:الناسفقال-ليفبحبلوسطه

بينإلى(أسيرا!هوأخذرجليهفقطععماروضربه،ونشبالسيففيهافغاصبدرقتهعمارفاتقاهبالسيف

زمامواستمرفقتلبهأمرثم؟تقتلهمثلاثةأبعد:فقال،المؤمنينأميريااستبقني:فقالعلييدي

واحدكلقتلحتىفتجاولاالعقيليربيعةإليهفبرزعديبنيمنفيهاستنابهقدكانرجل)6(بيدبعدهالجمل

الرجزأكنأ:)7(يقولوجعلمنهأشدرؤيفماالضبيالحارثماماكوأخذصاحبه(منهماأ

ص!!5".)8(
نزلالقرنإذاالقرننبارزالجملأصحابصبهبنيلحن

العسلمنعندناأحلىالموت)9(الأسلبأطرافعفانابنننعى

بجلثمشيخناعليناردوا

الجمليمسكممنواحدقتلفكلما.الضبيعمروبنلوسيمالأبياتهذهإن:قيل،وقدأ

ك!.)01(-
بنيأصواتفقدتحتىمعتدلاجمليزالما:عائشةقالت،رجلاأربعونمنهم!تلحتىعيرهيموم

طلحةبنمحمدمنهمفكان،صاحبهبعديقتلواحدوكلقريشمنرجلاسبعونالخطامأخذثمضبة

نأفامتنع،ادمابنيكخيرتكونأنامرك:فقالت.أمهيابأمركمرينيلعائشةفقالبال!جادالمعروف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1"(

.جاءثم:أفي

."عنده":طفي

عمير.:أفي

صعصعة.وأثبتصوحانبنسيحان:أفي

.أسيرأوأخذهيدهفقطعفضربهفيهاالسيففغضببدرقتهعمارفاتقاه:أفي

.كانبعدهرجلبيدالجملزمام:أفي

.(4185/)الطبريتاريخفيالرجزأشطر

.الاختصاصعلىبنينصبوقدالطبريعنهناوما،بنو:الأصولفي

الأسل.بأطرافعفانبنعثمانننصر:أفي

.تقدمالجمليمسكممنواحدقتلوكلما:أفي
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واحدكلوصارفقتلوهعليهفحملوانفرإليهفتقدم،ينصرونلاحم:يقولوجعلمكانهفيوثبتينصرف

الطويل(منأ:()1وقالفأنفذهبحربةبعضهمطعنهوقد،قتلهيدعيذلكبعدمنهم

مسلمالعينترىفيماالأذىقليلربهباياتقواموأشعث

وللفملليدينصريعافخرقميصهجيببالرمحلههتكت

التقدمقبلحاميمتلافهلاشاجروالرمححاميم)3()2(يناشدني

يندمالحقيتبعلاومنعلياتابعاليسأنغيرشيءغيرعلى

بنالحارثإليهفأقبلبالسيف)4(خبطهإلاأحدمنهيدنولافجعلالأشرفبنعمروالخطاموأخذ

الرجز(منأ:)5(يقولوهوالأزديرهير

يكلمشجاعكمترينأما)6(نعلمأمخيرياأمنايا

والمعصمهامتهوتجتلى

.)7(.فا والشجاعة،والمروءاتأالنجداتأهلوأحدق،صاحبهواحدكلفقتلصربتين."

بعديقتلثمقصدهمنفيقتل،معروفشجاعإلا)8(الجملبخطامولاالرايةيأخذلافكان،بعائشة

وهوالجملبخصامفأخذالزبيربناللهعبدتقدمثم،اليومذلكحاتمبنعديعينبعضهمفقأوقد،ذلك

النخعيالأشترالحارثبنمالكوجاء!أسماءواثكل:فقالتأختكوابنابنكإنهلعائشةفقيليتكلملا

اعتنقاثم)9(خفيفةضربة،الزبيربنأاللهعبدوضربهشديدأجرحافجرحهرأسهعلىالأشترفضربهفاقتتلا

الخفيف(مجزوءمنأ:يقولالزبيربناللهعبدفجعليعتركانالأرضإلىوسقطا

معيمالكاواقتلواومالكااقتلوني

فحمل،بالأشتر)11(معروفهووإنماهومنمالكأيعرفونلاالناس)01(وجعل،مثلافأرسلهاأ

وثلاثينسبعاالجراحةبهذهالجمليومالزبيربناللهعبدجرحوقدفخلصوهماوعائشةعليأصحاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

.(4526/)الطبريتاريخفيالأبيات

يذكرني.:الطبريتاريخفي

.للسياقهناوما؟حم:الأصول!في

حطه.:طفي

.(4152/)الطبريتاريخفيالأشطر

تعلم.:أفي

واختلفا.:طفي

يقتل.ثمقتلهمنفيقتلمعروفشجاعإلاوالخطامالرايةيأخذلافكان:أفي

ضعيفة.ضربة:أفي

فجعل.:طفي

.يعرف:أفي
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إلىوسقطفعقرهقوائمهعلىالجملفضربرجلجاءثمأيضا،الحكمبنمروانوجرح،جراحة

فعقر،الحارثبنزفربيدهالزمامكانمنواخر،منهأنفذولاأشدسمعماعجيجلهفسمع،الأرض

الجملبعقرأشارالذيإنويقال،عقرهعلىدلجةبنوبجيرهواتفقإنهويقال،يدهفيوهوالجمل

بالزماميمسكومن،للرماةغرضا)1(صارتفإنها،المؤمنينأمتصابلئلاعمروبنالقعقاعوقيل،علي

انهزمالأرضإلى)3(الجملسقطولماالناسفيهتفانىقدالذيالموقفهذاولينفصل،للزماحبرجاسا)2(

إنه:الناسفيعليمناديونادى،)4(السهاممنلكالقنفذوإنهعائشةهودجوحمل،الناسمنحولهمن

القتلى،بينمنالهودجيحملواأننفراعليوأمر،الدور)3(تدخلولا،جريحعلىيذففولامدبريتبعلا

شيءإليكوصلهلفسألهامحمدأخوهاإليهاوجاء،قبةعليهيضرباأنوعمارابكرأبيبنمحمدوأمر

؟)6(أمياأنتكيف:فقالعمارعليهاوسلم.الخثعميةبنياذاكأنتوما!الا(:فقالت؟الجراحمن

مسلما(المؤمنينأمير)طالبأبيبنعليإليهاوجاء،كرهتوإن!بلى:قال.بأملكلست:فقالت

الأمراءمن(إليهااالناسوجوهوجاء.لكاللهيغفر:فقالبخير:قالت(؟أمهيا)أنتكيف:فقال

فياطلعالمجاشعيضبيعةبن)8(أعينإنويقال،عنهااللهرضي)7(المؤمنينأمعلىيسلمونوالأعيان

يدكوقطعستركاللههتك:فقالت،حميراءإلاأرىماوالله:فقال،اللهلعنكإليك:فقالتالهودج

فلما.الأزدخراباتمنخربةفيعرياناورمي،يدهوقطعت،وسلب،بالبصرةفقتل.عورتكوأبدى

خلفبناللهعبددارفيفنزلت-بكرأبيبنمحمدأخوهاومعها-البصرةالمؤمنينأمدخلتالليلكان

بنعثمانبنالعزىعبدبنطلحةأبيبنالحارثبنتصفيةعلى-بالبصرةدارأعظموهي-الخزاعي

فدخلواالقتلىبينمنالجرحىوتسلل،خلفبناللهعبد(بناالطلحاتطلحةأموهي،الدار)9(عبد

نأعلييعز:ويقولعليه)11(ترحميعرفهبرجلمركلمافجعلالقتلىبينعليطافوقد،)01(البصرة

عليكلهفي:فقال4مقتووهواللهعبيدبنطلحةعلىذكرفيماعليمروقد.صرعىقريشاأرى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1"(

)11(

فيط

البرجا

فيط

:أفي

فيط

أ:في

أ:في

أ:في

أ:في

بعدها

أ:في

:بقيت.

.(برجس)اللسان.بهيرمىالهواءفيغرض:س

البعير.:

.النشابكثرةمن

.يدخلوا:

المؤمنين.أميا

عليها.يسلمون

.(532-4533/)الطبريلتاريخموافقهناوما،أيمن

.(4534/)الطبريتاريخفيوالخبر.الخزاعيةخليلبناللهعبدأمدارفي

بعد.وسترد.ثلاثاالبصرةبظاهرعليوأقام:أفي

يترحم.
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ادطويل(منأ:الشاعرقالكماكنتلقدواللهراجعونإليهوإناللهإنا،محمدأبايا

الفقرويبعدهاستغنىهوماإذاصديقهمنالغنىيدنيهكانفتى

ثم،بينهممنبصلاةقريشاوخص،الفريقينمنالقتلىعلىصلىثمثلاثاالبصرةبظاهرعليوأقام

هوشيئاعرففمن،البصرةمسجدإلىيحملأنبهوأمرالمعسكرفيعائشةلأصحابوجدماجمع

.السلطانسمةعليهالخزائنفيكانسلاحا،يكونأنأإلا،فليأخذهلأهلهم

،هؤلاءمنوخمسة،هؤلاءمنخمسة:آلافعشرةالفريقينمنالجمليومقتلمنمجموعوكان

أموالهمأفيهميقسمأنعلياعليأصحاببعضسألوقد.)1(منهمالصحابةعنورضياللهرحمهم

دماؤهملنا)2(تحلكيف:وقالواالسبئيةفيهفطعن(عليهمفأبى)والزبيرطلحةأصحابأموال،يعني

،القومفسكت؟سهمهفيالمؤمنينأمتصيرأنيحبأيكم:فقالعلياذلكفبلغ؟أموالهملناتحلولا

لكم:وقال،خمسمئةمنهمرجلكلفنال،المالبيتأموالأصحابهفيفضالبصرةدخللماولهذا

.وراءوراءمنمنهونالواأيضاالسبئيةفيهفتكلم،،أعطياتكمفيأالشاممنمثلها

فصل

فيقيسبنالأحنفجاءهممنفكان،عليهيسلمونالناسوجوهأتاهالجملأمرمنعليفرغولما

إلاأرانيكنتما:فقال-بنا(يعني))3(-تربصت:عليلهفقال-القتالاعتزلواقدوكانوا-سعدبني

إليوأنت،بعيدسلكتالذيطريقكفإنفارفق،المؤمنينأميرياكانماكانوبأمرك،أحسنتقد)4(

لكأزللمفإنيهذامثل(لياتقلولا،لغدمودتيواستبق،إحسانيفاعرف،أمسمنكأحوجغدا

ناصحا.

.)5(والمستأمنةالجرحىحتى،راياتهمعلىأهلهافبايعهالإثنينيومالبصرةعليدخلثم:قالوا

إنه:فقال-أباهيعني-؟)6(المتربصأين:عليلهفقالفبايعهالثقفيبكرةأبيبنالرحمنعبدوجاءه

،فعادهإليهفمضى،أماميامش:فقال.لحريصمسرتكعلى)7(وإنه،المؤمنينأميريامريضوالله

،الناسإليهيسكنأهلكمنرجل:وقالفامتنع)البصرةعليهوعرض،فعذرهبكرةأبوإليهواعتذر

أجمعين.:أفياللفظةمكان()1

يحل.:طفي)2(

تحريف.؟تربعت:طفي)3(

أحسنت.كنتقد:أفي()4

.(4154/)الطبريلتاريخموافقهناوما.والمستأنية:أفي(5)

.(4543/)للطبريموافقهناوما.المريض:طفي)6(

.(435)4/الطبريتاريخفيلماموافقأثبتناهوما،لهامعنىولا،"وإن":طفي)7(
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ابنوأمر،المالوبيتالخراجعلىأبيهبنزيادمعهوجعل،(البصرةعلىفولاهعباسبابنإليهوأشار

فاستأذن،عائشةالمؤمنينأمفيهاالتيالدارإلىعليجاءثم-معتزلازيادوكان-زيادمنيسمعأنعباس

وعثماناللهعبدمنهم،قتلمنعلىيبكينخلفبنيدارفيالنساءوإذا،بهورحبتعليهافسلمودخل

الله،عبدامرأةصفيةلهقالتعليئدخلفلما،عليمعقتلوعثمان،عائشةمعقتلاللهفعبد،خلفابنا

خرجفلما،شيئاعليعليهايردفلم،أولاديأيتمتكماأولادكمنكاللهأيتم:الطلحاتطلحةأم

تقولوهيالمرأةهذهعنأتسكتالمؤمنينأميريا:رجللهفقال،فسكتأيضاالمقالةعليهأعادت

وهنعنهننكفأفلا،مشركاتوهنالنساءعننكفأنأمرناإنا!ويحك:فقال؟تسمعما

ت)1(؟

عمروبنالقعقاععليئفأمر،عائشةمنينالانرجلينالبابعلىإنالمؤمنينأميريا:رجللهفقال

ثيابهما.منيخرجهماوأنمئةمنهماواحدكليجلدأن

واحذلهاذكركلمافجعلتعليعسكرمنقتلومن)2(المسلمينمنمعهاقتلعمنعائشةسألتوقد

له.ودعتعليهترحمتمنهم

منينبغيمابكلعنهاللهرضيعليإليهابعثالبصرةمنالخروجعائشة(المؤمنينأم)أراداتولما

،المقاميحبأنإلا)3(يرجعأنمعهاالجيشفيجاءمفننجالمنوأذن،ذلكوغيرومتاعوزادمركب

.(بكرأبيبن)محمدأخاهامعها4(وسير،المعروفاتالبصرةأهلنساءمنامرأةأربعينلهاواختار

الهودجفيالدارمنوخرجت،الناسوحضرالبابعلىفوقفعليجاءفيهارتحلتالذياليومكانفلما

عليوبينبينيكانماواللهإنه،بعض)5(علىبعضنايعتبلابنيئيا:وقالت،لهمودعتالناسفوذعت

صدقت:عليفقال.الأخيارلمن(لهأمعتبتيعلىوإنه،وأحمائهاالمرأةبينيكونماإلاالقدمفي

ومشيعامودعامعهاعليوسار.والآخرةالدنيافيع!ي!نبيكملزوجةوإنها،ذاكإلاوبينهابينيكانماوالله

فيوقصدت-وثلاثينستسنةرجبمستهلالسبتيوموكان-اليومذلكبقيةمعهابنيهوسرحأميالا،

عنها.اللهرضيالمدينةإلىرجعتثمذلكعامهاحجتأنإلىبهافأقامتمكةإلىذلكمسيرها

مروانبنوكانولهذا،لهووفى،فأجارهمسمعبنبمالكاستجارفرلمافإنهالحكمبنمروانوأما

هيسارتفلما،معهاخرجعائشةخرجتفلماخلفبنيدارنزلإنهويقال،ويشرفونهمالكايكرمون

المدينة.إلى(هوأسارمكةإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المؤمناتعننكفأفلاالمشركاتالنساءعننكفأن:أفي

المسلمين.منعليومعمعهاقتلعمنعائشةسكتت:أفي

معها.يرجعأنجيشهافيجاءممنسلم:أفي

وبعث.:أفي

بعضا.بعضنايعتبأن:أفي
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النسوركانتمماوذلك،(الوقعةيوم)بالوقعةوالبصرةوالمدينةمكةبينمنعلموقد:قالوا

نأقبلالجمليومبذلكعلمواالمدينةأهلإنحتى،هنالكمنها)1(فيسقطوالأقدامالأيديمنتخطفه

نقشهخاتمفيهكفهوفإذا،أمنهفسقطشيءومعهبهممرنسراأنوذلك،الشمستغرب

.عتاببنالرحمنعبد

أهل)2(ذكرهفيماوليس،الشأنهذاأئمةعناللهرحمهجريربن(جعفرأبو)ذكرهماملخصهذا

بماينقلونهاالتيالموضوعةوالأخبارالصحابةعلىالمختلقةالأحاديثمنوغيرهمالشيعةمنالأهواء

فنحن)،أخباركمولكمأخبارنالنا:وقالواعنهأعرضواالواضحالحقاوإلىاللهإلىأدعواوإذا،فيها

الجاهلين.نبتغيلاعليكمسلام:لهمنقول(حينئذ

فصل

عنهماللهرضيالفريقينمنوغيرهمالصحابةمنالنجباءالسادةمنالجمليومقتلمنأعيانذكرفي

فييكنولم،كثرةيحصونفلاالجرحىوأما،الافعشرةمننحوالقتلىعدةأنقدمناوقد،أجمعين

القليل.إلاالصحابةمنالفريقين

الفتنةهاجت:قالسيرينبنمحمدعن،أيوبحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمدالإماموقال

ثلاثين.يبلغوالمبل،مئةمنهميحضرهافلمألوفعشرات!اللهرسولوأصحاب

قال:قالالرحمنعبدبنمنصورحدثنا-عليةابنهو-إسماعيلحدثنا:أيضاأحمدالإماموقال

فأنابخامسجاؤوافإن؟والزبيروطلحةوعمارعليغير!ي!النبيأصحابمنالجمليشهدلم:الشعبي

حنيفبنوسهلبكرأبيبنومحمدوالحسينوالحسنالزبيروابنعائشةحضرتهاقد:قلت.كذاب

.واخرون

يومقتلفممن.أعلمواللهذكرمنغيرالمهاجرينمنيحضرهالمأنهأرادالشعبييكونقد:قلت

المعركة:في)3(الجمل

بنلؤيبنكعببنمرةبنتيمبنسعد)5(بنكعببنعمروبنعثمانبن)4(اللهعبيدبنطلحة

.(535)4/الطبريتاريخفيوالخبر.فسقطتوالأقدامالأيديمنتخطفكانتوالطيورالنسورأنوذلك:أفي(1)

.يذكره:أفي(2)

يومئذ.:أفي)3(

123/)النبلاءأعلاموسير(86-385/)الغابةوأسد(077-764)الاستيعابفي-اللهعبيدبنطلحة-ترجمة()4

.(523-5232/)لإصابةوا(04-

تحريف.؟سعيد:أفي()5
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وطلحة،الخيربطلحةويعرف،التيميالقرشيمحمدأبوكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالب

.جودهولكثرةلكرمهالفياض

حبلفييشدهماالعدويةبنخويلدبننوفلفكان)1(،الصديقبكرأبييديعلىقديماأسلم

.القرينانبكروأبيلطلحةيقالكانفلذلك،منهتمنعهماأنتيمبنوتستطيعولا،واحد

الله!رسولمعكلهاالمشاهدوشهد،الأنصاريأيوبأبيوبينبينه!ي!اللهرسولوآخىهاجروقد

.بدرمنوأجرهبسهمه!ي!اللهرسوللهضربولهذا،رسالةفيوقيل-لتجارةبالشامكانفإنه-بدراإلا

نأإلىكذلكواستمرت!ي!اللهرسولبهاوقىلأنهيومئذيدهوشلتالبيضاءاليدأحديوملهوكانت

لهقالوقد،لطلحةكله(كانأيومذاك:يقولأحديومعنحدثإذاالصديقوكان.مات

وهماينهضأنفأراددرعان!ي!اللهرسولعلىكانأنهوذلك")2(طلحةأوجب":يومئذ!ي!اللهرسول

:)3(وقال،عليهااستوىحتىظهرهعلىفصعدطلحةلهفطأطأ،استطاعفماهنالكصخرةليصعدعليه

."طلحةأوجب"

!واللهرسولصحبوقد،الشورىأصحابالستةوأحد،بالجنةلهمالمشهودالعشرةأحدوهو

عنهاعتزلعثمانقضيةكانتفلما،وعمربكرأبووكذلك،راضعنهوهوتوفيحتىصحبتهفأحسن

فيفوقفتأخرفوعظهعليبهواجتمعالجمليومحضرلمافلهذا،عليه)4(تحاملإلىالناسبعضفنسبه

ساقهمعالسهموانتظم،أشهروالأول،رقبتهفيوقيلركبتهفيفوقعغرل!سهمفجاءه،الصفوفبعض

وراءهفركبلهمولىفأدركه،اللهعبادإلي:يقولوجعل،يلقيهكادحتىبهفجمحالفرسخاصرة

يمسح)3(فجعلراهالقتلىبيندارلماعلياوأن،بالمعركةماتإنهويقال،فيهابدارفماتالبصرةوأدخله

ثم،السماءنجومتحت6(مجدلأأراكأنعلييعز،محمدأباعليكاللهرحمة:وقالالترابوجههعن

نإويقال.سنةبعشريناليومهذاقبلمتكنتأنيلوددتوالله،وبجري)7(عجريأشكواللهإلى:قال

،عثمانقتلةمن8(رجالأكفيتكقد:عثمانبنلأبانوقال،الحكمبنمروانالسهمبهذارماهالذي

أعلم.واللهمشهوراالأولكانوإن،أقربعنديوهذا،غيرهرماهالذيإنقيلوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.وكان:أفي

وهو،الجهادفيو)3821((2916)جامعهفيوالترمذي(1165/)مسندهفيأحمدالإمامرواهالحديث

حسن.حديث

.فقال:أفي

فيه.:طفي

فجعل.القتلىبينراهعلياوأن:أفي

مجدولا.:طفي

.(136/)النبلاءأعلامسير.جوفيفيتموجالتيوأحزانيسرائريمعناه:الأصمعيقال

أبيك.قتلةبعضكفيتكقد:الغابةأسدوفي.رجلا:أفي



942هـ36سنةوفيات

الكلأ)1(جانبإلىطلحةودفن،وثلاثينستسنةالآخرجمادىمنخلونلعشرالخميسيوموكان

إلىالشعركثيرالوجهحسن،أبيضوقيل،آدموكان،سنةوستينبضعا:وقيل،سنةستينعمرهوكان

درهم.ألفيومكلفيغلتهوكانت،أقربالقصر

وهو،منامهفيطلحةرأىرجلاأن:أبيهعن،جدعانبنزيدبنعليعن،سلمةبنحمادوروى

-البصرةعلىنائباوكان-عباسابنفأتى،ليالثلاث،الماءآذانيفقدقبريعنحولوني:يقول

)2(ء
جسدهمناخضرقدفإذا،إليهاقبرهمنفحولوهدرهمالافبعشرةبالبصرةدارالهفاشترواخبره.

أصيب.يومكهيئتههووإذا،الماءيليما

علي،بنالحسنحدثنا:عاصمأبيبنبكرأبورواهماذلكفمن.كثيرةفضائللهوردتوقد

عن،جدهعن،أبيحدثني،اللهعبيدبنطلحةبنموسىبنعيسىبن(أيوببنأسليمانحدثنا

.الفياضطلحةالعسرةويوم،الخيرطلحةأحديوم!ي!اللهرسول!سماني:قال!أبيهعنطلحةبنموسى

.الجود)3(طلحةحنينويوم

عن،يحيىبنطلحةعن،بكيربنيونسحدثنا،كريبأبوحدثنا:)4(الموصلييعلىأبووقال

عمنيسأل!جاءلأعرابيقالوا!ي!اللهرسول!أصحابمنناساأنأبيهماعن،طلحةابنيوعيسىموسى

ثم،عنهفأعرض،سألهثم،عنهفأعرض،المسجدفيفسأله!ي!اللهرسولسل:فقالوانحبهقضى

فقال!:ذاأناهاقال!"؟السائلأين":!ي!اللهرسول!فقال،خضرثيال!وعلي،المسجدبابمناطلعت

."نحبهقضىممنهذا"

بنالصلتحدثنا،)5(إبراهيمبنمسلمحدثنا،رشيدبنداودحدثنا:البغويالقاسمأبووقال

يمشيشهيدإلىينظرأنأرادمن":!ي!اللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعن،نضرةأبيعن،دينار

.")6(اللهعبيدبنطلحةإلىفلينظررجليهعلى

اسمه-)8(العنزيمنصوربنالرحمنعبدأبوحدثنا،الأشجسعيدأبوحذثنا:)7(الترمذيوقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.البصرةبظاهروقبره:(104/)السيرفيالذهبيقال

.فأخبرهعباسابنفأتى:أفي

ضعيف.هـاسناده(3374/)والحاكم(41)30رقم"السنة"فيعاصمأبيابنرواه

حسن.هـاسناده،(663)الموصلييعلىأبيمسند

...إبراهيمبنعليحدثنا:أوفي،..إبراهيمبنعليحدثنامكيحدثنا:طفي

بنالصلتفإن،جداضعيفوإسناده012()14/السنةشرحفيالبغويمحمدوأبو)9373(رقمالترمذيرواه

له.وحق،الترمذياستغربهولذلك،متروكدينار

.الترمذيقالكما،ضعيفهـاسناده،المناقبفي(1374)الترمذيجامع

تحريف.،العنبري:أفي
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الله!رسولأذنايسمعت:يقولطالبأبيبنعليسمعتاليشكريعلقمةبنعقبةحدثنا-النضر

أكونأنأرجوإني:(قال)1أنهعليعنوجهغيرمنرويوقد"الجنةفيجارايوالزبيرطلحة":يقول

منفبلين!سررعكإخوناغلمنصدورهمفىماونزغنا):اللهقالممنوعثمانوالزبيروطلحةأنا

.(47:الحجرأ

والزبيرطلحةفييقعكانرجلاأنالمسيببنسعيدعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادوقال

ركعتينفصلى)2(فقامفأبىإخوانيفيتقعلا:ويقولينهاهسعدفجعل،عنهماللهرضيوعليوعثمان

فخرج.عبرةللناسواجعلهايةاليومفيهفأرني،يقولفيمالكسخطأ(هذاأكانإناللهم:قالثم

قال.قتلهحتىفسحقهوالبلاطكركرته)4(بينفوضعهبالبلاطفأخذهالناسيشقببختي)3(فإذاالرجل

دعوتك.أجيبتإسحاقأبالكهنيئأ:ويقولونسعدأيتبعونالناسرأيتفأنا:المسيببنسعيد

بنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلد)5(بنالعوامبنوالزبير

عمةالمطلبعبدبنتصفيةوأمه،الأسديالقرشياللهعبدأبوكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالب

إلىثمالحبشةإلىهاجر.أكثروقيلأقلوقيل،سنةعشرةخمسوعمرهقديماأسلم!ي!اللهرسول

كلها.المشاهدشهدوقد،وقش)6(بنسلامةبنسلمةوبينبينه!ي!اللهرسولفاخىالمدينة

فانتدبالناسندبثم،أنا:فقال"؟القومبخبريأتينامن"الأحزابيوم!ي!اللهرسولقالوقد

ثبت")1(الزبيروحواريحواريانبيلكلإن":!ي!اللهرسولفقال،الزبيرفانتدبندبهمثم،الزبير

.علي)8(عنززروايةمنذلك

قريظة.بنييومأبويه!ي!اللهرسولليجمع:قالأنهالزبيرعنوثبت

فجاءقتلقداللهرسولأنالصحابةبلغحينبمكةوذلك،اللهسبيلفيسيفاسلمنأولأنهوروي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ضعيفوإسناده،(1/93)السيرفيوهو(1436/)تفسيرهفيوالطبري(3016/)سعدابنأخرجهالخبر

.جدعانبنزيدبنعليلضعف

سعد.فقام:أفي

.(القاموس)كالبختيةالخراسانيةالإبل:البخت

.القاموس.خفذيكلصدرأوالبعيرزوررحى-بالكسر-الكركرة

-141/)النبلاءأعلاموسير(252-2924/)الغابةوأسد(051)الاستيعابفي-العوامبنالزبير-ترجمة

.(9-57/)والإصابة(67

للسير.موافقهناوما،وقشبنسلمة:طفي

النبلاءأعلامسير.الخليل:الحوراي:الكلبيوقال.شيءكلمنالخالص:الحواري:الزبيريمصعبقال

(/194).

رقمالكبيرفيوالطبراني(3744)جامعهفيوالترمذي(301و201و198/)مسندهفيأحمدأخرجهالحديث

صحيح.حديثوهو،المناقبفي(243)
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وأحد،بالجنةلهمالمشهودالعشرةأحدوهو،سيفه(فشام)1ع!ي!اللهرسولرأىحتىسيفهشاهراالزبير(أ

ابنتهعلىختنهوكان،صحبتهفأحسنالصديقوصحب،راضعنهموهوع!يماللهرسولتوفيالذينالستة

مجاهداالشامإلىالناسمعوخرج،الهجرةبعدللمسلمينولدمولودأولمنهااللهعبدوابنهأسماء)2(

الرومعساكر)4(اخترق،العلياءوالهمةالبيضاءاليدبهالهوكانت،بحضورهفتشرفوااليرموكفشهد)3(

وحاجف)عثمانعندافعمنجملةمنوكان،اخرهمإلىأولهممنمرتين(الناسبينمنأوصفوفهم

المدينة،إلىراجعاوكرالقتالعنفرجع(تقدمكماأبهذكرهبماعليذكرهالجمليومكانفلما،(عنه

الأحنف:لهيقال(منهمأقائلفقال-الفريقينعناعتزلوا)5(قدوكانوا-قيسبنالأحنفبقومفمر

بنعمروفاتبعه؟خبرهلنايكشفرجلمن؟بيتهإلىراجعاكرالتقواإذاحتىالناسبينجمعهذابالما

قتلوهحتىعليهتعاورواأدركوهلماإنهمفيقالتميمبنيغواةمنطائفةفيونفيعحابسبنوفضالةجرموز

الزبير،مولىفقال!ادن:فقالحاجةإليكليإن:عمرولهفقالجرموزبنعمروأدركهبلويقال

الصلاةوقت)8(وحان)7(يحدثهفجعلإليهفتقدم،(كانأوإن:فقالسلاحامعهإن)6(-عطيةواسمه

فقتله.جرموزبنعمروفطعنهبهماليصليالزبيرفتقدمالصلاة:فقالالصلاة:الزبيرلهفقال

وهذافقتلهعليهفهجم(القائلةفي)نائموهوالسباعواديلهيقالبواد(عمرو)أدركهبل:ويقال

وكانتتزوجهامنآخروهي)9(نفيلبنعمروبنزيدبنتعاتكةامرأتهشعرلهويشهد،الأشهرهوالقول

فقتلالصديقبكرأبيبناللهعبدتحت)01(قبلهوكانت(أيضاأعنهافقتلالخطاببنعمرتحتقبله

الكامل(منأ:)11(فقالتالمعنىمحكمة(الشعرجيدةأبقصيدةرثتهالزبيرقتلفلماعنها

معرد)13(غيروكاناللقاءيوم)12(بهمةبفارسجرموزابنغدر

اليدولاالجنانرعشطائشالالوجدتهنبهتهلوعمرويا

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

)13

شام:غمد.

الصديق.بنتأسماء:طفي

وشهد.فجاهد:أفي

.جيوش:طفي

الفريقين.عنانعزلوا:طفي

معه.أرىإن:أفي

يحادثه.:أفي

.وكان:طفي

وكانت.:طفي

عمر.قبل:أفي

مصادرها.هامشهوفي(1/67)النبلاءأعلامسيرفيالأبيات

بأسه.شدةمنلهيؤتىأينمنيدرىلاالذيالفارسهووقيلالشجاع:البهمة

.وهربفرإذا:بمهملاتتعريداعردمنفاعلاسم:المعزد
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ويغتدي)1(يروحممنبقيممنبمئلهظفرتإنأمكثكلتك

الفدفد)4(فقع)3(بنياطرادك)2(عنهايثنهلمخاضهاقدغمر؟كم

المتعمد)6(عقوبةعليكحلتلمسلمأقتلتإنربي)5(والله

،عندهحظوةبهلهيحصلذلكأنورأىعليإلىبهوذهبرأسهاحتز(جرموزبن)عمروقتلهولما

:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قالعلياأنروايةوفي،بالناروبشروهلهتأذنوالا:عليفقالفاستأذن

طالماالسيفهذاإن:عليفقالالزبيرسيفومعهجرموزابنودخل)")7(بالنارصفيةابنقاتلبشر"

عاشبلوقيل،نفسهقتلذلكسمعلماجرموزبنعمروإنفيقال،(!سيماللهرسولوجهعنالكربفرج

وهوهاهناجرموزبنعمروإن:لمصعبفقيل،منهفاختفىالعراقعلىالزبيربنمصعبتأمرأنإلى

أن)9(منأحقرفهومنهللزبيرلأقيد)8(كنتماوالله،امنفهوفليظهرمروه:فقال؟فيهلكفهل،مختف

للزبير.عدلأأجعله

الله،عبدابنهإلىأوصىالجمليومكانولما،جداكثيرةوصدقاتجزيلمالذاالزبيركانوقد

الذيمالهثلثذلكبعدوأخرجوا،عنهفوفوهاألفومئتاألفألفيالدينمنعليهوجدواقتلفلما

الثمنربعمنا(أربعاكا.وكنزوجاتهمنواحدةكلفأصابذلكبعدالتركةقسمتثم،بهأوصى(كانا

ألفألفوثلاثينثمانيةالورثةبينقسمما(مجموع)يكونهذافعلى،درهمألفومئتاألفألف

ألفوخمسون(سبعةالجملةفتلكألفومئتاألفألفعشرتسعةبهالموصىوالثلث)ألفوأربعمئة

منتركهماجميعيكونهذافعلىألف)11(ومئتاألفألفاذلكقبل(المخرج)والدين،ألفوستمئةألف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.وتغتديتروحممامضىفيما:السيرفي

.نظيرك:أفي

للذليل.مثلالفدفدوفقع؟المستويةالأرض:والفدفد.الكمأةرديءمنأبيضنوع:الفقع

.العردد:طفي

ربك.:السيرفي

فتحمدامؤمشايقتلومن):تعالىقولهإلى،...المتعمدعقوبة:بقولهاأشارت:السيرهامشفي

!وبة:غيرهوقال.391:الخساءأ!وعظيماعذائالهروأعدولحن!علتهأدلهوغضىفيهاخلداجهنروؤبرفجزا

قصاصأ.يقتلأنالمتعمد

حسن.وإسناده،عليهموقوفاعنهاللهرضيعليعن98(/1)المسندفيأحمدرواه

لأفتد.:أفي

أجعله.أنذلكمن:أفي

الأربم.الزوجاتمن:طفي

وستمئة.ألفألفوخمسونسبعةفالجملةألفألفذلكقبلوالدين:أهامشفي
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فيوقعلأنههذاعلىنبهناوإنما،ألفوثمانمئةألفألفوخمسينتسعةوالميراثوالوصيةالدين

أعلم.والله،له)2(ينتبهأنينبغينظرفيهما)1(البخاريصحيح

خمسومنالجهادمنعليهاللهأفاءمما)3(الغزيرةوالمآثرالكثيرةالصدقاتبعدهذامالهجمعوقد

إليهيؤدونمملوكألفلهكانإنهقيل(وقد)المبرورةالتجارةومن،منهأمهيخص)4(ماالخمس

.وأرضاهعنهاللهرضيكلهمبخراجهمالأيامبعضفيتصدقفربما،الخراج

)د(الستينعلىنيفوقدوثلاثينستسنةالآخرةجمادىمنخلونلعشرالخميسيومقتلهوكان

سبع.أوبست

عنه.اللهرضي،اللحيةخفيف،اللحممعتدل،الرجالمنربعةأسمروكان

وثلاثينلستسمةأعنيالسمةهذهوفي

علىوكان،عبادةبنسعدبن)6(لقيسالمصريةالديارنيابة(المؤمنينأميرأطالبأبيبنعليولى

إلىالمصريينخوارجمنالأحزابأولئكتوجهفلما،سرحأبيبنسعدبناللهعبدعثمانأيامفينيابتها

بنمحمدالسوداءبابنالمعروفسبأبناللهعبدمعإليهجهزهمالذيوكان"(ليقتلوهأعثمان

فيورباه(عثمانأفكفله،عثمانإلىبهأوصى(قدأ،باليمامةأبوهقتللماوكان،عتبةبنحذيفةأبي

له:فقالعملايوليهأنعثمانمنوسأل،وزهادةعبادةفيونشأكثيراإحساناإليهوأحسنومنزلهحجره

فأذنالغزوإلىيخرجأنعثمانمنفسألعثمانعلىنفسهفيفتعتب)!\(،وليتكلذلكأهلاصرتمامتى

قدمنا،كماالصواريغزوةسرحأبيبنسعدبناللهعبدأميرهامعوحضرالمصريةالديارفقصد،له

لذلكفكف،(الصديقأبكرأبىبنمحمدذلكعلى)9(وساعدهعنهاللهرضىعثمانينتقصوجعل )8(..

حذيفةأبيبنمحمددأبذلكيزلولم،عثمانبهمايعبأفلم(إليه)يشكوهماعثمانإلىسرحأبيابن

منهاوأخرجالمصريةالديارعلىتغلبعثمانحصرواقدأنهمبلغهفلماعثمانإلىأولئكاستنفرحتى

الخمس.فرضفي(9312)صحيح(1)

."عليهينبه"لقالكذلككانتلولأنها،تصحولا"ينبه":طفي)2(

.الحلالمنالوثيرةوالماثر:أفي)3(

منه.بهيختصمما:أفي)4(

بست.سنةالستين:أفي)5(

.(4547/)للطبريموافقهناوما.خطأ؟سعدبنلبشر:أفي)6(

فبقيت.:أفي)7(

.وشرع:أفي)8(

أولئك.وساعده:أفي()9
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الخبرجاءهالطريقببعضسرحأبيابنكانفلما،فيهابالناسوصلى،سرحأبيبنسعدبن(اللهعبد)

.راجعونإليهوإناللهإنا:فقالعثمان(المؤمنينأمير)بقتل

لمإذ،حذيفةأبيبنبمحمدفشمت،عبادةبنسعدبنقيسمصرإمرةعلىبعثقدعلياأنوبلغه

أمرهمنكانبمافأخبرهمعاويةإلىالشامإلىسعد)1(بناللهعبدوسار،سنةالمصريةالدياربملكيمتع

إليه،االعاصبنوعمرومعاويةفسار،عليهااستحوذقدحذيفةأبيبنمحمدوأن،مصربديار

فعالجا،إليهوأحسن(وكفله)رباهقدكانأنهمع،عثمانقتلعلىالأعوانأكبرمنلأنهمنهاليخرجاه

وجاء،بهافتحصنرجلألففيالعريشإلىخرجحتىيخدعانهيزالافلميقدرافلممصردخول

،2(جريزبنمحمدذكره،فقتلواأصحابهمنثلاثينفينزلحتىالمنجنيقعليهفنصبالعاصبنعمرو

وقرأالمنبرفرقي،نفرسبعةفيمصرفدخل،3(عليئمنبولايةعبادةبنسعدبنقيسمصرإلىسارثم

.طالب)4(أبيبنعليالمؤمنينأميركتابعليهم

المؤمنينمنهذاكتابيبلغهمنإلىالمؤمنينأميرعلياللهعبدمن!الرحيمالرحمناللهبسم

بحسناللهفإن،بعدأما،هوإلاإلهلاالذيكثيرا،إليكمأاللهأحمدفإنيعليكمسلام،والمسلمين

منبهوخصعبادهإلىالرسلبهوبعث،ورسلهوملائكتهلنفسهديناالإسلاماختاروتدبيرهوتقديرهصنيعه

يعلمهممحمدابعثأنالفضيلةمنبهوخصهم،الأمةهذهبهاللهأكرمممافكان،خلقهمن(هانتخب

،يتطهروالكيوزكاهم،يتفرقوالكيماوجمعهم،يهتدوالكيما،والسنه"6(والفرائضوالحكمةالكتاب

وبركاتهعليهوسلامهاللهصلوات،إليهاللهقبضهعليهماذلكمنقضىفلما.يجوروالكيلاووفقهم

ولمالسيرةوأحسنااالسنةاوبالكتابعملا،صالحينأميرينبعدهاستخلفواالمسلمينإنثم،ورحمته

مقالاعليهالأمةفوجدت،أحداثاأحدثوالبعدهماوليثم،اللهفرحمهمااللهتوفاهماثمالسنةيعدوا

وإنألا،تقواه)7(علىوأستعينهبهداهاللهفأستهديفبايعونيجاؤونيثم،فغيرواعليهنقمواثم،فقالوا

المستعانواللهبالغيبلكموالنصحبحقه)8(عليكموالقيام،اللهرسولوسنةاللهبكتابالعملعلينالكم

علىوأعينوهوكانفوهفوازروهعبادةبنسعدبنقيسإليكمبعثتوقد،الوكيلونعماللهوحسبنا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

فيأ

ريختا

فيأ

نصا

فيأ

فيأ

فيط

فيأ

.الشامإلىسرحأبيابنوسار:

بعدها.وما(4547/)الطبري

نفر.سبعةفيفدخلهاعليبولايةسعدبنقيسمصرإلىفسار:

.(4548/)الطبريتاريخفيلكتاب

انتخبه.من:

.يتفرقوالكيلاوجمعهم،يهتدوالكيوالسنن:

أليق.وهوأمنأثبتناهوما،"التقوى":

بالحق.:
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ممنوهو،وخواصكمبعوامكموالرفق(أمريبكئمعلىوالشدةمحسنكمإلىبالإحسانأمرتهوقد،الحق

واسعةورحمةجزيلاوثوابازاكياعملاولكملنااللهأسأل،ونصيحتهصلاحهوأرجو،هديهأرضى

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

وثلاثين.ستسنةصفرفيرافعأبيبنالله)2(عبدوكتب

،فبايعوهالناسفقام،لعليالبيعةإلىودعاهمالناسفخطب)3(سعدبنقيسقامثم:قال

وكانوا-عثمانقتلأعظمواقدناسفيها،4(خربتالهايقالمنهاقريةسوىمصربلادطاعةلهواستقامت

ومعاويةمخلدبنومسلمةأرطاةأبيبنبشرمنهماآلافعشرةمننحوفيوكانواووجوههمالناسسادة

سعدبنقيسإلىوبعثوا-المدلجيالحارثبنيزيدلهيقالرجلوعليهماالأكابرمنوجماعةحديجابن

ووادعه.(سعدبن)قيسفتركهالبيعةعنتأخرالأنصاريمدلجبنمسلمةوكذلك،فوادعهم

والسواحلالرومبلادأقصىإلى-بحذافيرهالشامأمرلهاستوسق)5(وقد-سفيانأبيبنمعاويةكتبثم

إليه!7(ضوىوقدوغيرها،وقرقيسياوحرانكالرهاالجزيرةبلادوبعض)6(حكمهتحتأيضاقبرصوجزيرة

إليهفبعث،معاويةنوابمنالبلادهذهانتزاعالأشترأرادوقد،العثمانيةمنالجمليومهربواالذين

البلادلهاستوسقتفلمااالبلادتلكعلىمعاويةأمرواستقر،8(الأشتمامنهففرالوليدبنخالدبنالرحمنعبد

منبصددههوماعلىلهمؤازرأيكونوأنعثماندمبطلبالقيامإلىيدعوهسعدبنقيسإلىكتباذكرناكما

قيسوكان-الكتاببلغهفلماسلطانادامماالأمرلهتمإذاالعراقينعلىنائبهيكونأنووعده،ذلكفيالقيام

معوماالشامبلادمنوقربهعليعنلبعدهوذلكالأمرمعهيلاطفبعثبليوافقهولم،يخالفهلم-حازمارجلا

:)01(معاويةإليهفكتب:عليه)9(وافقهولاإليهدعاماعلىيواقعهولموتاركهقيسفسالمه،الجنودمنمعاوية

أيضا-حازمامعاويةوكان-عدوأو11(سلمأنكأعلمأنبدولاليوخديعتكبيتسويفكمعييسعكلاإنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

ومسيئكم.مريبكم:أفي

الله.عبيد:(454/)الطبريتاريخفي

.(4954/)الطبريتاريخفيقيسخطبة

البلدانمعجم.الإسكندريةحواليوهو.مصركوريعد:القضاعيقال:وخربتا.تحريف؟جربيا:أفي

(/2355).

استوثق.أنبعد:أفي

حملها.يأتيهحكمهتحت:أفي

الذين.أتاهوقد:أفي

.وهربالأشترمنهففر:أفي

خالفه.ولا:أفي

إليه.معاوية:أفي

لي.سلمأنكأعلمأنفلابدليتسويفكمعي:أفي
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منهيئسمعاويةذلكبلغفلما،منكبالأمرأحقهوإذعليمعإني:عليهصمملما(قيسأإليهفكتب

.العراقأهلعلىويمالئهمالباطنفييكاتبهمسعد)1(بنقيسأنالشامأهلبعضأشاعثمورجع

ذلكبلغولما.بصحتهأعلمواللهمعاويةبمبايعتهمزوركتابجهتهمنجاءأنهجرير)2(ابنوروى

كثير،عددبأنهمإليهيعتذرإليهفبعث،البيعةعنتخلفواالذينخربتا)3(أهليغزوأنلهوكتبفاتهمهعليا

.الناسوجوهوهم

عملكعلىفابعث،(طاعتكفيأاتهمتنيلأنكلتختبرنيبهذاأمرتنيإنماكنتإن:إليهوكتب

عسلمنشربةشربالقلزمبلغفلماإليهافسار،النحعيالأشترمصرإمرةعلىعليفبعث،غيريبمصر

بعثالأشترمهلكعليابلغفلما،عسلمنجندادلهإن:فقالواالشامأهلذلكفبلغ،حتفهفيهافكان

بنقيسبكر)4(بعدأبيبنمحمدولىعلياإنالأصحوهوقيلوقد،مصرإمرةعلىبكرأبيبنمحمد

فعذرهسعدبنقيسإليهفاعتذرعليإلىحنيفبنوسهلهوركبثم،المدينةإلىقيسفارتحل،سعد

بالديارمهيباالأمرقائمبمصربكرأبيبنمحمديزلفلم،سنذكرهكماصفينمعهوشهدا،علي

أهلقتالعلىالشامأهلمنمعهومنمعاويةخبرمصرأهلوبلغ،صفينوقعة(كانت)حتى،المصرية

،بالعداوةوبارزوهعليهواجترأوابكرأبيبنمحمدفيمصرأهلفطمعالتحكيمإلىوصاروا،العراق

قدوكان،عثماندمبطلبالقيامعلىمعاويةبايعقدالعاصبنعمرووكان.سنذكرهماأمرهمنفكان

ديارعنلهعزلهبسب)د(عليهمتعتباكانأنهمع،مهلكهيشهدلئلاحصرهأرادواحينالمدينةمنخرج

منقريبافنزل)7(تغضبعلىالمدينةعنفتسرح،سرحأبيبنسعدبناللهعبدعليها)6(وتوليتهمصر

.(عثمانبدمالقياممنأذكرناماعلىفبايعهمعاويةإلىصارعنهاللهرضيعثمانقتلفلما،الأردن

فصل

صفين(وقعةذكرأفي

معاوية(أصحابمنأالشامأهلوبين(عليأصحابمنأالعراقأهلبين

أنه،سيرينبنمحمدعن،أيوبعن،عليةبنإسماعيلعن،أحمد(الإمام)رواهماتقدمقد

)1(فيأ

)2(تاربخ

)3(فيأ

)4(فيأ

)5(فيأ

)6(فيأ

)7(فيأ

يكاتبهم.قيساأن:

.(4535/)الطبري

جربيا.يغزواأنإليهوكتباتهمهعليإلىالكتابجاءفلما:

مصر.ولاهإنماأنه:

.عثمانعلىمتعتبا:

..بدلهاوتوليتهفتحهاالذيوهو:

.فنزلوغيظتغضبعلىالمدينةمنفخرج:
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يبلغوالمبل،مئةمنهميحضرهافلمالألوفعشراتع!ي!اللهرسولوأصحابالفتنةهاجت:قال

ثلاثين.

بنالرحمنعبدعن،الحكمعنروىشيبةأباإنلشعبةقالخالدبنأميةحدثنا:أحمدالإماموقال

:قالليلىأبي

فماذلكفيالحكمذاكرنالقدوالله،شيبةأبوكذب:فقال،رجلاسبعونبدرأهلمنصفينشهد

حنيف،بنسهلبدرأهلمنشهدهاإنهقيلوقد؟ثابتبنخزيمةغيربدرأهلمنصفينشهدوجدناه

الرافضة.علىالردكتابفيتيميةابنالعلامةشيخناقاله؟الأنصاريأيوبأبووكذا

قتلبعدبيوتهملزموابدرأهلمنرجالاإنأماقالأنهالأشجبنا(بكيرعنبإسنادهبطةابنوروى

قبورهم.إلىإلايخرجوافلمعثمان

المؤمنينأموشيعالبصرةودخلالجملوقعةمنفرغلمافإنهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوأما

.)2(الكوفةإلىالبصرةمنسار،مكةإلىالرجوعأرادتلماعائشة

ستسنةرجبمنخلتليلةعشرةلثنتيالاثنينيومعليفدخلهاعبيدبنالرحمنعبدالكنودأبوقال

أكرههفأنانزولهيكرهكان(الخطاببن)عمرإن!لا:فقال،الأبيضبالقصرانزل:لهفقيلوثلاثين

ونهاهمالخيرعلىفحثهمالناسخطبثم،ركعتينالأعظمالجامعفيوصلىالرحبةفيفنزل،كذلك

زمانمنهمذانعلىوكان-اللهعبدبنجريرإلىبعثثم،هذهخطبتهفيالكوفةأهلومدح،الشرعن

البيعةيأخذاأن(يأمرهما-أعثمان)3(زمانمنأذربيجاننيابةعلىوهو-قيسبنالأشعثوإلى-عثمان

إلىيبعثأنعنهاللهرضيعليأرادفلما.ذلكففعلا،إليهيقبلاثم(الرعايامن)هنالكمنعلى(لهأ

بينيفإن(المؤمنينأميريا)إليهأذهبأنا:اللهعبدبنجريرقال.بيعتهإلىيدعوهعنهاللهرضيمعاوية

هواهيكونأنأخشىفإنيالمؤمنينأميرياتبعثهلا:الأشترفقال،البيعة)4(منهلكفآخذ،وداوبينه

علىوالأنصارالمهاجرينباجتماعيعلمهمعاويةإلىكتابامعهوكتبوبعثه)د(،دعه:عليفقال.معه

إليهانتهىفلما.الناسفيهدخلفيماالدخولإلىويدعوه،الجملوقعةفيكانبماويخبره،بيعته

نأفأبوافاستشارهمالشامأهلورؤوسالعاصبنعمرومعاويةفطلب)6(الكتابأعطاهاللهعبدبنجرير

يقتلحتىيبايعوهولمقاتلوهيفعللموإن،عثمانقتلةإليهميسلمأنأو،عثمانقتلةيقتلحتىيبايعوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

التهذيب.رجالمنهذاوبكيرتحريف؟بكر:أفي

الكوفة.إلىسارالجملوقعةمنفرغلما:أفي

.أياممن:أفي

منه.البيعة:أفي

فبعثه.:أفي

وطلب.:أفي
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أميريا:الأشترفقال،قالوابمافأخبرهعليإلىجرير)1(فرجع.عنهاللهرضيعفانبنعثمانقتلة

لو:جريرلهفقال.أغلقتهإلابابامعاويةفتحلمابعثتنيكنتفلو؟جريراتبعثأن)2(أنهكألمالمؤمنين

،الفكرةعنولأعجلنهمعاويةجوابيعننيلمبعثنيلووالله:الأشترفقال.عثمانبدملقتلوكثمكنت

وكتب،بقرقيسياوأقاممغضباجريرفقام،الأمةهذهأمريستقيمحتىوأمثالكلحبسكقبلأطاعنيولو

عليه.بالقدوميأمرهمعاويةإليهفكتب،لهقيلوماقالبمايخبرهمعاويةإلى

ء)3(

فعسكرالشامإلىالدخولعلىعازماالكوفةمن(طالبأبيبن)عليالمؤمنيناميروخرج

"")4(
جماعةعليهأشارقدوكانالأنصاريالبدريعمروبنعمبهمسعودأباالكوفةعلىواستخلفبالنخيلة

خرجقدعلياأنمعاويةوبلغ،بنفسهفيهميخرجأن)3(اخرونوأشار.الجنودويبعثبالكوفةيقيمبأن

فيالعاصبنعمرووقام،بنفسكأيضاأنتاخرج:لهفقالالعاصبنعمروفاستشاربنفسهاإليهأ

من)قليلةشرذمةإلاعليمعيبقولم،الجمليومأتفانواقدوالبصرةالكوفةأهلصناديدإنفقالالناس

نأحقكمفياللهفالله،(عفانبن)،)6(عثمانالمؤمنينأميرالخليفة(قتلوقد)،قتلممن،(الناس

.)7(تطلبوهفلااللهخليفةعثماندموفي،تضيعوه

،وتأهبواالشامأهلوتهيا،للأمراءوالراياتالألويةوعقدت،فحضرواالشامأجنادإلىوكتب

-(عنهاللهرضيطالبأبيبن)عليمقدميكونحيث-صفينناحيةمنالفراتنحوإلىأيضاوخرجوا

.الشامأرضقاصداالنخيلةمنالجنودمنمعهبمنعنهاللهرضيعليوسار

بايعممنوخمسونومئةبدرياثمانونجيشهفيوكان:)8(عتيبةبنالحكمعن،إسرائيلأبوقال

.الشجرةتحت

بنالحسين(بنإبراهيمأذكرهماأمرهمنفكانبراهبطريقهفياجتازوقد.ديزيلابنرواه

)9(.

بنعمرعن)01(،مزاحمبننصرعن،الكرابيسياللهعبدبنيحيىعنرواهفيماكتابهلمحيديزيل

:قالالعرنيحبةعن،الأعورمسلمحدثني،سعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

1()هـ

...فرجعآخرهمعنيقتلهمحتىيبايعوهولمقاتلوهيفعللموإنعثمان:أفي

المؤمنين.أميرياأنهكألم:أفي

معاوية.معالقتالبنيةعنهاللهرضيعليخروجمطلب:أهامشفي

التهذيب.رجالمنهذاعمروبنوعقبة.تحريف،عامر:طفي

.فخرجبنفسهبالخروجعليهاخرون:أفي

.أهامشفيالحاصرتينبينما

.تطلوهأندمكموفي:طفي

التهذيب.رجالمنوهو،تحريف،عيينة:طفي

.(13/184)النبلاءأعلامسيرفيديزيلابنوترجمةخطأ؟ديزيلبنالحسين:طفي

محض.كذبالخبرهذابأنعاقليشكفلا،254()4/الميزانفيكما،كذابهذامزاحمبننصر
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فقالصومعتهمنراهبإليهفنزلالفراتجانبعلى)1(البليخلهيقالبمكاننزلالرقةعليأتىلما

عليك؟أعرضه،السلامعليهمامريمابنعيسىأصحابكتبهابائناعنتوارثناهكتاباعندناإن:لعلي

:(الكتاب)الراهبفقرأ!نعم:(علي)فقال

فيباعثأنهكتبفيماوكتب،سطرفيماوسطرقضىفيماقضىالذيالرحيمالرحمناللهبسم"

ولاغليظلافظ،اللهسبيلعلىويدلهمويزكيهموالحكمةالكتابيعلمهممنهمرسولاالأميين

الذين)3(الحمادونأمته،ويصفحيعفوولكن،السيئةبالسيئةيجزيولا،الأسواقفيصخاب)2(ولا

علىاللهوينصره،والتكبيربالتهليلألسنتهموتذل،وهبوطصعودكلوفي،شرفكلعلىاللهيحمدون

رجليمرثم)4(اختلفتثماللهشاءمابذلكفلبثتاجتمعتثم(أمته)اختلفتاللهتوفاهفإذاناوأهمنكل

الدنيا،الحكمينكسولابالحقويقضيالمنكرعنوينهىبالمعروفيأمرالفراتهذابشاطىءأمتهمن

،الماءشربمنعليهأهونوالموت-الريحفيهعصفتيومفي-الترابقالأو(الرمادمنعليه)أهون

أهلمنالثبيذلكأدركفمن،لائملومةاللهفييخافولا،العلانيةفي)5(وينصح،السرفياللهيخاف

.شهادةمعهالقتلفإنفلينصرهالصالحالعبدذلكأدركومن،والجنةرضوانيثوابهكانبهفآمنالبلاد

دلهالحمد:قالثمعليفبكى(أصابك)مايصيبنيحتىأفارقكفلاأصاحبكفأنا:لعليقالثم

معهالراهبفمضى.الأبراركتبفيعندهذكرنيالذيدلهوالحمد،منسيانسياعندهيجعلنيلمالذي

اطلبوا:عليقالقتلاهم)7(يطلبونالناسخرجفلما)6(.صفينيومأصيبحتىعليمعفكانوأسلم

له.واستغفرودفنهعليهصلى(وجدوهفلما)،قتيلافوجدوه،الراهب

في،ءهانىبنشريحومعه،آلافثمانيةفيطليعةالحارثيالنضربنزياديديهبينعليبعثوقد

طريقه.غيريديهبينطريقفيفساروا،آلافأربعة

قدمعاويةأنفبلغهم،المقدمتانوسارتمنبججسرمندجلةفقطع،وجههاللهكرماعليوجاء

فعدلوا،إليهبالنسبةعددهمقلةمنفخافوابلقياهفهمواعلياالمؤمنينأمير)8(ليلتقيالشامأهلفيركب

وقد-عليالحقواثمهيتمنفعبروافسارواعاناتأهلفمنعهمعاناتمنليعبرواوجاءواطريقهمعن

)1(في

)2(في

)3(في

)4(في

)5(في

)6(في

)7(في

)8(في

.(1394/)البلدانمعجم.بالرقةنهراسموالبليخ.تحريف:اليلبج:أ

.سخابولا:أ

.الحامدون:أ

تختلف.ثماللهشاءماذلكفيفتلبث:أ

وبصفح.:أ

فلما.وقعةانقضتحتى:أ

.يدفنون:أ

بلقائه.فهمواعلياليلقا:أ
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إلىأمامهقدمهمثمفعذرهم،لهمجرىبماإليهفاعتذروا؟ورائيمنتأتيمقدمتي:عليفقال-سبقهم

،فتواقفواالشامأهلمقدمةفيالسلميسفيانبنعمروالأعورأبوفتلقاهمالفراتعبروا)1(أنبعدمعاوية

فبعثبذلكعليإلىفكتببشيءيجيبوهفلم،البيعةإلىالعراقأهلمقدمةأميرالنضربنزياد)2(ودعاهم

يتقدملاأنوأمره،شريحميسرتهوعلى،(النضربنازيادميمنتهوعلى،أميراالنخعيالأشترعليإليهم

يقاتلهمفلاامتنعوافإن،مرةبعدمرةالبيعةإلىليدعهمولكن،بالقتال(أولاأيبدؤوهحتىبقتالإليهم

ولكن،الرجاليهابمنابتعادمنهميبتعدولا،الحربيريدمنقربمنهميقربولايقاتلوهحتى

حملالنهارآخركانفلما،ذلكيومهمفتحاجزوا)اللهشاءإنوراءكالسيرحثيثفأنااتيكحتىصابرهم

فلما،الجعفيجهمانبنالحارثمعالمقدمةعلىالإمارةبكتابمعهوبعث(السلميالأعورأبوعليهم

الأعورأبووعليهامعاويةومقدمةهوفتواقف،عليبهأمرهماامتثلالمقدمة(أميراعلىالأشترقدم

لهمواصطبروالهفثبتوا،السلمي(الأعورأبوعليهمحملالنهارآخركانمنذلكيومهمفتخاصمواأ

فقتل،الأشترفحملوتصابرواأيضاتواقفواالغدكانفلما،المساءعندالشامأهلانصرفثم)3(ساعة

بنظبيانلهيقالالعراقأهلمنرجل)4(قتله-الشامأهلفرسانمنوكان-التنوخيالمنذربناللهعبد

الأعورأبيمنالأشتروطلبإليهمفتقدموا،معهبمنالأعورأبوعليهمحملذلكفعند،التميميعمارة

عنالقومتحاجزثم.أعلمواللهذلكفيلهكفءغيرراهوكأنه،ذلكإلىالأعورأبويجبهفلميبارزهأن

.)5(الثانياليوممنالليلإقبالعندالقتال

فيعنهالثهرضيمعاويةوجاء،جيوشهفيعنهاللهرضيعليأقبلالثالثاليومصباحكانفلما

له:يقالبمكانوذلك.طويلافتوافقوا،المستعانوباللهالجمعانوتقاتلالفريقانفتواجه،جنوده

كانوقد،منزلالجيشهفارتادعنهاللهرضيعليعدلثم،الحجةذيأوائلفي(وذلك))6(صفين

بعيدا)8(نزلعليجاءفلما،)7(وأفيحهموضعأسهلفيالماءمشرعةعلى(فنزلوا)بجيشهسبقمعاوية

ذلك،بسببمقاتلةبينهمفوقع،الشامأهلفمنعهمالماءمنليردواالعراقأهلسرعانوجاء،الماءمن

أصحابفعطش،سواهامشرعةهناكوليس،السلميالأعورأباالشريعةعلىوكل)9(معاويةكانوقد

ط:عبر.)1(في

فدعاهم.:أفي(2)

ساعة.وصبروا:أفي)3(

فقتله.:أفي(4)

.(4/567)الطبريتاريخينظر()5

ومعاوية.عليمعركةاسممطلب:أهامشفي)6(

وأفسحه.:طفي)7(

خطأ.وهو؟عليأجاءفلما:طفي)8(

وكل.قدمعاويةوكان:أفي()9
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أولئكفمنعهمالماءإلىليصلوا(جماعةفي)الكنديقيسبنالأشعثعليئفبعثشديداعطشاعلي

تقاتلواثم،أخرىبالرماحتطاعنواثم،ساعةبالنبلفتراموا،الماءعثمانمنعتمكماعطشاموتوا:وقال

العراقيينناحيةمنالنخعيالأشترجاءحتى،أصحابها)1(طائفةكلوأمد،كلهذلكبعدبالسيوف

أهلمنرجلقالوقد،كانتمماأكثربينهمالحربواشتدت،الشاميينناحيةمنالعاصبنوعمرو

الرجز(منأ:)2(يقاتلوهو-الأزديالأحمربنعوفبناللهعبدوهو-العراق

جرارلجحفلاثبتواأوالجاريالفراتماءلناخلوا

كراربرمحهمطاعن)3(شاريمستميتقرملكل

مغوارالعداهاماتضراب

اصطلحواثم،وبينهبينهموخلواعنهأزاحوهمحتىالماءعنالشاميينيكشفونالعراقأهلزالماثم

إنسانا.)4(إنسانيؤذيولا،أحداأحديكلملاالشريعةتلكفييزدحمونصارواحتىالورودعلى

مسللؤ،وسيوف،مشرعةبرماءدونهاوقفالشريعةبحفظالأعورأباأمرلمامعاويةأنروايةوفي

إلىصوحانبنصعصعةفبعثذلكإليهفشكواعلياعليئأصحابفجاء،)5(موترةوقسي،مفوقؤوسهام

نأقبلفقاتلتنامقدمتكإلينافبعثت،الحجةعليكمنقيمحتىقتالكمعنكافينجئناإنا:لهيقولمعاوية

؟)!(ترونماذا:للقوممعاويةقال(ذلكبلغهفلما)،الماءمنعوثا)6(قدأخرىهذهثمابالقتالأنبدأكم

بنأالوليدفقال،عطاشوهمريانيننكونأنالنصفمنفليس،وبينهبينهمخل:عمرو)8(فقال

ومنعوه،(دارهفي)حصروهحينعثمانالمؤمنينأميرأذاقواماالعطشمنيذوقوا)9(دعهم:اعقبة

الليلإلىالماءامنعهم:سرحأبيبنسعدبناللهعبدوقال،صباحا)01(أربعينوالطعامالماءطيب

:فقال؟جوابكماذا:صوحانبنصعصعةلهفقالمعاويةفسكت.بلادهمإلىيرجعونفلعلهم

حتىزالوافما،والرجالالخيلركب)11(الخبرفأخبرصعصعةرجعفلما،هذابعدرأيسيأتيكم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

أهلها.:طفي

.(4057/)الطبريتاريخفيالأبيات

.الطبريعنهناوما؟..تيارمشرب:ط،أفي

.(4571/)الطبريتاريخفيوالخبر.إنسانامنهمإنسان:أفي

.موتورة:أفي

منعتمونا.:أفي

.تريدون:طفي

.العاصبنعمرو:أفي

.يذوقواحتىدعهم:أفي

يوما.:أفي

ركبت.:أفي
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منه،أحداأحديمنعلا،الماء)1(ورودعلىبينهمفيمااصطلحواثم،قهراووردوهالماءعنأزاحوهم

بنوسعيدالأنصاريعمروبنبشيرعليدعاثم،معاويةيكاتبهولامعاويةيكاتبلايومينعليئوأقام

واسمعواوالجماعةالطاعةإلىفادعوهالرجلهذاإيتوا:فقالالسهميربعيبنوشبثالهمدانيقيس

زائلة،عنكالدنياإن!معاويةيا:عمروبنبشيرلهقال)2(معاويةعلىدخلوافلما،(لكمايقولما

تفرقأناللهأنشدكوإني،يداكقدمتبماومجازيك،بعملكمحاسبكوالله،الآخرةإلىراجعوإنك

صاحبكم؟بذلك)4(أوصيتهلا:معاويةلهفقال.بينها(دماءها)تسفك)3(وأن،الأمةهذهجماعة

مبايعتهإلىيدعوكوإنه،وقرابتهوسابقتهودينهفضلهفيبالأمرالبريةهذهأحقصاحبي(إن):لهفقال

ذلكأفعللاواللهلا؟عثماندمويطل:معاويةفقال.)5(آخرتكفيلكوخيز،دنياكفيلكأسلمفإنه

فيوجفاءغلظةفيهبكلامقبلهفتكلمربعيبنشبثفبدرهيتكلمأنالهمدانيقيسبنسعيدأرادثم،أبدا

به،لهعلملابما)6(وكلامهأشرف(ومنهأكبرأهومنعلىافتئاتهفيوزبرهمعاويةفزجره،معاويةحق

فلماأ،(مظلوماقتلالذي)عثماندمبطلب)7(القيامعلىوصمم،يديهبينمنفأخرجوابهمأمرثم

نأوالأمراءبالطلائععليوأمر،بينهمالحربنشبتذلكفعند(؟عليهمردومالهقالوابماعلياأخبروا

الأشتر:الحربعلىأمرائهفمن،أميراالحربمنقومكلعلىيؤمرعليوجعل،للحربيتقدموا)8(

المعمر)9(بنوخالد،ربعيبنوشبث،عديبنوحجر-للحربيخرجكانمنأكبروهو-النخعي

سعد،بنوقيس،قيسبنومعقل،قيس)11(بنوسعيد،)01(خصفةبنوزياد،النضربنوزياد

الوليد،بنخالدبنالرحمنعبدأمرائهفمن،أميرأ)12(يومكلالحربعلىيبعثمعاويةكانوكذلك

،الخطاببنعمربناللهوعبيد،الحميريالكلاعوذو،مسلمبنوحبيب،السلميالأعوروأبو

شهرفيوذلك،مرتيناليومفيالناساقتتلوربما،الهمدانيمالكبنوحمزة،السمطبنوشرحبيل

بكماله.الحجةذي

)1(

)2(

)3(

بم)4

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)"ا

11(

12(

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

ط

ط

أ

ط

أ

منه.أحداأحديمنعلاوأورودهعلىاصطلحواثم،قهراووردوهالماءعنفأزاحوهموالرجال

عليه.

لا.وأن

صاحبك.بذلكوصيت

.أخراك

كلامه.وفيوأشرف

.القتالعلى

.تتقدم:

ترجمته.ومصادر(4574/)والطبريأعنوالتصحيح.تحريف،المعتمر:

ترجمته.ومصادرالطبريعنهناوما،حفصة:ط

تحريف.،أيس:

أمير.الحربعلىيبعثيومكلكانمعاويةفعلوكذلك
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بذلك.لهعليأمرعنعباسبناللهعبدالسنةهذهفيبالناسوحج

يكونأمرعلىبينهميصلحأناللهلعل،للمتاركةالناستداعىالمحرمودخلالحجةذوانسلخفلما

تعالى.اللهشاءإن،سنذكرهمافكان،دمائهمحقنفيه

وث!ثيرللثبحسنةخلت5ث!

رضيسفيانأبيبنومعاويةهومتواقفعنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينوأميرالسنةهذهاستهلت

شهرمدةفياقتتلواوقد،الشامبلادشرقيالفراتمنبالقربصفينلهيقالبمكانجنودهفيمنهماكل،عنهالله

ذكرها.يطولحروفي(بينهم)وجرت،مرتيناقتتلواربمابعفالأياموفي،يومكلابكمالهاالحجةذي

إلىأمرهايؤولوموادعةمهادنةبينهميقعأنرجاءالقومتحاجزالمحرمشهردخللماأنهوالمقصود

دمائهم.وحقنالناسبينالصلح

عنالطائيالمجاهد)2(أبوسعدحدثني:قالمخنفأبي(عنهشام)طريقمنجرير)1(ابنفذكر

خصفةبنوزيادربعيبنوشبث،الأرحبيقيسبنويزيدحاتمبنعديبعثعلياأنخليفةبنمحل

أما:عليهوالثناءاللهحمدبعدعديقال-جانبهإلىالعاصبنوعمرو-عليهدخلوافلما،معاويةإلى

به)د(،ويؤمنالدماء)4(بهوتحقنوأمتنا)3(كلمتنابهاللهيجمعأمرإلىندعوكجئناكفإنامعاويةيابعد

وقد،أثراالإسلامفيوأحسنها،سابقةأفضلهاالمسلمينسيدعمكابنإن،البينذاتويصلح،السبل

فانته،شيعتكمنمعكمنوغيرغيركأحذيبقفلم،رأوابالذياللهأرشدهموقد،الناسلهاستجمع

الجمل.يوم(الناسأصابماأمثلوأصحابهاللهيصبكلامعاويةيا

إنيواللهكلا،عدييا)7(واللههيهات،مصلحاتأتولممتهددا)6(جئتإنماكأنك:معاويةلهفقال

قتلته،لمنوإنك،عفانابنعلىالمجلبينلمنإنكواللهأما،بالشنان)9(لييقعقع)8(لا،حربلابن

.(55/)الطبريتاريخ(1)

تحريف.،المجاهدبنسعيد:طفي)2(

وأمرنا.:طفي)3(

دماءنا.وتحقن:أفي(4)

ونأمن.:أفي(5)

.الطبريفيلماموافقةواللفظة.مهددأ:طفي)6(

.الطبريفيولاأفيالجلالةلفظةليست)7(

له.بالشنانيقعقعلامنوأنا:أفي)8(

وأمثال(2261/)الأمثالمجمعفيهومصادره(-شننقعقع)العربيةالأمثالمعجمفيوردقديمعربيمثل)9(

.(2274/)والمستقصى(2124/)الأمثالوجمهرة(69)سلامبنالقاسم
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عليفضلمنفذكراخصفةبنوزيادربعيبنشبثوتكلم،بهاللهيقتلهمفنتكونأنلأرجووإني

الدنيا،فيأزهدولا،بالتقوىأعملقطرجلارأيناماواللهفإناتخالفهولامعاويةيااللهاتق:وقالا

منه.كلهاالخيرلخصالأجمعولا

فأما،والطاعةالجماعةإلىدعوتمونيفإنكمبعدأما:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدمعاويةفتكلم

ونحن؟يقتلهلمأنهيزعموهوعثمانقتلعلىأعانرجلاأطيعفكيفالطاعةوأما،هيفمعناالجماعة

إلىنجيبكمنحنثم،نقتلهمحتىإلينافيدفعهم،قتلته)1(آوىولكنه،بهنتهمهولاعليهذلكنردلا

قاتلهأكنتعمارمنتمكنتلو،معاويةيااللهأنشدك:ربعيبنشبثلهفقال.والجماعةالطاعة

.عثمانبغلامقتلتهكنتولكني،بعثمانقتلتهماسميةابنمنتمكنتلو(واللهأ:معاويةقال؟بعثمان

كواهلها،عنالرؤوستندرحتىعمارقتلإلىتصللاوالسماءالأرضوإله:ربعيبنشبثلهفقال

أضيق.عليككانتذلككانقدولو:معاويةفقال.عليكورحبهاالأرضفضاءويضيق

.قال)12بمافأخبروهعليإلىفذهبوايديهبينمنالقوموخرج

إلىالأخنسبنيزيدبنومعن،السمطبنوشرحبيل.الفهريمسلمةبنحبيبمعاويةوبعث

خليفةكانعفانبنعثمانفإنبعدأما:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمدحبيبفبدأعليهفدخلوا،علي

فقتلتموهعليهفعدوتم،وفاته4(واستبطأتم،حياتهفاستثقلتم،اللهلأمر3(وثبمتاللهبكتابعملمهديا

الناسفيولي،بينهمشورىأمرهمفيكونالناسأمراعتزلثم،تقتلهلمأنكزعمتإنقتلتهإلينافادفع

فإنكفاسكت،العزلوهذاالأمروهذا،لكأملاأنتوما:عليلهفقال.رأيهمعليهجمعمنأمرهم

ولوأنتوما:عليلهفقال،تكرهحيث3(لترينيواللهأما:حبيبلهفقال.لذاكبأهلولاهناكلست

لك.بداماوصوبفصعداذهب،أبقيتإنعليكاللهأبقىلاورجلكبخيلكأجلبت

مطاويفيفإننظروعنهعنهمذلكصحةوفي،عليوبينبينهمجرىطويلاكلاماالسيرأهلذكرثم

يزالاولم(كرهاأالإسلامفيدخلواإنماوأنهم،وأباهمعاويهفيهينتقصماعلي(كلامأمنالكلامذلك

نحن:فقالوا.ظالماولامظلوماقتلعثمانإنأقوللا:ذلكغبونفيقالوأنهذلكوغيرفيهترددفي

أل!مولا!عاتمؤقلالتسعإنك!و:عليئفقال،عندهمنوخرجوا،مظلوماقتلعثمانإنيقللمممننبرأ

أ!/8-أ0:)الخما!هو!ملموت!ملايختنايؤضمنمنلاإتشمعإنضنلتهؤعنألعقىبهدىأنتوما!مذبرينولواإذاألدغأء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.عثمانقتلة:أفي

الخبر.فأخبروه:أفي

وينيب.:(57/)الطبريتاريخفي

واستطلتم.:أفي

مني.لترين:أفي
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وهذا،نبيكموطاعةحقكمفيبالجدمنكمضلالتهمفيبالجدأولىهؤلاءيكنلا:لأصحابهقالثم

عنه.اللهرضيعليعنيصحلاعندي

الشامأهلوقراء)العراقأهلقراءأن:بإسنادهسعدبنعمروطريقمنديزيلابنروىوقد

)؟،،السلمانيعبيدةمنهم(العراققراءمنجماعةوإن،ألفاثلاثينمنقريباوكانواناحيةعسكروا

فقالوا)3(معاويةجاؤواوغيرهم،مسعودبنعتبةبناللهوعبد،قيسعبدبنوعامر،قيسبنوعلقمة

:قال؟قتلهأهو:قالوا،عليا:قال!؟بهتطلبفمن:قالواعثمانبدمأطلب:قال؟تطلبما:له

لمأنيتعلمونوأنتمأقتلهلم!كذب:فقالقالمالهفذكرواعليإلىفانصرفوا،قتلتهوآوى!نعم

عليإلىفرجعوا)3(عليهومالأبقتلهأمرفقدبيدهقتلهيكنلمإن:فقالمعاويةإلىفرجعوا.أقتله

كانفإنمعاويةفقال!،معاويةإلىأفرجعوا.ماليتولاأمرتولاقتلتلاوالله:فقال!،فأخبروهأ

القومتأول:عليفقال(عليإلىأفرجعوا،وجندهعسكرهفيفإنهم،عثمانقتلةمنفليقدناصادقا

معاويةإلىفرجعوا.سبيلعليهمليوليسسلطانهفيوقتلوهلأجلهاالفرقةووقعتفتنةفيالقرآنعليه

هاهنا؟ممنولامنامشورةغيرمندونناالأمرأنفذ)14لهفمايقول!ماعلىالأمركانإن:فقالفأخبروه

ولايتهمعلىالناسشهودفهم،والأنصارالمهاجرين)5(معالناسإنما:عليفقالعليإلىفرجعوا

عصاها،ويشقالأمةعلىيحكممعاويةمثلأدعأنأستحلولست،وبايعونيورضوا)6(،دينهموأمر

فرجعوا؟الأمرهذافييدخلوالموالأنصارالمهاجرينمنهاهنامنبال!ما:فقال!معاويةإلىفرجعوا

تابعنيأوقد،معيوهوإلابدريالأرضوجهعلىوليس،غيرهمدونللبدريينهذاإنما:عليفقال

شهرذلكفييتراسلونفأقاموا:قال!،وأنفسكمدينكممنيغرنكمفلا،(بيأرضيوقدبايعني(و

ويحجز،بعضعلىبعضهمويزحفالقرعةبعدالقرعةذلكغبونفيويقرعونوجماديينالآخرربيع

قال!:.قرعةوثمانينخمسةأشهرثلاثةفيفقرعوا:قال!قتال!(ذلكفيأيكونفلا،القراءبينهم

إنهفوالله؟الرجلهذاتقاتلعلاممعاويةيا:لهفقالامعاويةعلىفدخلاأمامةوأبوالدرداءأبووخرج

أقاتله:فقال!.منكالأمربهذاوأحق!ي!اللهرسولإلىمنكوأقرب،إسلاماأبيكومنمنك)7(أقدم

أهلمنيبايعهمنأولأناثمعثمانقتلةمنفليقدنالهفقولاإليهفاذهبا،قتلتهآوىلأنهعثماندمعلى

عثمانقتلةكلنا:فقالواكثيرخلقفخرجتريانالذينهؤلاء:فقالذلكلهفقالاعليإلىفذهبا،الشام

)1(في

)2(في

)3(في

)4(في

)5(في

)6(في

)7(في

ا

ا

ط

ا

ا

أ

ا

تحريف.؟نيلسماا:

معاوية.إلى:

رجالا.أمر:

:انتهز.

للمهاجرين.تبعالناسإنما:

بي.رضواوقد:

.قدملأ:
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بيوتهما.لزمابلقتالالهميشهدافلمأمامةوأبوالدرداءأبوفرجع:قال.،ويكدناأفليرمناشاءفمن

فيكتبعلياكلهمالقراءيبايعأنمعاويةوخشيرجبكانإذاحتى:بإسنادهسعدبنعمرووقال

فخذواليغرقكمالفراتعليكميفجرأنيريدمعاويةإن!العراقأهلمعشريا:الناصحاللهعبدمن:سهم

هذاإن:فقاللعليوذكروه،بهوتحدثوافقرؤوهالناسفأخذه.العراقأهلجيشفيبهورمى،حذركم

الناسوبلغالفراتجنبفييحفرونفاعلمئتيمعاويةوبعث،فيهمأذلكوشاع،يقعولايكونلاما

كيدكمويوهنيخدعكمأنيريدإنه!ويحكم:فقالعليإلىوفزعواذلكمنالعراقأهل(أفتشوشماذلك

الموضعهذاعن3(نخليئأنمنلابد:فقالوا.مكانهمنخيرلأنهفيهوينزلهذامكانكمعن2(ليزيلكئم

:يقولوهوبهمفنزل-ارتحلمنآخرعليوكان-بجيشهفنزلمعاويةوجاء،منهفارتحلوا

شآم)4(أواليمامةركنإلىقوميعصمتأطعتأنيفلو

الطغامبنوالطغامد(يخالفةأمراأبرمتإذاولكني

رجلايومكلالحربعلىيؤمرعليفجعلالمقاتلةفيشرعواثمالحجةذيشهرإلىفأقاموا:قال

وربما)؟بكمالهالحجةذيشهرفاقتتلواأميرايومكليؤمرمعاويةوكذلك.الأشتريؤمركانمنوأكثر

.(مرتينالأيامبعضفياقتتلوا

القتالعنكافونوالناسومعاويةعليبينتترددالرسلتزللم(ئم):الله)6(رحمهجريرابنقال

الجشميالحارثبنيزيدطالبأبيبنعليفأمر،صلخبينهميقعولمالسنةهذهمنالمحرمانسلخحتى

7(لتراجعوأاستأنيتكمقدإني:لكميقولالمؤمنينأميرإنألا:الشمسغروبعندالشامأهلفنادى

الخائنين.يحبلااللهإنسواءعلىإليكمنبذت)8(قدوإني،تجيبوافلمالحجةعليكموأقمت،الحق

فعبااوعمرومعاويةذلكعندفنهضيناديالمناديسمعوابمافأعلموهمأمرائهمإلىالشامأهلففزع

النخعي،الأشترالكوفةأهلخيلعلىفجعل،ليلتهمنجيشهيعبىءعليوبات،وميسرةميمنةالجيش

سعدبنقيسرجالتهموعلى،حنيفبنسهلالبصرةأهلخيلوعلى،ياسربنعماررجالتهموعلى

لايبدؤواأنالناسإلىعليوتقدم،التميميفدكيسعدبنقرائهموعلى،عتبةبنوهاشم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

فيأ

فيط

فيأ

فيأ

فيأ

ريختا

فيأ

فيأ

:فخاف.

ليزيلكم.خديعتكميريدإنه:

.هذاعننرتحلأنلابد:

.شمام:

يخالفني.:

.(501/)الطبري

الحق.إلىلترجعوا:

.ونبذتإليكمأعددتقدوإني:
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امرأةستريكشفولامدبريتبعولاجريحعلىيذففلاوأنه،الشامأهليبدأحتىبالقتالأ(أحدأ

الميمنةعلىجعلوقد،الليلةتلكصبحمعاويةوبرز،وصلحاءهمالناسأمراءشتمتوإن،تهانولا

السلمي،الأعورأباالمقدمةوعلى،الفهريمسلمةبنحبيبالميسرةوعلى،الحميريالكلاعذيابن

جرير.ابنذكره.قيسبنالضحاكرجالتهموعلى،العاصبنعمرودمشقخيلوعلى

عليبنالحسنبنزيد)3(الباقرجعفرأبيعن،الجعفيجابرطريقمن:ديزيلد((ابن)وروى

عمروبنسفيانمقدمتهعلىواستعمل،علينحومعاويةسار،عليسيرمعاويةبلغلما:قالوا.وغيرهما

ابنوزاد.صفين)4(جانبإلىسائرينجميعاتوافواحتىأرطاةأبيبنبسرالساقةوعلىالسلميالأعورأبا

عمر،بناللهعبيدالخيلوعلىبسرا،الساقةوعلى،السلميالأعورأباالمقدمةعلىجعل:فقالالكلبي

بنيزيدرجالتهاوعلى،مسلمةبنحبيبالميمنةعلىوجعل،الوليدبنخالدبنالرحمنعبدإلىاللواءودفع

وعلى،الطائيسعدبنحابسرجالتهاوعلى،العاصبنعمروبناللهعبدالميسرةوعلى،(هالعنسيئزحر

اذحمصأهل6(علىوجعل،البجليكرزبنلبيدبنيزيدرجالتهموعلىقيسبنالضحاكدمشقخيل

:قال)7(ثمعليهوأثنىاللهفحمدخطيباالناسفيمعاويةوقاممخلد،بنمسلمةفلسطينأهلوعلىالكلاع

إلاالحجازأهلأكابدولابالصبرإلاالعراقأهلحربأضبطولابالطاعةإلاالشامأصبتماوالله!الناسأيها

الشامويأخذواالعراقليمنعواالقوموسار،العراقوتأخذواالشاملتمنعواوسرتمتهيأتموقد،باللطف

القومأنمعبصائرها،ولاالشامأهلخبرةللعراقولاأموالها،ولاالعراقفيرجاء)8(للشامماولعمري

غلبواغلبوكموإنوصبركمأناتكممنإلا9(تغلبوألمغلبتموهمفإنغيركمبعدكموليس،أعدادهموبعدهم

وإنما،مصرأهلوقسوة،الحجازأهلوبصائراليمنأهلورقة،العراقأهلبكيدلاقوكموالقومبعدكممن

خطبةعليابلغوقد(128:اي!صأفأ!واضبروآبالله(ا.اشتعينمالقؤمهموسىقال)اليومينصرمنغداينصر

.الشامأهلإلىبالنسبةبكثرتهموشجعهمبالصبرومدحهمالجهادعلىفحرضهمأصحابهفي(1فقام)1معاوية

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1"(

)11(

.واحدأيبدؤوالا:افي

وهوصفينكتابهمن-والنقل،ثقة،حافظ،إمام،إسحاقأبو،الهمذانيعليبنالحسينبنإبراهيمهو

.(13184/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته-مفقود

.318()5/سعدابنطبقاتفيوترجمته،خطأ"يزيد":طفي

صفين.جانبإلىصريربفناجميعاتوافقواحتى:أفي

العبسي.:أفي

حمص.أهلوعلى:أفي

.فقالخطيبا:أفي

.العراقرجال:طفي

تغلبوهم.فليس:أفي

الصابرين.معاللهإن:آخرهاوفي،الكلمةهذهعندأفيالايةتبدأ

.الجهادعلىوحضهمخطيباأيضاأصحابهفيقام..بلغفلما:أفي
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(الشامإلىاعليسار:قالواوغيرهماحسن)1(بنوزيدالباقرجعفرأبيعن:الجعفيجابرقال

عليأقبل:غيرهموقال.الشامأهلمنمنهمنحوفيمعاويةوأقبلالعراقأهلمنألفاوخمسينمئةفي

تعاقدوقد-كتابهفيديزيلابنرواها)2(-ألفاوثلاثينألفمئةفيمعاويةوأقبل،يزيدونأوألفمئةفي

ومعهم)3(صفوفخمسةهؤلاءوكان،بالعمائمأنفسهمفعقلوايفروالاأنعلىالشامأهلمنجماعة

منيومأولالصفةهذهعلىفتواقفواأيضاصفاعشرأحدكانواالعراقأهلوكذلكآخرينصفوفستة

الحربوأمير،(النخعي)الأشتر(للعراقيينايومئذالحربأميروكان،الأربعاءيومذلكوكانصفر

وقديومهماخرمنتراجعواثمشديداقتالااليومذلكفاقتتلوا،مسلمةبنحبيبللشاميين)4(يومئذ

أهلحربوأميرالخميسيومالغدمنأصبحواثم،القتالفيوتكافؤوابعضمنبعضهمانتصف

علىالخيلتحملشديداقتالافاقتتلواالسلميالأعورأبايومئذالشاميينوأمير،عتبةبنهاشم()العراق

خرجثموتكافؤواللاخرالفريقينمنكلصبروقديومهمآخرمنتراجعواثمالرجالعلىوالرجالالخيل

العاصبنعمروإليه)6(وخرجالعراقأهلناحيةمنياسربنعمار-الجمعةيوموهو-الثالثاليومفي

بنزيادوبارزموقفهعنفأزالهالعاصبنعمروعلىعماروحملشديداقتالاالناسفاقتتلالشاميينفي

منهماواحدكلفانصرف،أممنأخوانهمافإذاتعارفاتوافقافلمارجلاالخيالةعلىوكانالحارثيالنضر

الرابعاليومفيوخرج،لصاحبهفريقكلصبروقدالعشيمنالناسوتراجع،صاحبهوتركقومهإلى

جهةمنكثيرفيإليهفخرجعظيمجمعومعه)7(-الحنفيةابنوهو-عليبنمحمد-السبتيوموهو-

نأالحنفيةابنمن)8(فطلبعمربناللهعبيدوبرز،شديداقتالاالناسفاقتتل،عمربناللهعبيدالشاميين

،(عمربنااللهوعبيدابنكمحمدقالوا؟المبارزمن:عليقاليقترباأنكادافلما؟إليهفبرزإليهيبرز

قالإليتقدملهفقال(عمربنا)9(اللهعبيدإلىوتقدميتوقفأنابنهوأمردابتهحركعليأإنفيقال

الناسوتحاجزعليعنهفرجع!لا:فقال،بلى:فقال،مبارزتكفيليحاجةلا:له،اللهعبيدأ

ذلك.يومهم

بنالوليدالشاميينوفيعباسبناللهعبدالعراقيينفي-الأحديوموهو-الخامساليومفيخرجثم

)1(في

)2(في

)3(في

)4(في

)5(في

)6(في

)7(في

)8(في

)9(في

خطأ."أن!بنزيد":ط

ذلك.وذكر:أ

.صفوفخمسوكانوا:أ

الشاميين.وأميرعليجهةمنالأشتريومئذ:أ

العراقيين.حربوأمير:أ

...وخرجعليجهةمنياسر:أ

خطأ.؟الحنفيةبنعليبنمحمد:أ

فطلب.الشاميينمنكثيرجحفلفيالخطاببنعمربناللهعبيدالشاميينجهةمنإليهفخرج:أ

الله.عبيدإلىعليوتقدمعنهيكفأنابنهوأمر:أ
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قتلتم:ويقولمخنفأبوذكرهفيماعباسابنمنينالالوليدوجعل،شديداقتالاالناسواقتتل،عقبة

عليه،فأبىإليفابرز:عباسابنلهفقال.عليكمناصرنااللهإنووالله،طلبتمماتنالواولمخليفتكم

عنه.اللهرضيبنفسهشديداقتالايومئذقاتلعباسابنإنويقال

بنأسعدبنقيس)1(العراقيينجهةمنالناسوعلى-الاثنينيوموهو-السادساليومفيخرجثم

.تراجعواثموتصابرواأيضأشديداقتالافاقتتلواالكلاعذيابنالشامأهلجهةومن،(عبادة

منأقرنهإليهوخرج-(عليجهةمنأالثلاثاءيوموهو-السابعاليومفيالنخعيالأشترخرجثم

كلها.الأيامهذهفيأحداأحديغلبولمأيضاشديداقتالافاقتتلوامسلمةبنحبيب(معاويةجهة

متىحتى:قالعلياأن:وهببنزيدعن،الجهنيأعينبنمالكحدئني:مخنفأبوقال

الذيدنهالحمد:فقالالعصربعدالأربعاء)2(عشيةالناسفيقامثم؟بأجمعناالقومهؤلاءنناهضلا

)3(
فيالأمةتنازعتولا،خلقهمناثناناختلفماشاءلو،الناقضونينقضهلمأبرمومانقضمايبرم

بيننا)4(وجمعتالأقدارالقوموهؤلاءساقتناوقد،فضلهالفضلذاالمفضولجحدولا،أمرهمنشيء

اللهيكذبحتىالتغيير)5(منهوكانالنقمةلعجلشاءفلوومسمعبمرأىربنامنفنحن،المكانهذافي

القراردارهيعندهالآخرةوجعل،الأعمالدارالدنياجعلولكنه،مصيرهأينالحقويعلم،الظلم

الليلةفأطيلواغداالقوملاقواوإنكمألا(31:النجمأمهوبآلحستنىأحسنواالذين!تجزىعلوابماأسئواائذينليخزى!!

صادقين.وكونواوالحزمبالجدوالقوهم)6(والصبرالنصراللهواسألوا،القرآنتلاوةوأكئروا،القيام

يصلحونها.ونبالهمورماحهمسيوفهمإلىالناسفوثب:قال

(أرصمنأ:يقولفجعل)8(يصنعونمافرأىالتغلبي)7(جعيلبنكعبكذلكوهمبالناسومر:قال

غلبلمنغدامجموعوالملكعجبأمرفيالأمةأصبحت

العربأعلامتهلكغداإنكذبغيرصادقاقولافقلت

ولمحد،أرادكماعباهمقدجيشهفيمعاويةوركب،أرادكماعباهمقدجنودهفيعليأصبحئم:قال

أ:)1(في

تارفي)2(

:أفي)3(

فيط)4(

فيط)5(

فيط)6(

فيط)7(

فيط)8(

العراقيين.علىعليجهةمنالإثنين

العصر.بعدالأربعاءليلةالثلاثاءعشية(513/)الطبرييخ

نقض.ماأحديبرملا

فلقت.:(513/)الطبريتاريخوفي،وألقت:

التعسير.:

.والقوة:

.(541/)للطبريموافقهناوما؟جعل:

.يصفون:
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بعض،إلىبعضهمالناسزحفثمأالشامأهلمنأختهاتكفيهأنالعراقأهلمنقبيلةكلعليأمر

وأصبح،العشيعندتحاجزواثم،أحداأحديغلبولاأحدمنأحديفرلاعظيماقتالاالناس)1(فتقاتل

رواهفيماعليفقال،بوجوههمفاستقبلوهالشامأهلاستقبلثم،القتالوباكربغلسالفجرفصلىعلي

جعلتهالذيالمكفوفالمحفوظالسقفرباللهم:وهببنزيدعن،أعينبنمالكعنمخنفأبو

الملائكةمنسبطافيهوجعلت،النجومومنازلوالقمرالشمسمجرىفيهوجعلت،والنهارلليلسقفا

يحصىلاوما،)2(والأنعاموالهوامللأنامقراراجعلتهاالتيالأرضاهذهاورب،العبادةيسأمونلا

ورب،الناسينفعبماالبحرفيتجريالتيالفلكورب،العظيمخلقكمننرى)3(لاومانرىمما

الرواسيالجبالورب،بالعالمالمحيطالمسجورالبحرورب،والأرضالسماءبينالمسخرالسحاب

وسددناوالفسادالبغيفجنبناعدوناعلىأظهرتناإن،متاعا،ومنافعأوللخلقأوتاداللأرضجعلتهاالتي

فيوهوعليتقدمثم.الفتنةمنأصحابيبقيةوجنبالشهادةفارزقني)4(عليناأظهرتهموإن،للحق

وعلى،عباسبناللهعبدالميسرةوعلى،بديلبناللهعبديومئذميمنتهوعلىالمدينةأهلفيالقلب

وقد-معاويةوأقبل،القومنحو)5(بهمفزحفراياتهمعلىوالناس،سعدبنوقيسياسربنعمارالقراء

أميربديلبناللهعبدوحمل،عظيموأمرمهولموطنفيالناسفتواقف-الموتعلىالشامأهلبايعه

القلب،إلىألجأهحتىابديلابنافاضطره،مسلمةبنحبيبوعليهاالشامأهلميسرةعلىعليميمنة

،والجهادالصبرعلىويحثهمالقتالعلىيحرضهمالناسفيخطيبابديلبنالثهعبدوقام،معاويةوفيه

كلوقام،الشامأهلقتالعلىوحثهم،والجهادوالثباتالصبرعلىالناسعليالمؤمنينأميروحرض

تعالى:قولهذلكفمن،القرآنمنمتفرقةأماكنمنالقتالآياتعليهموتلا،يحرضهمأصحابهفيأمير

قدموا:قال)6(ثم(4:الصتأ!مزصوص!بنمق؟نهو!فاءسبيلهفىيمنلوتائذلىيحباللهإن)

الرماحأطرافإلىوألبوا،الهامعنللسيوفأنكأفإنه،الأضراسعلىوعضواالحاسروأخرواالمدارع

أطردفإنهالأصواتوأميتوا،للقلب)7(وأثبتللجأشأربطفإنهالأبصاروغضوا،للأسنةأفوقفإنه

)9(شجعانكم.بأيديإلاتجعلوهاولاتزيلوهاولاتميلوهالاراياتكم،بالوقار)8(وأولىللفشل

أ:)1(في

أ:)2(في

أ:)3(في

أ:)4(في

)د(فيط

ةرلعباا(6)

فيط(7)

:أفي(8)

:أفي(9)

قتلا.فتقاتلوا

.والهواموالأنعامللأنامقرارا

.يرىلاوممايرىمما

فارزقنا.

.القومإلى:

.أفيعماهنامختلفة

واسكن.:

.وأمسكوا

.بيديإلا
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ذكرحتىخلقاوقتلوقاتلصفينأيامفيبارزعنهاللهرضيعلياأنوغيرهمالتاريخعلماءذكروقد

وضعهمثمامبارزةأالعراقأهلمنأربعةقتلالصباحبنكريبأنذلكفمن،خمسمئةقتلأنهبعضهم

هل:عليقالثمفقتلهعليئضربهثمساعةفتجاولاعليئإليهفبرز؟مبارزمنهل:نادىثمقدميهتحت

ثم،فقتلهالكلاعيالحارثبنروادإليهبرزثم،فقتلهالحميريوداعةبنالحارثإليهفبرز؟مبارزمن

ثم(0491البقرةأ!قصام!والحرمت):تعالىقولهعلي(فتلا)1.فقتلهالقيسيالمطلببنالمطاعإليهبرز

معاويةاياأ:العاصبنعمرولهفقال،وبينكبينيالعربتفنيولاإليابرز!معاويةياويحك:نادى

وإنما،قطيقهرلمعلياأنعلمتلقدوالله:معاويةلهفقال،الأربعةهؤلاءبقتلأثخنقدفإنهاغتنمه

.يخدعمثليفليس!إليكاذهب،بعديمنالخلافةلتصيبقتليأردت

فرجعسوءتهفبدتالأرضإلىفألقاهبالرمحفضربهيوماالعاصبنعمروعلىحملعلياأنوذكروا

لا!:قالوا؟هوماأتدرون:فقال؟عنهرجعتالمؤمنينأميريامالك:أصحابهلهفقال(عليأعنه

معاويةإلىعمرورجعفلما،عنهفرجعتبالرحمفذكرنيبسوءتهتلقانيالعاصبنعمروهذا)2(:قال

استك.واحمداللهاحمد:لهقال

عن،شمربنعمروحدثنا،نصر)4(حدثنا)3(،يحيىحدثنا:ديزيلبنالحسينبنإبراهيموقال

تخافونأماصفينيوملأصحابهيقولوهوعلياأسمعلكأنيوالله:قالالأنصارينميرعن،الجعفيجابر

القتلامنأبيدهأصاببرئيسسمعناماوالله:قالثميدعوالقبلةإلىانفتلثم،متىحتىاللهمقت

حتىبالسيففيضربيخرج،رجلخمسمئةعلىزيادةالعادونذكرفيماقتلإنهيومئذعليأصابما

سمعتأنيعنهيحجزنيولكنأقلعهأنهممتلقدوالله،وإليكماللهإلىمعذرة:فيقوليجيءثمينحني

به.يرجعثمفيصفحهفيأخذه:قال")د(عليإلافتىولاالفقارذوإلاسيفلا":يقول!لمج!اللهرسول

منكر.وحديثضعيفإسنادوهذا

معصفينحضرمنأخبرهأنهحبيببنيزيدعن،الليثأخبرني،وهبابن(حدثنا)يحيىوحدثنا

ومعاوية.علي

صفينشهدنا:قاللقيطبنربيعةعن،حبيبأبيبنيزيدعن،لهيعةابنوأخبرني:وهبابنقال

عبيطا.دمأعليناالسماءفمطرتقالومعاويةعليمع

تلا.ثم:أفي)1(

.عمروهو:قال:قالوا؟هومنأتدرون:أفي2()

نصر.بنيحيىثنا:أفي)3(

."صفين"كتابصاحبالكذابالمنقريمزاحمبننصرهو(4)

.أبداهذاقالمافعلي،ضعيف،الجعفييزيدبنوجابر،كذاب،شمربنعمروافتهموضوعحديثوهو()5
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فتمتلىء:لهيعةابنقالوالانيةبالصحافليأخذونهكانواإنحتى:حديثهفيالليثقال

ونهريقها.

)2(القلبإلىأضافهاحتىمسلمةبنحبيبفيهاالتيالميسرةكسر)1(بديربناللهعبدأنذكرناوقد

ابنعلى(والكرة)بالحملةيأمرهمعاويةإليهوبعثالكرةعلىحبيبايعاونواأنالشجعانمعاويةفأمر

عنوانكشفواأماكنهمعنفأزالوهم)العراقأهلميمنةعلىالشجعانمنمعهبمنحبيبفحمل،بديل

إلاالقبائلتلكمنعليمعيبقولم،(العراقأهلبقيةوانجفلثلاثمئةزهاءإلامعهيبقلمحتىأميرهم

جعلتحتىمنهالشامأهلواقتربعنهاللهرضيعليمعربيعةوثبت،حنيفبنسهلوعليهممكة)3(أهل

بنوهوحولهعليايريدوأقبلالأمويفقتلهلعليمولىفاعترضهأميةلبنيمولىإليهوتقدم،إليهتصلنبالهم

فكسرالأرضعلىألقاهثمفرفعهبيدهعليأخذهعليإلىوصلفلما،حنفيةبنومحمدوالحسينالحسن

:(معهواقفوهو)ابنهللحسنعليفقالفقتلاه(بأسيافهما)ومحمدالحسينوابتدرهومنكبهعضده

فجعلالشامأهلعليإلىوأسرع(المؤمنينأميريا)أمرهكفياني:فقالصنعاكماتصنعأنمنعكما

سعيتلوأبتيا:الحسنابنهلهفقال،هينتهعلىسائرهوبل،مشيتهفيسرعةمنهقربهميزيدلاعلي

إليهبهيعجلولاالسعي)5(عنهبهيبطىءولايعدوهلنيومالأبيكإنبنييا:فقالهذه)4(مشيتكمنأكثر

نأالنخعيالأشترأمرعلياإنثماالموتاعليهوقعأوالموتعلىوقعيباليماواللهأباكإنالمشي

ويوبخهميؤنبهمفجعل)7(العراقمنالمنهزميناستقبلحتى)6(فأسرعفسارفيردهمالمنهزمينيلحق

يزلفلمهزيمتهمفييستمرونواخرون)8(تتابعهطائفةفجعلالكرةعلىمنهموالشجعانالقبائلويحرض

ولاكشفهاإلااالشاميينمناقبيلةيلقىلا)9(فجعلالناسمنعظيمخلقعليهاجتمعحتىدأبهذلك

مكانهمفيثبتواقدثلاثمئةمننحوومعهبديلبناللهعبدوهوالميمنةأجميرإلىانتهىحتىردهاإلاطائفة

وذلكالناسمنكثيرتراجعحتىبهمفتقدم،عليهفالتفواصالححي1(فقالوا)المؤمنينأميرعنفسألوا

مكانهيثبتأنالأشترفأمرهالشامأهلإلىيتقدمأنبديلابنوأراد،)11(الغروبإلىالعصرصلاةبينما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

كسر.بديلابنذكروقدوثهراق:أفي

القلب.فيأدخلهاحتى:أفي

المدينة.:أفي

.هذامنأكثر:أفي

عند.:طفي

.سوقبأسرعفساقفيردهم:أفي

أيديهم.بينمن:أفيبعدها

هزيمتهم.فيآخرونواستمرطائفةفتابعه:أفي

فجعل.الشامأهلإلىبهمفرجععظيمجمعمنهمعليه:أفي

.فقالالمؤمنينأميرعنفسألوه

.المغرب:أفي
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يدهوفيأصحابهأمامواقفاوجدهإليهانتهىفلما،معاويةنحووحمل،(بديلابن)عليهفأبىلهخيرفإنه

إلىوألقوهفقتلوهمنهمجماعة)1(عليهحملبديلابناقتربفلما،الجبالأمثالكتائبوحولهسيفان

لأصحابه:معاويةقالأصحابهانهزم)2(فلما،مجروحوأكثرهممنهزمينأصحابهوفر،قتيلاالأرض

معاوية:فقال،بديلبناللهعبدهوفإذاإليهمعاويةفتقدميعرفوهفلمإليهفجاؤوا،أميرهمإلىانظروا

ا!طودل(منأ:الطائي)4(حاتموهو،الشاعرقالكماوالله)3(هذا

شمراالحرببهيومأشمرتوإنعضهاالحرببهعضتإنالحربأخو

تأمرا)6(ماإذايحميالأشبالذوكذلكلقاؤهحان)5(الموتماإذاويحمي

فتقطرالسهمهاالمنايارمتهذمارهيحميكانهزبركليث

الخمسةالصفوفخالطحتىالحملةفصدق،المنهزمينمنمعهرجعبمنالنخعيالأشترحملثم

بينهوبقيأربعةمنهمفخرق،معاويةحولوهميفروالاأن(والموتعلىوتعاهدواأتعاقدواالذين

أمهوهيالإطنابةابنقولإلاثبتنيفماأفرأنوكدت،عظيماهولافرأيتالأشترقال،صفمعاويةوبين

9ض(الىأ!أ:7(جاهليوهوالأنصارمنمعههووكانبلقينمن

المشيحالبطلعلىوإقداميبلائيوأبىعفتيليأبت

السميحالرجلول(هامةوضربيماليالمكروهعلىوإعطائي

تستريحيأوتحمديمكانكوجاشتجشأتكلماوقولي

الموقف.ذلكفيثبتنيالذيفهذا:قال

صفالشاملأهليبقفلم،واحدةحملةحملواالعراقأهلأنكتابهفيروىديزيلابنأنوالعجب

الركابفيرجليوضعتفلما:معاويةقال،عليهلينجوبفرسهفدعامعاويةإلىأفضواحتىأزالوهإلا

الإطثابة:بنعمروبأبياتتمثلت

الربيحبالثمنالحمدوأخذيبلائيوأبىعفتيليأبت

المشيحالبطلهامةوضربيماليالمكروهعلىوإعطائي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

إليه.تقدم:طفي

أميرهم.منانظروا:لأصحابهمعاويةقالانهزموافلما:أفي

والله.وهذا،بديلبناللهعبدهذا:قال،فعرفهمعاويةإليهفتقدم:أفي

.(542/)الطبريتاريخفيلأولاوالبيت(132)حاتمديوان

.لقاؤهكان:طفي

.فراماإدا:أفي

.(542/)الطبريتاريخفيالأبيات

البطل.هامة:أفي
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تستريحيأوتحمديمكانكوجاشتجشأتكلماوقولي

قال:فثبت.

:عمرولهفقال،فخروغداصبراليوم:فقال،صفينيومأالعاصبنعمروإلىمعاويةونظر

.الآخرةخيرأصيبأنأرجووأناالدنياخيرفأصبت:معاويةقال.صدقت

معاوية،عن،حاطببنالرحمنعبدعن،بكرأبيبناللهعبدعن،إسحاقبنمحمدورواه

إمرةولكعليهأنتماعلىاتبعني:لهفقاللعليالخيالةأميروهوالمعتمربنخالدإلىمعاويةوبعث

لماعلياإنثم،(اللهرحمهخالدإليهايصلفلمالعراقولاه))1(معاويةوليفلما،فيهافطمع،العراق

أهلتراجعثموثبتهمالناسوحرضبعضهموعذربعضهمفأنبالناسإلىرجعاجتمعتقدالميمنةرأى

فقتلالشجعانوتبارز،وصالواالشاميينفيوجالوا،بينهمالحربرحىودارتشملهمفاجتمعالعراق

بناللهعبيد!2(اليومهذافيقتلممنوقيل01راجعونإليهوإناللهفإناالفريقينمنالأعيانمنكثيوخلق

بن()الحسينبنإبراهيمذكروقد،)3(العراقيينمنقتلهفيمنواختلفوا،الشاميينمنالخطاببنعمر

بنتأسماءامرأتيه)4(أحضر،معاويةجهةمنأالحربعلىأميرايومئذخرجلمااللهعبيدأنديزيل

قتالهإلىلينظراراحلتينفيوراءهفوقفتا-الشيبانيقبيصةبنءهانىبثتوبحريةالتميميحاجببنعطارد

عليهفشدوا،التيميخصفةبنزيادوعليهمالكوفةربيعةالعراقيينجيش(كمنفواجهته،وقوتهوشجاعته

طنب)7(فبقيخيمةلأميرهمفضربواربيعةونزلت،أصحابهعنهانهزمبعدمافقتلوهواحد)6(رجلشدة

وبكتاعليهوقفتاحتىتولولانامرأتاهوجاءت،،عمربنأاللهعبيدبرجلفشدوهوتدألهيجدوالممنها

وذأيضامعهوقتلهودجهمافيمعهمافاحتملتاهلهما)8(فأطلقهالأميرإلىبحريةامرأتهوشفعت،عنده

)9(جعيلبنكعبيقول،الخطاببنأعمربناللهعبيدمقتلففي:الشعبيوقال،،الحميريأالكلاع

الطويل(عنأ:(01)التغلبي

واقفوهوخيلهولتبصفينلفارسالعيونتبكيإنماألا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

عليا.إندم،شيئايعطهلممعاويةوليفلما:أفي

منهم.:أفيالحاصرتينبينمابدل

هو.منالعراقأهلمنقاتلهمن:أفي

امرأته.:أفي

جيش.فواجهه:أفي

.واحدةشدة:أفي

له.يجدوالمطنبفيهابقي:أفي

يطلقه.أنالأميرإلى:أفي

تحريف.،جعل:طفي

.(537/)الطبريتاريخفيالأولىالثلاثةالأبيات
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المتالفأخطأتهلوفتئوكانوائلأسيافأسماءمنتبدل

نوازف)1(والعروقدماهتسيلثاويابالقاعاللهعبيدتركن

الكفائفالقميصجيبمنلاحكماديممنشآبيبويغشاهينوء

شارفالمناقبأربابالموتلدىمحملىعمابنحولصبرتوقد

المصاحفالأكففوقرقتوحتىصبرهماللهرأىحتىبرحوافما

فيها:غيرهوزاد

عارفبالذلاليومبعدفإنكوثيقةبغيرتنهضلامعاوي

.قصداتركناهاالهجاءمنأنواعفيهابقصيدةالأسديجهمأبوأجابهوقد
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عنهاللهرضيياسوبنعمارمقتل

وبان.الشامأهلقتلهطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرمععنهاللهرضيياسربنعمارمقتلوهذا

معاويةوأنمحقعلياأنبذلكوبان،الباغيةالفئةتقتلهأنهمن!ي!الرسولبهأخبرماسزبذلكوظهر

.النبوة)2(دلائلمنذلكفيوما،باغ

الجهني،وهببنزيدعن،الجهنيأعينبنمالكحدثني،مخنفأبيطريقمن3(جريزابنذكر

منعصابةفأتته:قال،ولدولامالإلى)4(يلويولااللهرضوانيبتغيمن،أينأ:يومئذقالعماراأن

مظلومأ،قتلأنهويزعمونعثماندميبتغونالذينالقومهؤلاءنحوبنااقصدواالناسأيها:فقالالناس

الآخرةواستمرؤواواستحلوهاالدنياذاقواالقومولكن،بثأرهالأخذولابدمهالأخذقصدهمماوالله

يكنولم،وشهواتهمدنياهممنفيهيتمرغونماوبينبينهمحاللزمهمإذاالحقأنوعلموا،فقلوها

خشيةقلوبهممنتمكنتولا،عليهمالولايةولالهمالناسطاعةبهايستحقونالإسلامفيسابقةللقوم

وتحمله،فيهاالعلووطلبالدنياإرادةعنوتعقله،الشهواتنيلعنقلبهمنتمكنتمنتمنعالتيالله

جبابرةبذلكليكونوا،مظلوماقتلإمامنابقولهمأتباعهمفخدعوا،أهلهإلىوالميلالحقاتباععلى

وأخسأذلولكانوارجلانالناسمنتبعهمماذلكولولا،ترونمابهابلغوامكيد!وتلك،ملوكا

ذكراواذكروه،جميلاسيرااللهإلىفسيروا،الغافلينأسماعفيحلاوةلهالباطلقولولكن،وأقل

.كثيرا

)2(

)3(

)4(

.الذوارفالعروقالخرقدمتمج:الطبريورواية،إقواءالروايةهذهوفي،ذوارفعروقمن:أفي

.النبوةدلائلبذلكوظهر:أفي

.(538/)الطبريتاريخ

مال!.إلىيئوبولا.(593/)الطبريتاريخوفي.يلويولاربهرضوانيبتغيمن:طفي
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كلامهمنوذكروا،ووعظهماوأنبهما)1(فلامهماعمربناللهوعبيدالعاصبنعمروفلقيهتقدمثم

أعلم.فالله،غلظةفيهمالهما

بناللهعبدسمعت،مرةبنعمروعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

والذي:فقال،ترعدويدهبيده)3(الحربةآخذاطوالاآدمكبيراشيخأصفينيومعمارارأيت:يقولسلمة

ضربونالوبيدهنفسيوالذي،الرابعةوهذهمراتثلاث!يماللهرسولمعالرايةبهذهقاتلتلقدبيدهنفسي

الضلالة.علىوأنهم،الحقعلىمصلحيناأنلعرفتهجر)4(سعفاتبنايبلغواحتى

حدثني:قال،وحجاج.شعبةحدثنا،جعفر(بنمحمد)حدثنا:(أحمد)5(لإماما)وقال

عبادبنقيسعن،نضرةأباسمعت:حجاجقال.نضرةأبيعنيحدثقتادةسمعت:قال،شعبة

عهدأو،ويصيبيخطىءالرأيفإن،رأيتموهرأيا)6(عليمعقتالكمأرأيت:ياسربنلعمارقلت:قال

كافة.الناسإلىيعهدهلمشيئأ!يماللهرسولإليناعهدما:فقال؟!يماللهرسولإليكمعهده

المنافقين.فيحذيفةعنعمارعنتماموله.شعبةحديثمن:)7(مسلمرواهوقد

سويد،بنالحارثمنهم،التابعينمنجماعةعنوغيرهما)8(الصحيحينفيثبتكماوهذا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وانتهرهما.:أفي

مرةبنعمرووسماع،اختلطقدالمراديمسلمةبناللهعبدفإن،ضعيفوإسناده(4931/)أحمدالإماممسند

حديثه.فييتابعلا:البخاريقالولذلك،الاختلاطبعدمنه

الراية.:أفي

النخيل.أغصان-بالتحريك-سعفةجمع:وسعفات.شعفات:المسندفي

صحيح.حديثوهو(4532/)أحمدالإماممسند

.رأي:أفي

المنافقين.صفاتفي(16)(9277)مسلمصحيح

،الجهادفي(4703و)،العلمفي(111)والبخاري(1/97)مسندهفيوأحمد(04)الحميديأخرجه

في(824/)والنسائي،الدياتفي(1412)والترمذي)0137(رقمومسلم،الدياتفي(1596و)

...عليعن،جحيفةأبيعن،الشعبيعن،مطرفعنطرقمن،الدياتفي(2658)ماجهوابن،القسامة

بنسعيدأخبرنا،سعيدبنيحيىطريقمنالدياتفي(0453)داودوأبو(1122/)مسندهفيأحمدوأخرجه

..عبادبنقيسعنالحسنعن،قتادةعن،عروبةأبي

القسامة،في(823/)والنسائي(1122/)المسندعلىزوائدهفيوابنه(1911/)مسندهفيأحمدوأخرجه

علي.عن،الأعرجحسانأبيعنقتادةطريقمن

عن،شريكبنيزيدأبيهعن،التيميإبراهيمعن،الأعمشعنطريقينمن(126-1051/)أحمدوأخرجه

..علي

بنالحارثعن،التيميإبراهيمعن،سليمانعن،شعبةحدئنا،جعفربنمحمدعن(1151/)أحمدوأخرجه

سويد.
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وغيرهمالأعرجحسانوأبو،شريكبنويزيد،السوائياللهعبدبنوهبجحيفةوأبو،عبادةبنوقيس

:فقال؟الناسإلىيعهدهلم!صاللهرسولإليكمعهدهشيءعندكمهل:لعليقلت:قالمنهمكلاأن

قلت:،الصحيفةهذهفيوما،القرآنفيعبدااللهيؤتيهفهماإلا،النسمةوبرأالحبةفلقوالذيلا

بينماحرمالمدينةوأن،بكافرمسلميقتللاوأن،الأسيروفكاكالعقلفيهافإذا؟الصحيفةهذهفيوما

.ثورإلىثبير

عن،مسلمبنسفيانعن،وائلأبيعن،الأعمشحديثمنأيضا)1(الصحيحينفيوثبت

جندلأبييومرأيتنيفلقد،الدينعلىالرأياتهموا!الناسأيهايا:صفينيومقالأنهحنيفبنسهل

إلايقطعنالأمرأسلمنامنذعواتقناعلىسيوفناحملناماووالله،أمرهع!ي!اللهرسولعلىلرددتأقدرولو

له.نباليكيفندريلاغيرهلناانفتحإلاخصمامنهنسدلافإنا،هذاأمرناغير،نعرفهأمرإلىبناأسهل

:قال،البختريأبيعن،ثابتأبيبنحبيبعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)2(وقال

الدنيامنتشربهاشربةاخر":قال!ي!اللهرسولفإن،لبنبشربةإئتوني:فقالصفينيومعمارقام

."لبنشربة)

عماراأنالبختريأبيعن،حبيبعن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

."أموت8*حين)(لبناأشربهشراباخر":ليقالاللهرسولإن:وقالفضحكلبنبشربة(أتي

جابرعن،شمربنعمروحدثنا،نصر)5(حدثنا،يحيىحدثنا:ديزيلبنالحسينبنإبراهيموقال

ابنعليهفحملعليهمياسربنعمارحملثم:قال:قيسبنالأحنفعنالشعبيسمعت:قالالجعفي

وذكانوقد.رأسهفاحتزحوىابنوأما،فطعنهالغاديةأبوفأما،الفزاريالغاديةوأبوالسكسكيحوى

الباغية،الفئةتقتلك":ياسربنلعمارع!يواللهرسولقال:يقولالعاصبنعمروقولسمعالكلاع

لهفيقول؟!عمروياهذاما!)6(ويحك:لعمرويقولالكلاعذوفكان"لبنصاعتشربهاشربةوآخر

بقتلأدريما:لمعاويةعمروقالالكلاعذيبعدعمارأصيبفلما:قال.إليناسيرجعإنه:عمرو

الشامأهلبعامةلمالعمارقتلبعدالكلاعذوبقيلووالله،الكلاعذيأوعماربقتل،فرحاأشدأناأيهما

قتلتأنا:وعمرولمعاويةفيقولرجليجيءيزاللاوكان:قال.جندناعليناولأفسد(عليإلىا

والسير.الجهادفي(49)(1785)مسلموصحيح،المغازيفي(9184)البخاريصحيح(1)

صحيح.حديثوهو،(4931/)أحمدالإماممسند)2(

.(4931/)أحمدالإماممسند)3(

حتى.:المسندفي)4(

صاحبالكذابالمنقريمزاحمابنهوونصر،الكرابيسيااللهعبدابنهوفيحيى،خطأ"نصربنيحيى":طفي)5(

.مرةغيرالإسنادهذاتقدموقد،"صفين"كتاب

.عمروياويحكماهذالعمرويقول:أفي)6(
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:يقولسمعتهأنافقالحوى(ابناجاءحتىفيخلطون؟يقولسمعتهفما:عمرولهفيقولعمارا

وحزبهمحمداالأحبهألقىاليوم

ولقديداكظفرتماواللهأما،رويدا:له)2(قالثم،)1(لصاحبهإنكأنتصدقت:عمرولهفقال

ربك.أسخطت

عن،بكرأبيبناللهعبدعن،إسحاقبنمحمدعن،يوسفأبيطريقمنديزيلابنروىوقد

الفئةتقتلك":لعمارقال!ي!اللهرسولأن:العاصبنعمروعن،أبيهعن،الكنديالرحمنعبد

."الباغية

بنوحبيبومجاهدالهذيلأبيبنالثهعبدمنهمأرسلوهالتابعينمنجماعةحديثمنأيضاورواه

العرني.وحبةثابتأبي

الزبيرأبيعنالجعفيجابرعنشمربنعمروحديثومن،مرفوعاأنسعنأبانطريقمنوساقه

."أرشدهمااختارإلاشيئينبينعمارخيرما":مرفوعاحذيفةعن

وفيعمارسلبفيرجلاناختصم:قالراقط)3(بنيعقوبعنالسريعنشمربنعمروعنوبه

فإن،عنياخرجاويحكما:لهمافقال،إليهليتحاكما)4(العاصبنعمروبناللهعبدفأتيا،قتله

إلىويدعونهالجنةإلىيدعوهمعمار؟ولعمارلهمما":-بعمارقريشولعبت:قال!اللهرسول

.الشامأهلبذلكيخدع،أخرجهمنقتلهإنما:قالمعاويةأنفبلغني:قال"النارفيوسالبهقاتله،النار

بنالعوامحدثنا،هشيمحدثنا،عمربنعدي)د(حدثنا،يحيىحدثنا:الحسينبنإبراهيموقال

ء)6(8
هوبينا:قال-ومعاويةعليعندمنيأتيوكانخويلد-بنحنظلةعن،مسعودبنالاسودعنحوسب

واحدكلليطب)7(:عمروبناللهعبدلهمافقال،عمارقتلفييختصمانرجلانجاءهإذمعاويةعند

معاويةفقال"الباغيةالفئةتقتله":يقولع!ي!اللهرسولسمعتفإني،عماربقتللصاحبهنفسامنكما

له:فقال؟معناتقاتلفلم:لهفقالاللهعبدعلىمعاويةأقبلثم.؟!هذامجنونكعناتنهىألا:لعمرو

أقاتل.ولستمعكموأناحياكانماوالديبطاعةأمرنيلمجي!اللهرسولإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

صاحبه.أنتصدقت:أفي

.حوىلابنقالثم:أفي

أوسط.ابن:أفي

فتحاكما.:أفي

عيسى.:أفي

رجالمن،الواسطيعيسىأبوالشيبانييزيدابنهوحوشببنفالعوام،بينتحريفوهو""بن:طفي

ثقة.وكلاهما،أيضاالتهذيبرجالمن،البصريالعنبريهومسعودبنوالأسود،التهذيب

كل.نفسلتطيب:أفي
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عمربننافعحدثني،:قالاالبرجميعمرانبنحفصحذثنا،نصرحدثنا)1(يحيىوحدثنا

بطاعتكأمرني!لجيماللهرسولأنلولا:لأبيهقالعمروبناللهعبدأنمليكةأبيابنعن،الجمحي

."الباغيةالفئةتقتلك":لعماريقولاللهرسولسمعتأما،المسيرهذامعكسرتما

جاء:قالالشعبيعن،مجالدعن،هشيمحدثنا،زيادبنالرحمنعبدحدثنا،يحعىوحدثنا

الرجل:فقال.بالناروبشرهلهإئذن:فقالاالعاصبنأعمرووعندهمعاويةعلىيستأذنعمارقاتل

به.جاؤواالذينقتلهإنما؟صدق:)2(معاويةفقال.عمرويقولماتسمعأوما

عن،مسلمبنعطاءحدثنا،صالحبنالوليدحدثنا،محمدبنأحمدوحدثنا:3(جريرابنوقال

يحفظانهنفسينبفرسهوكلناقدوكنابصفينعليمعكنا:السلميالرحمنعبدأبوقال:قالالأعمش

يخضبحتىيرجعفلاحملغفلةمنهماحانتإذافكان،عليهخوفاالقومعلىبنفسهأيحملأنويمنعانه

رجعت،ماانثنىأنهلولا:وقالإليهمفألقاه،سيفهانثنىحتىيرجعفلميومذاتحملوإنه،سيفه

لمجي!،اللهرسولأصحابمنهناككانمناتبعهإلاصفينأوديةمنواديايأخذلاعماراورأيت:قال

ظلالتحتالجنة!)4(تقدمهاشميا:فقالعليرايةصاحبوهوعتبةبنهاشمإلىجاءورأيته

العين.الحوروتزينت)د(الجنةأبوابفتحتوقد،الأسنةأطراففيوالموت،السيوف

وحزبهمحمداالأحبةألقىاليوم

الشامأهلعلىوأصحابهعليحينئذوحمل:قال،تعالىاللهرحمهمافقتلاوهاشمهوحملاثم

الليلةلأدخلنقلتالليلكانفلما:قاللهمعلما-وهاشماعمارايعني-كان:كأنهماواحدرجلحملة

إليناتحدثواالقتالمنتوادعناإذاوكنا-؟منابلغماعمارقتلمنهمبلغهلأعلمحتىالشاميينالعسكرإلى

،")آيتسامرونبأربعةأنافإذاعسكرهمدخلتثم،الرجلهدأتوقدفرسيفركبت-إليهموتحدثنا

:قال.الأربعةخيروهوعمروبناللهعبدوابنه،العاصبنوعمرو،السلميالأعوروأبومعاوية

هذاقتلتمأبةيا:لأبيهاللهعبدفقال،لبعضبعضهميقولمايفوتنيأنمخافةبينهمفرسيفأدخلت

ونحنمعنايكنألم:قال)7(؟قالوما:قال،قالماءلمجي!اللهرسولفيهقالوقدهذايومكمفيالرجل

فأتاه؟لبنتينولبنتينحجرينحجرينينقلوعمار،لبنةولبنة،حجراحجراينقلونوالناسالمسجدنبني

قليل.قبلبيناهكما،محرف"بن":طفيا1)

.قال:طفي)2(

.(504/)الطبريتاريخ)3(

الجنة.إلىتقدم:أفي()4

.السماء:أفي)5(

.أفيواضحةغيراللفظةهذه)6(

.فقالقالومافقال:أفي!7،
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ولبنةحجراحجراينقلونالناسسميةبنياويحك":ويقولوجههعنالترابيمسحفجعل!ي!اللهرسول

الفئةتقتلكويحك(ذلكمعوكنت)الأجرفيمنكرغبةلبنتينولبنتينحجرينحجرينتنقلوأنت،لبنة

الله؟عبديقولماتسمعأمامعاويةيا:فقالإليهمعاويةجذبثمفرسهصدرعمروفرجعقال"الباغية

بالحديثتحدثتزالولاأخرقشيخإنكمعاويةفقالالخبرأ(4وأخبريقول:قال؟يقولوما:قال

عندمنالناسفخرج:قال؟بهجاءمنعماراقتلإنما؟عماراقتلنانحنأو،بولكفيتدحضوأنت

هم.أوهوأعجبكانمنأدريفلا،بهجاءمنعماراقتلإنما:يقولونوهموأخبيتهمفساطيطهم

إني:قالزيادأبيبنالرحمنعبدعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:2(أحمدالإماموقال

سمعتأماأبهيا:عمروبناللهعبدفقالالعاصبنعمرووبينبينهصفينمنمنصرفهمعاويةمعلأسير

تسمعألا:لمعاويةعمروفقالقالالباغيةالفئةتقتلكسميةبنياويحك":لعماريقولع!ي!اللهرسول

به.جاؤواالذينقتلهإنما؟قتلناهأنحن،هنةبعدبهنةيأتينايزاللامعاويةفقال!؟هذااللهعبديقولما

بهذاأحمدبهتفرد،نحوهبهالأعمشعن،الثوريسفيانعن،نعيمأبيعن3(أحمدرواهثم

عمروبناللهعبدينفردلمثم،بعيدعنهاللهرضيمعاويةسلكهالذيالتأويلوهذا،الوجههذامنالسياق

أخر.وجوهمنرويقدبلالحديثبهذا

سعيدأبيعن،عكرمةعن،خالدعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:4(أحمدالإمامقال

."الباغيةالفئةتقتلك":لعمارقال!اللهرسولأنالخدري

خالدعن،الثقفيالوهابوعبدالمختاربنالعزيزعبدحديثمن(هصحيحةفيالبخاريروىوقد

عمارويحيا":لعمارقال!ي!اللهرسولأنالمسجدبناءقصةفيسعيدأبيعن،عكرمةعن،الحذاء

:البخارينسخبعضوفي،الفتنمنباللهأعوذ:عماريقولقال"النارإلىويدعونهالجنةإلىيدعوهم

."النارإلىويدعونهالجنةإلىيدعوهم،الباغيةالفئةتقتلهعمارويحيا"

عن،ديناربنعمرو7(حدثنا،شعبةحدثنا،داودبنسليمانحدثنا:6(أحمدوقال

)2

)3

)4

)6

)7

الخبر.فأخبرهيقولوماقال:أفي

صحيح.حديثوهو(2161/)أحمدالإماممسند

السابق.المصدر

صحيح.حديثوهو(322/)أحمدالإماممسند

الصحيح:بشارقال.اللهرحمهالمصنفإليهاأشارالتيالثانيةالروايةوهي،الصلاةفي(474)البخاريصحيح

هذاغيرفيمفصلابيناهكما،إثباتهافيالناشرونأخطأوقد،صحيحهفيالجملةهذهيوردلمالبخاريأنعندنا

الموضع.

صحيح.حديثوهو(328/أحمد)الإماممسند

عنه.يرويديناربنوعمروالوردبنالحجاجبنشعبةهوإنماخطأ؟ديناربنعمروبنشعبةحدثنا:المسندفي
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."الباغيةالفئةتقتلك":لعمارقالاللهرسولأنالخدريسعيدأبيعن،)1(هشامأبي

)2(
:قالسعيدأبيعن،نضرةأبي()3(عن،مسلمةأبيأعن،شعبهحديثمنمسلموروى

."الباغيةالفئةتقتلك":لعمارقالع!ي!اللهرسولأن-قتادةأبايعني-منيخيرهومنحدثني

)4(ء
عنالحسنأبيبنوسعيدالحسنعن،الحذاءخالدعن،شعبهحديثمن:ايضامسلموروى)

."الباغيةالفئةتقتلك":لعمارقال!ي!اللهرسولأنسلمةأمعنخيرةأمهما

-ء)5(
سلمةأمعنأمهعن،الحسنعن،عولىابنعن،عليةابنعن،شيبهأبيبنبكرابيعنورواه

.النارفيوقاتله:روايةوفي(به

عن،الصغانيإسحاقبنمحمدبكرأبيعن،الأصمعن،وغيره،الحاكمعن)6(البيهقيوروى

:قالمسعودابنعن،الجعدأبيبنسالمعن،الدهنيعمارعن،رزيقبنعمارعن،الجوابأبي

."الحقمعسميةابنكانالناساختلفإذا":(لعمارايقول!ي!اللهرسولسمعت

حدثنا،الكرابيسياللهعبيد)7(بنيحيىحدثنا:"عليسيرة"فيديزيلبنالحسينبنإبراهيموقال

:قالالجعدأبيبنسالمعن،الدهنيعمارعن،رزيقبنعمارعن،معاويةأبوحدثنا،كريبأبو

كيففتنةنزلتإذاأرأيت،يفتنناأنيؤمناولميظلمناأنأمنناقداللهإن:فقالمسعودابنإلىرجلجاء

سمعتفقال؟اللهكتابإلىيدعونكلهمقومجاءإنأرأيت:قلت،اللهبكتابعليك:قال؟أصنع

."الحقمعسميةابنكانالناس)8(اختلفإذا":يقول!ي!اللهرسول

غريب.وإسناده،الحقمعوأنهعمارذكرفيحديثانفسهالعاصبنعمروعنديزيلابنوروى

حدثنا،الأسفاطيعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:)9(البيهقيوروى

ياسر،بنعماربنمحمدبنعبيدةأبيعن،أبيهعن،الماجشونبنيوسفحدثنا)01(،مصعبأبو

.هشامعن:المسندفي(1)

الساعة.وأشراطالفتنفي(07)(1592)مسلمصحيح)2(

.ط،أمنساقطبينهماما)3(

مولاةخيرةوهي(حرة)إلىط،أفي(خيرة)وتحرفتالساعةوأشراطالفتنفي(72)(1692)مسلمصحيح(4)

التهذيب.تقريب.سلمةأم

.(15203/)شيبةأبيابنمصنففيوهوالساعةوأشراطالفتنفي(73)(1692)مسلمصحيح)5(

.(6422/)للبيهقيالنبوةدلائل)6(

الله.عبد:أفي)7(

اختلفت.:أفي)8(

.(6142/)للبيهقيالنبوةدلائل)9(

.الماجشونبنيوسفطريقمن:أفيالسندمكان(01)
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:فقال،حولهنبكيونحنفأفاق،عليهفغشيمنهاأرقشكوىعماراشتكى":قالتلعمارمولاةعن

منأدميآخروأن،الباغيةالفئةتقتلنيأنهلمجي!حبيبيأخبرني؟فراشيعلىأموتأنأتخشون؟تبكونما

."لبنمنمذقةالدنيا

أمرنا:قالالخدريسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،داودعن،عديأبيابنحذثنا:(1أحمد)وقال

:قالرأسهفتترب،لبنتينلبنتينينقلعماروكان،لبنةلبنةننقلفجعلناالمسجدببناءع!ي!اللهرسول

تقتلكسميةيابنويحك":ويقولرأسهينفضجعلأنه!ي!اللهرسولمنأسمعهولمأصحابيفحدثني

واللهأنالهالا:"الباغية"قولهبعدالحديثهذافي)2(الروافضزادهوما،أحمدبهتفرد."الباغيةالفئة

عليهاللهصلواتعنهالأحاديثثبتتقدفإنهء!يماللهرسولعلىوبهتكذبفهو،القيامةيومشفاعتي

الله.شاءإنقريباسنوردهكما،مسلمينالفريقينبتسميةوسلامه

لهفانتدب،ورمحيدرعيأنتم:وهمدانلربيعةعليقالقتللماعماراأنذكروقدجرير)3(ابنقال

الشاملأهليبقفلم،واحدرجلحملةمعهوحملوافحملببغلتهعليوتقدمهم،ألفاعشراثنيمننحو

جز(أءامقأ:()4ويقوليقاتلوعليمعاويةبلغواحتىإليهانتهوامنكلوقتلواانتقضإلاصف

الحاويهعظيمالعينالجاحظمعاويهأرىولاأضربهم

معاوية:لهفقال(إليهيبرزأنأالعاصبنعمروعليهفأشاريبارزهأنإلىمعاويةعليدعىثم:قال

فيمحمداابنهعليقدمثم،بعديفيهاطمعتولكنك،قتلهإلا(قط)رجليبارزهلمأنهلتعلمإنك

هذافيفقتلبهمفحمل،أخرىعصابةفيعليتبعهثمشديداقتالأفقاتلوه،(الناسمن)كثيرةعصابة

أكفظوطارت،أيضاكثيرخلقالعراقيينمنوقتل(اللهإلايعلمهملااالفريقينمنكثيرخلقالموطن

صلاتيإيماءإلابالناسصلىفماالمغربصلاةحانتثم.اللهرحمهم،كواهلهاعنورؤوسومعاصم

الليلة(هذه)وتسمى،المسلمينبينشرااللياليأعظممنوهيكلهاالليلةهذهفيالقتالواستمرالعشاء

،السيوفإلىالناسوصار،النبالونفدتالرماح(فيهاأتقصفتالجمعةليلةوكانت،الهريرليلة

قلبفيالناسأماموهو()!والثباتبالصبريأمرإليهمويتقدم،القبائليحرضعنهاللهرضيوعلي

ليلةالخميسعشيةبديلبناللهعبد1(قتل)بعدتولاها،(النخعيأالأشترالميمنةوعلى،الجيش

العراقأهلعرفعمارقتللماوذلكأجانبكلمنيقتتلونوالناس،عباسابنالميسرةوعلى-الجمعة

صحيح.حديثوهو(35/)أحمدالإماممسند(1)

الله.لهاأنالا:قولهوهو،الحديثهذافيالرواةبعضرواهوما:أفي2()

.(514/)الطبريتاريخ)3(

.(544)صفينكتابعنللأشترمنسوباهامشهفيأخرىأشطرثلاثةمعوهو(542/)الطبريفيالأبيات(4)

والصبر.بالثباتبالأمرإليهمويتقدم:أفي(5)

مقتل.:أفي()6
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!أ(،تقصفتحتىبالرماحاقتتلواأنهم-السيرعلماءمنواحدغيرفذكر(حقمعهمليسبغاةالشامأهلأن

فيوالتراببالحجارةوالرميبالأيديتقاتلواأنإلىصارواثمتحطمتحتىوبالسيوف،فنيتحتىوبالنبال

علىيهمرمنهماواحدوكل،يستريحانيجلسانثميثخنا)2(حتىالرجلانيقتتلبالأسنانوتعاضوا،الوجوه

.راجعونإليهوإنالئهفإنا(الآخرمنالفرارأحدهمايتمكنولااكاناكمافيقتتلانيقومانثمعليهويهمرالآخر

القتالفي)3(وهم4إيماالصبحالناسوصلىكذلكوهمالجمعةيوممنالناسأصبححتىدأبهمذلكيزلولم

إمرةإليهصارتالنخعيالأشترأنوذلك،الشامأهلعلى)4(العراقلأهلالنصروتوجهالنهارتضاحىحتى

الشامأهلعلىمعهبمنفحمل،(القتليهابونولاالحروبيعرفونالذينالأبطالالشجعانمنوكاناالميمنة

:الرماحفوقالمصاحفالشامأهلرفعذلكفعند،)5(ينهزمونوكادواصفوفهمغالبفتنقضتعليوتبعه

.والكفار)6(المشركينلجهادومن؟للثغورفمنالناسفنيقدوبينكمبينناهذا:وقالوا

رأىلماوذلك،العاصبنعمرو)8(المصاحفبرفعأشارالذيأنالتاريخأهلمنوغيره)7(جريرابنوذكر

منكلاف!نالأمريتأخروأنالحالينفصلأنأحب،الموقفذلكفيوانتصروا)9(ظهرواقدالعراقأهلأن

اجتماعأإلاالساعةهذهيزيدنالاأمرأرأيتقدإني:لمعاويةفقال.يتفانونوالناس،للآخرصابرالفريقين

هذهاالقتالبردذلكإلىكلهمأجابوافإن،إليهاوندعوهمالمصاحفنرفعأنأرى،فرقةإلا)01(يزيدهمولا

ريحهم.وذهبفشلوا،نجيبهملا)11(وبعضهمنجيبهمبعضهميقولبأنبينهمفيمااختلفواوإن(الساعة

:قالثابتأبيبنحبيبعن،سياهبنالعزيزعبدعن،عبيدبنيعلىحدثناأحمد)12(،الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.تكسرت:أفي

.يجلسانثميثخنانحتىالرجلانيقتتلفكان:أفي

.القتالفيواستمروا:أفي

.الشامعلىالعراقلأهلوتوجه:أفي

وخديعة.العراقبأهلمنهممكرأ...والفراروالكسرالهزيمةلاإيبقولمالشامأهلصفوفغالبفانقضت:أفي

والكافرين.:أفي

مروياتهومتون(94-47)5/الطبريتاريخفيرواهفيما(يحيىبنالوطمخنفأبوافتراهاأكذوبةالمصاحفرفع

مخالفيهم،ضدألسنتهمعلىواللعنالمسبوإجراء،وإيمانهمإسلامهمعندماخراجهم،الصحابةبتجريحطافحة

أحمدومسند)4844(البخاريفيالحجةوالصحيح.منهمالرضوانبيعةوأصحابالبدريينفضلمتناسيأ

إلىأرتر)الايةوذكر..اللهكتابإلىوادعهبمصحفعليإلىأرسل:لمعاويةقالالعاصبنعمروأن()75915

نعم.:عنهاللهرضيعليفقال(23:عمرانآلأ!اللهكئبإكيدعؤناتحتتئنلضي!اأوتواالذجمت

.597()8/وضعيفه(584)3/الطبريتاريخصحيحوانظر

هو.بهذا:طفي

.استظهروا:طفي

واختلافأ.فرقةإلاالشامأهليزيدولا:أفي

وقائل.نجيبهمقائلفمن:طفي

صحيح.حديثوهو(3485/)أحمدالإماممسند
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وفيمالهاستجابوافيمابالنهروانعليقتلهمالذينالقومهؤلاءعنأسألهأهلهمسجدفيوائلأباأتيت

بنعمروفقالبتلاعتصمواالشامبأهلالقتالاستحرفلمابصفينكنا:فقالقتالهماستحلوفيما،فارقوه

الله(كتابإلىالإجابةأعليكيأبىلنفإنهاللهكتابإلىفآدعهبمصحفعليإلىأرسل:لمعاويةالعاص

كتبإكيذعؤنأئ!فبمننصيباأوتواألذكلتإلىترأر)اللهكتابوبينكمبيننا:فقال(منهمأرجلبهفجاء

وبينكمبيننابذلكأولىأنا!نعم:عليفقال231:عصهـانالأ!معرضونوهممشهوفريقيتولمنثوبقنهضليخ!أدله

أميريا:فقالوا،عواتقهمعلىوسيوفهمالقراءيومئذندعوهمونحنالخوارجفجاءته:قال،اللهكتاب

وبينهم؟بيننااللهيحكمحتىبسيوفناإليهمنمشيألاالتلعلىالذينالقومهؤلاءينتظرما،المؤمنين

الذيالصلح)1(يعني-الحديبيةيومرأيتنافلقدأنفسكماتهمواالناسأيهايا:فقالحنيفبنسهلفتكلم

الله(رسول)يا:فقال،اللهرسولإلىعمرفجاء،لقاتلناقتالانرىولو-المشركينوبيناللهرسولبينكان

موضعه.فيتقدمكماالحديثتماموذكر("بلى":قالأ؟الباطلعلىوهمالحقعلىألسنا

)2(المصاحفالشامأهلرفع(ذكرأ

إليه.وننيباللهكتابإلىنجيب:العراقأهلقال!المصاحفرفعتفلما

:قالعلياأنأبيهعنالأزديجندببنالرحمنعبدحدثني:3(إمخنفأبوقال

بنوحبيبمعيطأبيوابنالعاصبنوعمرومعاويةفإن،عدوكموقتالوصدقكمحقكمإلىأمضوااللهعباد

أطفالا،صحبتهم،منكمبهمأعرفأنأ،قرانولادينبأصحابليسواقيسبنوالضحاكسرحأبيوابنمسلمة

فيهابمايعملونولايقرؤونهاأنهمرفعوهاماإنهمواللهويحكم،رجالوسرأطفالشرفكانوا،رجالاوصحبتهم

هزيمتهمإلايبقولم،وقتالكملحدتكموكسرالكموتخذيلاومكرا01ومكيدةودهاءخديعةإلارفعوهاوما

إنما(إني):لهمفقال،نقبلهأنفنأبىاللهكتابإلىندعىأنيسعناما:لهفقالوا(عليهمونصركموفرارهم

لهفقال.وكتابه(أمرهأونبذوا،عهدهوتركوا،بهأمرهمفيمااللهعصواقدفإنهمالكتاببحكمليدينواأقاتلهم

ذلكبعدصارواالذينالقراءمنمعهماعصابةفيالسبائيثمالطائيحصينبنوزيدالتميميفدكيبنمسعر

،عفانبابنفعلنامابكنفعلأوالقومإلىبرمتكدفعناكوإلاإليهدعيتإذاللهكتابإلىأجبعلييا:خوارج

واحفظواإياكمنهصيعنيفاحفظوا:قال.بكلنفعلنهاأولتفعلنهاوالله،فقتلناهاللهبكتابيعملأنغلبناإنه

فليأتكالأشترإلىفابعث:قالوا،لكمبدامافاصنعواتعصونيوإن،فقاتلواتطيعونيفإنأناأما،ليمقالتكم

.القتالعنليكفعليإليهفبعث،القتالعنويكف

.يوم:أفي()1

مغاير.بخطأهامشفيالعنوانهذاجاء)2(

والانصاف،445()3/"الطبريصحيح"فيذلكفيالأخبارصحيحوانظر(848-8597/)الطبريضعيف)3(

.(046)صخليفةلحامد
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)2(فحدثني:عباسابنقال:فقالالخوارجفيصنفهالذيكتابهفيعدي)1(بنالهيثمذكروقد

على)3(يتهملاممنالخوارجرؤوسمنناسوعنصفينشهدعمن،الهمدانيالمنتشربنمحمد

:كذب

قبلاللهإلىرائحمن:قالثم،ذكرهأكرهمابعضعليفيوقال،وأبىذلككرهياسربنعمارأن

اليومذلكفيأذلكإلىدعاممنوكان.عليهاللهرحمةقتلحتىفقاتلفحمل؟حكمااللهغيريبتغيأن

وتركوالكفالموادعةإلىفدعاهمالعرا!تىأهلفيقامالعاصبنعمروبناللهعبدالشاميينسادات(من

علىأشارممنوكان،عنهمااللهرضي)4(بذلكلهمعاويةأمرعنوذلك،القرانفيبماوالائتمارالقتال

عنه.اللهرضيالكنديقيسبنالأشعثذلكفيوالدخولبالقبولعلي

ساعةهذه(ليساإنهلهقل:قالالأشترإلىبعثلماعلياأناخروجهمن)5(مخنفأبوفروى

الرسولفرجع،تعجلنيفلا،علياللهيفتحأنرجوتقدإني،فيهاموقفيعنتزيلني(لااأنينبغي

الفرصة،لينتهزالقتالعلىالأشتروصمم،قال)6(بماالأشترعنفأخبرهعليإلى-ءهانىبنيزيدوهو-

:فقال،يقاتلأنأمرتهإلانراكماوالله:لعليالقومأولئكفقالالأصواتوعلتالهرجفارتفع

واللهوإلافليأتكإليهفابعث:فقالوا؟تسمعونوأنتمجهرةإليهأبعثألم؟)7(الرسولساررتأرأيتموني

إليهرجعفلما،وقعتقدالفتنةفإن،إليأقبللهقل!ويحك:ءهانىبنلزيدعلي:فقال،اعتزلناك

)8(يتململ(الأشترأجعل،إليهيقبل(والقتالعنينصرف)أنهالمؤمنينأميرعنفأبلغهءهانىبنيزيد

نأإليكأحبأيهما:لهفقلت؟القليلإلايبقولمالنصرمنفيهنحنماإلىترىألاويحك:ويقول

إلىالأشترفأقبل:قال؟هاهنانصرتكعنكيغنيماذاثم؟عثمانقتلكماالمؤمنينأميريقتلأوتقبل

:فقالالقتالوتركعلي

المصاحفرفعواقاهرونلهمأنكموظنواالقومعلوتمأحين)9(والوهنالذلأهليا!العرا!تىأهليا

مفقود-الخوارج-وكتابهالخلفاءبمجالسمختص،الكوفي،البحتري،الرحمنعبدبنعديبنالهيثمهو)1(

.(6151/)الظنونكشففيترجمته

لكثرتها.صفحاعنهاضربناالمرادالمعنىعنتخرجلاكثيرةخلافاتالنصوفي.وحدثني:أفي)2(

يتهم.لم:أفي)3(

ذلك.في:أفي(4)

.(594/)الطبريتاريخ()5

الأشتر.قالبمافأخبره:أفي)6(

ساررته.:طفي)7(

يتمثل.:أفي)8(

والدهب.:أفي()9
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فلا،،)1(القرآنأعليهأنزلمنوسنة،فيهابهاللهأمرماتركواواللهوقد،فيهاماإلىيدعونكم

قدفإنيالفرسعدوأمهلوني:قال!لا:قالوا،بالفتحأحسستقدفإني(أمهلوني)،تجيبوهم

إلىالداعينالقراءأولئكيناظرالأشترأخذثم،خطيئتكفيمعكندخلإذاقالوا،النصرفيطمعت

فاشهدواباطلاكانوإن،عليهفاستمرواحقاهؤلاءقتالكمأولكانإن:حاصلهبماالشامأهلإجابة

وتركنا،اللهفيهؤلاءقاتلناونحن،أبداصاحبكولانطيعكلافإنامنكدعنا:فقالوا،بالنارلقتلاكم

أصحابيا،فأجبتمالحربوضعإلىودعيتم،فانخدعتمواللهخدعتم:الأشترلهمفقال،دلهقتالهم

،الموتمنالدنياإلىإلافراركمأرىفلا،اللهلقاءإلىوشوقاالدنيافيزهادةصلاتكمنظنكناالسوء

فضربواوسبهمفسبوه.الظالمونالقومبعدكمافابعدوا.بعدهابربانيينأنتمماالجلالةالنيبأشباهيا

إلىبكمالهمالشاموأهلالعراقيينمنالناسأكثرورغب،طويلةأموربينهموجرت،بسياطهمدابتهوجه

،المدةهذهفيتفانواالناسفإن،المسلمينلدماءحقنفيهيكونأمريتفقلعلهمدةوالمسالمةالمصالحة

فيهالجيشينمنكل.الهريرليلةوهيالجمعةليلةأمرهااخرالتيالمتأخرةأيامالثلاثةهذهفيسيماولا

منقتلحتىصبروابل،أحدعنأحديفرلمولهذا)2(،مثلهالدنيافييوجدليسماوالصبرالشجاعةمن

منألفاوعشرونوخمسة،الشامأهلمنألفاوأربعونخمسة:ألفاسبعونواحدغيرذكرهفيماالفريقين

.العراقأهل

أهلفيوكان-البراءبنالحسنأبووزاد.وغيرهوسيفسيرينبن،محمدأمنهمواحدغيرقاله

المقاممدةفيواختلفوا)3(زحفاتسعونالمدةهذهفيبينهموكان:قال،بدرياوعشرونخمسة-العراق

.أياموعشرة،يومأمئةالبراءبنالحسنأبووقال.أشهرتسعةأوأشهرسبعة:سيففقال،بصفين

منخلتعشرةلثلاثالجمعةيومفيالحجةذيمستهلمنكانأنهمخنفأبيكلامومقتضى:قلت

أعلم.سبحانهفالله،يوماوسبعونسبعةوذلكصفر

ابنكلاممنملخصكلههذا.نفساخمسونالواحدالقبرفييدفنكانأنهبلغني:الزهريوقال

.)4(المنتظمفيالجوزيوابنجرير

كان:عمروبنصفوانعن،اليمانأبيعن،سفيانبنيعقوبطريقمن:)5(البيهقيروىوقد

ألفا.أربعونمنهمفقتلألفاوعشرينمئةالعراقأهلوكان،ألفاعشرونمنهمفقتلألفاستينالشامأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عليه.أنزلتمنوسنة:أفي

فيهمكانلمامثلهيرلمصبراللاخرالجيشينمنكلصبروقد،الهزيزليلةوهيالجمعةليلةاخرهاكانالتي:أفي

..ولهذاالدنيافيمثلهميوجدليسمماوالأبطال!الشجعانمن

واختلفا.:طفي

-بيروت-العلميةالكتبدارطبعة(ا-517123/)الجوزيلابنالمنتظم

.(6914/)للبيهقيالنبوةدلائل
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عن،الرزاقعبدطريقمن)()1الصحيحينفيأخرجاهالذيالحديثعلىالوقعةهذهالبيهقيوحمل

.هريرةأبيعن(منبهبنهمامعن،معمر

ومن)،هريرةأبيعن(سلمةأبيعن،الزهريعن،شعيبحديثمن))2(البخاريورواه

:قالأنهمج!ي!اللهرسولعن(هريرةأبيعنالأعرجعن،الزنادأبيعن،شعيبحديث

."واحدةودعواهماعظيمةمقتلةبينهمايقتلعظيمتانفئتانتقتتلحتىالساعةتقوملا"

.)3(مثلهمرفوعاسعيدأبيعنالحواريأبيعنمجالدورواه

تقوملا":مج!ي!اللهرسولقال:قال.سعيدأبيعننضرةأبيعنجدعانابنعنالثوريورواه

أولىتقتلهممارقةمنهمامرقكذلكهمفبينماواحدةدعوتهما)4(عظيمتانفئتانتقتتلحتىالساعة

."بالحقالطائفتين

عنحراشبنربعيعنمنصورعنسفيانعنوإسحاقمهديعنأحمد)5(الإمامرواهماتقدموقد

!ي!:اللهرسولقال:قال.مسعودابنعنالكاهليناجيةبنالبراء

وإن،هلكمن)6(فسبيليهلكوافإن،وثلاثينستأووثلاثينلخمسستزولالإسلامرحىإن"

ممابلى":قال؟بقيمماأممضىأممااللهرسوليا:عمرفقال"عاماسبعينلهميقمدينهملهميقم

."بقي

عن(إبراهيمعنرواهأ"عليسيرة"فيجمعهكتابفيديزيلبنالحسينبنإبراهيمرواهوقد

مثله.بهمنصورعنشريكعندكينبنالفضلنعيمأبي

الشعبي،عامرعن،مجالدعن،النخعياللهعبدبنشريكحدثنا،نعيمأبوحدثنا:أيضاوقال

مج!ي!:اللهرسوللناقال:قال.اللهعبدعن،مسروقعن

سبعين(الدنيا)يأكلوابينهمفيمايصطلحوافإنسنةوثلاثينخمسبعدستزولالإسلامرحىإن"

."؟قبلهمكانمنسننيركبوايقتتلواوإن،رغداعاما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الفتن.في(17)(4122)مسلموصحيح،المناقبفي(9536)البخاريصحيح

الفتن.في(1712)تليهاالتيالطريقومنالمناقبفي(5836)البخاريصحيح

.الزكاةفي(515)(5641)مسلموصحيح(48و332/)أحمدالإماممسند

دعواهما.:أفي

.(1/593)أحمدالإماممسند

فكسبيل.:المسندفي
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بنالعوامعن،الشيبانيخراشبناللهعبدحدثنا،عمربناللهعبدحدثنا:ديزيلابنوقال!

ع!ي!:اللهرسول!قال!قال!.()1التيميإبراهيمعن،حوشب

.-عنهاللهرضيعثمانيعني-"أميةبنيمنرجلقتلعندالإسلامرحىتدور"

:الأشياخعنعمروبنصفوانعننافععنالحكمحدثنا:أيضاوقال!

رأيتمإذاأنتمكيف"-ينتظرهاقاعدوهو-فقال!الأنصارمنرجلجنازةإلىدعيع!يماللهرسول!أن

قال!:؟واحدونبيهاواحدإلههاأمةفيذلكيكونأو:بكر)3(أبوقال!"؟الإسلامفي)2(خليفتين

قال!:؟اللهرسول!ياذلكأفأدرك:عمرقال!"!لا":قال!؟اللهرسول!ياذلكأفأدرك:قال!!"نعم"

أيضاوقال!")4(الحربينشبونبك!نعم":قال!؟اللهرسول!ياذلكأفأدرك:عثمانقال!"!لا"

فقال!:؟واحدة)د(وملتهمواحدوكتابهمواحدوإلههميختلفونكيف:عباسلابن(الخطاببنأعمر

بنعمرفأقر.اقتتلوافيهاختلفوافإذافيهفيختلفون،)6(نفهمهكماالقرانيفهمونلاقومسيجيءإنه

بذلك.الخطاب

سيرينبنمحمد-حدثناحمزةأبيأخو-الرحمنعبدبنسعيدحدثنا،نعيمأبوحذثنا:أيضاوقال!

قال!:

فقيل:عينهفقئتصفينيومكانفلما)7(عنزانقتلهفيينتطحلا:حاتمبنعديقال!عثمانقتللما

.كثيرةعيونوتفقأبلى:فقال!،)8(عنزانقتلهفيينتطحلا

إسوائيلبنوالموضعهذافياقتتللقد:فقال!حجارتهافرأىبصفينمرأنهالأحباركعبعنوروي

إسوائيلبنوبها)9(تقاذفالتيبالحجارةيتقاذفواحتى،العاشوةفيهاستقتتلالعربوإن،مراتتسع

.تفانواكماويتفانوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

التيمي.:صوابه،خطأوهو،التميمي:والمطبوعالأصلفي

جيلين.راعيتمإذا:طفي

.قالوا:أفي

.وقاليفتنون:طفي

وقبلتهم.:أفي

نفهم.:أفي

(312)الفاخر:التاليةالقديمةالمصادروفيه(عنز-نطح)مرادلرياضالعربيةالأمثالمعجمفيالمثلهذا

.(2277/)والمستقصى(534و2376/)الأمثالوجمهرة(2522/)الأمثالومجمع

..قالعنزانقتلهفيينتطحلهفقيل:أفي

فيها.:طفي
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نأوسألته،فأعطانيهاعامةبسنةأمتييهلكلاأنربي"سألت:قال!ي!اللهرسولأنالحديث)1(فيثبتوقد

فمنعنيها".بعضعلىبعضهميسلطلاأنوسألنه،فأعطانيهابيضتهمفيستبيحغيرهم)2(منعدواعليهميسلطلا

قال(65:الأ!كامأ!وبعف!بآسبغض!وفييقشيعايقبسكتمأو!و:تعالىقولهتفسيرعندذلك)3(ذكرنا

.هونأهذا:اللهرسول

)4(التحكيمقصة

منواحدكليحكمأنوهو،التحكيمعلىذكرهايطولومراجعاتمكاتباتبعدالفريقانتراوضثم

فوكل.للمسلمينالمصلحةفيهماعلىالحكمانيتفقثم.جهتهمنرجلا-ومعاوية-عليالأميرين

(الخوارجأالقراءمنعهولكنه-فعلوليته-عباسبناللهعبديوكلأنعليوأراد،العاصبنعمرومعاوية

.الأشعريموسىبأبيإلانرضىلا:وقالواذكرناممن

قيس،بنالأشعثالأشعريموسىبأبيأشارمنأولأن:"الخوارج"كتابفيعدي)3(بنالهيثموذكر

أرضبعضفياعتزلقدموسىأبووكان،والقتالالفتنةعنالناسينهىكانأنهووصفوه،اليمنأهلوتابعه

:قال؟الأشترإلاالأرضوسعرالحربسعروهل:فقالوا،حكماالأشترأجعلفماني:عليقال.الحجار

يدنو،منهمرجلإلاالقوملهؤلاءيصلحلاإنه،بحجررميتلقدوالله:لعليالأحنففقال،شئتممافاصنعوا

وأثانيافاجعلنيحكماتجعلنيأنأبيتفإن،النجمبمنزلةيصيرحتى)6(ويبتعد،أكفهمفييصيرحتىمنهم

:قال.منهاأحكمأومثلهاأخرىلكعقدتإلاعقدتهاعقدةيحلولا،أحله!7(إلاعقدةيعقدلنفإنه،ثالثأ

قدالناسإنلهقيلفلما-اعتزلقدوكان-الأشعريموسىأبيإلىالرسلفذهبتالأشعريموسىأباإلافأبوا

حتىأخذوهثم،راجعونإليهوإناللهإنا:فقال،حكماجعلتوقد:لهقيل،دلهالحمد:قالاصطلحوا

.)8(صورتههذهكتابابينهموكتبواعنهاللهرضيعليإلىأحضروه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

(5928)صحيحهفيومسلم(أ-181182/)المسشدفيأحمدوأخرجهوقاصأبيبنسعدرواهالحديث

الفتن.في(25)

سواهم.من:طفي

.(2141/)كثيرابنتفسير

تاريخفيالمفتراةمخنفأبيمروياتعنوأعرض،عديبنللهيثم"الخوارج"كتابمنكثيرابناختارهاالثحكيمقصة

معاويةوأنالمؤمنينأميرهوعلياأنوتثجاهل،التحكيمعلىأكرهعنهاللهرضيعلياأنتظهروالتي،6(0-05)5/الطبري

علىعنهمااللهرضيوهما.!مغفلأالرأيضعيفالأشعريموسىوأبا،محتالأداهيةالعاصبنعمرووتقدم.الأميرهو

.85(5-597)8/وضعيفه(584)3/الطبريتاريخصحيحوانظر.وتقوى،وعزة،استقامةذلكمنالضد

خطأ.؟عليبنالهيثم:أفي

حتى.عنهمويبعدأكفهمفييصيرحتىمنهميدنورجل:أفي

حللتها.إلا:أفي

.(53-554/)الطبريتاريخفيالكتابصورة
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بنعمروفقال،المؤمنينأميرطالبأبيبنعليعليه)1(قاضىماهذا:الرحيمالرحمناللهبسم

المؤمنين،أميرإلاتكتبلا:الأحنففقال،بأميرناوليسأميركمهو،أبيهواسماسمهاكتب:العاص

)3(بقصةعلياستشهدثمطالبأبيبنعليعليهقاضىماهذاواكتب)2(المؤمنينأميرامح:عليفقال

ذلكمنالمشركونفامتنع"اللهرسولمحمدعليهقاضىماهذا"(قولهمنأمكةأهلامتنعحينالحديبية

بنعليعليهتقاضىماهذا:الكاتبفكتب،اللهعبدبنمحمدعليهقاضىماهذااكتب:وقالوا

والمسلمين،شيعتهممنمعهمومنالعراقأهلعلىعليقاضى،سفيانأبيبنومعاويةطالبأبي

ونحييوكتابهاللهحكمعندننزلإنا،والمسلمينالمؤمنينمنمعهكانومنالشامأهلعلىمعاويةوقاضى

الأشعريموسىأبووهما-اللهكتابفيالحكمانوجدفما،اللهأماتماونميت،وجلعزاللهأحيىما

.)4(المتفرقةغيرالجامعةالعادلةفالسنةاللهكتابفييجدالموما،بهعملا-العاصبنوعمرو

أنفسهماعلىآمنانأنهما)5(والمواثيقالعهودالجندينومنومعاويةعليمنالحكمانأخذثم

الطائفتينمنوالمسلمينالمؤمنينوعلى،)6(عليهيتقاضيانالذيعلىأنصارلهماوالأمة،وأهلهما

يؤخراأنأحتاوإن،رمضانإلىالقضاءوأجلا،الصحيفةهذهفيماعلىأنهماوميثاقهاللهعهدكليهما

نأعلى،وثلاثينسبعسنةصفرمنخلتعشرةلثلاثالأربعاءيومفيوكتب،منهماتراضعلىذلك

منأربعمئةالحكمينمنواحدكلومع،رمضانفيالجندلبدومةالحكمينموضعومعاويةعلييوافي

فيكتابهفي(عديبنأالهيثمذكروقد،بأذرحالمقبلالعاممناجتمعالذلكيجتمعالمفإن،أصحابه

أميرعلياللهعبدقاضىماهذا:وفيهبالكتابمعاويةإلىذهبلماقيسبنالأشعثأنالخوارج

.سفيانأبيبنومعاويةالمؤمنين

لفضلهاسميقبلبهوليبدأ،اسمهليكتبولكن،أقاتلهلمالمؤمنينأميركانلو:معاويةقال

معاوية.قالكمافكتبعليإلىفرجع،وسابقته

قبلهم،العراقأهلوباسم،معاويةقبلعليباسميبدؤوا)7(أنأبواالشامأهلأن:الهيثموذكر

علياسمبتقديمالعراقلأهلاخر)وكتاب،عليعلىمعاويةتقديمفيهلهؤلاءكتاب،كتابانكتبحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيط

:تقاضي.

واكتب.امحه:

بقضية.:

المفرقة.:

أنهما.علىوالمواثيقالعهودالجندينومن:

.ويتفقانعليهيتقاضيانالذيعلىأنصارألهما:

.يبدأ:
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علي:جيشمن)2(التحكيمهذاعلىشهدمنتسميةوهذه()1(الشاموأهلمعاويةعلىالعراقوأهل

الطفيلبناللهوعبد،الهمدانيقيسبنوسعيد)3(،الكنديقيسبنوالأشعث،عباسبناللهعبد

العجلي،بلالبناللهوعبد،العجليسميبنوورقاء،الكنديعدي)4(بنوحجر،(المعافري)

.عشرةفهؤلاء،الهمدانيكعببنومالك،التميميجحفةبنويزيد،الأنصاريزيادبنوعقبة

خالدبنالرحمنوعبد،مسلمةبنوحبيب،السلميالأعورأبو:وهم،اخرونفعشرةالشاميينمنوأما

وحمزة،الحضرمييزيدبنوعلقمة،العدوي)5(علقمةبنووائل،الزبيديالحارثبنومخارق،الوليدابن

العبسي.الحربنويزيد،معاويةأخوسفيانأبيبنوعتبة،الحضرمييزيدبنوسبيع)6(،الهمدانيمالكابن

فيالناسشرعثم.الطائفتينعلىويعرضهالناسعلىيقرؤهالكتاببذلكقيسبنالأشعثوخرج

قتلاهم.دفن

أهلمنجماعةأسرقدعليوكان،نفساخمسونقبركلفي)7(يدفنكانأنهبلغني:الزهريقال

،الشامأهلأسرهمقدأمنهمقريباأومثلهموكان،أطلقهماصفينعنأالانصرافأرادفلما،الشام

أطلقأطلقهم)01(الذينأولئكجاءهفلما،أسراهمقتلقدأنه)9(لظنهقتلهمعلىعزم)8(قدمعاويةوكان

معاويةفأرادالأسارىمنكان-الأزدمن-أوسبنعمرولهيقالرجلاإنويقال،يدهفيالذينمعاوية

زوجةحبيبةأمإن:فقال؟خالكأناأينمن!ويحك:لهفقال،خاليفإنكعليامنن:فقالقتله

وأطلقه.معاويةذلكفأعجب،خاليفأنتأخوهاوأنتابنهاوأناالمؤمنينأموهي!ي!اللهرسول

فيبعضابعضهميعرفعرباكانوا:فقال-صفينأهلوذكر-أنعمبنزيادبنالرحمنعبدوقال

وكانوا،الفرارمنواستحيوافتصابروا،الإسلاموسنةالحمية(1على)1معهمالإسلامفيفالتقواالجاهلية

فيدفنوهمقتلاهمفيستخرجون(هؤلاءعسكرفيوهؤلاء)،هؤلاءعسكرفيهؤلاءدخلاحتجزواإذا

أحد.منأحديفرفلمبعضابعضهملقي،الجنةأهلهم:الشعبيوقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

مكا

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

أ

أ

ط

أ

أ

ط

ط

أ

أ

أ

.أرادوابمالهؤلاء:أفيلقوسين

والتحكيم.الكتاب

.للطبريموافقهناوما؟وسعد

خطأ.؟يزيد:

.الطبريفيموجودغيرالاسموهذا؟عمربن

.للطبريموافقهناوماخطأ؟وشبيبة

في.دفنأنه:

قتلهم.علىعزمقدوكانمعايةيدفيمنهمقريب:

عليأ.أنلظنه

علي.أطلقهم

.الإسلامونهيةالحميةبتلك
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الخوارجخروج(ذكرأ

وهيأذينةبنعروةإليهفقامالكتابعليهمفقرأتميمبنيمنملأعلىمرقيسبنالأشعثأنوذلك

:فقالجريربنمرداس(بن)بلالأبيأخووهوحنظلةبنربيعةبنيمنجريربنعروةوهوأمه

وقومه،الأشعثفغضب،قيسبنالأشعثدابةعجزبسيفهضربثم؟الرجالاللهدينفيأتحكمون

قال،ذلكمن(قيسبن)الأشعثإلىيعتذرون)1(رؤسائهممنوجماعةقيسبنالأحنفوجاء

الراسبي.وهببناللهعبدحكممنأولأنيزعمونوالخوارج:عديبنالهيثم

منعليأصحابمنطوائف)2(الرجلهذامنالكلمةهذهأخذوقدالأولوالصحيح(:قلت)

معاويةوخرج.صفينمنبلادهمإلىالناسوتفرق.المحكميةفسموا،للهإلاحكملا:وقالواالقراء

ذهب:يقولرجلأسمع)3(الكوفةدخلفلماهيتطريقعلىالكوفةإلىعليورجع،بأصحابهدمشقإلى

منأ:)4(يقولوأنشأ،هؤلاءمنخير(انفاافارقناهمللذين:عليفقال.شيءغيرفيورجععلي

الطويل(

راحما)6(لبثكيبرحلمالدهرمنملمةأحرجتك)5(إنالذيأخوك

لائمايلحاكظلأموو)7(عليكتشعبتإنبالذيأخوكوليس

الكوفةدخولقاربقدكانولما،الكوفةمنالإمارةقصردخلحتىاللهيذكرفجعلمضىثم

ونزلوا)9(،بلدهفييساكنوهأنوأبوا،الخوارجوهم-ألفاعشراثني-منقريمبجيشهمن)8(اعتزل

عنهاللهرضيعليإليهمفبعث،ارتكبها(أنه)يزعمونفيماأشياءعليهوأنكرواحروراءلهيقالبمكان

سيأتيكماوأصحابهطالبأبيبنعليفقاتلهم،بقيتهموبقياكثرهمفرجعفناظرهمعباسبناللهعبد

تعالى.اللهشاءإنقريبا(وتفصيله)بيانه

:!اللهرسولأنصحتهعلىالمتفقالحديثفيإليهمالمشار(هم)الخوارجهؤلاءأنوالمقصود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تميم.بنيرؤساءمن:أفي

الرجل.عن:أفي

..الكوفةعليدخلفلمابأصحابهالشامإلىمعاويةورجعهيتطريقعلىالكوفةإلىعليفرجعصفينمن:أفي

.(563/)الطبريتاريخفيالبيتان

ستك.أجر:أفي

واجمأ.:الطبريفي

.الأمورعليكتشعبتقدبالذيلكأخأوليس:أفي

.انخزل:أفي

.فنزلوا:أفي
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فيقتلها-أمتيمنروايةوفي،المسلمينمنروايةوفي-الناسمنفرقةحينعلىمارقةتمرق":قال

.كثيرةوألفاظمتعددةطرقلهالحديثوهذا.(")1الطائفتينأولى

سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الفضلبنالقاسمحدثناوعفان)3(وكيعحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

ورواه"بالحقالطائفتينأولىتقتلهمالمسلمينمنفرقةعندمارقةتمرق":!ي!اللهرسولقال:قال

به.،)5(الفضلبنالقاسمعن،فروخبنشيبانعن)4(مسلم

عن،الخدريسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،قتادةعن،عوانةأبوحدثنا:أحمد)6(وقال

!و:اللهرسول

."أولاهماقتلهاتليمارقةبينهماتخرجفرقتينأمتيتكون"

به.نضرةأبيعنهندأبيبنوداود)8(قتادةحديثمن)7(مسلمورواه

نأ:سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،سليمانعن،عديأبيابنحدثنا:أحمد)9(وقال

الخلقشرهم":التحليقسيماهم،الناسمنفرقةفييخرجونأمتهفييكونونقوماذكرع!ي!اللهرسول

.العراقأهلياقتلتموهمفأنتم:سعيدأبوقال."الحقمنالطائفتينأدنىيقتلهم-الخلقشرمنأو-

سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،عوف)11(حدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)01(وقال

!ي!:اللهرسولقالقال.(الخدري)

يحيىعن(أيضاأورواه"بالحقالطائفتينأولىفيقتلها)12(مارقةبينهمافتمرقفرقتينأمتيتفترق"

مثله.بهالأعرابي(عوف)13عنالقطان

بالحق.طائفتينأولى:روايةوفي:أفي(أ

.(79و332/)أحمدالإماممسند2(

والمسند.(أ)عنهناوما.خطأ؟الفضلبنالقاسمبنوعفان:طفي3(

.الزكاةفي(015)(6501)مسلمصحيح4(

اسمهرجلعنروايةفروخبنلشيباننعرفولا،مسلمصحيحفيمايعضدههناوما،خطأ"محمد":طفي(ه

.(995)12/الكمالتهذيبفيثابتةالحدانيالفضلبنالقاسمعنوروايته،محمدبنالقاسم

بالحق.أولاهما:متنهوفي.عوانةأبوحدثنا،بهزحدثنا:سندهوفي(354/)أحمدالإماممسند6(

.الزكاةفي(152و151)(6501)مسلمصحيح7(

آنفا.ذكرناهمامسلمعندطريقانهمابل،خطأ؟هندأبيبنداودعنقتادةعن:أفي8(

.(01)65رقممسلموأخرجه(35/)أحمدالإماممسند(9

صحيح.حديثوهو(397/)أحمدالإماممسند(01

تحريف.؟عون:أفي(11

كالمسند.هناوما،فتقتلها:أفي(12

التهذيب.رجالمن.بالأعرابيالمعروف،العبديجميلةأبيبنعوفهووإنما،تحريف،عون:أفي(13
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.الرفعاءالثقاتأحدوهو،العبديقطعةبنمالكبنالمنذرنضرةأبيعنمتعددةطرقفهذه

المشر!ي،الضحاكعن،ثابتأبيبنحبيبعن،الثوريسفيانحديثمنأيضأ)1(مسلمورواه

.بنحوهسعيدأبيعن

الحكموفيه،والسلامالصلاةعليهبهأخبرماطبقالأمروقعقدإذ،النبوةدلائلمنالحديثفهذا

من،الطغام)3(والجهلةالرافضةفرقة)2(تزعمهكمالا،العراقوأهلالشامأهلالطائفتينلإسلام

السنةأهلمذهبهووهذا،الحقإلىالطائفتينأدنىعليأصحابأنوفيه،الشامأهلتكفيرهم

الله،شاءإنمأجور(فهوأخطأوقدلهقتالهفيأمجتهدأمعاويةكانوإنالمصيبهوعليأأنوالجماعة

من))4(البخاريصحيحفيثبتكما(تعالىاللهشاءإنأأجرانفله(المصيبأالإمامهوعليولكن

فأخطأاجتهدوإذاأجرانفلهفأصابالحاكماجتهدإذا"(:قال!اللهرسولأنالعاصبنعمروحديث

عليهعنهأخبرالذيالمخدجوصفة،للخوارج(عنهاللهرضيعلي)قتالكيفيةبيانوسيأتي"أجرفله

.وجل)5(عزدلهشكرأوسجدعنهاللهرضيعليبذلكففرحأخبركمافوجدالسلام

فصل

دخلهافلما،الكوفةإلىذهب،صفينوقعةبعدالشاممنرجعلماعنهاللهرضيعلياأنتقدمقد

فباينوه،ذلكمنأقلوقيل،ألفاعشراثنيوقيلألفاعشرستةقيل،جيشهمنطائفةعنه)6(انعزل

عليهموردفيهافناظرهمعباسبن(اللهعبد)إليهمفبعث،أشياء(عليهأوأنكرواعليهوخرجوا

)7(ضلالهمعلىبعضهمواستمربعضهمفرجع،(الأمرنفسفي)حقيقةلهيكنولم،شبهةتوهموهما

فيما)فناظرهمإليهمذهبعنهاللهرضيعليأإنويقال،(اللهشاءإنأقريباسنوردهمامنهمكانحتى

عليهعاهدوامافنكثواعاهدواإنهمثم،الكوفةمعهودخلوا،عليهكانواعمااسترجعهمحتى(عليهنقموا

ثمذلكفيالناسعلىوالقيام،المنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرالقيامعلىبينهمفيماوتعاهدوا)8(

سيأتي.كماعلي)9(قاتلهموهناك،النهروانلهيقالموضعإلىتحيزوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الزكاةفي(153)(6501)مسلمصحيح

تزعمه.:أفي

.والجورالجهلأهل:أفي

..فاجتهدالحاكمحكمإذا:وأوله،الاعتصامفي(7352)البخاريصحيح

للشكر.:طفي

اعتزله.:أفي

ضلالة.على:أفي

.وتعاقدواعليهعاهدوهمافنكثواعادوا:أفي

قاتلهم.وفيهالنهروانلهيقالمكانإلىلناحيةتحيزواثم:أفي
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بناللهعبدعن،سليمبنيحيىحدثني،الطباععيسىبنإسحاقحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

علىفدخلشدادبناللهعبدجاء:قالالقارىءعمروبنعياضبن)2(اللهعبيدعن،خثيمبنعثمان

صادقيأنتهلشدادبناللهعبدياله:فقالت،عليقتل)3(لياليالعراقمنمرجعهعندهاونحنعائشة

قالت:؟أصدقكلاليوما:فقال،عليقتلهمالذيالقومهؤلاءعن)4(حدثني؟عنهأسألكعما

قراءمنالافثمانيةعليهخرجالحكمينوحكممعاويةكاتبلماعليافإن:قال،قصتهمعنفحدثني

قميصمنانسلخت:فقالواعليهعتبواوأنهم،الكوفةجانبمنحروراءلهايقالبأرضفنزلواالناس

عتبواماعليابلغأنفلما،للهإلاحكمولااللهدينفيفحكمتانطلقتثماللهلهسماكواسم،اللهألبسكه

،القرآنحملقدرجلاإلا(رجل)المؤمنينأميرعلىيدخللاأنمؤذنفأذنأمر،عليهوفارقوهعليه

بيدهيصكهفجعليديهبينفوضعهعظيمإمامبمصحفدعاالناسقراءمنالدارامتلأت(أن)فلما

فيمدادهوإنماعنهتسألماالمؤمنينأميريا(فقالوا)الناسفناداهالناسحدثالمصحفأيها:ويقول

كتابوبينهمبينيخرجواالذينهؤلاءأصحابكم:قال؟تريدفماذا،منهروينابمانتكلمونحن،ورق

منءوصكماأهلهمنحكمافابغثوأبينهياشقاقخقتووإن):ورجلامرأةفيكتابهفيتعالىاللهيقول،الله

ورجل،امرأةمنوحرمةدمأأعظم!ي!محمدفأمة(33:النساءأ!!همااللهلو!قإضئحايريداإنأقلها

معونحنعمروبنسهيلجاءنا(قدو)،طالبأبيبنعليكتبتمعاويةكاتبتأنعليونقموا

فقال،الرحيمالرحمناللهبسم!ي!اللهرسولفكتبقريشأقومهصالححينبالحديبية!ي!اللهرسول

فقال!اللهمباسمكأكتب:قال؟تكتبكيف:قال،الرحيمالرحمناللهبسمأكتبلا:سهيل

أعلملو:فقال"اللهرسولمحمدعليهصالحماهذااكتب":فقال،فكتب"اكتب":!ي!اللهرسول

فيتعالىاللهيقول،قريشأاللهعبدبنمحمدعليهصالحماهذافكتب،أخالفكلماللهرسولأنك

إليهمدبعث(21:الأحزابأ!آلأخروأليؤماللهيرتجواكانلمنح!نةأشئؤاللهرسولفىلكتمكانلقذ):كتابه

حملةيافقالالناسفخطبالكواابنفقامعسكرهمتوسطتإذاحتىمعهفخرجتعباسبناللهعبد

هذا،يعرفهلابمااللهكتابفييخاصمممنأعرفهفأنايعرفهيكنلمفمنعباسبناللهعبدهذاالقرآن

الله،كتابتواضعوهولاصاحبهإلىفردوهأ58:الزخرفأ!خصمونفؤئمه!بل)قومهوفيفيهنزلممن

اللهعبدفواضعوا،بباطلهلنكبتنهبباطلجاءوإنلنتبعنهنعرفهبحقجاءفإنلنواضعنهوالله:بعضهمفقال

عليعلىأدخلهمحتى،الكواابنمنهم،تائبكلهمآلافأربعةمنهمفرجع،أيامثلاثةالكتاب

)1(

)2(

)3(

)4(

.(186/)أحمدمسند

خطأ.:عبد:ط،أفي

تحريف.،قبل:ط،أفي

فحدثني.:طفي



ار!الخوخرو!!رذ764

حتىشئتمحيثفقفوا،رأيتمقدماالناسوأمرأمرنامنكانقد:فقالبقيتهمإلىعليفبدث،الكوفة

فعلتمإنفإنكمذمة(أتظلمواأوسبيلاتقطعواأوحرامادماتسفكوالاأنوبينكمبيننا!ومحمدأمةتجتمع

شدادبنيا:عائشةلهفقالت581:أ!ا!ننماأ*!ألحلىلنيهتلايحبأدلهإن!:سواءعلىالحربإليكمنبذنافقد

آدله،فقالت،الذمةأهلواستحلواالدماءوسفكواالسبيلقطعواحتىإليهمبعثتماواللهفقالوافقتلهم

الثديذويقولونالعراقأهلعن2(بلغنيشيءفما:قالت،ذلككانقدهوإلاإلهلاالذيأدنه:قال

منأكثرفما؟هذاأتعرفون:فقالالناسفدعا3(القتلىفيعليمعوكنترأيتهقد:قال؟الثديةوذو

فيهيأتواولميصليفلانبنيمسجدفيورأيته(ويقرأيصليأفلانبنيمسجدفيرأيتهقد:يقولجاء

صدقيقولسمعتهقال؟العراقأهليزعمكماعليهقامحينعليقولفما:قالت.ذلكإلايعرفبثبت

ورسوله،اللهصدق!أجلقالت!لااللهم:قال؟ذلكغيرقالأنهمنهسمعتهل:قالتورسولهالله

عليهيكذبونالعراقأهلفيذهب،ورسولهاللهصدققالإلايعجبهشيئايرىلاكانإنهعليااللهيرحم

الحدشما.فيعليهويزيدون

4(كانمتعدتهمأنيقتضيماالسياقهذاففي،الضياءواختاره،صحيحوإسنادهأحمدبهتفرد

اثنيبلغواحتىغيرهممنآخرونمذهبهمعلىواطأهميكونوقد،القراءمنلكن،آلافثمانية

همماعلىبقيتهموبقيآلافأربعةمنهمرجععباسابنناظرهمولما.ألفاعشرستةأو،ألفاعشر

عليه.

زميل،3(أبيسماكعن،عماربنعكرمةعن،مسعودبنموسىعن،سفيانبنيعقوبرواهوقد

غزاوأنه،الإمرةمناسمهمحاوأنه،الرجالحكمكونهفيعليهعتبواوأنهمالقصةفذكرعباسابنعن

الثالثوعن،تقدمبماالأولينعنفأجاب،والسبيالأمواليقسمولمالحرامالأنفسفقتلالجمليوم

استحللتموإن،كفرتمفقدبأملكمليستقلتمفإن(عائشةأالمؤمنينأمالسبيفيكانقد:قالبأن

لبسعباسابنأنغيرهوذكر.فتقاتلواسائرهموخرجألفانمنهمفرجع:قال.كفرتمفقد6(أمكمسبي

أخرجآلتىاللهزينةحرممنقل):تعالىبقولهفاحتج،إياهالبسهفيفناظروه،عليهبم!"(دخللماحلة

لاية.ا(32:ا!عرافأمهوالرزقمنهءوألطيبتلعباص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.تظلمواولا:أفي

بلغنى.فإنني:أفي

القتلى.فيعليهعليمعوقمت:أحمدمسندفي

.كانوا:طفي

التهذيب.رجالمن،الحنفيالوليدبنسماكزميلأبوفهو،خطأ."زميلبنسماك":أفي

أمهاتكم.:طفي

إليهم.خرجلما:أفي
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الكوفةإلىمعهرجعواحتىيناظرهميزلفلمبقيتهمإلىبنفسهخرجعلياأن:جرير)1(ابنوذكر

ويسمعونهالكلامفيله)2(يعرضونجعلواثم،ذلكفيالراويشكالأضحىأوالفطرعيديوموذلك

.)3(أقوالهفيبتأويلويتأولونشتمأ

علكليخبطنأشركتلبن):الصلاةفيوهولعليالخوارجمنرجلقال:اللهرحمهالشافعيقال

يو!صت!لاألذيني!تخفنلثولاحفالدهوغدإنفأضبز):علي(دقرأ63:الز!رأمهوآلجسرينمنولتكونن

.(06:الروءأ

جريرابنوذكر.(الصلاةفيلاأالخطبةفيوعلي،قالهإنماالكلامأهذاأن)4(جريرابنذكروقد

الرجالاللهدينفيأشركتعلييا:فقالالخوارجمنرجلإليهقامإذيومايخطبهوبينماعلياأنأيضا

كلمةهذه:يقولعليفجعل،دلهإلأحكملا،للهإلاحكملاجانبكلمنفتنادوا،للهإلاحكمولا

نمنعكملاوأن،معناأيديكمدامتمافيئانمنعكملاأنعلينالكمإن:قالثم،باطليراد)5(بهاحق

النهروانإلىوتحيزواالكوفةعنبالكليةخرجواإنهمثمتبدؤوناحتىبالقتالنبدأكملاوأن،اللهمساجد

الحكمين.حكمبعدسنذكرهماعلى

)6(موسىأديالحكميناجتماع

الجندلبدومة

العاصبنوعمرو

)7(:الواقديوقال،بصفينالتحكيموقتعليهتشارطواكمارمضانشهرفيذلك،كانوأ

بنشريحمعفارسأربعمئةبعثرمضانمجيءكانلماعنهاللهرضيعلياأنوذلك.شعبانفياجتمعوا

فيالعاصبنعمرومعاويةوبعث،الصلاةوإليه،عباسبناللهوعبد،موسىأبوومعهم،ءهانى

نصفوهي-بأذرحالجندلبدومةفتوافوا،عمرو)8(بناللهعبدومنهمالشامأهلمنفارسأربعمئة

منجماعةمعهم(ذلكاوشهد-مراحلتسعالبلدينمنكلوبينبينها،والشامالكوفةبين(المسافةا

شعبة،بنوالمغيرة،الزبيربناللهوعبد،(الخطاببناعمربناللهكعبد،الناسرؤوس

.(572/)الطبريتاريخ(1)

له.يعرضونذلكبعدجعلواثم:أفي)2(

قوله.:طفي)3(

.(573/)الطبريتاريخ()4

يلتمس.:الطبريتاريخوفي،أريد:أفي()5

.الأشعريموسىأبووهماالحكميناجتماعصفة:أفي)6(

.(571/)الطبريتاريخ)7(

خطأ.؟عمربن:طفي)8(
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بنجهموأبيالزهرييغوثعبدبنالرحمنوعبد،المخزوميهشامبنالحارثبنالرحمنوعبد

.اخرونحضورهوأنكر،(أيضا)شهدهموقاصأبيبنسعدأنالناسبعضوزعم.حذيفة

فقال؟معتزلبالباديةسليملبنيماءعلىوهوأبيهإلىخرجسعدبنعمرأن:جرير)1(ابنذكروقد

وقد،العاصبنوعمروالأشعريموسىأباالناسحكموقد،بصفينالناسمنكانمابلغكقد:أبةيا

شيءفيتدخلولمالشورىأصحابوأحد!يماللهرسولصاحبفإنكفاشهدهم،قريشمننفرشهدهم

:يقول!ي!اللهرسولسمعتإني!أفعللا:فقال.بالخلافةالناسأحقإنكفاحضرالأمةهذهكرهته

.أبداالأمرهذامنشيئاأشهدلاوالله"التقيالخفيفيهاالناسخيرفتنةستكونإنه"

بن3(بكيزحدثنا،المجيدعبدبنالكبيرعبدالحنفيبكرأبوحدثنا:أحمد)2(الإمامقالوقد

:قالسعدرآهفلماالمدينةمنخارجالهغنمفيسعدإلىانطلقعمرأخاهأنسعدبنعامرعن،مسمار

والناسغنمكفيأعرابياتكونأنأرضيتأبةيا:حدثناأتاهفلما،الراكبهذاشرمنبالئهأعوذ

:يقول!يواللهرسولسمعتفإنياسكت:وقالعمرصدرسعدفضرب؟بالمدينةالملكفييتنازعون

."الخفيالغنيالتقيالعبديحباللهإن"

.)4(صحيحهفيمسلمرواهوهكذا

المطلب،عن،الأسلميزيدبنكثيرحدثنا،عمروبنالملكعبدحذثنا:(أيضا)أحمد)5(وقال

هاهنا)7(وأنتالدنياعلى)6(يتقاتلونالناس:أبةيا:فقالعامرابنهجاءهأنهأبيهعن،سعدبنعمرعن

وإنعنهنبامؤمنابهضربتإنسيفاأعطىحتىواللهلا؟رأساأكونأنتأمرنيالفتنةأفيبنييا:فقال؟

السياقوهذا."التقيالخفيالغنييحباللهإن":يقوللمجيماللهرسولسمعت،قتلهكافرابهضربت

التحكيمأمريحضرأنعليهليشيرأبيهعلىعامربأخيهاستعانسعدبنعمرأنوالظاهر،الأولعكسكان

منفيههوبماوقنع،الإباءأشدوأباهذلكمنسعدفامتنع؟ويولونهوعليمعاويةعنيعدلونلعلهم

كفافاورزقأسلممنأفلحقد":قالع!ي!اللهرسولأن)8(مسلمصحيحفيثبتكما،والخفاءالكفاية

أميرهوكانحتىدأبهذلكيزلفلم،الإمارة(والدنياأيحبهذاسعدبنعمروكان"آتاهبمااللهوقنعه

.(567/)الطبريتاريخ(1)

.(1/168)أحمدالإماممسند2()

أحمد.مسندمنوالتصحيح،بكر:والمطبوعالأصلفي)3(

والرقائق.الزهدفي(11)(6592)مسلمصحيح()4

.(1/177)أحمدالإماممسند()5

.يقاتلون:طفي()6

أحمد.الإماممسندفيليست"هاهناوأنتالدنياعلىيتقاتلونالناس:أبةيا":قوله)7(

.الزكاةفي(125)(5401)مسلمصحيح)8(
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عليهأبوهكانبماقنعولو،موضعهفيبيانهسيأتيكماعنهاللهرضيعليبنالحسينقتلتالتي)1(السرية

أعلم.والله،ذلكمنشيءيكنلم

منحضرهوإنما،بههمولاذلكأرادولاالتحكيمأمريحضرلمعنهاللهرضيسعداأنوالمقصود

نأعلىاتفقاثمأمورتقديرفيونظرا،للمسلمينالمصلحةعلىتراوضاالحكماناجتمعفلما.ذكرنا

وقد،غيرهمامنأومنهمالهمالأصلحعلىليتفقواالناسبينشورىالأمريجعلاثمومعاويةعليايعزلا

العلمفييقاربهفإنهاللهعبدابنيفول:عمرولهفقال،الخطاببنعمربناللهعبدبتوليةموسىأبوأشار

ذلكمعوهو،معك(والدنياأالفتنفيابنكغمستقدإنك:موسىأبولهفقال.والزهدوالعمل

.صدقرجل

بنعمروقال:قالعمرابنعن،نافععن،إسحاقبنمحمدفحدثني:)2(مخنفأبوقال

ابنلهفقال،غفلةفيهعمرابنوكان.ويطعميأكلضرسلهرجلإلايصلحهلاالأمرهذاإن:العاص

العربإنالعاصبنيا:قالثم،أبداشيئاعليهاأرشولاواللهلا:عمرابنفقال،وانتبهافطن:الزبير

أشدأومثلهافتنةفيتردنهمفلا،بالرماحوتشاكت)3(،بالسيوفتقارعتبعدماأمرهاإليكأسندتقد

حاولهثم،عليهفأبىالناسعلىوحدهمعاويةيقرأنعلىموسىأباحاولالعاصبنعمروإنثم،منها

بناللهعبديولياأنعمرومنموسىأبووطلب،أيضأفأبى،هوالخليفة(عمروبن)اللهعبدابنهليكون

شورىالأمرويتركاوعليامعاويةيخلعاأنعلىاصطلحاثم،أيضأعمرو)4(فامتنع(الخطاببنأعمر

عمرووكان-الناسفيهالذيالمجمعإلىجاءاثم،لأنفسهم)5(يختاروهمنعلىليتفقواالناسبين

فأعلمقمموسىأبايا:لهفقال-وإجلالأأدباالأموركلفييقدمهبل،موسىأبييديبينيتقدملا

:قالثم!ي!اللهرسولعلىصلىثمعليهوأثنىاللهفحمدالناسموسىأبوفخطب،عليهاتفقنابماالناس

أنااتفقت(قدأرأيمنلشعثهاألمولالهاأصلحأمرانرفلمالأمةهذهأمرفينظرناقدإناالناسأيها

منعليهمفيولواالأمرهذاالأمةوتستقبل،شورىالأمرونتركومعاويةعليانخلعأناوهو،عليهوعمرو

عليهوأثنىاللهفحمدمقامهفقامعمرووجاء،تنحىثم.ومعاويةعلئاخلعتقدوإني(واختاروهأأحبوه

خلعهكما(أيضاأخلعتهقدوإني،صاحبهخلعقدوإنه،سمعتم(قدأماقال(قدأهذاإن:قالثم

-وكانبمقامهالناسأحقوهو،بدمهوالطالب،عفانبنعثمانوليفإنهمعاويةصاحبيوأثبت

طويلةمفسدةإلىيؤديهذهوالحالةإمامبلاالناستركأن(المصلحةمنأرأى(العاصبن)عمرو

السرية.منكان:أفي(1)

.متروكوهو،مخنفأبيروايةمن(8481/)الطبريضعيف)2(

.الرماخوتناجزت:الطبريتاريخفي)3(

فأبى.:أفي)4(

.النحويللسياقمخالفةوفيها،طأفيكذا)5(
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فاجتهد،ا،المصلحةمنذلك،فيارأىلمامعاويةفأقر،الاختلافمنفيهالناسمماأربىعريضة

العاصبنعمروعليهوردغلظةفيهبكلاممعه)2(تكلمموسىأباإنويقال.ويصيبيخطىءوالاجتهاد

مثله.

فضربهالعاصبنعمروعلىوثب-عليجيشمقدم-ءهانىبنشريحأن:()3(جريرابن)وذكر

عمروفأما،بلادهمإلىوجهكلفيالناسوتفرق،(بالسوط)فضربهلعمروابنإليهوقامبالسوط

إلىفذهبعليمنفاستحيىموسىأبووأما،الخلافةبتحيةعليهفسلموامعاويةعلىفدخلواوأصحابه

رأيفاستضعفوا،وعمروموسىأبوفعلبمافأخبراهعليإلىءهانىبنوشريحعباسابنورجع،مكة

.العاصبنعمرويوازنلاأنهوعرفواموسىأبي

قنوتهفييلعنكانعمروفعلمابلغهلماعلياأنالكلبي)5(جنابأبيعن،)4(مخنفأبوفذكر

قيس،بنوالضحاك،مسلمةبنوحبيب،السلميالأعوروأبا،()6(العاصبن)وعمرو،معاوية

علياقنوتهفييلعنكانمعاويةذلكبلغفلما،)7(عقبةبنوالوليد،الوليدبنخالدبنالرحمنوعبد

أعلم.والله(عنهماللهرضيعنهمأهذايصحولا،(النخعي)والأشترعباسوابنوحسيناوحسنا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:")8(الدلائل"فيالبيهقيقالالذيالحديثفأما

عن،يحيىبنزكرياعن،جريرعن،سعيدبنقتيبةحدثنا،الفضلبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

:قالغفلةبنسويدعن،يساربنوحبيب،يزيدبناللهعبد

يزل!فلماختلفواإسرائيلبنيإن":!اللهرسول!قال:فقال!الفراتبشط)9(عليمعلأمشيإني

بينهماختلافهميزالفلا؟ستختلفالأمةهذهوإن،وأضلافضلاحكمينبعثوا)01(حتىبينهماختلافهم

كانلوإذ.أعلموالله،موضوعورفعهمنكرحديثفإنه"اتبعهمامنويضلانفيضلانحكمينيبعثواحتى

بهنطقكما،الناسلإضلالسببايكونلاحتىالحكمينتحكيمعلىيوافقلمعليعندمعلوماهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

أعظم.:أفي

.عمرومع:أفي

.(571/)الطبريتاريخ

.(571/)الطبريتاريخ

.الرجالكتبمنوالتصحيح،حبابأبيعن:والمطبوعالأصلفي

.وعمرا:أفي

تحريف.؟عتبة:طفي

.(6423/)النبوةدلائل

شط.على:أفي

.ويضلانفيضلانحكمينيبعثواحتىاختلافهميزلفلم:أفي
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معين:ابنقالالأعمىالحميريالكنديوهويحيىبنزكرياهوالحديثهذاوافة.الحديثهذا)1(

.بشيءليس

علياومبارزتهمالكوفةمنالخوارجخروج(ذكرأ

الأحاديث(منذلكفيرويوماإياهمعليوقتالىوالمخالفةبالعداوةأ

النكيرفيوبالغواالخوارجأمراشتدالجندلدومةإلىالجيشمنمعهومنموسىأباعليبحثلما

بنوحزقوص()2(الطائي)البرجبنزرعةوهما،منهمرجلانإليهفجاء،بكفرهوصرحواعليعلى

إلىأتب:حرقوصلهفقال،للهإلاحكملاأنعمأ:عليفقال،للهإلاحكملا:فقالاالسعديزهير

علي:فقال.ربنانلقىحتىنقاتلهمحتىعدوناإلىبناواذهبأقضيتكعنوارجعأخطيئتكمنأالله

تعالى:اللهقالوقدعهوداوأكتابااالقوموبينبينناكتبناوقد،فأبيتمذلكعلىأردتكمقد

منه،تتوبأنينبغيذنبذلك:حرقوصلهفقال.الآية(19:الخىأ!وعهدقضإذاآدلهبعقدوأؤفوا!يو

لهفقال،عنهونهيتكم،منهكانفيماإليكمتقدمتوقد،الرأيمنعجزولكنهبذنبهوما:عليفقال

اللهرحمةبذلكأطلبلأقاتلنكاللهكتابفيالرجالتحكيمتدعلملئنعليياواللهأما:البزجبنزرعة

)3(
قدأنوددت:فقال،الريحعليكتسفيقتيلابككأني!أشقاكمالكتبا:عليفقال،ورضوانه

استهواكم.قدالشيطانولكن،الدنياعنتعزيةالموتفيكانمحقاكنتلوإنك:عليلهفقال،ذلككان

)4(خطبتهفيلعليوتعرضوا،الناسبهوجاهروا،ذلكفيهموفشىاأمرهماايحكمانعندهمنفخرجا

أمرفذكر،الجمعبعضفيخطيباقامعلياأنوذلك،القرانمنباياتوالتعريضوالشتمالسبوأسمعوه

فيإصبعهواضعوهومنهمرجلوقام،للهإلاحكملايقولكلمنهمجماعةفقام.وعابهفذمهالخوارج

163.اذصأ!واتجسرينمنوليهوننعالثليحبطنأشركتلبنقبلثمنألذينوإلىإلكأوحىولقذ):يقولأدليه

علينالكمإن:قالثم.فيكمننتظراللهحكم:ويقولالمنبرعلىوهووهكذاهكذايديهيقلبعليفجعل

معأيديكمدامتماالفيءهذامننصيبكمنمنعنكمولا،عليناتخرجوالممامساجدناانمنعكملاأن

تقاتلونا.حتىانقاتلكمولاأيدينا

اجتمعالحكومةلإنفاذموسىأبابحثلماعلياأنحرة)6(أبيبنالملكعبدعن)د(مخنفأبووقال

الحديث.هذافيكما:أفي(1)

.(572/)الطبريلتاريخموافقهناوماأمنساقطة)2(

له.فقالورضوانهاللهوجه:أفي)3(

خطبه.:طفي()4

.(574/)الطبريتاريخ()5

.حرةأبيعن:طفي)6(
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الآخرةفيورغبهمالدنياهذهفيزهدهمبليغةخطبةفخطبهمالراسبيوهببنالثهعبدمنزلفيالخوارج

القريةهذهمنإخواننابنافاخرجوا:قالثم،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعلىوحثهم،والجنة

لهذهمنكرين،المدائنهذهبعضأو،الجبالكوربعضإلىالسوادهذاجانبإلى،أهلهاالظالم

.الجائرةالأحكام

لهاالفراقوإن،قليلالدنيابهذهالمتاعإن:عليهوالثناءاللهحمدبعدفقالزهيربنحرقوصقامثم

الظلم:وإنكارالحقطلب(عن)1بكمتلتفتولا،بهاالمقامإلىبهجتهاأوزينتهاتدعونكمفلا،وشيك

.(281:النحلأ!محسشتهمؤاتذيناتقواائذينحأللهإن)

رجلاأمركمفولوا،،ذكرتمماالحقوإن،رأيتمماالرأيإنقوميا:الأسديحمزةبنسنانفقال

)2(حصينبنزيدإلىفبعثوا،إليهاوترجعونبهاتحفونرايةومن،وسنادعمادمنلكملابدفإنه،منكم

ابن)حرقوصعلىعرضوهاثم،فأبى(عليهمأالإمارةعليهفعرضوا-رؤوسهممنوكان-الطائي

فأبى(العبسيأوفىأبيبنشريحعلىوعرضوها،فأبىسنانبنحمزةعلىوعرضوها)،فأبى(زهير

أدعهاولاالدنيافيرغبةأقبلهالاواللهأما:وقالفقبلها(الراسبي)وهببنالثهعبدعلىوعرضوها)3(

الأمرعلىوحثهمفخطبهمالسنبسيالطائيحصينبنزيدبيتفيأيضاواجتمعوا.الموتمنفرقا

فىظيفةإناجعقتكيدا!د):تعالىقولهمنهاالقرآنمنآياتعليهموتلا،المنكرعنوالنهيبالمعروف

لؤومن):تعالىوقوله،الآية(26:صرأ!أدلهسبيلعنفيضكالهوىتتتعولابالحقألناسبين!اغألأزض

إلى!اطلهون)وبعدهابعدهاالتي(كذا)و(44:المائدةأ!أتبهفرونهمفأولنكألئهأنزلبمايحكص

اتبعواقدأنهمقبلتناأهلمندعوتناأهلعلىفأشهد:قالثم!أئقسقوتهمفا4ولدبث):قوله

المؤمنين.علىحقجهادهموأن،والأعمالالقولفيوجاروا،الكتابحكمونبذوا،الهوى

،الناسعلىالخروجعلىأولئكحرضثم،السلميسخبرةبناللهعبدلهيقالمنهم)4(رجلفبكى

وأطيعظفرتمأنتمفإن،الرحيمالرحمنيطاعحتىبالسيوفوجباههموجوههماضربوا:كلامهفيوقال

رضوانإلىالمصيرمنأفضلشيءفأيقتلتموإن،بأمرهالعاملينلهالمطيعينثوابأثابكمأردتمكماالله

.)5(وجنتهالثه

وسبق،أرادكماخلقهنوعمنفسبحان،آدمبنيأشكالأغربمنالناسمنالضربوهذا:قلت

.غشومسلطانولامسلطأميرالظلموإنكارالحقطلبعنيلفتنكمولا:أفي(1)

خطأ.؟حصن:طفي)2(

عرضوها.ثمفأبى:أفي)3(

فبكى.قال:أفي()4

وجنته.ورضوانهاللهإلىوالمصيرالصبرمنأفضل:أفي()5
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قلهل)تعالىقولهفيالمذكورونإنهمالخوارجفيالسلفبعضقالماأحسنوما.()1العظيمقدرهفي

ربهتمئايتكفرواالذينأؤلبهك!!نحا!سنونأ!متحسبونوهمالدنياالجؤةفىسغيهتمضلألذين!أكلأبالأخسربنننبئم

،الضلالالجهلةهؤلاءأنوالمقصود(501-301:الكهفأ!وزناأئقنمةيؤملهتمنقيمفلاا!لهئممحبطمتولقابهء

علىوتواطؤوا،المسلمينأظهربينمنالخروجعلىرأيهماجتمع،والأفعالالأقوالفي(والأشقياء)

هوممن-وأضرابهمإخوانهمإلىويبعثوا)2(بهاويتحصنوا(الناسعلى)ليملكوهاالمدائنإلىالمسير

لهمفقال.عليهااجتماعهمويكون.إليهافيوافوهم-وغيرهاالبصرةأهلمن،)3(ومذهبهمرأيهمعلى

منكم،وسيمنعونها)4(تطيقونهلاجيشابهافإن،عليهاتقدرونلاالمدائنإن:الطائيحصينبنزيد

اخرجواولكن،جماعاتالكوفةمنتخرجواولا،جوخى)5(نهرجسرإلىإخوانكمواعدواولكن

وغيرهاالبصرةأهلمن(ومسلكهم)مذهبهمعلىهومنإلىعاماكتابافكتبوا،)6(بكميفطنلئلاوحدانا

لئلاوحدانايتسللونخرجواثم،الناسعلىواحدةيداليكونواالنهر(ذلكأإلىليوافوهمإليهمبهوبعثوا

وفارقوا)8(والخالاتوالأخوالوالأمهاتالاباءبينمنفخرجواالخروجمن)7(فيمنعوهمبهمأحديعلم

،والسمواتالأرضربيرضيالأمرهذاأن(وعقلهم)علمهموقلةبجهلهميعتقدون،القراباتسائر

لهم)9(زينهمماوأنه،(والخطيئاتوالعظائم)،الموبقات(والذنوبأالكبائرأكبرمنأنهيعلمواولم

أرواحهمدامتمالذريتهثمادملأبيناالعداوةنصبالذي،السمواتعنالمطرودالرجيمالشيطان)إبليس

تداركوقد،(الدعواتمجيبإنهوقوتهبحولهمنهيعصمناأنالمسؤولوالله،متردداتأجسادهمفي

علىاستمرمنفمنهم)11(،ووبخوهموأنبوهمفردوهموإخوانهمأولادهمبعض)01(الناسمنجماعة

ذلكإلىالباقونوذهب،(القيامةيومإلىفخسربالخوارجفلحق)ذلكبعدفرمنومنهم،الاستقامة

وصارتبالنهروانالجميعواجتمع،وغيرهاالبصرةأهلمنإليه(كتبوا)12كانوامنإليهمووافىالموضع

)1(في

)2(في

)3(في

)4(في

)5(نهر

2(

)6(في

)7(في

)8(في

)9(في

)01(في

)11(في

)12(في

أحسن.وماذلكقدرهفيوسبق:أ

يبعثوها.ثم:أ

.البصرةأهلمنعليههمماعلىهوممن:أ

.النحويللسياقمخالفةوفيها،وسيمنعوها:أ

البلدانمعجم..جوخىكورةمثلببغداديكنولم:قالوا،بغدادسوادفيواسعةكورةعليهنهر:جوخى

/917).

يشعر.لئلا:أ

فيمنعونهم.:أ

.والعماتوالأعمام:أ

بزينة.:أ

منهم.جماعة:أ

ووبخوهم.فردوهمهـاخوانهموقراباتهمأولادهم:أ

.كاتبوهمن:أ
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إلىأبذلكمتقربونأنهموعندهم(وصبروثباتأشجاعةوفيهممستقلونجندوهم،ومنعةشوكةلهم

.المستعانوبالئه،بثأرمنهميؤخذأن(في)يطمعولا،بنارلهميصطلىلافهم(وجلعزالله

وهربالنهروانإلىالخوارجخرجتلماعلياأن:الشعبيعن،روقأبيعن:)1(مخنفأبوقال

:فقالخطيبأ(بالكوفة)الناسفيقام،البصرةإلىعباسابنورد،مكةإلى(الأشعريأموسىأبو

وأنغيرهإلهلاأنوأشهد،)2(الكادحالجليلوالحدثان،الفادحبالخطبالدهرأتىوإندلهالحمد

أمرتكمكنتوقد،الندموتعقب،الحسرةوتورثوتسوءتشينالمعصيةفإنبعدأما،اللهرسولمحمدأ

كماوأنتمأنافكنت،أردتمماإلافأبيتم،رأيونحلتكم،بأمريالحكومةهذهوفيالرجلينهذينفي

الطويلأ!نأ:!أجماز)3(هوازنأخوقال

الغدضحىإلاالزشديستبينوافلماللوىبمنعرجنصحيلهمبذلت

ندبثم،عليهما)4(حطفيهماوقال،وأنبهمابهحكماماعليهمافردالحكمانفعلهفيماتكلمثم

ابنإلى()!وكتب،فيهيخرجونالاثنينيوملهموعين،)3(الشامأهلفيالجهادإلىالخروجإلىالناس

الذيأنيعلمهمالخوارجإلىوكتب،الشام(أهل)إلىالخروجإلىالناسلهيستنفرالبصرةواليعباس

على(نجتمعحتىفهلموا،الشامإلىالذهابعلىعزمقدوأنه،عليهمامرودالحكمان)بهحكم

نفسكعلىشهدت)وإنلنفسكغضبتوإنما،لربكتغضبلمفإنكبعدأما:إليهفكتبوا.قتالهم

ألحابنيهت!!بلااللهإن!وسواءعلىنابذناك(فقدوإلا،وبينكبيننافيمانظرناالتوبةواستقبلتبالكفر

الكوفةمنوخرج،ليناجزهمالشامإلىالذهابعلىوعزممنهميئسكتابهمعليقرأفلما،أد08أ!ظلاأ

منفارسومئتيآلافبثلاثةعباسابنإليهوبعث-ألفاوستينخمسة-كثيفعسكرفي)7(النخيلةإلى

جيشفكمل،وسبعمئةألفالدؤليالأسودأبيومع،وخمسمئةألفقدامةبن)8(جاريةمعالبصرةأهل

الجهادعلىفحثهمخطيبا)9(المؤمنينأميرعليئوقامفارسومئتيفارسألفوستينثمانيةفيعلي

الخوارجأنبلغهإذ(كذلكهوفبينما)،الشام(أهلغزوأعلىعازموهو،(العدو)لقاءعندوالصبر

.(577/)الطبريتاريخ(1)

.القادح:أهامث!في)2(

.(47-ص)بقاعيخيرمحمد-ديوانهفيالصمةبنلدريدالبيت)3(

للأمة،ونظرنصحوقلةللدنياومحبةوزورهوىمنذلكفيماوبين،وأنبهمابهحكمافيماعليهمافرد:أفي)4(

عليهما.وحط

فيهم.والجهادالشامأهلإلىالخروج:أفي()5

.وندب:طفي()6

.(5278/)البلدانمعجم.الشامسمتعلىالكوفةقربموضع:النخيلة)7(

.(1/226)الاستيعابفيترجمتهقدامةبنوجارية،تحريف،حارثة:أفي)8(

خطيبا.الناسفيعلي:أفي)9(
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قتلوهمنجملةمنوكان،المحارمواستحلواالسبلوقطعواالدماءوسفكوافساداالأرضفيعاثواقد

:قال؟أنتمن:فقالواحاملوهيمعهوامرأتهأسروه،(!ي!اللهرسولصاحب)خباب)1(بناللهعبد

حدثنا،عليكبأسلا:فقالواروعتمونيقدوإنكم!ي!اللهرسولصاحبخباببناللهعبدأنا

القاعدفتنةستكون":(يقول!ي!اللهرسولسمعت):يقولأبيسمعت:فقالأبيكمنسمعتما

هوفبينما،بيده)3(فاقتادوه")2(الساعيمنخيروالماشي،الماشيمنخيروالقائم،القائممنخيرفيها

لم:اخرلهفقالجلدهفشقابسيفأبعضهمفضربهالذمةأهللبعضخنزيرابعضهملقيإذمعهميسير

سقطتإذمعهمهووبينا،وأرضاهافعلمماأفاستحلهالذميذلكإلىفذهب؟لذميوهوهذافعلت

فمه،منذاكفألقاها؟ثمنولاإذنبغير:آخرلهفقال،فمهفيفألقاهاأحدهمفأخذهانخلةمنتمرة

الله،تتقونألا،حبلىامرأةإني:فقالتامرأتهإلىوجاؤوا،فذبحوهخباببناللهعبدقدمواهذاومع

واشتغلواالشامإلىذهبواهمإنخافواصنيعهممنهذاالناسبلغفلما،ولدهاعنبطنهاوبقروافذبحوها

عليعلىوأشاروا،غائلتهم)4(فخافوا،الصنعبهذاوديارهمذراريهمفيهؤلاءيخلفهمأنأهلهبقتال

فاجتمعهؤلاءشرمنآمنونوالناسذلكبعد)د(الشامأهلإلىذهبمنهمفرغإذاثم،بهؤلاءيبدأبأن

عراقاكلهاالأرضلأفسدواهؤلاءقويلوإذأأيضاالشامولأهللهمعظيمةخيرةوفيههذاعلىالرأي

إلايصلحهملافسادافسدواقدعندهمالناسلأن،امرأةولارجلاولاطفلةولاطفلايتركواولم،وشاما

.،جملةالقتل

لياخبر:فقال،العبديمرةبنالحارث)أ(وهوجهتهمنرسولاالخوارجإلىعليفأرسل

ذلكبلغفلما،ينظروهولمقتلوهعليهمقدمفلما،الجليةعلىبهإليواكتبأمرهمليواعلم،خبرهم

.الشامأهلقبلأولا7(إليهئمالذهابعلىعزمعليا

الخوارجإلىعليالمؤمنينأميرمسير(ذكرأ

إليهماأبالرحيلالناسفيمناديهنادى(بالخوارجالبداءةعلىالجيشمنمعهومنعليعزملماا

شاطىءعلىثم،موسىأبيديرثم،الرحمنعبدديرعليسلكثمعندهركعتينفصلىالجسرفعبر

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

في

روا

في

في

في

في

في

ا

5أ

ا

ا

ا

ط

أ

.(2498/)الاستيعابفيترجمتهخباببناللهوعبد،تحريف،حباببن:

ضعيفة.فهيالقصةسيادتىدون،بشواهدهحسنحديثوهو(011)5/المسندفيحمد

.فقادوه:

غائلتهم.وخافواالصنيعهذاويفعلواوديارهم:

.الشامإلىمعهساروامنهمفرغإذاثمبهميبدأبأن:

تحريف.؟لحربا:

.الشامأهلوتركإليهمسارعليا:
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(غيرهفيسارإنأفإنهغيرهفييسيرولافيهيسيرالنهارمنبوقتعليهفأشارمنجمهنالكفلقيه،الفرات

لقولوتكذيباعليهوتوكلأباللهثقةنسير:وقالالمنجماقالماخلافعلىفسارعليفخالفهعليهيخشى

،()1جاهل)يقولأنوخشيتخطأهللناسأبينأنأردتإنما:عليوقالوجلعزاللهفأظفره،المنجم

المدائنيأتيأنوأمره،سعدبنقيسيديهبين(وبعثالأنبارناحيةعليوسلك،وافقهلكونهظفرإنما

الناسفاجتمعالمدائنجيشفي-الثقفيمسعودبناللهعبدأخووهو،مسعودبنسعدبنائبهايتلقاهوأن

تارككمأناثمأقتلهمحتىمنكمإخوانناقتلةإلينا2(ادفعوأأن:الخوارجإلىوبعث،عليعلىهنالك

عليه.أنتممماخيرإلىويردكمبقلوبكميقبلأناللهلعلثم-)3(الشامأهليعني-العربإلىوذاهب

بنقيسإليهمفتقدم،)4(ودماءكمدماءهممستحلونونحنإخوانكمقتلكلنا:يقولونعليإلىفبعثوا

وكذلك،ينفعفلم،(الجسيموالخطب)،العظيمالأمرمنارتكبوهفيمافوعظهمعبادةبنسعد

إليهم(طالبأبيبن)علي(المؤمنينأمير)وتقدم،ينجع)5(فلمووبخهمأنبهمالأنصاريأيوبأبو

إليهدعوتمونيأنتمأمراعليأنكرتمإنكم:وقالوتوعدهم)6(وأنذرهموحذرهموخوفهمفوعظهم

اللهمحارمترتكبواولامنهخرجتمماإلىفارجعواوأنتمأناوهاتقبلوافلمعنهفنهيتكم،إياهإلاوأبيتما

عندعظيمألكاندجاجةعليهقتلتملووالله،المسلمينعليهتقتلونأمراأنفسكملكمسولتقدفمانكم)7(

تكلموهمولاتخاطبوهملاأنبينهمفيماتنادواأنإلاجوابلهميكنفلم؟المسلمينبدماءفكيف،الله

فجعلواللنزالوتأهبواللقتالفاصطفواوتقدموا.الجنةإلىالرواحالرواح،وجلعزالربللقاءوتهيؤوا

بنحمزةخيالتهموعلى،أوفىبنشريحالميسرةوعلى،السنبسيالطائيحصينبنزيدميمنتهمعلى

علىعليوجعل.وأصحابهلعلىمقاتلينووقفوا.السعديزهيربنحرقوصالرجالةوعلى،سنان

)8(الخيلوعلى،الرياحيقيسبنومعقلربعيبنشبثالميسرةوعلى،عديبنحجر:ميمنته

سبعمئة-(في)وكانوا-المدينةأهلوعلى،الأنصاريقتادةأباالرجالةوعلى،الأنصاريأيوبأبا

من:لهمويقولللخوارج)9(أمانرايةيرفعأنالأنصاريأيوبأباعليوأمر،عبادةبنسعدبنقيس

لنالاحاجةإنه،آمنفهووالمدائنالكوفةإلىانصرفومن،آمنفهوالرايةهذهإلىجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الناس:أفي

.ابعثواأن:أفي

.الشامإلىعنكموذاهبونتارككمأناثملنقتلهممنكم:أفي

وأموالكم.:أفي

فيهم.ينجعفلمووبخهمأتاهمالأنصاريأيوبأبوفعلوكذلكفيهمذلكينفعفلم:أفي

وتهددهم.:أفي

فإنه.:أفي

خيالته.:أفي

.ويقولأمانارايتهيرفعالأنصاري:أفي
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إلامنهميبقفلم-آلافأربعةفيوكانوا-كثيرونطوائفمنهمفانصرف،إخوانناقتلفيمنإلا(افيكئم

الرماةمنهموقدمالخيليديهبينعليفقدمعليإلىفزحفوا،2(الراسبيئوهببناللهعبدمعأقلأوألف

:يقولونالخوارجوأقبلت،يبدؤوكمحتىعنهمكفوا:لأصحابهوقال،الخيالةوراءالرجالةوص!

أخذتحتىففرقوهم،عليقدمهمالذينالخيالةعلىفحملوا،الجنةإلىالرواحالرواح،لتهإلاحكملا

وجوههم،فرموا،بالنبلالرماة3(فاستقبلهئم،الميسرةإلىوأخرى،الميمنةإلىالخيالةمنطائفة

الخوارجفأنامواوالسيوفبالرماحالرجالإليهمونهضوالميسرةالميمنةمنالخيالةعليهموعطفت

،(زهيربن)وحرقوص،وهببناللهعبد:أمراؤهموقتل،الخيولسنابكتحتصرعىفصاروا

.(اللهقبحهم،السلمي)سخبرةبناللهوعبد،(أوفىبن)وشريح

اللهعدوياأبشر:لهوقلتظهرهمنفأنفذتهبالرمحالخوارجمنرجلاوطعنت:أيوبأبوقال

صليا.بهاأولىأيناستعلم:فقال،بالنار

بؤسا:ويقولمنهمالقتلىبينيمشيعليوجعل،نفرسبعةإلاعليأصحابمنيقتلولم:قالوا

بالسوءوأنفسالشيطان)4(:قال؟غرهمومن(المؤمنينأميريا):فقالوا،غزكممنضزكملقد!لكم

.ظاهرونأنهمونبأتهم،المعاصيلهموزينتبالأمانيغرتهم،أمارة

منوجدماوقسم،ليداووهمقبائلهمإلىفسلمهم،أربعمئةهمفإذابينهممنبالجرحىأمرثم

لهم.ومتاعسلاخ

،ديناربنومنصورالأسديقيسبنمحمدوحذثنا:"الخوارج"كتابفيعديبنالهيثموقال

النهروانيومالخوارجمنأصابمايخمسلمعلياأن:سبرةبنالنزالعن،ميسرةبنالملكعبدعن

.فردهبهأتيمرجلذلكآخركانحتىكله(هأهلةإلىردهولكن

ومعهالثديةذيطلبفيخرجعلياأن:حرةأبيبنالملكعبدحدثني:)6(مخنفأبووقال

فيالنهرجانبعلىحفرةفيالريانفوجدههوذةبنصبرةبنوالريان،حرةأبوالحنفيثمامةبنسليمان

لهالمرأةكثديمنكبهعلىمجتمعلحمفإذاعضدهإلىنظراستخرجفلما:قال،قتيلاخمسينأوأربعين

فتعود)7(تنزلثمالأخرىيدهتحاذيحتىامتدتمدتفإذا،سودشعراتعليها،الثديكحلمةأحلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

دمائكم.في:أفي

وثمانمئة.ألفينمنهموهببناللهعبدمعبقواالذينفكان:(586/)الطبريتاريخفي

واستقبلتهم.:أفي

إبليس.:أفي

أهليهم.إلى:أفي

.(588/)الطبريتاريخ

.تتركثم:أفي
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بمالأخبرتكم)1(العملعلىتتكلواأنلولاكذبتماواللهأما:قالعليراهفلما،المرأةكثديمنكبهإلى

للحق.عارفاقتالهمفياللهقضى

بننافععن،الأخنسي)2(ربيعةبنمحمدوحدثني:"الخوارج"فيكتابهفيعديبنالهيثموقال

:قال،الأخنسيمسلمة

فيمعروفمنتنةريحله،السوادشديدأسودوكان،)3(بجيلةمنعرنةمنرجلاالثديةذوكان

وننازله.وينازلناذلكقبليرافقنا(وكان)،العسكر

فلما،عليمعالنهروانشهدنا:قال.الحنفيصبرةبنالريانعنالحنفيإسماعيلأبووحدثني

طويلة.سجدةسجدالمخدجوجد

علياأن:موسىأبايكنىقومهمنرجلعن،الهمدانيقيسبنمحمدعن،الثوريسفيانوحدثني

.(طويلةسجدة)سجدالمخدجوجدلما

أهلأقبللما:قال،العرنيحبةعن)4(إسماعيلحدثني،إسحاقأبيبنيونسوحدثني

إنهمواللهكلا:عليفقال.دابرهمقطعالذيالمؤمنينأميريادلهالحمد:يقولونالناسجعلنم)5النهروان

يظهرواأن(ألفوا)آإلاأحدايلقونفقلماالشرايينبينمنخرجوافإذا،النساءوأرحامالرجالأصلابلفي

عليه.

،السجودوكثرةاجتهادهشدةمنمنهالسجودمواضعقحلتقدالراسبيوهببناللهعبدوكان:قال

.الثفنات)7(ذو:لهيقالوكان

إلايسميهعليابغضهمنوهببناللهعبدكانما:قالأنهالخوارجبعضعنالهيثموروى

الجاحد.

أهلعنعليسئل:قالعامربنعلقمةعن،خالدعن،إسماعيلحدثنا:(عديبن)الهيثموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيا

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيط

فيأ

ونص

طول

العمل.غيرعلىتتكلوا:

الأحمسي.:

بجيلة.بنيمنعرينةمن:

.عروةبنسعيدبنإسماعيل:

.النهروانأهلقتللما:

.ألبوا:

البعير،منالركبة:والثفنة،أثبتناماوالصواب،تصحيفوكله"البيناتذو":طوفي،المنقباتذو:

لأن،الخوارجرئيسوهببناللهوعبد":"ثفن"فيقال،المحيطالقاموسفيالفيروزآباديذلكعلى

."ثفناتهفيأثرالسجود
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إلااللهيذكرونلاالمنافقينإن:قال؟أفمنافقون:قيل،فرواالشركمن:فقال؟همأمشركونالنهروان

أوردهماهذا.عليناببغيهمفقاتلناهمعلينابغواإخواننا:قال؟المؤمنينأميرياهمفما:فقيل.قليلأ

.المقامهذافيوغيرهجريرابن

)1(الشريفةالأحاديثمنفيهموردما

غفلة،بنوسويد،وهببنزيد:عنه)2(ورواه،عنهاللهرضيعليعن:الأولالحديث

وكليب،السلمانيعمروبنوعبيدة،رافعأبيبناللهوعبيد،شدادبناللهوعبد،زيادبنوطارق

طريقأعشرةاثنتافهذهالوضيء)3(،وأبو1،وائلوأبو،موسىوأبو،مريموأبوكثيروأبو،عاصمأبو

.التواتر)4(حديبلغهذاومثل،وألفاظهابأسانيدهاستراهاإليه

الأولىالطريق

بنالملكعبدحدثنا)6(،همامبنالرزاقعبدحدثنا،حميدبنعبدحدثنا:)5(مسلمقال

عليئمعكانواالذينالجيشفيكانأنهالجهنيوهببنزيدحدثني،كهيلبنسلمةحدثنا،سليمانأبي

منقوميخرج":يقول!يواللهرسولسمعتإنيالناسأيهايا:عليفقالالخوارجإلىسارواالذين

إلىصيامكمولا،بشيءصلاتهمإلىصلاتكمولا،بشيءقراءتهمإلىقراءتكمليسالقرانيقرؤونأمتي

يصيبونهم،الذينالجيشيعلملو."عليهموهولهمأنهيحسبونالقرآنيقرؤون،بشيءصيامهم

،ذراعلهليسعضدلهرجلأفيهمأنذلكوآية،العملعنلاتكلوا،!ي!نبيهملسانعلىلهمقضيما

وتتركون،الشاموأهلمعاويةإلىفتذهبون،بيفقشعراتعليه،الثديحلمة(مثلاعضدهرأسعلى

سفكواقدفإنهم،القومهؤلاءيكونواأنلأرجوإني(اللهاو،وأموالكمذراريكمفييخلفونكمهؤلاء

الله.اسمعلىفسيروا،الناسسرحفيوأغارواالحرامالدم

يومئذالخوارجوعلى-التقينافلماقنطرةعلىمرواحتى،منزلأوهببنزيد)7(فنزلني:سلمةقال

ع!ي!.اللهرسولإلىالمرفوعةالانفيهمالواردةالأحاديثولنذكر:أفي(1)

.-واوبلا-رواه:أفي(2)

مؤمن.وأبي،جحيفةأبيطريق:وزادطريقاعشراثنافهذهالرضىأبو:أفي)3(

مبالغةفيه،التواترحديبلغهذاومثل:قولهفي:بشارقال.صفحاتقبلتقدمالذيالثديحديث:أفيبعده)4(

سيأتي!كما،ضعيفةالطرقهذهأكثرأنذلك،ظاهرة

.الزكاةفي(156)(6601)مسلمصحيح)5(

مسلم.صحيحمنوالتصحيح،خطأوهو،همامعن:والمطبوعالأصلفي)6(

المصنف.منهينقلالذيمسلمصحيحفيالذيوهوأمنهناوما،"فذكر":طفي)7(
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نأأخاففإنيأ(جفونهاواكسرواسيوفكموسلواالرماحألقوا:لهمفقال-الراسبيوهببناللهعبد

برماحهم.الناسفشجرهمالسيوفوسلوابرماحهمفوحشوافرجعوا،حروراءيومناشدوكمكمايناشدوكم

فيهمالتمسوا:علي)2(فقال،رجلانإلايومئذالناسمنأصيبومابعضعلىبعضهموقتل:قال

بعض،علىبعضهم،قتلقدأناساأتىحتىبنفسهعليئفقام،يجدوهفلمفالتمسوه،المخدج)3(

رسوله.وبلغاللهصدق:قالثم(عليأفكبر)4(الأرضيليممافوجدوهأخروهم:فقال

منهذالسمعتهوإلأ)إلهلاالذيواللهالمؤمنينأميريا:فقالالسلمانيعبيدةإليهفقام:قال

منسمعهأنهلهيحلفوهوثلاثافاستحلفه،(هوإلاإلهلاالذيواللهإي:قال!لخي!اللهرسول

)آ(الرزاقعبدعن،الخلالعليبنالحسنعنداود)5(أبورواهوقد.مسلملفظهذا،!يئاللهرسول

.بنحوه

علي)7(عنأخرىطريق

عن،الأعمشعن،سفيانعن،الرحمنوعبدالأعمشحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)8(الإمامقال

إليأحبالسماءمنأخرفلأنجمي!اللهرسولعنحدثتكمإذا:عليقالقال،غفلةبنسويدعن،خيثمة

يخرج":لمجيواللهرسولسمعت،خدعةالحربفإنوبينكمبينيفيماحدثتكموإذا،عليهأكذبأنمن

القرآنيقرؤون)البريةخيرقولمنيقولون،الأحلامسفهاء،الأسنانأحداثالزمانآخرفيقوم

السهميمرقكماالدينمنيمرقون(-حناجرهمإيمانهميجاوزلاالرحمنعبدقال-حناجرهميجاوزلا

فيوأخرجاه"القيامةيوماللهعندقتلهملمنأجراقتلهمفيفإنفاقتلوهملقيتموهمفإذا،)9(الرميةمن

به.الأعمشعنطرقمن)01(الصحيحين

."حفونهامنسيوفكموسلوا":مسلمفي(1)

.قال:طفي)2(

.(خدج)اللسان.الناقص:المخدج)3(

.الأرضممايليفوجدوهمأخروهمفقال،للجملةتكرار:طفي()4

السنة.في(4768)داودأبيسنن)5(

.(941-1/471)الرزاقعبدمصنف)6(

عنه.:ولفظه،بياضأفيالعنوانمكان)7(

.(1/131)أحمدالإماممسند)8(

.(2268/)النهاية.مرميةدابةكلهي:وقيل،سهمكفيهوينفذفتقصدهترميهالذيالصيد:الرمية()9

.الزكاةفي(451)(6601)ومسلم،المرتديناستتابةفي(0396)البخاريصحيح(01)
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أخرىطريق

حذثنا:قالا،الهمدانيالقاسمبنالوليد2(وحدثنا،نعيمأبوحدثنا:أحمد)1((الإمام)قال

:قالزيادبنطارقعن،الأعلىعبدبنإبراهيمعن،إسرائيل

فإنالمخدجآطلبوافقالالخوارجفقتل)3(معهوخرجنا:روايتهفيالوليدقالالنهروانإلىعليسار

كماالإسلاممنيمرقون،حلوقهمتجاوزلاالحقبكلمةيتكلمونقوئمسيجيء":قال!ماللهرسول

فيهمكانإن،سو؟شعراتيدهفياليدمخدجأسودرجلفيهمأوسيماهم،الرميةمنالسهميمرق

:قالفبكينا:روايتهفيالوليدقال"الناسخيرقتلتمفقدفيهميكنلموإن،الناسشرقتلتمافقدأ

الوجه.هذامنأحمدبهتفرد.معنا(ساجدأ)عليوخرسجودأفخررناالمخدجوجدناإنااثمأ

أخرىطريق

.بطوله)4((إيراده)قريباتقدمكماعليعنشدادبناللهعبدرواه

عليعنأخرىطريق

أخبرني،وهببناللهعبدأخبرنا:قالاالأعلىعبدبنويونسالطاهرأبوحدثني:(همسلئمقال

الله:رسولمولىرافعأبيبناللهعبيدعن،سعيدبنبسرعن،الأشجبنبكيرعن،الحارثبنعمرو

أريدحقكلمة:عليقال،للهإلاحكملا:قالوا-طالبأبيبنعليمعوهو-خرجتلماالحروريةأن

يجاوزلابألسنتهمالحقيقولون"هؤلاءفيصفتهملأعرفإنيناساوصفع!ي!اللهرسولإن،باطلبها

"ثديحلمةأوشاة6(طبيئيديهإحدى.أسودمنهم،اللهخلقأبغضمن-حلقهإلىوأشار-منهمهذا

كذبتمافواللهفانظرواارجعوا:فقالشيئايجدوافلمفنظرواانظروا:قالطالبأبيبنعليقتلهمفلما

الله:عبيدقال،يديهبينوضعوهحتىعليابهفأتوا،خربةفي)7(فوجدوه-ثلاثاأومرتين-كذبتولا

ابنعنرجلوحدثني:بكيرقال:روايتهفييونسزاد.فيهمعليوقول،أمرهممنذلكحاضروأنا

مسلم.بهتفرد.الأسودذلكرأيت:قالأنهحنين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الكوفي.زيادبنطارقلجهالةضعيفوإسناده،حسنحديثوهو(701و1471/)أحمدالإماممسند

إسرائيل.عنأخرىطريقوهيأثبتماوالصحيح؟حدثنا:طفي

قتل.:طفي

عليقتلهمالذينالقومهؤلاءعنشدادبناللهعبدسألتعنهااللهرضيعائشةأنوفيه.472صفحةتقدم

.بالنهروان

.الزكاةفي(157)(5661)مسلمصحيح

.(طبي)اللسان.الضرعحلمات:والطبيالطبي

.وجدوهثم:أفي
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)1(أخرىطريق

ذكرت:قالعليعن،عبيدةعن،محمدعن،أيوبحدثنا،إسماعيلحذثنا:أحمد)2(قال

تبطرواأنولولا-اليدمودن)4(قالأو-؟(اليدمثدون)3(أو)اليدمخدجفيهم:فقالعليعندالخوارج

؟!محمدمنسمعتهأنت:قلت:قال،!ي!محمدلسانعلىيقتلونهمالذيناللهوعدبمالحدثتكم

الكعبة.وردثإي،الكعبةوردثإي:الكعبةوربإي:قال

،سمعاهسيرينابنعن،العلاءبنعمرووأبوحازمبنجريرحدثنا،وكيعحدثنا:(هأحمدوقال

!ي!:اللهرسولقالقالعليعن،عبيدةعن

اللهوعدبمالأنبأتكمتبطرواأنولولا،اليدمخدجأواليدمثدونأواليدمودنرجلفيهمقوميخرج"

وربإي:قال؟!ي!اللهرسولمنسمعتهأنت:لعليقلتعبيدةقال"!ي!نبيهلسانعلىيقتلونهمالذين

.(الكعبةوربإيأالكعبةوربإي،الكعبة

:النهروانلأهلعليقال:قالعبيدةعن،محمدعن،هشامحذثنا،يزيدحذثنا:(آأحمدوقال

لمن!ي!نبيهلسانعلىاللهقضىبمالأخبرتكمتبطرواأنلولا،اليد17مخدجأواليدمثدونرجلفيهم

ثلاثا.عليهيحلف،الكعبةوربإي:قال؟سمعته)8(أنت:لعليفقلت(:عبيدةقال)،قتلهم

إلاأحدثكلا:عبيدةقالقالمحمدعنعون)011ابنعن،عديأبيابنحذثنا:أحمد)9(وقال

تبطرواأنلولا:قالعليلهوحلف،مرات)11(ثلاثعبيدةلنافحلف:محمدقال،منهسمعتما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.أفيبياضالعنوانمكان

صحيح.حديثوهو(183/)أحمدالإماممسند

اليد،مثدن:ويروى،المرأةثدييدهتشبه:أي،اليدمثدن:ويروى،مجتمعهااليدصغيرأي:اليدمثدون

.(ثدن)اللسان.رأسهوهي،الثديثندوةيشبهأنهيريدثندمقلوبالمثدنوقيل،اليدمخدجومعناه

وفي،اليدينألواحقصرمع:بعضهمقالالخلقالناقص،المنكبينالضيقالعنقالقصير:والمودونالمودن

اليدناقصأي،اليدلمودنإنه:أخرىوفي،اليدمودن:روايةوفي،اليدمودونكانأنهالثديةذيحديث

.(ودن)اللسان.اليدالقصير:اليدالمودن:وغيرهالكسائيقال.صغيرها

.(1/59)أحمدالإماممسند

.(1/441)أحمدالإماممسند

.مخدو!:طفي

غ!ي!.اللهرسولمنسمعته:أفي

.(1155/)أحمدالإماممسند

خطأ.وهو،عونبنأبي:طفي

.مرار:المسندفي
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وربإي:قال؟سمعتهأنتقلت:قال!ي!محمدلسانعلىيقتلونهمالذيناللهوعدما)1(لأنبأتكم

قال!:أحسبه،اليدمثدونأو،اليدمخدجرجلفيهم،(الكعبةوربإي،الكعبةوربإي)،الكعبة

اليد.مودنأو

بنمحمدعن،أيوبعن،كلاهمازيدبنوحمادعليةبنإسماعيلحديثمن)2*مسلمرواهوقد

علي.عن،عبيدةعن،سيرينبنمحمدعن:كلاهماعونابنعن،عديأبيابنعن،المثنى

أنه(على)حلفوقد،سيرينبنمحمدعنكثيرينعندالقطعتفيدمتعددةطرقمنذكرناهوقد

!لمج!،اللهرسولمن)3(سمعهأنه(عليوحلفأعليمنسمعهأنهعبيدةوحلف،عبيدةمنسمعه

!ح!.اللهرسولعلىأكذبأنمنإليأحبالأرضإلىالسماءمنأخرلأن:(علي)قال(وقد)

أخرىطري!

بناللهعبدحدثنا،معمرأبوإسماعيلحدثني:()4(حنبلبن)أحمد(الإمام)ابناللهعبدقال!

قال!:أبيهعن،كليببنعاصمحدثنا،إدريس

،الناسيكلموهو،عليعلىفاستأذن،السفرثيابعليهرجلدخلإذ،عليعندجالساكنت

()وقومأنتكيف":(ليأفقال!عائشةوعنده!ي!اللهرسول!علىدخلتإني:عليفقال!،عنهفشغل

القرانيقرؤون،المشرققبلمنيخرجونقوم":فقال!:قال!.أعلمورسولهالله:فقلت"؟وكذاكذا

ثدييديهكأناليدمخدجرجلفيهم،الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقونتراقيهميجاوزلا

عنأحمد)6(بناللهعبدرواهثم.بطولهالحديثفذكر؟فيهمأنهأخبرتكمهلباللهأنشدكم"حبشية

فذكر،عليعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،مالكبنالقاسمعن،حرببنزهيرخيثمةأبي

.(يخرجوهولمأجيدوإسنادهنحوه

)7(أخرىطريق

الرحمنعبدبنعليأخبرنا،الأزهريالقاسمأبوأخبرنا:)8(البغداديالخطيببكرأبوالحافظقال!

تكم.لنبأ:المسندفي(1)

.الزكاةفي(154)(6601)مسلمصحيح)2(

ذلك.سمع:أفي)3(

.(1/516)أحمدالإماممسند(4)

.ويوم:طفي(5)

.(1/016)أحمدالإماممسند)6(

.أفيبياضاللفظةمكان)7(

.(بشارالدكتوربتحقيق)(1/561)السلاممدينةتاريخ)8(
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)3(الحمانيالحميدعبدبنيحيىأخبرنا)2(الحضرميسليمانبناللهعبدبنمحمدأخبرنا)1(البكائي

علي:قال:جحيفةأبوقالقالميسرةعنالسائببنعطاءعن،الثهعبيدبنخالدأخبرنا

عليهاالثديكحلمةعضده،ثمعظمعضدهفيليسرجلافيهمإن)4(الحروريةمنفرغناحين

يومئذ،جزعهمنأشدجزعاجزععليارأيتفما:قاليجدوهفلمفالتمسوه،عقفطوالشعرات

كذبتم:قال،النهروان:قالوا؟المكانهذااسمماويلكم:فقال،المؤمنينأميريانجدهما:فقالوا

هذااسمما:قال،)6(نجدهماالمؤمنينأميريا:فقلناإليهفعدنانجدهفلمالقتلىفثورنا)5(لفيهمإنه

فيفوجدناهفالتمسناه،فالتمسوهلفيهمإنه،وكذبتمورسولهاللهصدق:قال،النهروان:قلنا؟المكان

.)7(عقفطوالشعراتعليهاالمرأةثديكحلمةوعليهاعظمفيهاليسعضدهإلىفنظرتبهفجئناساقية

أخرىطريق

حدثنا،العبديمسلمبنإسماعيلحذثنا،هاشمبنيمولىسعيدأبوحذثنا:أحمد)8(الإمامقال

فكأن،النهروانأهلقتلحيث(طالبأبيبن)عليمعسيديمعكنت:قالالأنصارمولىكثيرأبو

بأقوامحدثناقد"ع!يماللهرسولإنالناسأيهايا:عليئفقال،قتلهممنأنفسهمفيوجدواالناس

ايةوإن،فوقهعلىالسهميرجعحتىأبدافيهيرجعونلاثمالرميةمنالسهميمرقكماالذينمنيمرقون

حوله،المرأةثديكحلمةحلمةلها،المرأةكثدييديهإحدى،اليدمخدجأسودرجلافيهمأنذلك

علي،فكئرفأخرجوهالقتلىتحتالنهرشفيرإلىفوجدوهفالتمسوه"فيهمأراهفإنيفالتمسوههلباتسبع

فيبهايطعنفجعلبيدهفأخذها،عربيةلهقوسألمتقلدوإنه،ورسولهاللهصدق!أكبرالله:فقال

كانواماعنهموذهب،واستبشروارأوهحينالناسوكبر.ورسولهاللهصدق:ويقولمخدجته)9(

أحمد.بهتفرد"يجدون

.3(1/95)6النبلاءأعلامسيرفيوترجمته،تحريف،الكناني:طفي(1)

الخطيبتاريخمنوالتصحيح،قبيحتحريفوهو،"الحضرميسليمانعنعطاءبناللهعبدبنمحمدة:طفي)2(

.(41/14)النبلاءأعلامسيرفيوترجمته،بمطينالمعروفوهو،(891و)9/(1/561)

.(2174/)المشتبهوتوضيحبغدادتاريخمنوالتصحيح،تحريف؟الحمامي:أفي)3(

.الحرب:طفي(4)

بحثنا.:ثورنا()5

.وحدناهما:أفي)6(

ترجمةفيذلكبيانوانظر،الاختلاطبعدعنهاللهعبدبنخالدورواية،اختلطثقةالسائببنعطاء،ضعيفإسناده)7(

.معروفهوكما،صحيحالحديثمتنولكن،،التقريبتحرير"منالسائببنعطاء

.الأنصارمولىكثيرأبيلجهالة،ضعيفإسنادوهذا،حسنحديثوهو(1/88)أحمدالإماممسند)8(

مخدجته.إلى:أفي()9
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أخرىطريق

حدثني،حكيمبننعيمحذثني،سواربنشبابةحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:أحمد)1(بناللهعبدقال

السهميمرقكماالإسلاممنيمرقونقوماإن":قاللمجيواللهرسولأنطالبأبيبنعليحدثنا،مريمأبو

.،،)2(اليدأمخدجرجلعلامتهم،وقتلوهقتلهملمنطوبى،تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرؤونالرميةمن

حكيم،بننعيمعن،سواربنشبابةحذثنا،خالدبنبشرحدثنا:")3(سننه"فيداودأبووقال

وكان،والنهارلالليل)5(نجالسهالمسجدفييومئذلمعناالمخدحذاككانان:قالمريم!بيعن .ء)4(

وكان:مريمأبوقال.ليبرنساكسوتهوقد،الناسمععليئطعاميشهدالمساكينمعورأيته،فقيرا

عليهالثديحلمةمثلحلمةرأسهعلى،المرأةثديمثليدهفيوكان،الثديةذانافعايسمىالمخدج

.الشنورسبالةمثلشعرات

أخرىطريق

محمدأبوأخبرنا،الروذباريعليأبوأخبرنا:")6(الدلائل"فيالبيهقيبكرأبوالحافظقال

بنالفضل)7(نعيمأبوحدثنا،أيوببنشعيبحدثنا،بهاالواسطيالمقرىءشوذببنعمروبناللهعبد

عليمعكنت:قالقومهمنرجلموسىأبيعن،قيسبنمحمدعن-الثوريهو-سفيانعن،دكين

كذبتماوالله:ويقوليعرقفأخذ:قال.يجدوهفلمفالتمسوهالمخدجالتمسوا:يقولفجعل

فسجد.،داليةأونهرفيفوجدوه.كذبتولا

أخرىطريق

حذثنا،الصمدعبدحدثنا،)9(معمربنومحمدمثنىبنمحمدحدثني:البزار)8(بكرأبوقال

مريم.أبيلجهالةضعيفوإسناده،حسنحديثوهو(1151/)أحمدالإماممسند(1)

.ط،أمنساقطة)2(

ضعيف.وإسناده،السنةفى(0477)داودأبيسنن)3(

تميم.أبو:أفي(4)

الليل.:في()5

الحسين،عليأبو:والصواب،خطأوهو،الروذباريمحمدبنالحسينأبوأخبرنا:وفيه(433)6/النبوةدلائل)6(

علي.عنالراويلجهالةضعيفوإسناده

له!كنيةاسمهفصار،طمنسقط)7(

عنهبالروايةالعجليعبيدبنسويدتفردفقد،المؤمنأبيلجهالةضعيفوإسناده،(411-3131/)الزخارالبحر)8(

.يعرفلا:الميزانفيالذهبيوقالأحديوثقهولم

خطأ.؟معتمر:أفي()9
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معوأنا،الحروريةقتليومطالبأبيبنعليشهدت:قال،مؤمنأبوحدثنا،العجليعبيدبنسويد

فقلبوا،صاحبهأنيع!ي!النبيوأخبرني،المرأةثديمثليديهإحدىرجلافيهمفإنآنظروا:فقالمولاي

مؤمن:أبوقال،آنظرواويلكم:فقالبعدنقلبهملمالنخلةتحتنفرسبعة:وقالوا،يجدوهفلمالقتلى

فيقتلاكمأبشروا:وقالساجداعليئفخر،يديهبينألقوهحتىبهمايجرونهحبلينرجليهفيفرأيت

الحديث.هذاغيرعليعن)1(مؤمنأبوروىنعلملا:البزارقالثم.النارفيوقتلاهمالجنة

أخوىطريق

عن،سنانأباسمعت،الرازيسليمانبنإسحاقحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:البزار)2(قال

لما:قال،الثديةذيعنحدثني-وائلأبا-يعنيسلمةبنلشقيققلت:قالثابتأبيبنحبيب

،اطلبوه:وقال(عليأفبكى،نجدهفلمفطلبناه،وكذاكذاعلامتهرجلااطلبوا:عليقالقاتلناهم

كذبت،ولاكذبتمافواللهاطلبوه:وقالفبكىنجدهفلمفطلبناه):قال،كذبتولاكذبتمافوالله

سجد.راهفلما.برديتحتفوجدناهفطلبناهالشهباءبغلتهفركب:قالنجدهفلمفطلبناه:قال

.)3(الحديثهذاإلاعليعنشقيقعنحبيبروىنعلملا:البزارقالثم

أخوىطريق

حدثنا،زيدبنحمادحدثنا،القواريريعمروبناللهعبيدحدثني:أحمد)4(بناللهعبدقال

)5(
التمسوا:قال،النهروانأهلقتلحيثعلياشهدت:قال،الوضيءأبيعن،مرهبن

كذبت،ولاكذبتمافواللهفالتمسوهآرجعوا:فقالنجدهليسفقالواالقتلىفيفطلبوه:المخدج

تحتفوجدوهفانطلقوا،كذبتولاكذبتماباللهيحلف(ذلك)كل،مراراذلكفرددفطلبوهفرجعوا

طبققدثديعليهحبشيإليهأنظرفكأني:الوضيءأبوقال،بهفجيء،فاستخرجوه،طينفيالقتلى

.اليربوعذنبعلىتكونشعراتمثلشعراتعليها)6(،المرأةثديمثليديهإحدى

حدثنامرةبنجميلحدثنازيدبنحمادعن)8(حساببنعبيدبنمحمدعنداود)7(أبورواهوقد

.اختصرهولكن-نسيببنعبادواسمه-الوضيءأبو

تحريف.؟موسىأبو:طفي(1)

.(2861/)الزخارالبحر(2)

.(98-88العلل)الرازيحاتمأبوأشاركما،نظرعليعنوائلأبيروايةفيفإن،مرسلأنهالأصح)3(

صحيح.حديثوهو(1/913)أحمدالإماممسند()4

تحريف.؟حميد:أفي)5(

المسند.عنزيادةوهي،عليهاحلمةله:أفي)6(

.)9476(رقمداودأبيسنن)7(

.حسان:أفي)8(
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بنالصمدعبدحدثني،الشاعريوسفبنحجاجحدثنا:أيضا)1(أحمدبناللهعبدقال

معالكوفةإلى)2(عائدينكنا:قالأنهحدثهعباداالوضيءأباأنصالحأبيبنيزيدحدثنا،الوراثعبد

لعليذلكفذكرنا،كثيرونناسمناشذحروراءمنثلاثاأوليلتينمسيرةبلغنافلما،طالبأبيبنعلي

بن)علياللهفحمد:قال(بطوله)الحديثفذكر،سيرجعونفإنهمأمرهميهولنكملا:فقال

ذنبكأنهنشعراتثديهحلمةعلىاليدمخدجهؤلاءقائدأن"أخبرنيخليليإن:وقال(طالبأبي

كذبتمافوالله،التمسوه:فقالأ(نجدهلمإنا):فقلنافأتيناه(يجدوهفلم)فالتمسوه"اليربوع

جاءحتى؟ذااقلبوا،ذااقلبوا:يقولفجعلا)3(بنفسهعليفجاءنجدهلم:فقلناثلاثا،كذبتولا

الناسفجعل،أبوهمنيخبركمأحديأتيكملا،أكبرالله:عليفقال؟ذاهو:فقالالكوفةأهلمنرجل

من؟ابن:عليفقال،)4"مالكهذا،مالكهذا:يقولون

،الوارثعبدبنالصمدعبدحدثني،الشاعربنحجاجحدثني:أيضا)5(أحمدبناللهعبدوقال

فذكر،عليمعالكوفةإلى)6(عائدينكنا:قالحدثهعباداالوضيءأباأنصالحأبيبنيزيدحدثنا

بثلاثةأخبرنيخليليإنأما:عليقالثم،ثلاثاكذبتولاكذبتمافوالله:عليقالالمخدجحديث

ضعف.فيهوالثالث،كثيرجمعلهوالثاني،أكبرهمهذا،الجنمنإخوة

الشياطينمنهوبل؟الجنمنالثديةذويكونأنيمكنوقد.جدا(شديدةأغرابةفيهالسياقوهذا

أعلم.تعالىوالله،السياقهذاصحإن،الجنشياطينأوالإنسشياطينإما

يمكنلامتباينةجماعةعنمتعددةطرقمنرويقدإذ،عليعنمتواترةطرقهذهأنوالمقصود

ولكنالرواةبيناختلاففيهاوقعالألفاظبعضكانوإن)7(محفوظالقصةفأصل،الكذبعلىتواطؤهم

أنه!اللهرسولعنرواهأنهعليعنفيهيشكلاصحيحعليهالرواياتتواطأتالذيوأصلهامعناها

عليهم.علامةهوالذيالثديةذياصفةأوالخوارجصفةعنأخبر)8(

وباللهوألفاظهابأسانيدهاتراهاكماعليغير)الصحابةمنجماعةطريقمنذلكرويوقد

حسن.وإسناده(1/041)أحمدالإماممسند(1)

عامدين.:المسندفي2()

المسند.منزيادة)3(

.والمطبوعالمسندمنوالصحيح،ملك:أفي()4

.(1/141)أحمدالإماممسند(5)

عامدين.:المسندفي(6)

محفوظة.القصةوأصل:أفي)7(

.أخبره:أفي)8(
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،وقاصأبيبنوسعد،الغفاريعمروبنورافع،اللهعبدبنوجابر،مالكبنأنسمنهم(المستعان

بناللهوعبد،عباسبناللهوعبد،حنيفبنوسهل،الأنصاريسنانبنمالكبنسعدسعيدوأبو)

عنهماللهرضيالمؤمنينأم)وعائشة،ذروأبو،مسعودبناللهوعبد،(عمروبناللهوعبد،عمر

.()1(أجمعين

بعدهولنذكر.القصةوصاحبالعشرةوأحدالأربعةالخلفاءأحدلأنهبطرقهعليحديثقدمناوقد

.الخوارجوقعةعلىوفاتهلتقدممسعودابنحديث

ضنه(اللهرضيمسعودابنعن)الثانيالحديث

،زرعن،عاصمعن،عياشبنبكرأبوحدثنا،بكيرأبيبنيحىحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

-حدشاءقالأو-أحداث،الأحلامسفهاءالزماناخرفيقوميخرج":!يماللهرسولقالقالاللهعبدعن

كماالإسلاممنيمرقون،تراقيهميعدولابألسنتهمالقرآنيقرؤونالناسقولخيرمنيقولون،الأسنان

."قتلهملمناللهعندعظيماأجراقتلهمفيفإن،فليقتلهمأدركهمفمن،الرميةمنالسهميمرق

بناللهوعبدشيبةأبيبنبكرأبيعن)4(ماجهابنوأخرجهكريبأبيعن)3(الترمذيرواهوقد

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيوقال،بهعياش!بنبكرأبيعنثلاثتهمزرارةبنعامر

.الأسانيد)د(أقوىمنذلكفيفخبره،سنينخمسمنبنحوالخوارجظهورقبلماتمسعودابن

مالكبنأنسعنالثالثالحديث

اللهنبيأنليذكر:قالأنسحدثنا،التيميسليمانحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمد)6(الإمامقال

أنفسهم،وتعجبهمالناسيعجبوا)8(حتىويدأبونيعبدونقوما)7(فيكمإن":-منهأسمعهولم-قال!يو

."الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقون

هنا!ذكرهيردولم،الفارسيسلمانمنهمأنذلكبعدسيأتي(1)

صحيح.حديثوهو(1404/)أحمدالإماممسند)2(

الفتن.في(1882)الترمذيسنن)3(

المقدمة.(168)ماجهابنسنن(4)

سيدناعلىخرجواالذينالخوارجبهمأرادكلي!النبيأنعلىيدللاوهذا،قالهكذا:بشارقال.الاعتضاد:أفي()5

ومتن!الزمانآخرهوعليسيدنازمانكانفهل،"الزماناخرفيقوميخرج":مج!ماللهرسولقولتدبرثم.علي

صحته.فيبالحديثالمعرفةأهليثكلاالحديثهذا

صحيح.وهو،(3918/)أحمدالإماممسند)6(

.)أ(والمسندمنوالتصحيح،فرقة:طفي)7(

أحمد.مسندمنوالتصحيح،يدينون:والمطبوعالأصولفي)8(
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أخرىطريق
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مالكبنأنسعن،قتادةحدثني،الأوزاعيحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

:(قالع!يمالنبيأنرجعثم)سعيدأبيعن،أنسعنالمغيرةأبوحدثناوقد:أحمدقال،سعيدوأبي

يجاوزلاالقرآنيقرؤون،الفعلويسيئونالقيليحسنونقولم،وفرقةاختلافأمتيفيسيكون"

منالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،صيامهممعوصيامهصلاتهممعصلاتهأحدكميحقر،تراقيهم

،)3(وقتلوهقتلهملمنطوبىوالخليقةالخلقشرهم،)2(فوقهعلىالسهميرتدحتىيرجعونلا،الرمية

اللهرسوليا:قالوا"منهمباللهأولىكانقاتلهممن،شيءفيمنهوليسوااللهكتابإلىيدعون

."التحليق":قال؟سيماهمما

بنومبشرمسلمبنالوليدعن،الأنطاكيعاصمبننصرعن")4(سننه"فيداودأبورواهوقد

وابنداودأبووأخرجه.بهوأنسسعيدأبيعن،قتادةعن،الأوزاعيعنكلاهماالحلبيإسماعيل

طريقمنالبزار)7(روىوقد.وحدهأنسعن،قتادةعن،معمرعن،)6(الرزاقعبدحديثمن)د(ماجه

منقريباالخوارجفيحديثامالكبنأنسعنكلاهماالرقاشييزيدطريقمن)8(يعلىوأبو،سفيانأبي

تعالى.اللهشاءإنسيأتيكماسعيدأبيحديث

الله(عبدبنجابرعنالرابعالحديت)

أبوحدثنا،موسىبنحسنحدثنا:أحمد)9(الإمامقال

:قالاللهعبدبنجابرعنالزبيرأبي

1)01(
عن،سعيدبنيحيىعن،شهاب

صحيح.حديثوهو(3224/)أحمدالإماممسند(1)

فوقه.علىيرتدواحتىيرجعونلا:المسندفي)2(

.قتلوهأو:طفي)3(

السنة.في(4765)داودأبيسنن()4

المقدمة.في(175)ماجهابنوسنن،السنةفي(4766)داودأبيسنن)5(

.(91866)الرزاقعبدمصنف)6(

.المفقودالجزءمنكانوربما،الزخارالبحرمنالمطبوعفيأجدهلم)7(

.(337-5338/)الموصلييعلىأبيمسند)8(

صحيح.حديثوهو(3353/)أحمدالإماممسند)9(

المسند.عنهناوما،شهابابن:ط،أفي(01)
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)1(

رجل:فقالللناسبلالثوبفيفضةيقسموهوالجعرانةعام!يماللهرسولمع."

عمر:فقال"أعدلأكنلمإنخبتلقد؟أعدللمإذايعدلومنويلك":فقال،اعدل،اللهرسوليا

هذاإن،أصحابيأقتلأنيالناسيتحدثأناللهمعاذ":فقال،المنافقهذاأقتلدعنياللهرسوليا

منالسهم)2(مروقالدينمنيمرقون،تراقيهمأو،حناجرهميجاوزلاالقرانيقرؤونوأصحابه

."الرمية

سعيد،بنيحيىحدثني،عياشبنإسماعيلحدثنا،عياشبنعليحدثنا:أحمد)3(وقال

وفيبالجعرانة!يماللهرسولأذنيوسمععينيبصر:يقولجابراسمعت:(قال)الزبيرأبوأخبرني

لمإذايعدلمنويلك":فقالاعدل:رجلفقال،يعطيهمللناسيقبضها!ي!اللهورسولفضةبلالثوب

معاذ":ع!ي!اللهرسولفقال،الخبيثالمنافقهذاأقتلدعنى:(الخطاببن)عمرفقال"؟أعدلأكن

منيمرقون،تراقيهميجاوزلاالقرانيقرؤونوأصحابههذا،أصحابيأقتلأنيالناسيتحدثأنالله

."الرميةمنالسهميمرقكماالدين

الله(عبدبن)جابرعن،الزبيرأبوحدثنا،رفاعةبنمعاذعن،المغيرةأبيعنأحمد)4(رواهثم

:فقالمحمديااعدل:فقالتميمبنيمنرجلقامبالجعرانةهوازنغنائم!ي!اللهرسولقسملما:قال

ألااللهرسوليا:عمرفقال:قال."أعدللمإنوخسرتخبتلقد؟أعدللمإنيعدلومنويلك"

:!اللهرسولقالثم"أصحابهيقتلمحمداأنالأممتتسامعأناللهمعاذ":قال؟المنافقهذافأقتلأقوم

الرمية")د(منالمرماةيمرقكماالدينمنيمرقون،تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرؤونلهوأصحاباهذاإن"

)6(النضيقالأنهإلافيهخالفنيفماالزهريعلىالحديثهذافعرضت:الزبيرأبوليفقال:معاذقال

.؟عربيا)7(رجلاألست:قالالقدحقلت

الوهابعبدعن،المثنىبنمحمدوعن.الليثعن،رمحبنمحمدعن)8(مسلمرواهوقد

الثقفي.

.بنحوهبهالأنصاريسعيدبنيحىعنكلهمأنسبنومالكالليثحديثمنالنسائيوأخرجه

جئت.:المسندفي)1(

كالمسند.هناوما،يمرقكما:أفي)2(

صحيح.والحديث،عياشبنإسماعيلأجلمنحسنوإسناده،(3435/)أحمدالإماممسند)3(

.(3355/)أحمدالإماممسند(4)

كالمسند.هناوما،السهميمرقكما:طفي)5(

المسند.منوالتصحيح،خطأوهو،وقلت،النضو:والمطبوعالأصولفي)6(

عربي.برجلألست:المسندوفي.غريبأرجلأألستفقال:أفي)7(

.الزكاةفي(142)(6301)مسلمصحيح)8(
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عنهمااللهرضميذرأبيحديثمعالأنصاريمحمروبق()1(رافع)حديث

وقاصأبيبنسعدعنالخامسالحديت

بنالعلاءحدثني-عيينةابن-هوسفيانحدثنا،الحميدي)3(حدثنا:سفيان)2(بنيعقوبقال

ذكر:قالوقاصأبيبنسعدعن،قرواشبنبكرعنيحدثالطفيلأباسمعأنهالعباسأبي

الأشهبلهيقالبجيلةمنرجليحتدره)5(الجبلكراعيالردهةشيطان":فقالالثديه"4(ذا!ي!اللهرسول

له:يقالرجلبهجاء)6(أنهالدهنيعمارفأخبرني:سفيانقال"ظلمؤقومفيعلامةالأشهبابنأو

.االأشهبابنأواالأشهب

الردهةشيطان"ولفظهمختصرأبهعيينةبن(سفيان)عنأحمد)7(الإمامالحديثهذاروىوقد

لم:قالالمدينيبنعليعن:)8(البخاريوحكى.أحمدبهتفرد.بجيلةمنرجلا(يعنيا"يحتدره

.الحديث)9(هذافيإلاقرواشبنبكربذكرأسمع

حامدعن،إسحاقأبيعن،شعبةعن،أبيهعن،معاذبناللهعبدعن:سفيانبنيعقوبوروى

بكر(أبوالحافظ)قال"الردهةشيطانعليقتل":يقولوقاصأبيبنسعدسمعت:قالالهمداني

.بأمرهعليأصحابقتلهأعلمواللهيريد:(01البيهقي

رجلعن،السبيعيإسحاقأبيجدهعن،يونسبنإسرائيلحدثنا:عدي)11(بنالهيثموقال

شيطانطالبأبيبنعليقتل:فقالالخوارجقتلطالبأبيبنعليأنوقاصأبيبنسعدبلغ:قال

الردهة.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

للتوضيح.مناإضافةالحاصرتينبينما

الكتابآخرفيعملالذيمستدركهفيالفاضلمحققةنقلهوقد،ليعقوب"المعرفة"منالضائعالقسمفيهذا

والنهاية.البدايةمن(3531-316/)

.(47)رقم(1/091)الحميديمسند

اليديةذوويروى،ثديمنقطعةأرادكأنه،مذكراالثديكانوإنالهاءفيهأدخلوإنما،الثديتصغير:الثدية

.(1802/)النهاية.مؤنثةوهياليدتصغيرالثاءبدلبالياء

يسقطه.أي:المهملةبالدال،يحتدره

رجل.جاء:طفي

.(1917/)أحمدالإماممسند

.(249/)للبخاريالكبيرالتاريخ

ضعيف.فإسنادهولذلك

.(434-3433/)للبيهقيالنبوةدلائل

.كذابعديبنوالهيثم،تحريف،علي:أفي
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الأنصاريسنانبنمالكبنسعدسعيدأبيعنالسادسالحديث

منهاالأولى(عنه)طرقوله

رؤبةأبوحدثنا،الحبطي2(مطمابنجامعحدثنا،عيسىبنبكرحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

اللهرسوليا:فقال!يماللهرسولإلىجاءبكرأباأنالخدريسعيدأبيعنالقيسي+(عمرانبنشداد

إليهاذهب":ع!يواللهرسوللهفقال،يصليالهيئةحسنمتخشعرجلفإذاوكذاكذابواديمررتإني

اللهرسولإلى()كفرجع."يقتلهأنكره)4(الحالتلكعلىراهفلما(بكرأبو)إليهفذهب(قالأفاقتله

بكرأبوراهالتيالحالتلكعلىفراهعمرفذهب:قال"فاقتلهإليهاذهب":لعمرع!يوالنبيفقال،ع!يو

اذهبعلييا":قال.أقتلهأنفكرهتمتخشعارأيتهإنياللهرسوليا:فقالفرجعيقتلهأنفكره

هذا":!يماللهرسولفقال،أرهلمإنياللهرسوليا:فقال،فرجعيرهفلمعليفذهب"فاقتله

يعودونلا(ثماالرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقونتراقيهميجاوزلاالقرانيقرؤونوأصحابه

."البريةشرهمفاقتلوهم،فوقهفيالسهميعودحتىفيه

عن،سفيانأبيعن،الأعمشطريقمن:")7(مسنده"فيالبزارروىوقد.أحمد)6(بهتفرد

يزيدعن،عماربنعكرمةعن،يونسبنعمرعن،خيثمةأبيعن:)8(يعلىوأبو،مالكبنأنس

.أخرىزياداتوفيهامنهاوأطول)9(القصةهذهمنأنسعن،الرقاشي

الثانيالطريق

الضحاكعن،ثابتأبيبنحبيبعن،سفيانحدثنا،أحمدأبوحدثنا:1(أحمد)0(الإمام)قال

الناسمنفرقةعلىيخرجونقوماذكر"حديثفي!ي!النبيعنالخدريسعيدأبيعن،المشرقيئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(
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.(351/)أحمدالإماممسند

المسند.منوالتصحيح،خطأوهو،قطربنجامع:والمطبوعالأصولفي

كالمسند.هناوما؟العنسيعمربنشداد:طفي

الحالة.:طفي

.فجاء:طفي

أبويكرهكيفإذظاهرةنكارةالحديثألفاظوفي،الحالمجهولعمرانبنشدادرؤبةأبافإن،ضعيفوإسناده

قتله.فىع!ي!النبىأمرمنقتلوعمربكر

.(01851الأستاركشف

.(ا-754156/)الموصلييعلىأبيمسند

.أطولأوهذامننحواأنسعنالرقاشييزيدعن،عمربنعكرمةعن:أفي

.(382/)أحمدالإماممسند
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عنسلمةأبيترجمةفيسيأتيكماا(الصحيحينفيأخرجاه."الحقإلىالطائفتينأقربيقتلهممختلفة

سعيد.أبي

الثالثالطريق

عن،شميخبنعاصمحدثنا،عماربنعكرمةحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)2((الإمام)قال

نفسوالذيلا":قالاليمينفيفاجتهدحلفإذا!يماللهرسولكان:قالالخدريسعيدأبي

يجاوزلاالقرآنيقرؤونأعمالهمعندأعمالكمتحقرونأمتيمنقومليخرجن)3(بيدهالقاسمأبي

:قال؟بهايعرفونعلامةمنفهل:قالوا"الرميةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،تراقيهم

وعشرونبضع)5(أوعشرونفحدثني:سعيدأبوقال."رؤوسهممحلقيثديةأو(يدية)4ذورجلفيهم"

قتالهم:ويقولترتعشويديهكبربعدماسعيدأبافرأيت:قال.قتلهموليعلياأن!ي!النبيأصحابمن

به.حنبلبنأحمدعنداود)6(أبورواهوقد.التركمنعدتهمقتالمنأحلعندي

الوابمالطريق

عن،نعمأبي(ابن)عن،أبيهعن،سفيانأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)7(الإمامقال

لمجي!اللهرسولفقسمهاتربتهافيبذهيبة!يم8(النبيئإلىباليمنوهوعليبعث:قال(الخدري)سعيدأبي

أحدعلاثة)9(بنعلقمةوبينالفزاريبدربنعيينةمجاشعوبينبنيأحدثمالحنظليحابسبنالأقرعبين

:قالوا.والأنصارقريشفغضبتقال.نبهانبنيأحدثم،الطائيأ(.الخيززيدوبين،كلاببني

ناتىء،العينينغائررجلفأقبل:قال."أتألفهمإنما":قال؟ويدعنانجدأهلصناديديعطي

إذااللهيطعمن":فقالاللهاتقمحمديا:فقالالرأسمحلوقالوجنتينمشرفاللحيةكث،الجبين

بنخالدأراه-!يمالنبيقتلهالقوممنرجلفسأل:قال"تأمنونيولاالأرضأهلعلىيأمنني؟عصيته

.الزكاةفي(431)(6301)مسلموصحيح،المغازيفي(4004)البخاريصحيح(1)

.(333/)أحمدالإماممسند2()

كالمسند.هناوما،بيدهمحمدنفس:أفي)3(

ثدية.يجوزكمايدتصغيريديةيجوزأنهتقدم(4)

بضعة.:طفي()5

شميخ.بنعاصملجهالة،ضعيفوإسناده،والنذورالأيمانفي(3264)داودأبيسنن)6(

.(73و368/)أحمدالاماممسند)7(

الله.رسول:طفي)8(

أحد.(الطفيلبنعامرأو)إقحام:والمطبوعالأصلفي()9

الخيل.:طفي1()0
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حناجرهم،يجاوزلاالقرانيقرؤونقوماهذاضئضىء)1(منإن":قالولىفلما،فمنعه-الوليد

أدركتهمأنالئن،الأوثانأهلويدعونالإسلامأهليقتلونالرميةمنالسهممروقالإسلاممنيمرقون

."عادقتللأقتلنهم

بنعمارةعن،فضيلبنمحمدعن،أحمد)3(رواهئم،بهالرزاقعبدحديثمن)2(البخاريرواه

ذلكيقتلأنسألخالدابأنالجزموفيه،سعيدأبيعن،نعم)4(أبيبنالرحمنعبدعن،القعقاع

.الخطاببنعمرسؤالينافيولا،الرجل

منسيخرجإنه"فيهوقال:)6(شبرمةبنالقعقاعبنعمارةحديثمن)5(الصحيحينفيوهو

ونسله،صلبه(منيخرجأنهبهمالمرادوليس"حناجرهميجاوزلاالقرانيقرؤونقومهذاضئضىءأ

منأرادوإنما،نسلهمنمنهمأحداأعلمولابل،هذاسلالةمنيكونوالمذكرنا)7(الذينالخوارجلأن

كثيرةالصفةوهذهالشكلوهذا01أعلمفالله،وقولافعلاوصفتهوشبههشكلهمن:أي،هذاضئضىء

الرجلوهذا.(أعلموالله،تأملهالمنوغيرهمالقرانقراءفيمكانوكلزمانكلفيجداالناسفي

أعلم.فالله،حرقوصابعضهموسماهالتميميالخويصرةذوهو(المذكورأ

الحامم!الطريق

عن،سيرينبنمحمدحدثنا،ميمونبنمهدي(حدثنا،عفان)حدثنا:أحمد)8(الإمامقال

القرانيقرؤونالمشرققبلمنأناسيخرج":قالع!ي!النبيعن،سعيدأبيعن،سيرينبنمعبد

علىالسهميعودحتىفيهيعودونلاثم،الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقونتراقيهميجاوزلا

النعمانأبيعن!01)البخاريورواه"!9!التسبيدأوالتحليقسيماهم":قال؟سيماهمما:قيل"فوقه

به.ميمونبنمهديعن)11(الفضلبنمحمد
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.(396/)النهاية.وعقبهنسلهمنيخرجأنهيريد،الأصل:الضئضىء

.(7432)البخاريصحيح

.(34/)أحمدالإماممسند

خطأ.؟نعيم:أفي

.الزكاةفي(441)(6451)ومسلم،المغازيفي(4351)البخاريصحيح

تحريف.؟سيرتهمن:طفي

المذكورين.:أفي

.(364/)أحمدالإماممسند

هو:وقيل،الشعرواستئصالالحلقهو:والتسبيد-بالتاء-التسبيت:المسندوفي،تحريف،التسبيل:أفي

.(2333/)النهاية.الرأسوغسلالتدهنترك

التوحيد.في(7562)البخاريصحيح

خطأ.،الفضلأبيبنمحمد:أفي
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السادسالطريق

505

قلت:قالالفقيريزيدعن،نجيحبنسويدحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

خرجوا،صوماوأكثرنا،للزحموأوصلنا،صلاةوأكثرنا،للقرآنأقرؤناهمرجالامناإن:سعيدلأبي

يجاوزلاالقرآنيقرؤونقوميخرج":يقولغ!ي!النبيسمعت:سعيدأبوفقال.بأسيافهمعلينا

الستة،الكتبفييخرجوهولمأحمدبهتفرد"الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقونحناجرهم

.مستور)2((هذانجيحبن)وسويدثقاتكلهمرجالهبهبأسلاوإسناده

السابعالطريق

بنسلمةأبيعن،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

التميمي)4(الخويصرةذيابنجاءهإذقسمأيقسمغ!ي!اللهرسولبيناقالسعيدأبيعن،الرحمنعبد

:الخطاببنعمرفقال"؟أعدللمإذايعدلومنويلك":فقال.اللهرسوليااعدل:فقال

صلاتهم،معصلاتهأحدكميحقرأصحابألهفإندعه"فقال؟عنقهفأضربفيهليأتأذناللهرسوليا

ثم،شيءفيهيوجدفلاقذذه)5(فيفينظرالرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقونصيامهممعوصيامه

فلانصلهفيينظرثم،شيءفيهيوجدفلارضافه)!(فيينظرثم،"شيءفيهيوجدفلا(نضييه)آفيينظر

مثلا)6(ثدييهإحدى:قالأوايديهإحدىأسودرجل!)!لمآيتهم،والدمالفرثسبققد،شيءفيهيوجد

منومنهم!وفيهفنزلت"الناسمن)11(فترةحينعلىيخرجون،؟(تدردر).البضعةمثلأو،المرأةثدي

!واللهرسولمنهذاسمعتأني(فأشهد):سعيدأبوقال.الاية(9/!جاالأضأ!هوألصحدقتفىيفمزك

)9(
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حسن.حديثوهو(352/)أحمدالإماممسند

شيخ:حاتمأبووقال.معينابنووثقه،بأسابهأرىما:أحمدقال:()172"المنفعةتعجيل"فيالحافظقال

حديثه.يكتب

.(356/)أحمدالإماممسند

كالمسند.هناوما،الخويصرةذوفقال:أفي

.(428/)النهاية.قذةواحدتهاالسهمريش:القذذ

.(573/)النهاية.السهمهووقيل،السهمنصل:النضي

.(رضف)اللسان.عظمهاوقيلجلدها:ورضافهاالركبةرضف

.أسودرجلمنهم:المسندفي

.طمنساقطبنيهماما

.(2121/)النهاية.وتذهبتجيءترجرجأي:تدردر

فرقة.:أفي
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أ()لاالبخاريورواه.!لخي!اللهرسولنعتالذيالنعتعلىبالرجلجيءمعهوأناقتلهمحينعلياأنوأشهد

.(بهأمعمرعنيوسفبنهشامعنشيبةأبيبنبكرأبيعن

الزهريعن،4(بكيزبنيونسحديثمن)3(ومسلم.شعبةحديثمن،أيضأ1البخاري)2(ورواه

يونس،عن،وهب)3(ابنعن،كلاهماالرحمنعبدبنوأحمدحرملةعن:مسلمروايةفيلكن،به

به.سعيدأبيعن،المشرقيأالهمدانيوالضحاك،سلمةأبيعن،الزهريعن

والضحاكسلمةأبيعن،الزهريعن،الأوزاعيعن،مصعببنمحمدعن:أحمد)6(رواهثم

استأذن،الذيأهوعمرأنهوفيه،السياقهذامنتقدممانحوفذكر،سعيدأبيعن،المشرقي

قال"باللهالطائفتينأولىيقتلهمالناسمنفرقة(حين)علىيخرجون"وفيه،قتلهفي(!لخي!اللهرسولأ

القتلىفيفالتمس،قتلهمحينعليأشهدتوأني،ع!يواللهرسولمنهذاسمعتأنيفأشهد:سعيدأبو

!ي!.اللهرسولنعتهالذيالنعتعلىفوجد

كذلك.الأوزاعيعن،الوليدعن،دحيمعن:)7(البخاريورواه

بنمحمدعن،سعيدبنيحىعن،)9(مالك:الرحمنعبدعلىقرأت:أحمد)8(وقال

سمعت:قالأنهسعيدأبيعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،التيميالحارثبنإبراهيم

:يقوللمجماللهرسول

معوأعمالكم،صيامهممعوصيامكم،صلاتهممعصلاتكمتحقرونقومفيكميخرج"

فيينظر،الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرانيقرؤون،أعمالهم

فيويتمارىشيئايرىفلاأ(إ.الريشفيينظرثم،شيئايرىفلاالقدحفيينظرثم،شيئايرىفلاالنصل

."الفوق

الحديث-هذايعني-مالكبهحدثنا:الرحمنعبدقال

المرتدين.استتابةفي(3396)البخاريصحيح(1)

المناقب.في(0361)البخاريصحيح)2(

.الزكاةفي(481)(6401)مسلمصحيح)3(

خطأ.،يزيد:طفي(4)

خطأ.،وهيب:أفي)5(

.(365/)أحمدالإماممسند()6

.الأدبفي(6163)البخاريصحيح)7(

.(306/)أحمدالإماممسند)8(

.إقحاموهو،مالكبنالرحمنعبد:والمطبوعالأصولفي()9

كالمسند.هناوما؟شيءيرىفلاالقدحفيينظرثمشيءيرىفلاالريشفيينظرثم:أفي،9")
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به.مالكعن،يوسفبناللهعبدعنالبخاري)1(ورواه

عن،سعيدبنيحيىعن،الوهابعبدعن،المثنىبنمحمدعن:2(ومسلئمالبخاريورواه

به.سعيدأبيعن،يساربنوعطاءسلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمد

:فقالسعيدأبيإلىرجلجاء:قالسلمةأبيعن،عمروبنمحمدحدثنا،يزيدحدثنا:أحمد)3(وقال

يحقرالدينفي)4(يتعمقونقومايذكرسمعته:فقال؟شيئاالحروريةفييذكر!ي!اللهرسولسمعتهل

أخذ،الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،صومهمعندوصومه،صلاتهمعندصلاتهأحدكم

فينظرثم51(شيئأيرفلمقدحتهفينظرثمأ،شيئأيرفلمرضافهفينظرثمشيئأيرفلمنصلهفيفنظرسهمه

به.هارونبنيزيدعنشيبةأبيبنبكرأبيعن)6(ماجهابنورواه"لاأمشيئايرىهلفتمارىالقذذ

الثامنالطريق

نأسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،سليمانعن،عديأبيابنحدثنا:أحمد)7((الإمام)قال

وأ،الخلقشرهم"التحليقسيماهمالناسمنفرقةفييخرجونأمتهفييكونونقوماذكر!ي!اللهرسول

الرجل"-قولاقالأو-مثلالهم!يمالنبيفضرب:قال"بالحقالطائفتينأولىتقتلهمالخلقشرمن

وينظر،بصيرةيرىفلاالنضيفيوينظر،بصيرةيرىفلاالنصلفيفينظر-الغرضقالأو-الرميةيرمي

.العراقأهلياقتلتموهموأنتم:سعيدأبوفقال"بصيرةيرىفلاالفوقفي

طرخانابنوهو-سليمانعن،عديأبيبنمحمدعن،المثنىبنمحمدعن81(مسلمأرواهوقد

.بنحوهالخدريسعيدأبيعن،قطعةبنمالكبنالمنذرواسمهنضرةأبي-عنالتيمي

)9(الثامنالحديث

الفارسيسلمانعن

:فقالقومإلىرجلجاء:قالهلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمانحدثنا:عديبنالهيثمقال

.القرانفضائلفي(5805)البخاريصحيح(1)

.الزكاةفي(471)(6451)ومسلم،المرتديناستتابةفي(3196)البخاريصحيح2()

.(34-333/)أحمدالإماممسند)3(

متعمقين.قوما:أفي(4)

المسند.منزيادة()5

المقدمة.في(916)ماجهابنسنن)6(

.(35/)أحمدالإماممسند)7(

.الزكاةفي(941)(6401)مسلمصحيح)8(

سابعأ.،ذرأبيحديثمعسيأتيالذيأرافعحديثعدلأنه،السابعتجاوزقدالمؤلفلعل()9
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معهفانطلق،1امنهلمونسمعفيحذثنامعيتنطلقونأفلاقال،الفارسيلسلمان:قالوا؟الخباءهذهلمن

:فقال؟منكوسمعنافحدثتناقريبامناوكنت،إليناأخباءكأدنيتلواللهعبدأبايا:فقالالقومبعض

الله،سبيلفيتخفأنكبلغني.معروفعنكبلغنيقد:سلمانقال.فلانبنفلان:قال؟أنتومن

الذينالقومهؤلاءمنتكونأنواحدةأخطأتكفإن،!اللهرسولأصحابوتخدم،العدووتقاتل

.أ/أالنهروانأصحابفيقتيلأالرجلذلكفوجد:قالواع!ي!االلهرسوللناذكرهم

ألتا!يعإحزد!ثإ

نمهـ+بم!الأمح!صص!حميفب!سسهما!ش!ن

إسحاقأبيعن،العامريإسماعيلبنحزامحدثنا،النضرأبوحدثنا:"أحمذالإمامقال

سمعتماحدثنيفقلت،الأنصاريأحنيفبنسهلعلىدخلت:قالعمروبن"ثيسيرعن،الشيباني

سمعت،شيئاعليهأزيدكلا!النبيمنسمعتماأحدثك:قال،الحروريةفيقال!اللهرسولمن

يجاوزلاالقرانيقرؤون-العراقنحوبيده-وأشارهاهنامنيخرجونقومايذكر"ع!ي!اللهرسول

هذا:قال؟علامةلهمذكرهلقلت:قال"الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،حناجرهم

.،شيئاأعليهأزيدلاسمعتما

.زيادبنالواحدعبدحديثمن-ءالصحيحينصفيأخرجاهوقد

حوشب.بنوالعوام،مسهربنعليحديثمن3""ومسلم

به.الشيبانيإسحاقأبيعنكلهمفضيلبنمحمدحديثمنء!والنسائي

بنيسيرعنالشيبانيعن،مسهربنعليحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا،ء!مسلمرواهوقد

بيدهوأشار-سمعته:فقال؟الخوارجيذكر!اللهرسولسمعتحنيفبنسهلسألت:قالعمرو

منالسهميمرقكماالدينمنيمرقونتراقيهميعدولابألسنتهمالقرانيقرؤونقوم"-المشرقنحو

."الرمية

)2

ط!،

؟(

؟ك!

؟بم

لم9ا

،8

منه.فتسمع:أفي

.ومتروك،كذابوهو،عديبنالهيثمسندهفي

.(3486/)أحمدالإماممسند

تحريف.؟بسر:طفي

.الزكاةفي(951)(6801)مسلموصحيح،المرتديناستتابةفي(3496)البخاريصحيح

.الزكاةفي(016)(6801)مسلمصحيح

.(532/)الكبرىالسنن

.(915()6801)مسلمصحيح
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منهيخرج":وقالالإسنادبهذاالشيبانيسليمانحدثنا،الواحدعبدحدثنا،كاملأبوحدثنا

."مقواأ

عنهارونبنيزيدحدثنا:بكرأبوقاليزيدعنجميعاوإسحاقشيبةأبيبنبكرأبوحدثنا

النبي!عن،حنيفبنسهلعن،عمروبنيسيرعن،الشيبانيإسحاقأبوحدثنا،حوشببنالعوام

."رؤوسهممحلقةالمشرققبل(قوئمأإيتيه":قال

عبأسإلرصنالعاشمأدحديث

حدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:البزار(بكرأبوالحافظ)قال

أقوامالقرآن"!!يقرأ":!ي!اللهرسولقالقالعباسابنعن،عكرمةعن،سماكعن،الأحوصأبو

."الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقونأمتيمن

بإسنادهالأحوصأبيعنكلاهماسعيدبنوسويد،شيبةأبيبنبكرأبيعن3"لمماجهابنورواه

مثله.

!ممبر2!و!!ص!عمءأل!أ!!!ألحدلت

حوشببنشهرعن،/!؟حيةأبيبنيحيى)3"جنابأبوحدثنا،يزيدحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

يسيؤونقومأمتيمنيخرج":يقول!ي!اللهرسولسمعتلقد:يقولعمربناللهعبدسمعت:قال

مععملهأحدكميحقر":قالإلاأعلمهلا:يزيدقال"حناجرهميجاوزلاالقرانيقرؤونالأعمال

طلعكلما،قتلوهلمنوطوبى،قتلهملمنفطوبىفاقتلوهمخرجوافإذا،الإسلامأهليقتلونعملهم

وأناأكثرأومرةعشرين!ي!اللهرسولذلكفردد"اللهقطعهقرنمنهمطلعكلما،اللهقطعهقرنمنهم

!يواللهرسولأنعمرابنعنونافعسالمحديثمنثبتوقد.الوجههذامنأحمدبهتفرد.أسمع

."المشرقنحوبيدهوأشار!الشيطانقرنيطلعحيثمنهاهنامنالفتنة":)7(قال

.(2075/)مسلمصحيحعنهناوما؟...قبلمنقومفتنة:ط،أفي)1(

ماجه.ابنلروايةموافقةوهي،ليقرأن:أفي)2(

.()172رقمماجهابنعندبعدهالذيالحديثلهيشهدحسنحديثوهو،المقدمةفي(171)ماجهابنسنن)3(

حسن.بإسناد()172رقمآخروجهمنماجهابنأخرجهوقد،(284/)أحمدالإماممسند(4)

تحريف.كلاهما؟حباب:أوفي،حساب:طفي()5

تحريف.-بالباء-حبة:طفي)6(

فيومسلم،المناقبفي(3511)صحيحهفيوالبخاري(2121/)مسندهفيأحمدالإمامأخرجهالحديث)7(

الفتن.في(05)(5092)صحيحه
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عمروبناللهعبدعنعشرالثانيالحديث

جاءتنالما:قالحوشببنشهرعنقتادةعن،معمرأنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

فانتبذ)2(رجلفجاءفجئته،البكالينوفيقومهبمقامفأخبرت،الشامقدمت،معاويةبنيزيدبيعة

فقال،الحديثعنأمسكنوفرآهفلما،العاصبنعمروبناللهعبدهوفإذا،خميصةعليه،الناس

مهاجرإلىالناسينحاز،هجرةبعدهجرةستكونإنها":يقوللمجيماللهرسولسمعت:اللهعبد

النارتحشرهم،)3(الرحمننفستقذرهم،أرضهمتلفظهم،أهلهاشرارإلاالأرضفييبقىلا،إبراهيم

وسمعت:قال"تخلفمنوتأكل،قالواإذامعهموتقيل،باتواإذامعهمتبيت،والخنازيرالقردةمع

كلما،تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرؤونالمشرققبل(منأأمتيمنناسسيخرج":يقوللمجماللهرسول

فيالدجاليخرجحتىقطعقرنمنهمخرجكلما،مراتعشرعلىزيادةعدهاحتىقطعقرنمنهمخرج

."بقيتهم

عن،هشامبنمعاذعن،القواريريعن"سننه"منالجهادكتابفيأولهداود)4(أبوروىوقد

رضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميروحديثمسعودبناللهعبدحديثتقدموقد(بهأقتادةعن،أبيه

عنهما.الله

رذأبيعنعشرالثالثالحديث

بنحميد)6(حدثنا،المغيرةبنسليمانحدثنا،فروخبنشيبانحدثنا:)د(الحجاجبنمسلمقال

سيكونأو-أمتيمنبعديإن":!ي!اللهرسولقالقال.ذرأبيعن،الصامتبنالنهعبدعن،هلال

الرميةمنالسهميخرجكماالدينمنيخرجونحلاقيمهميجاوزلاالقرآنيقرؤونقوم-أمتيمنبعدي

."والخليقةالخلقشر،همأفيهيعودونلا

سمعتهحديثما:قلت.الغفاري)7(الحكمأخاالغفاريعمروبنرافعفلقيت:الصامتابنقال

.البخارييروهلم.!ي!اللهرسولمنسمعتهوأنا:فقال؟وكذاكذاذرأبيمن

شواهد.ولبعضه،ضعيفوإسناده(2991/)أحمدالإماممسند(1)

.الناسفاشتدرجلفجاءفجئتهنوفيقومهبمقام:المسندفي)2(

الله.:المسندفي)3(

.الجهادفي(2482)داودأبيسنن()4

.الزكاةفي(158)(5671)مسلمصحيح)5(

خطأ.؟حبيب:طفي)6(

خطأ.؟الحاكم:طفي)7(
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محائشة(المؤمنينأم)عنعشرالرابعالحديث

حدثنا:قالا،عمروأبيبنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)1(البيهقي(الحافظ)قال

عن،عياشبنعليحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،يحيىبنالسريحدثنا،الأصمالعباسأبو

لسانعلىملعونونالنهروانوأهلالمردةجيشأنعائشةعلمتلقد:عليقالقال.سلمةعن،حبيب

عنه.اللهرضيعثمانقتلةالمردةجيش:عياشابنقال.!يممحمد

رجلعن،السبيعيإسحاقأبيجدهعن،يونسعن،إسرائيلحدثني:)2(عديبنالهيثموقال

-تعنيالردهةشيطانطالبأبيبنعليقتل:فقالتالخوارجعلي،قتلابلغها:قالعائشةعن

.-المخدص!

البجلي،عامربنسهل)3(حدثنا،صبيحبنعمارةبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

الخوارج!لمجيباللهرسولذكر:قالتعائشةعن،مسروقعن،الشعبيعن،مجالدعن،خالدأبوحدثنا

.")4(أمتيخياريقتلهمأمتيشرار":فقال

حدثنا،قرمبنسليمانحدثنا،محمدبنحسينحدثنا،سعيدبنإبراهيموحدثناه:قال)3(

فرأيت:قالنحوهفذكر!يمالنبيعن،عائشةعن،)6(مسروقعن،الضحىأبيعن،السائببنعطاء

عن،الضحىأبيعن،عطاء(عن)روىنعلملا:البزارقالثم:النهروانأصحابوهمقتلهمعليأ

.قرمبنسليمانإلاعطاءعنرواهنعلمولا،الحديثهذاإلامسروق

7(لمللأوليشهدهذاأنكمالهذايشهدالأولالإسنادلكنفيهتكلمواقدقرمبنوسليمان،:قلتأ

عن،شداد)9(بناللهعبدحديثفيتقدموقد،)8(المؤمنينأمحديثمنغريبوهو،متعاضدانفهما

بهذاعليعنراويانعرفلاأوأظنفيماالطفيلأبيابنهوسلمة،ضعيفلىاسناده،(6434/)النبوةدلائل)1(

فيجهالتهردحينشيئاحجرابنالحافظيصنعولم،خراشابنجهلهوقد،الحالمجهولوهو،غيرهالاسم

عياشبنلعليروايةنعرفلافنحن،غريبإسنادوهذا،العينبمجهولليسأنهأرادإذاإلااللهم(016)التعجيل

.)بشار(!!سلمةعنلحبيبروايةنعرفولا،حبيبعن

.كذابالهيثم(2)

سهيل.:أفي)3(

مجالد.لضعفضعيفإسناده)4(

.البزاروقال:أفي()5

خطأ.؟مشرفعن:أفي)6(

..كذلكيشهدهذاأنكمالهيشهد:أفي)7(

عائشة.:أفي)8(

خطأ.؟شيبة:طفي)9(
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هـ،...!هـصا

هذهأوردناوإنما،تقدمكماالثديةذيخبرولاسيماالخوارجحديثاستغربتعائشةأنعلىيدل!ماعلي

منواحدغيرذكرهكما،النبوةدلالاتأكبرمنوهووصدقحقذلكأنعليهاالواقفليعلمكلهاالطرق

أعلم.تعالىوالله،فيهاالأئمة

.متعددةطرقمنفتيقنتهالثديةذيخبرعنذلكبعدعنهااللهرضيعائشةسألت:وقال!

بنالحسنبنالحسينأنا(الحافظأاللهعبدأبوأنا:"!31\الدلائل"فيالبيهقيبكرأبوالحافظوقال!

بنمحمد)2(حدثني،الكاتبصدقةبنمحمد،بنأحمدأحدثنا،سماعهأصلمنبالكوفةالكنديعامر

عن،السفرأبيبناللهوعبدعتيبةبنالحكمحدثنا:قال!،الحربنالحسنحدثني:فيهفقرأتأبان

الحرورية؟فيعليأصابهالذيالثديةذيعنعلمعندك:عائشةقالت،مسروقعن،الشعبيعامر

شهادةفكتبتأسباعيومئذوبهاالكوفةإلىفرجعت،شهدهممنبشهادةليفاكتب:قالت.لا:قلت

سألتهملقد:قلت؟عاينوههؤلاءأكل:قالت،عليهافقرأتهابشهادتهمأتيتهاثم،سبعكلمنعشرة

بمالمأرختثممصرإ3(بنيلأصابهمأنهإليكتبفإنهفلانااللهلعن:فقالتعاينهقدكلهمبأنفأخبروني

يكونكماإلاوبينهبينيكانوما،حقعلىكانلقدعليااللهرحم:قالتعبرتهاسكنتفلمافبكتعينيها

وأحمائها.المرأةبين

)هـ(الصحابةهقرجلينعنآخرحديث

هلال!بن61(حميدعن،المغيرةبنسليمانحدثني:"الخوارج"كتابفيعديبنالهيثمقال!

نأرجونا:قالا؟العراقأقدمكماما:لهمافقيلالعراققدماحتىالحجازأهلمنرجلانأقبل:قال!

أهليعنيان-إليهمقدسبقناطالبأبيبنعليفوجدنا،!اللهرسول!لناذكرهمالذينالقومهؤلاءندرك

.-)7(النهروان

.(435-6434/)النبوةدلائل(1)

كتابهذا:قال،صالحبنإبانبنمحمدبنعمربناللهعبدبنعمرحدثنا:الدلائلوفي،أحمد:طفي)2(

فيه.فقرأتأبانبنمحمد،جدي

بليل.:طفي)3(

رجعت.ثم:أفي()4

أصحابه.منمؤمنينرجلينعن:أفي)5(

تحريف.؟حبيب:طفي)6(

.متروككذاب:عديبنالهيثم)7(
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الخوارج)1(قتالهعلىعنهاللهرضيعليمدحفي(آخراحديث
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ربيعةبنرجاءبنإسماعيلعن،فطر)3(حدثنا،محمدبنحسينحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

بيوتمنعلينافخرج؟!يواللهرسولننتظرجلوساكنا:يقولسعيدأباسمعت:قالأبيهعن،الزبيدي

!ي!اللهرسولفمضى،يخصفهاعليعليهافتخلف،نعله)4(فانقطعت،معهفقمنا:قال،نسائهبعض

علىقاتلتكماالقرآنتأويلعلىيقاتلمنمنكمإن":فقال،معهوقمناينتظرهقامثم،معهومضينا

نبشرهفجئنا:قال"النعلخاصفولكنه،لا":فقالوعمر،بكرأبووفينا)5(لهافاستشرفنا"تنزيله

سمعه.قدفكأنه:قال

خليفة.بنفطرعن،أسامةوأبيوكيععنأحمد)6(ورواه

عن،سهلبنالربيعحدثنا،موسىبنإسماعيلحذثنا:)7(يعلىأبوالحافظقالالذيالحديثفأما

أقاتلأن!ي!النبيإليعهد:يقولهذامنبركمعلىعلياسمعت:قالربيعةبنعليعن،عبيدبنسعيد

والمارقين.والقاسطينالناكثين

بنالربيععن،عبادا8(بنيعقوبعن،البصريعبادةبنالجدعن،المقرىءبنبكرأبورواهوقد

تخلوولا،غيرهوعنعليعنطرقمنرويقدأنهعلى،ومنكرغريمثحديثفإنه،بهالفزاريسهل

ضعف.عنمنهاواحدة

الظالم(الجائرهووالقاسطأالشامأهل:وبالقاسطين،الجملأهل:يعني:بالناكثينوالمراد

الدين.منمرقوالأنهمفالخوارج:المارقونوأما

بنسليمانعن،البغداديجعفربنأحمدعن")9(كامله"فيعديبنأحمدأبوالحافظرواهوقد

.الخوار!قتال:طفي(1)

حسن.إسنادوهذا،صحيححديثوهو(382/)أحمدالإماممسند)2(

التهذيب.رجالمن،المخزوميخليفةبنفطروهو،تحريف؟مطر:أ،طفي)3(

.الأنبارىلابنوالمؤنثالمذكرفيكمامؤنثةوالنعل،فانقطع:أفي(4)

المسند.فيالذيوهو،الجادةهناوما؟وفيهم:طفي)5(

.(333/)أحمدالإماممسند)6(

المصنف.قالكما،ضعيفوهو)951(رقم(1793/)الموصلييعلىأبيمسند)7(

التهذيب.رجالمن،الشيعىالرواجنيوهو،خطأ،"عبادة":أفي)8(

هناوما..يوسفبنسليمانعن،البغداديحفصبنأحمدعن:طفيوالسند(2636/)عديلابنالكامل)9(

والكامل.أعن
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عليعن،علقمةعن،إبراهيمعن،جبيربنحكيمعن،فطرعن،موسىبن)1(اللهعبيدعن،سيف

والمارقين.والقاسطينالناكثينبقتالأمرت:قال

حدثنا،المظفربنمحمدحدثنا،الأزهريأخبرني:)2(البغداديالخطيببكرأبوالحافظوقال

الحسنبن)3(أشعثحدثنا،ثابتبنمحمدجديكتابيفيوجدت:قالثابتبنأحمدبنمحمد

سمعت:قال،)4(العصريخليدعن،أبانعن،الأرقمبنيونسعن،الأحمرجعفرعن،السلمي

.)د(والقاسطينوالمارقينالناكثينبقتالع!ي!اللهرسولأمرني:النهروانيوميقولالمؤمنينأميرعليا

بنهارونأخبرنا،الجنديسابورينوحبنمحمدحديثمنعساكربنالقاسمأبوالحافظرواهوقد

،عمروبنأنسعن،الهمدانيالجبارعبدعن-الأحمرأحسبه-جعفرعن،غسانأبوحدثنا،إسحاق

والناكثين.والقاسطينالمارقين:ثلاثةبقتالأمرت:قالعليعن،أبيهعن

حدثنا،بردانبقنطرةالحنظليغنمبنأحمدبنمحمدالحسينأبوأخبرنا:اللهعبدأبوالحاكموقال

عن،سعدبنعطيةبن)6عمروعميحدثني،أبيحدثني،العوفيسعدبنعطيةبنالحسنبنمحمد

ثلاثة؟بقتالأمرت:قالعنهاللهرضيعليعن،جنادةبنسعد،جديحدثنا،عطيةبنالحسنأخيه

المارقونوأما،فذكرهمالناكثونوأما،الشامفأهلالقاسطونفأما،والمارقين،والناكثين،القاسطين

.-)7(الحروريةيعني-النهروانفأهل

أخبرنا،الأديبسعدأبوأخبرنا،طاهربنزاهر)9(القسمأبوأخبرنا:عساكر)8(ابنالحافظوقال

عمروبنمحمدحدثنا،الصوفيأحمدبنمحمدحدثثا،الحسينبنعليبنمحمدالحسنأبوالسيد

بنالحسينبنعليبنزيدعن،الجارودأبيعن،عوانةأبوحدثنا،يحيىبنكثيرحدثنا،الباهلي

والقاسطين.والمارقينالناكثينبقتال!واللهرسولأمرني:قالعليعن،جدهعن،أبيهعن،علي

أ:)1(في

ريختا(2)

فيط(3)

فيط(4)

هدسناإ(5)

فيط(6)

هدسناإ(7)

ريختا(8)

:أفي(9)

خطأ.،اللهعبد

.العصرياللهعبدبنخليدترجمةفيبشار(.د.)ط(9003/)بغداد

الخطيب.تاريخفيمايعضدهأثبتناهوما،محرف"شعيب":

.بغدادوتاريخأعنهناوماتحريف،المصري:

الخطيب.غيرعندالوجههذامنعليهنقفولم،الحديثمتروكعياشأبيابنهوأبان،جدأضعيف

دمشق.وتاريخأعنهناوماخطأ،عطيةعنعمروعنعميحذثني:

ضعيف.

.(3002/)-عليترجمة-دمشق

الأديب.سعيدأبوالطاهربنزاهربنالقاسمأنا
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ذلكفيمسعودابنحديث

يحعىبنزكرياحدثنا،عليبنالحسنأنا،)1(الفقيهبنأحمدبكرأبوالإمامحدثنا:الحافظقال

عن،إبراهيمعن،منصورعن،شريكحدثنا،المقرىءعبادبنإسماعيلحدثنا،المقرىءالخراز

!ي!:اللهرسولفقالعليفجاءسلمةأممنزلفأتىلمجي!اللهرسول،عليناأخرج:قالاللهعبدعن،علقمة

.")2(بعديمنوالمارقينوالقاسطينالناكثينقاتلواللههذاسلمةأميا"

ذلكفيسعيدأبي(عناخرأحديت

،الحيريالحكمبنالحسينحدثنا،الشيبانيدحيمبنعليبنمحمدجعفرأبوحدثنا:الحاكمقال

سعيدأبيعن،العبديهارونأبيعن،الأزديإبراهيمبنإسحاقحدثنا،أبانبنإسماعيلحدثنا

بقتالأمرتنا!اللهرسوليا:فقلتوالمارقينوالقاسطينالناكثينبقتال!يواللهرسولأمرنا:قالالخدري

.")3(ياسربنعماريقتلمعه،طالبأبيبنعليمع":فقال؟منفمعهؤلاء

ذلكفيأيوبأبيحديث

بنالحسينبنإبراهيمحدثنا،المعدلحمشاذ)6(بنعلي)5(الحسنأبوأخبرنا:)4(الحاكمقال

عن،حصيرةبنالحارثعن،كثيربنمحمدحدثنا،الخطاببنالعزيزعبدحدثنا،ديزيل

الله!رسولمعالمشركينبسيفكقاتلت:فقلناأيوبأباأتينا:قال:سليمبنمخنفعن،صادقأبي

والقاسطين.والمارقينالناكثينبقتال!ي!اللهرسولأمرني:فقال؟المسلمينتقاتلجئتثم

شبيببنعليبنالحسنحدثنا،بالويهبنأحمدبنمحمدبكرأبووحدثنا:)7(الحاكمقال

بنعتابعن،الأحولزيدأبوحدثني،الفضلبنسلمةحدثنا،حميدبنمحمدحدثنا،)8(المعمري

الناكثينبقتال!لخي!اللهرسولأمرني:قالالخطاببنعمرخلافةفي،الأنصاريأيوبأبوحدثنيأثعلبة

طالب.أبيبنعليمعوالمارقينوالقاسطين

دمشق.لتاريخموافقهناوماخطأ؟الحسينبنأحمد:طفي(1)

شريك.لضعف،ضعيفإسناده)2(

.متروكالعبديهارونأبافإن،جداضعيفإسناده)3(

.(3132/)-عليترجمة-دمشقتاريخفي(4)

خطأ.،الحسينأبو:أفي(5)

.893(/1)5النبلاءأعلامسيرفيمترجم،الحاكمشيخوهو،محرف"حماد":طفي)6(

.(3132/)-عليترجمة-دمشقتاريخفيبتمامهالحديث)7(

.الرجالكتبمنوالتصحيح،العمري:والمطبوعالأصولفي)8(
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بنمحمدبنأحمدحدثنا،المقرىءاللهعبدبنعليبنالحسنحدثنا:إأ(البغداديالخطيبوقال

حدثنا،رأىمنبسرالمؤدباللهعبدبنأحمدحدثنا،المطيريجعفربنمحمدحدثنا،يوسف

حدثنا:قالأ،21(الأعمشمهرانبنسليمانعن،شريكحدثنا،ببغدادالرحمنعبدبنالمعلى

له:فقلناصفينمنمنصرفهعندالأنصاريأيوبأباأتينا:قالاوالأسودعلقمةعن()3(إبراهيم

ببابكأناختحينلكوإكرامااللهمنتفضلاناقتهوبمجيء!ي!محمدبنزولأكرمكاللهإن!أيوبأبايا

يكذبلاالرائدإنهذايا:فقال؟اللهإلاإلهلاأهلبهتضربعاتقكعلىبسيفكجئتثم،الناسدون

الناكثونفأما.والمارقينوالقاسطينالناكثينبقتال،عليمعثلاثةبقتالأمرنا!ي!اللهرسولوإن،أهله

معاويةيعني-عندهممنمنصرفنافهذاالقاسطونوأما،والزبيرطلحة،الجملأهلوهمقاتلناهمفقد

،)3(النهرواناتوأهلالنخيلاتوأهلالسعيفاتوأهل"الطرفاوات)نأهلفهمالمارقونوأما-وعمرا

الله.شاءإنقتالهممنبدلاولكن،همأينأدريماوالله

)6االحقمعذاكمذوأنتالباغيةالفئةتقتلكعماريا":لعماريقول!اللهرسولوسمعت:قال

لنفإنهعليمعفآسلكغيره(الناس)وسلكوادياسلكقدعليارأيتإنياسربنعماريا،معكوالحق

القيامةيوماللهقلدهعدوهعلىعليابهأعانسيفاتقلدمنعماريا،هدىمنيخرجكولنردىفييدليك

فقلنا:.نارمن(وشاحينالقيامةيوماللهقلدهعليهعليعدوبهأعانسيفاتقلدومن،درمن)وشاحين

."(اللهرحمكحسبك)اللهرحمكحسبك!هذايا

والله،الحديثمتروكفإنهالرحمنعبدبنالمعلىجهةمنوافتهموضوعأنهالظاهرالسياقهذا

.)7(أعلم

)8(فصل

وذكر:)9(قالذلكفيصنفماأحسنمنوهوالخوارجفيجمعهالذيكتابهفيعديبنالهيثمقال

الواسطي.الرحمنعبدبنالمعلىترجمةفيبشار(.د.)ط(245-15424/)بغدادتاريخ(1)

خطأ..الأعمشعنمهران:طفي)2(

.بغدادتاريخمنزيادة)3(

الخطيب.تاريخفيالذيوهوأمنهناوما،"الطرفات":طفي()4

المؤلف.منهينقلالذيالخطيبتاريخفيالذيوهوأمنهناوما،"النهروان":طفي)5(

معك.والحقالخوفمعذاكإذمنذ:أفي)6(

عليه.بشارالدكتورتعليقوانظر(11)2/الموضوعاتفىالجوزيابنأخرجهوقد،الحديثيسرقكذابهوبل)7(

.بياضومكانهاأفىاللفظةبهذهالتصويرذهب)8(

!متروككذابلكنه)9(
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اللهحمدبعد:فقالخطيباالناسفيقامالنهروانمنعنهاللهرضيعليانصرفلما:قالداببنعيسى

إلىهذافوركممنفتوجهوانصركمأعزقداللهفإنبعدأما:!لمج!اللهرسولعلىوالصلاةعليهوالثناء

أسنتنا،ونصلتسيوفناوكلتنبالنانفدتالمؤمنينأميريا:فقالواإليهفقاموا.الشامأهلمنعدوكم

وهلكفارقنامنعدةعدتنافييزيدالمؤمنينأميرولعل،عدتنابأحسننستعدحتىمصرناإلىبنافانصرف

بالناسوأقبلفتابعهم)1(،الكنديقيسبنالأشعثبهذاتكلمالذيوكان-عدوناعلىلناأقوىفإنهمنا

نسائهمزيارةويقلواعدوهمجهادعلىأنفسهمويوطنوامعسكرهميلزمواأنوأمرهمبالنخيلةنزلحتى

)3(رؤوسإلاأحدمنهميبقلمحتىتسللواثم،وقولهبرأيه2(متمسكينأيامامعهفأقاموا،وأبنائهم

وباعث،الموتىوناشر،الإصباحوفالق،الخلقفاطردلهالحمد:فقالخطيبأفيهمعليفقام،أصحابه

أفضلفإناللهبتقوىوأوصيكم،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنوأشهد،القبورفيمن

الملة،فإنهاالصلاةوإقام،الفطرةفإنهاالإخلاصوكلمةسبيلهفيوالجهادالإيمانالعبدبهتوسلما

منفاةفإنهالبيتوحج،)د(عذابهمنجنةفإنهرمضانشهروصوم،(الله)ثفرائضمنفإنهاالزكاةوإيتاء

وصدقة،الأهلفيمحبة،الأجلفيمنسأة،المالفيمثراةفإنهاالرحموصلة،للذنبمدحضةللفقر

،الهولمصارعويقيالسوءميتةيدفعفإنهالمعروفوصنع،الربغضبوتطفئالخطيئةتكفرفإنهاالسر

واقتدوا،الوعدأصدقاللهوعدفإنالمتقونوعدفيماوارغبوا،الذكرأحسنفإنهاللهذكرفيأفيضوا

أفضلفإنهاللهكتابوتعلموا،السننأفضلفإنهابسنتهوآستنوا،الهدىأفضلفإنه!يمنبيكمبهدى

وأحسنوا،الصدورفيلما4شفافإنهبنورهواستشفوا،القلوبربيعفإنهالدينفيوتفقهوا،الحديث

لعلمههديتموإذا،ترحمونلعلكموأنصتوالهفاستمعواعليكمقرئوإذا،القصصأحسنفإنهتلاوته

عنيستقيملاالذيالحائركالجاهلعلمهبغيرالعامل(العالم)فإن،تهتدونلعلكمبهعلمتمبمافاعملوا

هذاعلىعلمهمنالمنسلخالعالمهذاعلىأدوموالحسرة،أعظمالحجةأنرأيتقدبل،6(جهله

،فتكفروا)!1(تشكواولا،فتشكواترتابوالا،مثبورمضللوكلاهما،جهلهفيالمتحيرالجاهل

ومن،تثقواأنالحزممنوإنألا،فتخسرواالحقفيتذهلوأ8(ولا،فتذهلوالأنفسكمترخصواولا

يأمناللهيطعمن،لربهأعصاكملنفسهأغشكموإنلربهأطوعكملنفسهأنصحكموإن،تغتروالاأنالثقة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

في

في

في

في

في

في

في

في

ط

أ

ط

ط

أ

أ

أ

أ

تحريف.؟يعهمفبا:

خطأ.؟مستمسكون:

تحريف.،سلرا:

يضته.فر:

الله.عذابمن:

جهله.منيستقيملاالذيالحايركالجاهلعلمبغيرالعاملفإن:

فتكفر.تشكولافتشكيرتابلامبتورمضللحائروكلاهما:

.تدهنونولا:
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فيدامماوخير،العافيةفيإليهوارغبوااليقيناللهسلوا(ثم)،ويندميخفاللهيعصومن،ويستبشر

محدثوكلبدعةمحدثةوكلشرارها)1(محدثاتهاوإن،أفضلهاالأمورعوازمإن،اليقينالقلب

دينه،غبنمنالمغبون،سنةبهاتركإلابدعةمحدثأحدثوما،ضيعفقدابتدعومن،مبتدع

اللهوومجالس،والإيمان)2(العملمنالإخلاصوإن،الشركمنالرياءوإن،نفسهخسرمنوالمغبون

إليهوتطمحالقلوبتزيغالنساء)3(ومجالسة،غيكلإلىوتدعو،الشيطانويحضرهاالقرآنتنسى

مجانبالكذبفإنالكذبوجانبواصدقمنمعاللهفإناللهفاصدقوا،الشيطانمصايدوهي،الأبصار

ألا(وإهانةاوهلكةرديءشرفعلىالكذبوإن،وكرامةمنجاةشرفعلىالصدقإنألا،للإيمان

منأرحاموصلوا،ائتمنكممنإلىالأمانةوأدوا،أهلهمنتكونوابهواعملوا،بهتعرفواالحقوقولوا

تفاخرواولا،فاعدلواحكمتموإذا،فأوفواعاهدتموإذا،حرمكممنعلىبالفضلوعودوا،قطعكم

والمظلومالضعيفوأعينوا،بعضابعضكميغضبولا،تمازحواولا،بالألقابتنابزواولا،بالآباء

وأفشو!،واليتيمالأرملةوارحموا،الرقابوفيوالسائلين(السبيلوابن)اللهسبيلوفيوالغارمين

والعذؤنالاثوعلىولانعاونواوالئقوىالبرعلىوتحاونوا!منهابأحسنأوبمثلهاأهلهاعلىالتحيةوردواالسلام

المرضى،وعودوا،الجارإلىوأحسنوا،الضيفوأكرموا(2:الماثدةأ!ائعقابشديداللهإناللهواتقوا

قدالآخرةوإن،بوداعوآذنتأدبرتقدالدنيافإنبعدأما،إخوانااللهعبادوكونوا،الجنائزوشيعوا

ألا،النار)د(والغايةالجنةالسبقةوإن،السباقوغدااليومالمضماروإن،باطلاعوأشرفت)4(أقبلت

فقدأجلهحضورقبل)6(مهلهأيامفيعملهدلهأخلصفمن،عجليحثهأجلورائهامنمهلأيامفيوإنكم

الرغبةفيفاعملوا،أملهوضره،أملهوخابعملهخسرفقدذلكعنقصرومن،أملهونالعملهأحسن

واجمعوااللهفاذكروارهبةبكمنزلتوإن،رهبةمعهاواجمعوااللهفاشكروارغبةبكمنزلتفإنوالرهبة

نامالجنةمثلأرلموإني،بالزيادةشكرولمن،بالحسنىالمسلمينتأذنقداللهفإن،رغبةمعها

فيهوتبلى،الذخائرفيهتدخرليومكسبهشيءمنمتكسباأكثرولا،هاربهانامكالنارولا،طالبها

على)7(يستقيملاومن،الباطليضرهالحقينفعهلامنوإنه(ألا1،الكبائرفيهوتجتمع،السرائر

عنهفعازبهلبه)8(حاضرينفعهلاومن،الشكيضرهاليقينينفعهلاومن،الضلاليجربهالهدى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيأ

فيأ

فيأ

فيط

فيأ

فيأ

فيط

فيط

شرها.محدثاهاهـان:

العلم.من:

ومحادثة.:

أظلت.قد:

.والنارالجنةوالغايةالسيقةوإن:

مهلته.:

.حاضره:
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ألا،المرادعلىفاعملواأالزادعلىودللتمبالظعنأمرتمقدوإنكم،ألا01أعجزعنهوغائبه،أعور)1(

اتباعوأما،الاخرةفينسيالأملطولفأما،الهوىواتباعالأملطولاثنانعليكمأخافماأخوفوإن

بنونولهما،مقبلةترحلتقدالآخرةوإن،مدبرةترحلتقدالدنياوإنألا،)2(الحقعنفيبعدالهوى

حسابوغداحسابولاعملاليومفإنالدنيابنيمنتكونواولا،استطعتمإنالاخرةأبناءمنفكونوا

عمل.ولا

وجوهمنشواهدلهارويوقد.الشرعنناهيةللخيرجامعةنافعةبليغة،عظيمةاالخطبةوهذه

والمنة.الحمدودلهمتصلةأخرى

خطبهمالشامإلىمعهالذهابعنالعراقأهلنكللماعنهاللهرضيعليأأن:جرير)3(ابنذكروقد

إلىالمسيرعلىوحث،متفرقةسورمنالجهادفياياتعليهموتلاوهددهموتوعدهموأنبهمفوبخهم

نإقيلا0وهاهناهاهناعنهوتفرقوا،بلادهمفيواستمروا،يوافقوهولموخالفوهذلكمنفأبواعدوهم

وقراءتهملعبادتهموخيرهمأفضلهمويرونهموإخوانهمقراباتهمكانوالأنهمالخوارجقتلهبسببذلك

.،عليمبهااللهحالةفيالكوفةإلىذلكعندفدخل،وهجروهعنهفتثاقلوا

له:يقالرجلالنهروان،أهلقتلهابعدعنهاللهرضيعليعلىخرجأنهعديبنالهيثمذكروقد

فيالنهروانأهلمنقاتلتقدإنك:لعليفقال،البصرةأهلمعقدم،الناجيراشدبن)4(الخريت

)6(وإنك،ومواثيقكعهودكالشامأهلأعطيت(قد)أنكوتزعمالتحكيمقصة)3(عليكأنكرواكونهم

بناعمروفولاه،معاويةولايةفياختلفاثم(خلعك)علىاتفقاقدالحكمانوهذان،بناقضهالست

معك،معاويةوخلعتخلعتكقدوأنا،باتفاقهمامخلوعفأنت،ذلك)7(منموسىأبووامتنع،العاص

قيسبنمعقلعليإليهمفبعث،ناحية-وتحيزواوغيرهمناجيةبني-قومهمنكثيربشرهذاالحارثوتبع

عليعلىبهمفقدمبيتأهلخمسمئةناجيةبنيمنوسبىذريعاقتلأمعقلفقتلهمكثيفجيشفيالرماحي

إليهفتضرروا-الأقاليمبعضعلىلعليعاملاوكان-المغلسأبوهبيرةبنمصقلة:لهيقالرجلفتلقاه

.أخون:أفي(1)

الحق.عنيبعدالهوىواتباعالآخرةينسيالأملفطول:أفي)2(

.(5131/)الطبريتاريخ)3(

قليل.بعدسيأتيوما،الطبريعنهناوما،الحارث:والمطبوعالأصلفي(4)

قضية.:أفي()5

فإنك.:أفي)6(

ولايته.من:أفي)7(
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فطالبه،وأعتقهم(درهم)ألفبخمسمئةمعقلمنمصقلةفاشتراهم،)1(السبيمنفيههمماوشكوا

إني:مصقلةلهفقال(ذلكفيأعباسابنإلىمعقلفكتب،بالبصرةعباسابنإلىمنهفهرببالثمن

فدفععليفطالبهعليإلىومعقلعباسابنفكتبعليإلىمنه)2(هربثم،إليكثمنهملأدفعجئتإنما

عتقهمعليفأمضى،بالشام(سفيانأبيبن)بمعاويةفلحقهاربا)3(انشمرثمألفمئتيالثمنمن

فهدمت.الكوفةفيبدارهوأمر؟مصقلةذمةفيالمالمنبقيما:وقال

ناجيةبنيأن،الطفيلأبيعن،الدهنيعمارعن،وإسرائيلالثوريسفيانعن،الهيثمروىوقد

إلىهربثمفأعتقهمألفبثلاثمئةعليمنمصقلةفاشتراهمفسباهمقيسبنمعقلإليهمفبعثارتدوا

التيالردةبعد(الإسلامعنأارتدواالعربمنبحييسمعولمالشيعةقولوهذا:الهيثمقال.معاوية

الصديق.أيامفيكانت

مرةقالحاتمبنعديأنأبيحدثني،الطائيطرفةبنتميمبناللهعبد)4(حذثني:الهيثموقال

راشدبن)5(الخريتوقتلت،الحكومةإنكارعلىالنهروانأهلقتلت:يخطبوهوطالبأبيبنلعلي

أعرابياكنتإنمااسكت:عليلهفقال.قدمموضمعبينهماماوالله،(الحكومةأيضا)إياكمسألتهعلى

بالمدينة.البلحتأكلبالأمسرأيناكقدواللهوأنت:عديلهفقال.بالأمسطيءبجبلالضبعتأكل

عوفبنالأشرسعليهمأصحابهفأمرفقتلالبصرةأهلمن(رجل)عليعلىخرج)6(ثم:الهيثمقال

أهلمنعرينةأخذثم،البجليبشربنالأشهبعليعلىخرجثم:قال،وأصحابههوفقتل،الشيباني

منثعلبة(بنيمن)ثمالتميصي)7(نغدبنسعيد(عليعلى)خرجثم:قال.وأصحابههوفقتلالكوفة

)8(.مشيختهعنعياشبناللهعبدبذلكأخبرنيالهيثمقال.المدائنفوقدرربجانبقنطرةفقتلالكوفةأهل

للخوارجعليقتالأن-الشأنهذاأئمةأحدوهو-يحيىبنلوطمخنفأبيعنجرير)9(ابنذكر

)1(فيأ

)2(فيأ

)3(فيأ

)4(فيأ

)3(فيط

)6(فيأ

)7(فيأ

)8(مكان

ريختا(9)

فاشتراهم.فيههمماوشكواإليهالسبيفتضرع:

.عباسابنمن:

فلحق.هربثم:

عبيد.:

الحريث.:

علي.علىرجلخرص!ثم:

التيمي.فعلبنسعيد:

.أفيبياضاللفظة

.(529/)الطبري
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نأعلىالسيرأهلوأكثر:جريرابنقال-وثلاثينسبعسنةأعني-السنةهذهفيكان،النهروانيوم)

نإالاتيةالسنةفيعليهسننبهكماالأشبهوهو:قلت،جريرابنوصححهوثلاثينثمانسنةفيكان(ذلك

تعالى.اللهشاء

علينائبعباسبناللهعبيد-وثلاثينسبعسنةيعني-السنةهذهفيبالناسوحج:جريرابنقال

بنسهلوقيل،عباسبنتمامالمدينةوعلى،العباسبنقثممكةنائبوكان.ومخاليفهااليمنعلى

بنمحمدمصروعلى،الدؤليالأسودأبوقضائهاوعلى،عباسبناللهعبدالبصرةوعلى،حنيف

علىمستحوذسفيانأبيبنومعاوية،بالكوفة(مقيم)المؤمنينأمير(طالبأبيبنعليو)،بكرأبي

.االصديقبكراأبيبنمحمدمنمصريأخذأننيتهومن:قلت.الشام

)1(الأعيانمق(السنةهذهفيأتوديمقذكر

سباعأمفاشترتهالجاهليةفيسبيأصابهقدكان.خشيمةبنسعدبنجندلةبن)2(الأرتبنخبب

أحديومحمزةقتلهالذيالعزىعبدبنسباعأموهي،النساءتختنكانتالتيالخزاعيةأنماربنت

ويحتسب،فيصبر)14اللهفييؤذىممنوكان،الأرقمدارقبلقديمأخبابأسلم،زهرةبني)3(وحالف

المشاهد.منبعدهاومابدراوشهدوهاجر

إلامنكالمجلسبهذاأحقأحدما:وقالمجلسهفأكرمعمرعلىيوما(خبابأدخل:الشعبيقال

لقدوالله،ليناصرلاكنتوإني،يمنعهمنلهوكانيؤذىكانبلالاإنالمؤمنينأميريا:فقال،بلال

عنكشفثم،بظهريإلاالأرضاتقيتفماصدريعلىرجلهرجلووضعأججوهانارفييوماسلقوني

أبشر:فقالوايعودونهالصحابةمنأناسعليهدخلمرضولما،عنهاللهرضيبرصهوفإذاظهره

وحزبهمحمداالأحبةتلقىغدا

لأ،7نهدبها.فنحنثمرتهالناأينعتقدوإنا،شيئا)5(دنياهممنيأكلواولممضواإخوانيإنوالله:فقال

للذهبي.الإسلامتاريخمنالمصنفنقلهالفصلهذا(1)

والتعديلوالجرح(3/215)الكبيروالتاريخ(3/164)سعدابنطبقاتفي-الأرتبن-خبابترجمة)2(

التهذيبوتهذيب(1416/)والإصابة(2141/)الغابةوأسد(2/437)والاستيعاب(3593/)

(/3133).

.خبابحالف:أفي)3(

ويصبر.وجلعزاللهفي)4(

أجرهم.من:أفي()5

.(هدب)القاموس.قطعه:يهدبههدبه()6
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بظاهردفنمنأولوهو،سنةوستينثلاثعنالسنةهذهفيبالكوفةوتوفي:قال.يهمنيالذيفهذا

الكوفة.

)1(س-هصو

معهخطمةبنيرايةوكانتالشهادتينذو،الأنصاريساعدةبنثعلبةبنالفاكهبنلابتبنحزيمه

عنه.اللهرضييومئذوقتل،عليمعصفينوشهد،الفتحيوم

عليه.وسلامهاللهصلواتإليهالمنسوبينالمواليفيترجمتهقدمناقد.لمجمواللهرسولمولى)2(سفينة

معتقدموقد.!اللهرسوليديبينوكتبالفتحعامأسلم)3(الأرقمأبيبنالأرقمبناللهعبد

الوحي.كتاب

للأشترأمرتهافصارتلعليالميمنةأميروكانصفينيومقتل،الخزاعيورقاءبن)4(بديلبناللهعبد

.)5(النخعي

الخوارج)8(قتله،بالخيرموصوفاوكانع!ي!النبي)7(حياةفيولد.)6(الأرتبنخباببناللهعبد

كلنا:فقالواامنونأنتمثمقتلتهأعطونا:لهمقالعليجاءفلما)،السنةهذهفي(بالنهروان)قدمناكما

.(فقاتلهمقتله

ثمارتدثم(الوحيوكتب)قديماأسلم،أيضاالوحيكتابأحد:سرح)9(أبيبنسعدبناللهعبد

إسلامهوحسن-لأمهأخاهوكان-،!اللهرسولعفانبنأعثمانلهواستأمنالفتحعامالإسلامإلىعاد

معالصواريذات(1وغزا)0،النوبةوبلادإفريقيةفغزا،العاصبنعمروبعدمصرنيابةعثمانولاهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

وسير(2133/)الغابةوأسد(2448/)والاستيعاب(4378/)سعدابنطبقاتفي-ثابتبنخزيمة-ترجمة

.(339/)والإصابة(2485/)النبلاءأعلام

والإصابة(15504/)بالوفياتوالوافي(209/)الغابةوأسد(2912/)الاستيعابفي-سفينة-ترجمة

(2/58).

النبلاءأعلاموسير(3172/)الغابةوأسد(2865/)الاستيعابفي-الأرقمأبيبنالأرقمبناللهعبد-ترجمة

.(258/)لإصابةوا(2824/)

.(2028/)والإصابة(3184/)الغابةوأسد(3872/)الاستيعابفي-بديلبناللهعبد-ترجمة

الأشتر.بعدهفأخذهاعليميمنةأميروكان:أفي

.(2203/)والإصابة(3223/)الغابةوأسد(2498/)الاستيعابفي-خباببناللهعبد-ترجمة

زمن.فيولد:أفي

قتلته.:أفي

(34/16)دمشقوتاريخ(3/189)والاستيعاب(7/694)سعدابنطبقاتفي-سعدبناللهعبد-ترجمة

2/316()والإصابة(3/33)النبلاءأعلاموسير(3/173)الغابةوأسد(14/458)الأصولوجامع

.(1/283)والشذرات

الملك.عبدبنالوليدعهدفيهجريةوتسعيناثنتينسنةكانالأندلسفتحأنإذخطأ؟الأندلسوفتح:ط،أفيقبلها
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بنمحمدعليهتغلبعثمانحصرلماثم،الدماء)2(منالماءوجه)1(صبغمامنهمفقتلالبحرفيالروم

بينالفجرصلاةفي،ومعاويةعليامعتزلوهوالسنةهذهفيفماتمصرمنوأخرجهحذيفةأبي

عنه.اللهرضيالتسليمتين

هء)3(صص
وكانقديماأسلم،محزومبنيحليفوهو،اليمنعنسمنالعنسياليقظانابوياسربنر

شهدوقد،فيه)2(يتعبدبيتهفيمسجداائخذمنأولإنهويقال،سميةوأمهوأبوههواللهفييعذبممن

وروى")د"الباغيةالفئةتقتلك":قال!ي!اللهرسولوأنصفينيوممقتلهكيفيةقدمناوقدبعدهاومابدرا

عليإلى،ثلاثةإلىتشتاقالجنةإن":قال!يماللهرسولأنأنسعن،الحسنحديثمن)6(الترمذي

."وسلمانوعمار

عنإسحاقأبيعنوغيرهمالقاضيوشريكالربيعبنوقيسالثوريرواهالذيالاخرالحديثوفي

.")7"المطيببالطيبمرحبا":فقال!اللهرسولعلىاستأذنعماراأنعليعنءهانىبنءهانى

،1!/"الأعمشعن،الثوريسفيانحدثنا،نصرحدثني،يحيىحدثنا:الحسينبنإبراهيموقال

لقد":قال!ي!اللهرسولأناللهرسولأصحابمنرجلعن،)9(شرحبيلبنعمروعن،عمارأبيعن

."1(مشاشه)1إلى(1)0قدمهمنإيماناعمارملىء

منما:قالتأنهاعائشةعن،مسروقعن،مسلمعن،الأعصشعن،معلىبنيحيىوحدثنا

:يقول!ماللهرسولسمعتفإنيياسربنعمارإلافيهأقولأنأشاء!ي!الثهرسولأصحابمنأحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.أفيبياضاللفظةمكان

خطأ.؟الدنيامن:أفي

بغدادوتاريخ(3/1135)والاستيعاب(6/14و3/246)سعدابنطبقاتفي-ياسربن-عمارترجمة

-1604/)النبلاءأعلاموسير(541-14054/)الأصولوجامع(135-4912/)الغابةوأسد(1015/)

.(1/132)الذهبوشذرات(135-2125/)والإصابة(428

ثابت!بنعماربيتهفيمسجدأاتخذمنأولمطلب:أهامشفي

جامعفيوالحديث.الباغيةالفئةتقتلهأنهع!ي!اللهرسولوأخبرعليمعوكان،بصفينمقتلهكيفيةقدمناوقد:أفي

المناقب.في(0038)الترمذي

ضعيف.وإسنادهالمناقبفي(7937)الترمذيجامع

وهو()146رقمماجهوابن)9937(الترمذيورواه(1126/)مسندهفيأحمدالإمامرواهالسندبهذاالحديث

صحيح.حديث

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأوهو،الأعمشأبيعن:والمطبوعالأصولفي

.سفيانبنعمروعن:أفي

قرنه.:أفي

رقمالنسائيرواهوالحديث(مشش)القاموس.المضغالممكنالعظمرأس-بالضم-مشاشهجمع:مشاش

صحيح.حديثوهو()147رقمماجهوابن5(0)70(111)8/
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.(31(إيماناأذنهشحمةإلىقدميهأخمصبينما\(حشيياسربنعمارإن"

عن،كهيلبنسلمةعن،حوشببنالعوامعن،هشيمأنا؟(عون)بنعمروحدثنا،يحيىوحدثنا

فيكلامياسربنعماروبينبينيكان:قالفحدثنيالوليدبنخالدفلقيتالشامأهلأتيت:قالعلقمة

ومن،اللهيبغضهعمارايبغضمنفإنهعماراتؤذلا!خالديا":فقال!!اللهرسولإلىفشكانيشيء

نفسه.فيمافسللتذلكبعدلهفعرضت:قال14(إاللهيعادهعمارايعاد

وتسعينأربعوقيلثلاثوقيلد(إحدىعنبصفينقتل.عنهاللهرضيفضائلهفيكثيرةأحاديثوله

لهمافقال!قتلهأيهمامعاويةإلىاختصماثم،رأسهفاحتزرجلعليهأكبثمفسقطالغاديةأبوطعنه،سنة

إياهماتسميعهعلىفلامهمعاويةمنهفسمعها،النارفيلتختصمانإنكمافواللهاندرا:العاصبنعمرو

سنة.بعشريناليومهذاقبلمتأنيولوددت،ذلكلتعلمإنكوالله:عمرولهفقال،ذلك

علياأن،عاصمعن،إسحاقأبيعن،عمارةبنالحسينبنالحسنحذثني:6(الواقدبقال

نحوإلىوهاشم،علتايليمماعمارفكان،عتبةبنهاشمعلى(معه)وصلىيغسلهولمعليهصلى

هنالك.وقبره:قالوا.القبلة

عنه.اللهرضيشيبهيغيرلارجلا،العينينأشهل:المنكبينبينمابعيد،طويلا،اللونادموكان

فتداويالغزواتإلىع!ي!اللهرسولمعتخرجوكانتقديماأسلمتعفراء)8(بنمعوذ)!\(بنتالربئع

.كثيرةأحاديثوروت،(وغيرهمأللكلمىالماءوتسقي،الجرحى

وأربعونخمسةالشامأهلمنقتل:فقيل،غفيروجمكثيزخلقصفينأيامفيالسنةهذهفيقتلوقد

وعشرينمئةمن-ألفاأربعونالعراقأهلمنقتل:وقيل.ألفاوعشرونخمسةالعراقأهلومن،ألفا

)1

)3

)6

)7

)8

وفراش،بالقطنيعنيمحشيثوبيقال،مملوءيعني:التاليةالتعليقةهامشهوفي.حشيفإنهعماراإلا:أفي

.بالصوفيعنيمحشي

.(3163/)سعدابنطبماتفيالحديث

.عوفبنعمروبنيحيىحدثنا:أفي

علىفيهاختلففقدمعلولإسنادوهو،الإسنادبهذاوصححه(3093/)المستدركفيالحاكمأخرجهالحديث

منه،عدةأسقطأنهذكراإذ،حوشبمنالعوامطريقالرازيانزرعةوأبوحاتمأبوالحافظانوأعل،كهيلبنسلمة

.357(-2356/حاتمأبيلابنالعلل)منقطعفهو

.إحدىعنبهاصفينيومعمارقتل-علقمةيعني-فضائلهفي:أفي

.(991-3891/)سعدابنطبقات

.أفيبياضاللفظةمكان

(5451/)الغابةوأسد(41837/)والاستيعاب(8447/)سعدابنطبقاتفي-معوذبنتالربيع-ترجمة

.(4/503)والإصابة(002-3891/)النبلاءأعلاموسير(2343/)واللغاتالأسماءوتهذيب
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يطولومشاهيرأعيانفيهمكانفقدوبالجملة،ألفاستينمنألفاعشرونالشامأهلمنوقتل-ألفا

أعلم.تعالىوالله،كفايةذكرناهوفيمااستقصاؤهم

وت!ثيوثما!للمنةث!!خل!

عمرامعاويةواستناببكرأبيبنمحمدمنفأخذهامصرديارإلىالعاصبنعمرومعاويةبعثفيها

منوانتزعهاعبادةبنسعدبنقيسعليهااستنابعنهاللهرضيعليكانوقد،سنبينهكماوذكر،عليها

منسرحأبيبن(سعد)()1"بناللهعبدومنععليهااستحوذكانحينأحذيفةأبيبنمحمديد

وعمرو-العاصبنعمروعنهاوعزلعليهااستخلفهعثمانكانوقد-عثمانحصرحين،فيهاالتصرف

بنمحمدعليهاوولىعنهاسعدبنقيس3(رعزلعلياإنثم.ذلكذكرقدمناكماافتتحهاالذيهوكان

وليولما،وعمرو")لمعاويةكفؤاكانأنهوذلك،عنهاسعدبنقيسعزلعلىعليندموقدبكرأبي

عليإلىرجععنهاسعدبنقيسعزلوحين،وعمرامعاويةتعادلقو!فيهيكنلمبكرأبيبنمحمد

مقاتلألفمئةمنإليأبغضعليعندسعدبنلقيس(والله):يقولمعاويةوكان،معهفكانبالعراق

بنبمحمداستخفواقدمصرأهلأنوبلغهصفينمنعليفرغفلما)؟أصفينمعهفشهد،عندهبدله

قد3،لموكان،سعدبنقيسإلىمصرردعلىعزمذلكنحوأوسنةوعشرينستابنشابالكونهبكرأبي

صفينبعدإليهفكتب،ونصيبينالموصلعلىنائبهكانوقدالنخعيالأشترإلىأوشرطتهعلىجعله

بلغفلما()7"مصرالنخعيالأشتروولىعمدهبقيساستمرإنهوقيل1،مصر)6(ولاهثمعليهفاستقدمه

أنهوذلك،عليهذلكعظم)بكرأبيبنمحمدبدلمصر(ديارالنخعي)للأشتر(علي)توليةمعاوية

81(لحزمهمنهسيمنعهاالأشترأنوعلم،(بكرأبيبنمحمديدمنواستنزاعهامصرفيطمعقدكان

على(عليأمقدموهو1(الخانسار)استقبله)9(القلزمإلىوانتهىإليهاالأشترسارفلما،وشجاعته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

..منأخذهاكانوقد:أفيالحاصرتينبينمامكان

افتتحهاالذيهوعمرووكان،العاصبنعمروعنهاعزلقدعثمانوكانعليهاعثماننائبسرحأبيابن:أفي

.عزلعلياإنثمذلكتقدمكما

لمعاوية.كفواقيسوكانبكرأبيبنمحمد:أفي

.فرغفلمابدلهمعهتكونمقاتل:أفي

نائبه.وكان،شرطتهعلىجعلهقدعليوكان،إليهاسعدبنقيسردعلىعليعزم:أفي

مصر.وولاهعليهفاستقدمهإليهفكتب:أفي

.أعنزيادة

لجرأته.:أفي

.الخانساراستقبلهالقلزمبلغفلماالأشترفسار:أفي

."الجايستار":(69و59)5/الطبريتاريخوفي،وأطفيهكذا
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:قالواالشاموأهلوعمرامعاويةذلكبلغفلما،منهفماتعسلمنشراباوسقاهطعاماإليهفقدمالخراج

عسل.منجنوداللهإن

الأشترعلىيحتالأنفيالرجلهذاإلىتقدمقدكانمعاويةأن")1(تاريخه"فيجريرابنذكروقد

الأشترقتليستجيزفمعاويةصحتهوبتقدير،نظرهذاوفي،ذلكففعلبأمورذلكعلىووعده)2(ليقتله

الأشتربموتشديدافرحافرحواالشاموأهلمعاويةأنوالمقصود.عنهاللهرضيعثمانقتلةمنلأنه

باستقرارهبكرأبيبنمحمدإلىوكتب،وغنائهشجاعتهعلىتأسف:علياذلكبلغولما،)3(النخعي

ببلدالذينالعثمانيةمنعليهالخلافمنفيهكانمامعجأشهضعفأنهغير،مصربديارواستمراره

التحكيمأمرمنكان(وحين)،صفينمنعليانصرفحينأمرهماستفحلكانواوقد،خربتا)4(

بدومةالحكومة()انقضتحينالشامأهلكانوقد،الشامأهلقتالعنالعراقأهلنكلوحين،كانما

بنعمرو:أمراءهمعاويةجمعذلكفعند،جداأمرهموقويبالخلافةمعاويةعلىسلمواالجندل

بنوالضحاك،الوليدبنخالدبنالرحمنوعبدامسلمةبنوحبيب1،السمطبنوشرحبيل،العاص

فيفاستشارهم،وغيرهمالهمدانيسنانبنوحمزة،السلميالأعوروأبا،أرطاةأبيبنوبسر،قيس

بنلعمرونيابتهامعاويةوعين،معكفنحنشئتحيثسر:وقالوالهفاستجابوامصرإلىالمسير

مأمونرجلمعرجالأإليهمتبعثأنأرى:لمعاويةقالثم،عمروبذلكففرحفتحهاإذا)6(العاص

معاوية:فقال،خالفهممنحربعلىفيساعدونهعثمانيواليممنجماعةبهافإن،)7!بالحربعارف

كتابامخالفيناإلىونبعث،)8(عليهمبقدومهميعلمهمكتاباهنالكممنشيعتناإلىأبعثأنأرىلكن

العجلةفيلكبوركرجلعمروياإنك:،العاصبنلعمروأمعاوية)9(وقال.الصلحإلىفيهندعوهم

إلىسيصيرإلاوأمرهمأمركما(فوالله)،اللهأراكماافعل:عمروفقال،التؤدةفيليبوركامرؤوإني

السكونيحديجبنمعاويةوإلى،الأنصاريمخلدبنمسلمةإلىمعاويةذلكعندفكتب،العوانالحرب

-آلافعشرةمننحوفيبمصرنوابهبأمريأتمرولمعليايبايعلمممنمصرببلادالعثمانيةرئيساوهما-

مسلمةإلىالكتابوصلفلما،سبيعلهيقاللهمولىمعبهوبعث،سريعاعليهمالجيشبقدوميخبرهم

.(69-559/)الطبريتاريخ(1)

فيقتله.:أفي2()

بموته.:أفي)3(

.(2604/)البلدانمعجم.مصركوريعدوهو:القضاعيقال.الإسكندريةحولقرىعدة(4)

انقضت.لما:أفي()فى

فتحها.الذي:أفي)6(

.بالحربعارفامأمونجندمعهرجلاإليهم:أفي)7(

عليهم.بقدومنانعلمهم:أفي)8(

ذلك.فعندالجيشمن:أفي)9(
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والجندالجيوشمنيبعثهولمنلهوالمناصرةوالمعاونةبالاستبشارجوابهوردابهفرحاحديجبنومعاوية

)1(معاويةوخرج،آلافستةفيالعاصبنعمرومعاويةجهزذلكفعند،تعالىاللهشاءإنوالمدد

يدعووأن،أدبرعمنويعفوقاتلمنيقتلوأن،(والتؤدة)والمهلوالرفقاللهبتقوىوأوصاهمودعا

العاصبنعمروفسار،عندكالناسآثر)2(أنصاركفليكنظهرتأنتفإذا،والجماعةالصلحإلىالناس

بعدأما:بكرأبيبنمحمدإلىعمرووكتب،فقادهمالعثمانيةعليهاجتمعتقدمها)3(فلما،مصرإلى

،أمركورفضخلافكعلىالبلادبهذهاجتمعواقدالناسفإن،ظفرمنييصيبكأنأحبلافإنيفتنح

الناصحينلمنلكفإنيمنهافاخرج،البطان)4(حلقتاالتقتقدلومسلموكفهم،اتباعكعلىوندموا

وإن،الوبالعظيموالظلمالبغيغبفإنبعد)5(أما:إليهمعاويةبكتابأيضاعمروإليهوبعث.والسلام

أحدانعلملاوإنا.الاخرةفيالموبقةوالتبعة،الدنيافيالنقمةمن)6(صاحبهيسلملاالحرامالدمسفك

عنكأنيتظنإنكثم،)7(وأوداجهحشاشتهبينبمشاقصكتطعنحينمنكعثمانعلىخلافاأشدكان

إليكبعثتوقد،أنصاريأهلهاوجلجاريبهاأنتبلادعلىفتأمرتأتيحتى،لك)8(ذلكناسأونائم

فطوى:قال.والسلامكنتأينماالقصاصمناللهيسلمكولنبجهادكاللهإلىيتقربونبجيوش

معاوية،قبلمنجيشفيمصرإلىعمروبقدوموأعلمهعليإلىبهماوبعثالكتابينبكرأبيبنمحمد

بالصبريأمره،عليأإليهفكتب.والسلامورجالبأموالإليفابعثحاجةمصربأرضلككانتفإن

.الجيوشمنأمكنهبماويمده،والأموالالرجالإليهسيبعثوأنه،العدووبمجاهدة

إلىكتبوكذلك)،)9(غلظةوفيه(قالماجوابفيمعاويةإلى)كتابأبكرأبيبنمحمدوكتب

ومناجزةالجهادعلىوحثهمفخطبهمالناسفيبكرأبيبنمحمدوقام(غليظكلاموفيهالعاصبنعمرو

العثمانيةمنبهلحقومن،جيوشهفيمصرإلى(العاصبن)عمرووتقدم،الشامأهلمنقصدهممن

ألفي،منقريبأفيبكرأبيبنمحمدوركب،ألفاعشرستةمنقريبفيوالجميع،(المصريين)

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

مودعأ.معهوخرج:أفي

أبر.:أفي

عليه.اجتمعتمصردخلفلما:أفي

الأمثالمجمع:فيهومصادره(لقي،حلق،بطن)العربيةالأمثالمعجمكتابفيورد،قديمعربيمثل

ويضرب(بطن)واللسان(343)عبيدوأبو(1603/)والمستقصى(1/188)الأمثالوجمهرة(2186/)

والصعوبة.الشدةفيالغايةيبلغللأمرالمثل

.(101)5/الطبريتاريخفيالكتابونص،أفيبياضمكانهما؟بعدأما:لفظتا

فاعله.:أفي

تحريف.؟وأرواحه:أفي

فتتامر.تأتيحتىناسلفعلكأو:أفي

غليظ.كلاموفيه:أفي
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منأحد)2(يلقاهلافجعلبشربنكنانة)1(يديهبينجيشهعلىوقدمالمصريينمنمعهانتدبواالذينفارس

بنمعاويةإليهالعاصبنعمروفبعث،العاصبنعمرو)3(إلىمغلوبينيلحقهمحتىقاتلهمإلاالشاميين

يتلووهوكنانةذلكعندفترجل،جانبكلمنبهأحاطواحتىالشاميونإليهوأقبلورائهمنفجاءهحديج

قتل.حتىقاتلثم،141د:عحران-لأالآية!كتبافؤجلااللهبإذنلاإتمو!أنلنفسوما!ان)

العاصبنعمروودخلإليهافأوىخربةفرأىيمشيورجععنهبكرأبيبنمحمدأصحابوتفرق

مرهل:لهمفقالالطريقفيبعلوجفمربكرأبيبنمحمدطلبفيحديجبنمعاويةوذهبمصرفسطاط

:فقال،الخربةهذهفيجالسارجلارأيتإني:منهمرجلفقال!لا:قالوا؟تستنكرونهأحدبكم

أخوهفانطلقعطشا-يموتكاد-وقدمنهافاستخرجوهعليهفدخلوا:الكعبةوربهو(هو)

؟صبراأخيأيقتل:فقال-مصرإلىمعهقدمقدوكان-العاصبنعمروإلىبكرأبيبنالرحمنعبد

كلا:معاويةفقال،يقتلهولابكرأبيبنبمحمديأتيهأنحديجبنمعاويةإلىالعاصبنعمروفبعث

،الماءعثمانسألهموقدعثمانقتلممنكانوقد،بكرأبيبنمحمدوأتركبشربنكنانةأيقتلون،والله

منقطرةسقيتكإناللهسقانيلا:معاويةفقالالماءمنشربةيسقوهأنبكرأبيبنمحمد)4(سألهموقد

.المختومبالرحيقاللهفتلقاهمحرماصائماقتلتموهحتىالماءيشربأنعثمانمنعتمإنكم،أبداالماء

ومن،وشتمهأهذاحديجبنمعاويةمننال(بكرأبيبن)محمدأنوغيرهجرير)5(ابنذكروقد

بنمعاويةغضبذلكفعند،(أيضاعفانبن)عثمانومن،سفيانأبيبنأمعاويةومنالعاصبنعمرو

شديدأجزعاعليهجزعتعائشةذلكبلغفلما،بالنارفأحرقهحمارجيفةفيجعلهثمفقتلهفقدمهحديج

.)6(الصلاةدبرالعاصبنوعمرومعاويةعلىتدعووجعلتالقاسمابنهفيهموكان،إليهاعيالهوضمت

معفالتقواالسلميالأعورأبوفيهمآلافأربعةفيمصرقدم(العاصبن)عمروأن)7(الواقديوذكر

ذلكعندفهرب،التجيبيعتاببنبشربنكنانةقتلحتىشديداقتالافاقتتلوابالمسناة)8(المصريين

وأصحابهحديجبنمعاويةفجاءعليهفدل،مسروقبنجبلةلهيقالرجلعندفاختبأبكرأبيبنمحمد

قتل.حتىفقاتلبكرأبيبن(محمد)إليهمفخرجبهفأحاطوا

جيشه.يديبينوقدممصرأهلمن:أفي(1)

.أحدأيلقىلافجعل:أفي)2(

.بعمرو:أفي)3(

وسألهم.يسقوافلمالماءعثمان:أفي(4)

.(5401/)الطبريتاريخ()5

.متروكوهومخنفأبوالسندوفي84(1)8/الطبريضعيففيوالخبر،أمنهناومن،"الصلوات":طفي()6

.(5501/)الطبريتاريخ)7(

.(5912/)البلدانومعجم(9122)استعجممامعجمانظر)8(
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السنة.هذهمنصفرفيذلكوكان:(الواقدي)قال

الطريقفيفماتمصرإلىالنخعيالأشترعليبعث(بكرأبيبن)محمدقتلولما:الواقديقال

أعلم.فالله

أيضا.السنةهذهفيشعبانفيأذرحوكانت:قال

إلىورجعوامصربلادعليهفتحقداللهوأنالأمرمنكانبمايخبرهمعاويةإلىالعاصبنعمرووكتب

.(الأمرمنلهمعهدوبما،الجماعةواجتماع)والطاعةالسمع

بعد(السنةهذهفيامسكعتبةبنحذيفةأبيبنمحمدأنالكلبي(محمد)بنهشامزعموقد

إلى(العاصبن)عمروفبعثه-عثمانقتلعلىالمحرضينجملةمنوكان-(بكرأبيبن)محمدمقتل

وكاناالسجنمنفهرببفلسطين(معاوية)فحبسه،معاويةخالابنلأنهقتلهإلىيبادرولممعاوية

بأرضظلامبنعمرو(بناللهعبد)لهيقال(خثعممنأرجلفلحقه،(يروونفيمايجانبهمعاوية

جماعةنفرتهامنفتعجبنفرتفيهرأتهفلماإليهلتأويوحشحمرفجاءتبغارمحمدفاختفى،البلقاء

)1(ظلامبنعمروبناللهعبدفخشيأولئكفجاء،فيهفوجدوهالغارإلىفذهبوا،هنالكالحصادينمن

ذكروقد.)2(الكلبيابنذلكذكر(هكذا)،(هنالكأعنقهفضرب،عنهفيعفومعاويةإلىيردهأن

أعلم.فالله(ذلكاقدمناكماوثلاثينستسنةفيقتلحذيفةأبيبن(محمد)أنوغيرهالواقدي

عن،لهيعةابنحدثني،صالحبناللهعبدحدثنا:كتابهفيديزيلبنالحسينبنإبراهيموقال

الروميظهركانأنهعندهاستقرلأنهمصرقبطمنقبطيمالاستحلالعاصبنعمروأنحبيبأبيبنيزيد

قال،دنانيرإردبا)4(وخمسين)3(بضعةمنهفاستخرج-(بذلكإليهميكتب-)المسلمينعوراتعلى

،دينارألفوثلاثينتسعةفوجدناهاالويبةواعتبرناالقفيزمثلوالويبةويباتستوالإردب:صالحأبو

.دينارألفألفعشرثلاثةيقاربماالقبطيمن)5(أخذكانمامبلغيكونهذافعلى:قلت

من(بمصر)كانومابكرأبيبنمحمدمقتلطالبأبيبنعليبلغلما:)6(باسنادهمخنفأبوقال

الجهادعلىفحثهمخطيباالناسفيقاممعاويةوعلىعليه)7(الناسواجتماع،لهاعمرووتملك،الأمر

فلما.والحيرةالكوفةبينالجرعةوواعدهم،(والمصريينالشاميينمن)أعدائهمإلىوالمسيروالصبر

.ظلامبناللهعبدفخشيحذيفةأبيبنمحمدفوجدوا:أفي(1)

الكلبي.برواية(5601/)الطبريتاريخفيالخبر2()

وخمسين.بضعامالهمنواستخرج:أفي)3(

.(ردب)القاموس.بمصرضخممكيال:الإردب(4)

الجملة.اخرإلىبياضثم؟...منهأخذمامبلغيكونهذافعلى:أفي)5(

.(5701/)الطبريتاريخ)6(

.الناسواجتمعومصرعمروتملكالأمرمنكانوما:أفي)7(
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أشرافإلىبعثالعشيكانفلما،الجيشمنأحدإليهيخرجفلمنزلهاحتىإليهايمشيخرجالغدكان

منوقدرأمرمنقضىماعلىدلهالحمد:فقالخطيبافيهمفقامكئيبحزينوهوعليهفدخلوا)1(الناس

يدعومعاويةأنعجبأليسأو،دعوتإذايجيبولا،أمرتإذايطيعلاوبمنبكموابتلاني)2(فعل

وأنا؟شاءوجهأيإلىوالثلاثمرتينالسنةفيويجيبونه،معونةولاعطاءبغيرفيتبعونه)3(الطغامالجفاة

عنيفتفرقونالعطاء(علىمنكمطائفةو)المعونةعلى-الناسوبقيةالنهىأولو-وأنتمأدعوكم

والسمععليأمرامتثالإلىالناسفندب)4(الأرحبيكعببنمالكإليهفقام؟عليوتختلفونوتعصونني

ممنجماعةعليعلىقدمثم،خمسابهمفسارهذاكعببنمالكعليهمفأمرألفانفانتدبلهوالطاعة

أمراستقروكيفبكرأبيبنمحمدقتلوكيفالأمروقعكيفأفأخبروهبمصربكرأبيبنمحمدمعكان

الشامأهلمنعليهمخشيأنهوذلك(الطريقمن)فرده(كعببن)مالكإلىفبعث،ا)5(بهاعمرو

والخروج(عنه)6()وينهاهمبهيأمرهمفيماعليمخالفةعلىالعراقيينأمرواستقرمصرإلىوصولهمقبل

كثيروفجوروغلظتهموجفائهمعقلهموقلة)7(لجهلهم،وأفعالهوأقوالهأحكامهعنوالبعدعليه

منالناسمنيلقاهماإليهيشكو-البصرةعلىنائبهوهو-عباسابنإلىذلكعندعليفكتب،)8(منهم

علىويحثهبكرأبيبنمحمدفيويعزيه،ذلكفييسليهعباسابنعليهفرد،(والمعاندة)المخالفة

إلىالبصرةمنعباسابنركبثم،الدنيامنخيراللهثوابفإن،مسيئهمعلىوالصبرالناس)9(ملاطفة

.زياداالبصرةعلى(عباسابن)واستخلفبالكوفةوهوعلي

أهل()إلىالحضرميعمروبناللهعبدمعكتاباسفيانأبيبنمعاويةبعث)01(الحينهذاوفي

فنهضفأجاروهتميمبنيعلىنزلقدمهافلما،العاصبنعمرولهحكمبماالإقرارإلىيدعوهمالبصرة

بنأعينفقتلفاقتتلواإليهمفساروا(الناسمن)جماعةفيضبيعة)11(بنأعينإليهوبعثزيادإليه

فبعث،منهاعباسابنخروجبعداالمخالفةمنأبالبصرةوقعبمايعلمهعليإلىزيادفكتب،ضبيعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.فدخلواأشرافهمإلىبعثالعشيكانفلماأحدمنهمإليهيخرج:أفي

ابتلاني.الذيهوفعلمن:أفي

.(طغم)القاموس.الناسأوغاد-كسحاب-الطغام

الأرحبي.ثمالهمدانيكعببنمالكفقام،وتعصونيعنيوتنفرونفتتفرقونوالعطاءالمعونةعلى:أفي

الخبر.فأخبروه:أفيالحاصرتينبينمامكان

عنه.وبعدعنهنأيفيلهمكلمابلدعوةلهيجيبونولاقولالهيسمعونولاأمرالهيطيعونلا:أفيبعدها

وغلظتهم.وحيائهمعقلهموقلةلجهلهمإبرامهوحلأقوالهوردأحكامهوانتقادعليهوالخروج:أفي

منها.شيءتقدموقدهنازيدتأسطرعدة:أفيبعدها

تلافي.:طفي

.العام:أفي

أعين.طالبأبيبنعليوبعثه:أفي
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إليهمكتابامعهوكتب،تميمبنيقومهإلىرجلاخمسينفيالتميميقدامةبنجاريةعلي(ذلكعند)

عددهمكان:قيل،معهوجماعةهودارفيفحصرهجاريةوقصدهالحضرميابنعنأكثرهمفرجع

لهجاؤواعمايرجعواولميقبلوافلموأنذرهمإليهمأعذرأنبعدبالنارفحرقهم،سبعينوقيل،()1أربعين

.امعاويةجهةمنأ

فصل

بنالخريتخروجوكذلك،السنةهذهفيكانالنهروانلأهلعليقتالأنجرير)2(ابنصححوقد

عليمعوكان-ناجيةبنيقومهمنرجلثلاثمئةالخريتمعوكان،أيضاالسنةهذهفيكانالناجيراشد

غدالكإني،خلفكأصليولاأمركأطيعلاعليياوالله:وقاليديهبينفقامعليإلىفجاء-بالكوفة

تفعلولم،نفسكإلاتضرولاعهدكوتنقضربكتعصيإذأأمكثكلتك:عليلهفقال.لمفارق

الظالمين،القومإلىوركنت،الجدجدإذالحققيامعنوضعفتكتابفيحكمتلأنك:قال؟ذلك

بلادنحوبهمفسارأصحابهإلىرجعثم.مباينونجميعألكموإنا،ناقموعليك)3(زاريعليكفأنا

والبأسوالدينالصلاحأهلمنوكان-الطائيمعدانبنبخالدأردفهثمقيسبنمعقلإليهمفبعثالبصرة

الخريتآثارفيخرجواثم،واحداجيشأصاروااجتمعوافلما،ويطيعلهيسمعأنوأمره-والنجدة

علىمعقلفجعلإليهمأقبلناثملهمفصففنا:قال،رامهرمزجبالفيأخذواوقد-فلحقوهموأصحابه

فكانواالعربمنمعهفيمنالخريتووقف،الضبيراشدبنمنجابميسرتهوعلى،معقلبنيزيدميمنته

.ميسرةوالعلوجالأكرادمناتبعهمنوجعل،ميمنة

،الكلاموأقلوا،أبصاركموغضواالقومتبدؤوالا!اللهعباد:فقالقيسبنمعقلفيثاوسار:قال

الدين،منمرقتمارقةتقاتلونإنمابالأجرقتالكمفيوأبشروا،والضربالطعنعلىأنفسكمووطنوا

)4(دابتهفحركتقدمثم.واحدرجلشدةفشدواحملتفإذا،وأكراداولصوصأ،الخراجكسرواوعلوجا

ولواحتىواحدةساعةلناصبروامافوالله،جميعنامعهوحملنا،الثالثةفيعليهمحملثمتحريكتين

وبها-بأسافلحقحتىمنهزماالخريتوفر،ثلاثمئةمننحواوالأكرادالعلوجمنوقتلنا،منهزمين

،صهبانبنالنعمانقتله،البحربسيفأصحابهمنجماعةمعفقتلوهفاتبعوه-(كثيرة)قومهمنجماعة

رجلا.وسبعونمئةالمعركةفيمعهوقتل

.(أيضافيها)والخوارجعليأصحاببينكانتكثيرةوقعاتجريرابنذكرثم

رجلأ.أربعينكانوا:أفي(1)

.(5131/)الطبريتاريخ)2(

.(زرو)القاموس.وعاتبهعابه:عليهزرى)3(

رايته.:أفي(4)
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بنعليعن،محمدبنعلي-المدائنييعني-الحسنأبوحدثنا،شبةبنعمرحدثني:قال)1(ثم

بنووخالفه،أطرافهوانتقضت،كثيرقومخالفهالنهروانأهلعليقتللما:الشعبيقالقالمجاهد

وأخرجواكسرهفيالخراجأهلوطمع)12،الجبالأهلوانتقض،البصرةإلىالحضرميابنوقدم،ناجية

يوليهأنأبيهبنبزيادعباسابن(عليه)فأشار-(لعلياعليهاعاملاوكان-فارسمنحنيفبنسهل

.الخراجأدواحتىفوطئهم،كثيرجمعفيالآتيةالسنةفيإليهافسار(إياهافولاه)إياها

وأخوه،مكةعلىعلينائب،العباسبنقثمالسنةهذهفيبالناسوحج:وغيرهجرير)3(ابنقال

عباسبنتماموأخوهم،البصرةنائب(عباسبنااللهعبدوأخوهما،اليمن)4(نائبعباسبناللهعبيد

بيد)3(استقرتفقد(مصروأما)،أبزىابنوقيلاليربوعيقرةبنخالدخراسانوعلى،المدينةنائب

أعلم.والله،العاصبنعمروعليهافاستنابمعاوية

الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيمنذكر

أحد،يوموثبت،بدراشهد،الأوسيالأنصاريثعلبةبنالعكيم)7(بنواهببن)6(حنيفبنسهل

فإنهالجملغيرأيضاكلهامشاهدهمعهشهدوقد،طالبأبيبنلعليصاحباوكان،المشاهدبقيةوحضر

عليعليهوصلى،)8(بالكوفةوثلاثينثمانسنةفيحنيفبنسهلومات،المدينةعلىاستخلفهقدكان

عنه.اللهرضيبدرأهلمنإنه:وقال،ستأوقيلخمسأفكبر)9(

هذهفيوتوفي(!راللهرسولمعأكلها(المشاهد)شهدبيضاءبنسهلأخو\(بيضاءديبنصفوان

عقب.لهوليسرمضانها)11(فيالسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

.(5122/)الطبريتاريخ

.الأهوازأهل:الطبريتاريخفي

.(5132/)الطبريتاريخ

اليمن.نائباللهعبيدأخوهوكان:أفي

معاوية.بيدمصرواستقرت:أفي

(2047/)الغابةوأسد(14/302)الأصولوجامع(2662/)الاستيعابفي-حنيفبن-سهلترجمة

.(325-2932/)النبلاءأعلاموسير(184)12/الكمالوتهذيب

.محرف"العلمبنوهب":طفي

بالكوفة.السنةهذهفي:أفي

وقيل.خمسأعليهفكبر

والإصابة(331/)الغابةوأسد(2723/)والاستيعاب(1373/)الأولياءحليةفي-بيضاءبنصفوان-ترجمة

(/5147).

منها.رمضانفي:أفي
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عاملاعمهأوأبوهوكان)2(قاسطبنالنمرمنوأصلهالروميلجىأبومالكبنمشا!بنصهيب
)1(.

علىفأغارت،الفراتعلىوقيل،الموصلعنددجلةعلىمنازلهموكانت،الأبلة)3(علىلكسرى

بناللهعبدفابتاعهمكةإلىفحملوهكلببنواشترتهثمحيناعندهمفأقام،صغيروهوفأسرتهالرومبلادهم

هوقديما(أسلمممنوكان)،بهآمنع!ي!اللهرسولبعثفلما،حينابمكةوأقامفأعتقهجدعان

اللهفييعذبونالذينالمستضعفينمنوكان،رجلاوثلاثينبضعةبعدواحديومفياياسربناوعمار

يصدوهأنيريدونالمشركينمنقومفلحقهبأيامبعدهصهيبهاجرع!ي!اللهرسولهاجرولما،وجلعز

أرماكم،منأنيعلمتملقدوالله:وقال(يديهبينفوضعها)كنانتهنثلبهمأحسفلما،الهجرةعن

كنتموإن.أقتلحتىبسيفيأقاتلكمثم،منكمرجلاهذهمنسهمبكلأقتلحتىإليتصلونلاووالله

قدمفلما،مالهفأخذواعنهفانصرفوا،وكذاكذامكانفيمدفونوهوماليعلىأدلكمفأثاالمالتريدون

منالظسومف):تعالىاللهوأنزل"يحيىأباالبيعربح":مج!ي!اللهرسوللهقال(ع!يواللهرسولعلىأ

.(4)(0702ا!ض؟أ!هوبآلبطدودتؤواللهالله!ساتانخادفسهلمحثرى

وما(وأحدا)بدرااصهيباوشهد.المسيببنسعيدعنزيدبنعليعنسلمةبنحمادورواه

وليالذيوهو،عثمانتعينحتىبالناسيصليالذيهوكانشورىالأمرعمرجعلولما،بعدهما

أقرنبالقصيرولابالطويلليسالحمرةشديدأحمروكان-،وصديقااصاحبالهوكان-عمرعلىالصلاة

.وانشراحوفكاهةدعابةفيهودينهفضلهمعوكان،شديدة)3(عجمةفيهلسانهوكانالشعركثيرالحاجبين

رطباأتأكل":،لهافقال،العينينإحدىأرمدوهورطبا(بقثاء)يأكلراهع!ي!اللهرسولأنروي

ع!ي!.()آاللهرسولفضحك،الصحيحةعينيناحيةمنآكلإنما:فقال؟"أرمدوأنت

.(السبعينعلىنيفوقد،وثلاثينتسعسنةوقيل،وثلاثينثمانسنةبالمدينةوفاتهوكانت)

وأمهالحرمعندالشجرةتحتالوداعحجةفيع!يوالنبيحياةفيولد)7(الصديقبكرأبيبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(93-336/)الغابةوأسد(14352/)الأصولوجامع(2726/)الاستيعابفي-سنانبنصهيب-ترجمة

.(691-2591/)والإصابة(26-217/)النبلاءأعلاموسير.(237/)13الكمالوتهذيب

وما،التحريفأقبحمنوهو"قاسطبنيحيىأبواليمنمنوأصلهالروميمالكبنسنانبنصهيب":طفي

ترجمته.مصادرفيلماالموافقوهو،أمنأثبتناه

خطأ.وهو،الأيلة:والمطبوعالأصولفي

،732(-731)2/الاستيعابفيالبرعبدوابن893()3/والحاكم228(-)3/227طبقاتهفيسعدابنأخرجه

ضعف.منمنهاأييخلولا،متعددةطرقمن228()23/دمشقتاريخفيعساكروابن

.شديدةعجمةلسانهفيوكان:أفي

حسن.حديثوهو(3993/)والحاكم(34)43رقمماجهوابن(61)4/أحمدرواه

الذهبوشذرات(348/)النبلاءأعلاموسير(172)15/الأصولجامعفي-الصديقبكرأبيبنمحمد-ترجمة

(/1218).
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عليتزوجهاعدتهاانقضتلماثم،فغسلتهتغسلهأنأوصىالصديقاحتضرولما،عميسبنتأسماء

كماعبادةبنسعدبنقيسبعدمصربلادعلىاستنابهالخلافةإليهصارتفلما،حجرهفي(محمدأفنشأ

بكرأبيبنمحمدوقتلمصربلادمنهفاستلبالعاصبنعمرومعاويةبعثالسنةهذهكانتفلما،قدمنا

ورضياللهرحمه،(وغيرهماوعليعائشةعليهوحزنتسنةأالثلاثيندونالعمرمنوله،تقدمكما

عنه.

قديما(أأسلمت(المذكورمحمدأموهيأالخثعميةالحارثبنمعبد)2(بن)1(عميسبنتأسماء

الله،عبدمنهولها،خيبرإلىمعهوقدمتالحبشةإلىطالبأبيبنجعفرزوجهامعوهاجرتبمكة

أميربكرأبيبنمحمدمنهفولدتالصديقبكرأبوبعدهتزوجهابمؤتةجعفرقتلولما.وعون،ومحمد

أختوهي،وعونأيحيىلهفولدتطالبأبيبنعليبعدهتزوجهاالصديقماتلماثم،3(مصر

منلهاوكان،لأمهاالعباسامرأةالفضلأمأختهيوكذلك.لأمهاالمؤمنينأمالحارثبنتميمونة

اسمهابنتمنهالهالتيالعباسامرأةعميسبنتسلمىأختوهي،أخواتتسعلأمهاالأخوات

.عمارة

وث!ثيرتسحلللنةخلت5ث!

وذلك،طالبأبيبنعليمعاملاتأطراففيففرقهاكثيرةجيوشاسفيانأبيبنمعاويةجهزفيها

وقعتولايتهأن،عليعزلعلىموسىأبيمعاتفاقهبعدالعاصبنعمروولاهأنبعدرأىمعاويةأن

منكثيرفيتطيعهلاالعراقأهلمنعليجيوشولأن،يعتقدهفيماطاعتهيجبالذيفهو،الموقع)4(

أولىأنهيزعمفهوأ،هذهوالحالة(ه9الإمارمنالمقصودبمباشرتهيحصلفلا،بأمرهيأتمرونولاالأمر

عينإلىفارسألفيفيبشيربنالنعمانالسنةهذهفيبعثممنوكان.6(أكذلكالأمركانإذمنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

-714/)الغابةوأسد(13/801)الأصولوجامع(41784/)الاستيعابفي-عميسبنتأسماء-ترجمة

.(4123/)والإصابة،(45-953/)بالوفياتوالوافي(287-2282/)النبلاءأعلاموسير(51

)الإصابة"ميمأوله،سعدبوزنمعد":فقالقيدهحجرابنالحافظلكن،والسيرالغابةوأسدوأطفيهكذا

وفروعهالكمالتهذيبفيالصوابعلىجاءوقد.تحريفالمذكورةوالمصادرهناوقعماأنريبفلا231(4/

.وغيرهالإسلاموتاريخ

محمد.لهفولدتبكرأبوتزوجهاقتلفلماوعوناللهعبدجعفرمنولها:أفي

وقدصحيحةولايتهأنالأمرعنوعزلهعليخلععلىموسىوأبوهواتفاقهبعدالخلافةالعاصبنعمرو:أفي

وقعت.

.والإمارةالولايةمقصودبمباشرتهيحصلفلا:أفي

وكلمتيبأمرييتأمرونليطائعونوهمعليمجموعةومصرالشامأهلكلمةكانتإذامنهأولىفأنا:أفيمكانهما

علي.مملكةأطرافإلىالجيوشجهزذلكفعندفيهمنافذة
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الشاميينبقدومسمعوافلما،لعليمسلحةفارسألففيالأرحبيكعببنمالكوعليها،التمر

الأمر،منكانبمايعلمهعليإلىذلكعندفكتبرجلمئةإلاكعببنمالكمعيبقفلمعنهأ(ارفضوأ

عليفخطبهم،الخروجإلىيجيبواولمعنهونكلوااعليهافتثاقلواكعببنمالكإلىالناسعليفندب

كلانجحرالشامأهلمناسرمن2(بمنسرسمعتمكلما!الكوفةأهليا:خطبتهفيفقالذلكعند

واللهالمغرور،وجارهفيوالضبع،جحرهفيالضبانجحار.بابهعليهوغلق،بيتهفيمنكماامرىءأ

،النجاةعندثقةإخوانولا،النداءعندأحرارلا،3(الأخيببالسهمفازفارقكمولمن،غررتموهمن

،تسمعونلاوصم،تنطقونلاوبكم،تبصرونلاعمي،منكمبهمنيتماذا،راجعونإليهوإناللهإنا

.راجعونإليهوإناللهإنا

جفون)4(كسرواقدرجلمئةإلاكعببنمالكمعوليسشديداقتالافاقتتلوابشيربنالنعمانودهمهم

بنالرحمنعبدابنهمعسليمبنمخنفجهةمننجدةجاءهمإذكذلكهمفبينا،واستقتلواسيوفهم

فاتبعهماوجوههمعلىأهرباففرواعظيممددأنهمظنواالشاميونراهمفلما،رجلاخمسينفيمخنف

.الوجه)5(هذامنأمرلهميتمولموجوههمعلىالباقونوذهبأنفسثلاثةمنهمفقتلكعببنمالك

الأنباريأتيثم،عليهافيغيرهيتيأتيبأنوأمرهالافستةفيعوفبنسفيانمعاويةبعثوفيها

مننحولعليمسلحةوفيهاالأنبارإلىثم،أحدافيهايجدفلمهيتإلىانتهىحتىفسار.والمدائن

-وهوأميرهمقتلحتىوصبرواقلتهممعفقاتلوا،رجلمئةإلامنهميبقولمفتفرقوا،خمسمئة

وكرواالأموالمنبالأنباركانما7(واحتملوأ،أصحابهمنرجلاثلاثينفي-البلوي)6(حسانبنأشرس

بالنخيلةفنزلبنفسهركباالأنبارلأهلجرىومااعنهاللهرضيعلياالخبربلغفلما،الشامإلىراجعين

وسرح،أنفسكمولاتكفوننيماوالله:فقال.المؤمنينأميرياذلكنكفيكنحن:الناسلهفقال

فرجع.يلحقهمفلمهيتبلغحتىوراءهمفسارالقومأثرفي(قيسبن)سعيد)8(

أهل1(يصددتى)0أنوأمرهتيماءإلىوسبعمئةألففيالفزاري)9(مسعدةبناللهعبدمعاويةبعثوفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.موسالقا.وتفرقواذهبوا:رفضواا

.(نسر)القاموس.الجيشمنقطعة:-ومنبركمجلسمنسر-

.(5134/)الطبريتاريخفيوالخبر.الأصيب:طفي

.(جفن)القاموس.السيفغمدوهوجفنجمع:جفون

الوجه.هذامنرجوامالهميبقولمالثامقدمواحتىأحدعلىيلوونلاالباقونوذهب:أفي

.البكري:(5134/)الطبريتاريخفي

.الثاميونواحتمل:أفي

.(5134/)الطبريتاريخفيوالخبر.تحريف؟سعد:طفي

.(5135/)الطبريتاريخ

.موسالقا.الصدقاتيأخذ
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بشرعليهواجتمعتيماءإلىفسار.والحجازومكةالمدينةيأتيثمفليقتلهإعطائهمنامتنعومنالبوادي

عندشديداقتالافاقتتلوابتيماءفالتقوارجلألفيفيالفزارينجبةبنالمسيببعثعليابلغفلما،كثير

يقولبلقتلهيريدلاوهوضرباتثلاثفضربهمسعدةابنعلىنجبةبنالمسئبوحمل،الشمسزوال

إلىبقيتهموهرببهفتحصنواهناكحصنإلىقومهمنطائفةفيمسعدةابنفانحاز،النجاالنجا:له

ثلاثةنجبةبنالمسيبوحاصرهم،الصدقةإبلمنمسعدةابنجمعهكانماالأعرابوانتهبت،الشام

إليه(ومتوا)1،الحصنمنأشرفوابالهلاكأحسوافلما،النارفيهوألهبالبابعلىالحطبألقىثمأيام

،الشامإلىهربا(منهأوخرجواالحصنبابفتحالليلكانفلما،الناروأطفألهمفرققومهممنبأنهم

أميرغششت:فقال!لا:فقال!ألحقهمحتىسر:نجبةبنللمسئب)2(شبيببنالرحمنعبدفقال

أمرهم.فيوداهنتالمؤمنين

عليفجهز،عليجيشأطرافعلىيغيرأنوأمرهآلافثلاثةفيقيسبنالضحاكمعاويةوجهوفيها

فقتلبتدمرفالتقوا،درهماخمسيندرهماخمسين(رجلكلأفيهموأنفقآلافأربعةفيعديبنحجر

وغشيهم،رجلانعديبنحجرأصحابمنوقتل،رجلاعشرتسعةالضحاكأصحابمن(حجرأ

حتىكثيفجيشفيبنفسهمعاويةساروفيها.الشامإلىفارابأصحابهالضحاكوانشمر)3(،فتفرقواالليل

أيضا.(معهأمعشروأبوبإسنادهالواقديعنسعدبنمحمدذكره.راجعاكرثمدجلةبلغ

الخراجمنعواقدوكانوا.فارسأرضعلىأبيهبنزيادطالبأبيبنعليولىالسنةهذهوفي

الدارتلكفيقدامةبنجاريةحرقهمحينبالناروأصحابهالحضرميابنقتلحينذلكوسبب،والطاعة

)6(،عليعلىالناسمنكثيرقلوب)3(ذلكشوشالبلادفيالصنيعهذااشتهرفلما)4(،قدمناكما

وأخرجواتمردوافإنهمفارسأهلولاسيما،خراجهمالنواحيتلكأهلأكثرومنع،عليعلىواختلفوا

الناسعليفاستشار،أظهرهمبينمن-الماضيالعامفيتقدم-كما(عنهمأحنيفبنسهلعاملهم

،الرأيصليبفإنه،أبيهبنزيادعليهميوليأنقدامةبنوجاريةعباسابنفأشار،عليهميوليهفيمن

فسار،فارسآلافأربعةفيإليهماوجهزهوكرمانفارسفولاه،لهاهو:عليفقال.بالسياسةعالم

ورجعوا،الحقوقمنعليهمكانوماالخراجوأدوااستقامواحتىوقهرهمأهلهافدوخالسنةهذهفيإليها

أشبهسيرةرأيناما:يقولونالبلادتلكأهلكانحتى،والأمانةبالمعدلةفيهموسار،والطاعةالسمعإلى

.القاموس.بقرابةالتوسل:المت(1)

.كالطبريهناوما،ضيب:أفي)2(

واستمر.:طفي)3(

.هذااشتهرفلماتقدمكماقدامةبنجارية:أفي)4(

.تشوش:أفي)3(

.جداوأنكروهالناسمن:أفي)6(
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البلادتلكلهوصفت،)1(يأتيبماوالعلموالمداراةاللينفيالعربيهذاسيرةمنأنوشروانكسرىبسيرة

فيهاتحصنلماثم،زيادبقلعةتعرففكانت،حصينةقلعةللمالواتخذ،)2(وصرامتهوعلمهبعدله

.منصورقلعةلهايقالفكانبهعرفتذلكبعدفيما)3(البكريمنصور

وبعثالموسمعلىعباسبناللهعبدطالبأبيبنعليبعثالسنةهذهوفي:)4(الواقديقال

يسلمأنمنهماواحدكلوأبىتنازعابمكةاجتمعافلماالحجللناسليقيمالرهاويسخبرةبنيزيدمعاوية

الموسم.أيامفيبهموصلىبالناسفحجالحجبيطلحةأبيبنعثمانبنشيبةعلىفاصطلحالصاحبه

والذي،قتلحتىعليأيامفيالموسمعباسبناللهعبديشهدلم:)3(المدائنيأبوالحسنقال

وكما:جريرابنقال.عثمانبنشيبةعلىاصطلحاحتىاالعباسبنقثمهوإنماسخبرةبنيزيدنازعه

.()6(مصعبأبوقالالمدائنيالحسنأبوقال

عباسابنأنغيرالماضيةالسنةفيذكرناالذينفهمالأمصارعلىعليعمالوأما:جرير)7(ابنقال

إلىالسنةهذهفيزيادسارثم،أبيهبنزيادالبصرةعلىواستخلفالكوفةإلىالبصرةمنسارقدكان

ذكرنا.كماوكرمانفارس

)8(الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيمنذكر

المسجدأذانولاهالخلافةعمروليفلما،!يماللهرسولزمانفيقبامسجدمؤذن،القرظ)9(سعد

وعمربكرأبييديبينالعنزةيحملكانالذيوهو،ياسربنلعمارمولىأصلهوكان،النبوي

طويلة.مدةذريتهفيالأذانوبقيالعيديومالمصلىإلىوعلي(وعثمانأ

ء(1-)0.--

علىبهاالوقعةيشهدولم(إليهفنسبأبدرماءسكنالبدريمسعودابو،تعلبهبنعمروبنعمبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.يذروما:أفيبعدها

وضراسثه.:أفي

تحريف.؟اليشكري:طفي

.(5136/)الطبريتاريخ

نفسه.المصدر

.أفيبينهماماليس

.(5136/)الطبريتاريخ

.الأعيانمنفيها:أفي

فيترجمته،القرظبسعدالمعروفياسربنعمارمولىالمؤذنعائذبنسعدوهو،تحريف؟القرظي:طفي

.(292/)والإصابة(2544/)الغابةوأسد(2195/)الاستيعاب

(14531/)الأصولوجامع(37401/)والاستيعاب(616/)سعدابنطبقاتفي-عمروبنعقبة-ترجمة

.(2594/)والإصما!ة(457/)الغابةوأسد
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القتال)1(إلىمنهاخرجإذابالكوفةلعليينوبوكانالصحابةساداتمنوهو،العقبةشهدوقد،الصحيح

النبويةأأاليجوةمرأربميرسنة

تعالىااللهشاءإنمفصلأسنذكرهماعلىطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرمقتلكانفيهاأ

ثلاثةفيأرطاةأبيبنبسرمعاويةتوجيهالجليلةالأمورمنالسنةهذهفيكانفمما:2(جريزابنقال

بعدمعاويةأرسل:قالعوانةعن،البكائياللهعبدبنزيادعنفذكر،الحجازإلىالمقاتلةمنآلاف

حتىالشاممنفسارواجيشفي-لؤيبنعامربنيمنرجلوهو-أرطاةأبيبنبسرالحكمينتحكيم

بسرودخل،بالكوفةعلئافأتىأيوبأبومنهمففر-أيوبأبويومئذعليهاعليوعامل-المدينةقدموا

عهديشيخيشيخيرزيقويانجاروياديناريا:المنبرعلىفنادىمنبرهافصعد،أحديقاتلهولمالمدينة

معاويةإليعهدمالولاواللهالمدينةأهليا:قالثم-عفانبنعثمانيعني-؟هوفأينبالأمسهاهنابه

منعنديلكمماوالله:فقالسلمةبنيإلىوأرسلالمدينةأهلبايعثم،قتلتهإلامحتلمأبهماتركتما

سلمةأمعلىدخلحتىجابرفانطلق-يبايعهحتىيعني-اللهعبدبنبجابرتأتونيحتىمبايعةولاأمان

أمرتقدفإنيتبايعأنأرى:(لهأفقالت؟ضلالةبيعةوهذهأقتلأنخشيتإنيترينماذا:لهافقال

بسروهدم:قال.فبايعهجابرفأتاهيبايعاأن-زينبابنتهازوجوهو-زمعةبناللهعبدوختنيعمرابني

لأفعلكنتما:بسرلهفقاليقتلهأنالأشعريموسىأبوفخافهمكةأتىحتىمضىثمبالمدينةدورأ

منمبعوثةخيلأأناليمنأهلإلىذلكقبلموسىأبووكتب،عنهفخلى،ذلك!راللهرسولبصاحب

إلىففرعباسبناللهعبيدوعليهااليمنإلىبسرمضىثم،بالحكومةيقرأنأبىمنتقتلمعاويةعند

بسردخلفلما،3(الحارثيئالمدانبناللهعبدبناللهعبداليمنعلىواستخلف،بعليلحقحتىالكوفة

الرحمنعبدوهمافقتلهمالهصغيرانابنانوفيهعباسبناللهعبيدثقلبسرولقي،ابنهوقتلقتلهاليمن

فيتقفذلكبعدفكانترأتمماووسوست،عقلهافزاغأمهمايديبينذبحهماإنهوقيل1،وقثم

وهذا،هذامسيرهفيعليشيعةمنخلقاقتلبسراإنويقال(ولديهاتندبالعقلزائغةمبهوتةالمواسم

أعلم.تعالىواللهنظرعنديصحتهوفي،والسيرالمغازيأصحابعندمشهورالخبر

جاريةفسار،ألفينفيمسعودبنووهب،ألفينفيقدامةبنجاريةوجهبسرخبرعلئابلغولما

مكة،بلغحتىفاتبعهموأصحابهبسروهرب،عثمانشيعةمنناسأوقتل4(بهافحرقنجرانبلغحتى

بايعلمنبايعوا:فقال؟نبايعفلمنالمؤمنينأميرهلكوقدنبايعلمن:فقالوا.بايعوا:جاريةلهمفقال

)2(

)3(

)4(

وغيرها.صفينإلىخرجإذا:طفي

منقطع.وإسناده(8874/)الطبريضعيف

.(3384/)الأثيرلابنوالكاملكالطبريهناوما.تحريف؟الحاوي:طفي

بابها.فحرقنجرانأتىحتى:أفي
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منهفهرببهميصليهريرةوأبوالمدينةأتىحتىسارثم،خوفمنبايعواثمفتثاقلوا،عليأصحابله

علي،بنللحسنبايعوا:المدينةلأهلقالثم،عنقهلضربتسنورأباأخذتلووالله:جاريةفقال

بهم.يصليهريرةأبووعادالكوفةإلىمنصرفاخرجثم(يوماأعندهموأقامفبايعوا

علىذكرهايطولمكاتباتبعدالمهادنةومعاويةعليبينجرتالسنةهذهوفي:جرير)1(ابنقال

علىأحدهمايدخلولا،الشام(ملكأولمعاويةلعليالعراقملكيكونوأن،بينهماالحربوضع

.غزوةولاغارةولابجيشعملهفيصاحبه

علي:إلىكتبمعاويةأنمضمونههذاماإسحاقابنعنزيادعنذكرثم

وأمسك.عنهاللهرضيعليبذلكفأقرالشاموليالعراقفلكبعضابعضهاقتلقدالأمةفإنبعدأما

ذلك.علىالأمرواستقر،بلادهإلىالجيوشوبعث،الاخرقتالعنمنهماواحدكل

أهلعامةقولفيالعملوتركمكةإلىالبصرةمنعباسابنخرجالسنةهذهوفي:2(جريزابنقال

علي،بنالحسناصالححتىالبصرةعلىعاملايزللمأنهوزعمبعضهمذلكأنكروقد،السير

سيأتي.كماعبيدةأبوذلكعلىنص3(كما،للصلحشاهداكانوأنه،معاوية

بكلامالقاضيالدؤليالأسودأباكلمأنهوذلكالبصرةعنعباسابنخروجسببجريرابنذكرثم

بأنهعرضهمنوينالعباسابنإليهيشكوعليإلىالأسودأبوفكتب،الأسودأبيعلىوحطغضفيه

عليهوحزرذلكفيفعاتبهعباسابنإلىعليفبعثالمالبيت(منالناسأأموالمنشيئاتناول

عنهظاعنفإنيأحببتمنعملكإلىابعثأنعليإلىوكتبذلكمنعباسابنفغضب4(القضيه

منشيئاأخذوقد،كلهاقيسوتبعهمهلالبنيأخوالهمعمكةإلى،عباسابنذلكتركثما0والسلام

منعهموأرادواغنمبنوفلحقهمأخرأقوامتبعتهسارولما،والفيءالعمالةمنلهاجتمعكانمماالمالبيت

مكة.عباسابنودخلتحاجزواثم،قتالبعضبينهمفكانالمسيرمن

النبويةالأحاديثمناذلكفيأوردوماطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرمقتلذكر

وكيفيتهبمقتلهالأخبارمن(النبوةدلائلمنذلكفيوماأ

أهلوخالفه،جيشهعليهواضطرب،الأمورعليهانتقضت)5(قدعنهاللهرضيالمؤمنينأميركان

.(5541/)الطبريتاريخ(1)

.(5141/)الطبريتاريخ)2(

ممن.:طفي)3(

التبعة.:طفي)4(

تنغصت.:طفي)5(
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(البلادفيأوجالواوصالوا،الشامأهلأمرواستفحل،معهالقيامعنونكلوا،(وغيرهمأالعراق

العاصبنعمرووتوليةعلياخلعهمافيالحكمينحكمبمقتضىلمعاويةالإمرةأنزاعمين،وشمالايمينا

أهلازدادوكلما،الأميرمعاويةيسمون)1(التحكيمبعدالشامأهلكانوقد،أحدعنالإمرةخلوعندمعاوية

ذلكفيالأرضأهلخيرطالبأبيبنعليوأميرهمهذا،(ووهنوااالعراقأهلجأشضعفقوةالشام

كانوقدأعنهوتخلواخذلوهكلههذاومع،وجلعزدثهوأخشاهموأعلمهم،وأزهدهمأعبدهم،الزمان

لكثرةوذلك،الموتوتمنىالحياةكرهحتى(معهذهابهمهذازالفلاالجزيلوالمالالكثيرالعطاءيعطيهم

يقتل؟لالهما؟ينتظرماأي،أشقاهايحبسما:يقولأنيكثرفكان(والفسادوالظلمأالمحنوظهورالفتن

لمج!ي!النبيعنعنهذلكروىكماا-هامتهإلىويشير-هذهمن-لحيتهإلىويشير-هذهلتخضبنوالله:يقولثم

إسحاقبنمحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن:)3(البيهقي21(رواها:الأولىالطريق:طرقمن

بنحبيبعن،الأعمشعن،زريقبنعمارحذثنا،)4(جواببنالأحوصالجوابأبوحدثنا،الصغاني

منللحيتههذهمنهذهلتخضبنالنسمةوبرأالحبةفلقوالذي:عليقالقاليزيدبنثعلبةعن،ثابتأبي

عترته:لأبدناذلكفعلرجلاأنلوالمؤمنينأميرياوالله:سبع)13بناللهعبدفقال؟"أشقاهايحبسفمارأسه

كماأترككمولكنلا:فقال؟تستخلفألاالمؤمنينأميريا:فقالوا.قاتليغيربييقتلأنباللهأنشدكمفقال

فيهماستخلفتنياللهم:أقول:قال؟هملاتركتناوقدلقيتهإذالربكتقولفما:قالوا.!اللهرسولترككم

بعضفيضعففيهأأفسدتهمشئتوإن،أصلحتهمشئتفإن،فيهموتركتك،قبضتنيثم،لكبداما

.األفاظه

أخوىطريق

وهب،بنزيدعن،المغيرةبنعثمانعن،شريكحدثنا:"")آمسنده"فيالطيالسيداودأبوقال

وبرأالحبةفلقوالذيلا:قال.ميتفإنك(عليياأاللهاتق:فقالواعليإلىالخوارججاءت:قال

وقضاءمعهودعهد-لحيتهإلىبيده-وأشارهذهتخضبهذهعلىضربةمنمقتولولكن،النسمة

.افترىمنخابوقد،مقضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الحكمين.تحكيمبعد:أفي

.قالكما:طفيالحاصرتينبينمامكان

.(6943/)النبوةدلائل

.حراب:إلىطفيتحرفت

.(334/)الكبرىللطبقاتموافقهناوما،تحريف،منيع:أفي

عنه.اللهرضيعليئعلىموقوفوهو،(91ص)الطيالسيداودأبيمسند
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عنهأخرىطريق

541

بناللهعبدبنيزيدعن،سعدبنرشدينحدثنا،سعيدبنسويدحدثنا:)1!يعلىأبوالحافظقال

أشقىمن":!ي!اللهرسولليقال:عليقالقال.أبيهعن،صهيببنعثمانعن،أسامة

ليلاعلم:قلت؟"الآخرينأشقىفمن"صدقت:قال،الناقةعاقر:قلت؟"الأولين

يعني،هذهمنهذهفيخضبيافوخهعلىبيدهوأشارهذهعلىأيضربكالذي":قال،اللهرسوليا

.")2!اأشقاكمانبعثقدأنهوددت:يقولفكان:قالرأسهدونمنلحيته

أخرىطريق

سبعبناللهعبدعن،الجعدأبيبنسالمعن،الأعمشحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

المؤمنين،أميريا:فقالواأ؟الأشقىابيأينتظرفما.هذهمنهذهلتخضبن:يقولعلياسمعت:قال

ولكن،لا:قال.علينافاستخلف:قالوا(قاتليغيربيتقتلونتاللهإذن:قال،عترتهنبيربهأخبرنا

اللهم،:أقول:قال؟لقيتهإذالربكتقولفما:قالوا.!ي!اللهرسولربهإلىترككمكماأترككم

أفسدتهم.شئتوإن،أصلحتهمشئتإن،فيهموأنتإليكقبضتنيثم.لكبدامافيهمتركتني

عن،كهيلبنسلمةعنالأعمشعن،بكرأبوأنبأنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)4!قال

:قالسبعبناللهعبد

فأعلمنا:الناسفقال:قال.هذهمنهذهلتخضبنالنسمةوبرأالحبةفلقوالذي:فقالعليخطبنا

كنتإن:قالوا،قاتليغيريقتلأن:باللهأنشدكم:فقال.عترته)5(ولنبيدنلنبيدنهوالله؟هومن

!ي!.اللهرسولإليهوكلكممنإلىأكلكمولكنلا:قال،فاستخلفذلكعلمت

أحمد.بهتفرد

أحمدالإمامقال
!6(

عليعنأخرىطريق

بناللهعبدعن،راشدابنيعنيمحمدحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا:

)2(

)3(

)4(

)6(

ضعيف.وإسناده(1485/)الموصلييعلىأبيمسند

جريرابنعنمنقولينبخبرينالخبرهذابعد.طفيأقحمتوقد.أمنساقطهناإلىعنهأخرىطريق:قولهمن

هنا.ليسموضعهمالأنوذلكفحذفناهماوالحجاجمروانبنالملكعبدبينالطبري

.لغيرهحسنحديثوهو(1013/)أحمدالإماممسند

ضعيف.وإسناده(1/561)أحمدالإماممسند

عترته.لنبيرنأولنبيرنهوالله:المسندفي

ضعيف.وإسناده(1251/)أحمدالإماممسند
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معخرجت:قالبدرأهلمن)1(فضالةأبووكان-الأنصاريفضالةأبيبنفضالةعن،عقيلبنمحمد

يلكلمأجلكأصابكلوهذابمنزلكيقيمكما:أبيلهفقال.منهثقلأصابهمرضمنلعليعائدأأبي

فقال.عليكوصلواأصحابكوليكأجلكأصابكفإن،المدينةإلىتحمل،غيرهمأوجهينةأعرابإلا

يعني-هذهمن-لحيتهيعني-هذهتخضبثم،أؤمرحتىأموتلاأنيإليئعهدجم!اللهرسولإن:علي

صفين.يومعليمعفضالةأبووقتل،فقتل:قال-هامته

أحمد.بهتفرد

النضرأبيعن،مكرمبنالحسنعن،الأصمعن،الحاكمعن")2(الدلائل"فيالبيهقيورواه

به.القاسمبنهاشم

عنهأخرىطريق

لهيقالالناأكوفيحدثنا،عيينةبنسفيانحدثنا،القرشيأبانبنأحمدحدثنا:البزار)3(قال

قال:يقولطالبأبيبنعليسمعت:قالأبيهعن،الأسودأبيبنحربأبيعنأعينبنالملكعبد

ذبابفيهاأصابكأتيتهاإنفإنكالعراقتأتلا:الركابغرزفيرجليوضعتوقدسلامبناللهعبدلي

رجلارأيتماتالله:الأسودأبوقال.قبلهلي!النبيقالهاولقدقالهالقداللهوايم:فقالالسيف

.غيركبهذايحدثمحاربا

بنالملكعبدإلارواهنعلمولا،طالبأبيبنعليإلاالإسنادبهذارواهنعلملا:البزارقالثم

عيينة.ابنإلاعنهرواهولاحربأبيعنأعين

هذهمنطرقذكربعد:)4(البيهقيقال.ذلكخلافالمتعددةالطرقمنرأيتوقد.قالهكذا

فيعليعنالدؤليسنانأبيعنأسلمبنزيدعنصحيحبإسنادالسننكتابفيرويناوقد:الطرق

بقتله.لمجي!النبيإخبار

ذلكفياخرحديث

المادرائيإسحاقبنعليحدثنا،البصريالقاسمبنعليأخبرني:)5(البغداديالخطيبقال

اللهعبدأبوحدثنا،الوزاقأبانبنإسماعيلحدثنا،الصغانيإسحاقمحمدبنأنبأنا:،قالأ

المسند.منوالتصحيح،فضالةابن:والمطبوعالأصولفي(1)

قبله.الذيبمعنىوهو(6438/)النبوةدلائل)2(

.(692-2592/)الزخارالبحر)3(

.(044-6943/)للبيهقيالنبوةدلائل()4

طالب.أبيبنعليترجمةفي(1135/)بغدادتاريخ)5(
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"؟الأولينأشقىمن":لعلي!ي!اللهرسولقال:قالسمرةبنجابرعن،سماكعن،المحلمي

."قاتلك":قال،أعلمورسولهاللهقال"؟الآخرينأشقىفمن":قال،الناقةعاقر:قال

ذلكمعنىفياخرحديث

عن،ثابتأبيبنحبيبعنكلاهماسياهبنالعزيزوعبدخليفةبنفطرطريقمن)1(البيهقيوروى

بكستغدرالأمةأنإليالأميالنبيلعهدإنهوالله":يقولوهوالمنبرعلىعليأسمعتقالالحمانيثعلبة

."بعدي

نظر.هذاحديثهفيالحمانييزيدبنثعلبة:)2(البخاريقال

محفوظا.كانإنعليعنآخربإسنادرويناهوقد:)3(البيهقيقال

،أيوببنشعيبحدثنا،بها،الواسطيشوذببنمحمدأبوأنا،الروذباريعليأبوأخبرنا

:قال.عليعن،الأزديإدريسأبيعن،سالمبنإسماعيلعن،هشيمعن،عونبنعمروحدثنا

.بعديبكستغدرالأمةأنع!يواللهرسولإليعهدمماإن

قتله.فيثمعليهخرجمنخروجفيأعلمواللهبهالمراديكونأنفيحتملصحفإن:البيهقيقال

)4(
خطبنا:قال.الأرقمبنزهيرعن،الحارثبناللهعبدعن،مرةبنعمروعن:الأعمشوقال

سيظهرونالقومهؤلاءأنلأحسبواللهوإني،اليمنطلعقدبسرأأننبئت:فقالجمعةيومعلي

فيوإفسادكم،وأمانتهموخيانتكم،إمامهموطاعتهمإمامكمبعصيانكمإلاعليكميظهرونوما،عليكم

لومعاويةإلىالمالوبعث،وغدرفخانفلانأوبعثت،وغدرفخانفلانأبعثتقد،وإصلاحهمأرضكم

فأرحهماللهم،وكرهونيوكرهتهم،وسئمونيسئمتهماللهم،علاقتهلأخذقدحعلىأحدكمائتمنت

.وأرضاهعنهاللهرضيقتلحتىالأخرىالجمعةصلىفما:قال.منهموأرحنيمني

عنهاللهرضيمقتلهصفة

وهمالخوارجمنثلاثةأن:الناسوأياموالسيرالتاريخعلماءمنواحدوغيرجرير)5(ابنذكر

المصريكندةمن)6(حنيفةبنيحليفالكنديثمالحميريملجمبابنالمعروفعمروبنالرحمنعبد

.(1/044)النبوةدلائل(1)

زيد.إلىطفييزيدتحرفتوقد(274/)البخاريتاريخ2()

.(6044/)النبوةدلائل)3(

التهذيب.رجالمن؟طارقبناللهعبدبنمرةبنوعمرو.خطأ؟الحارثبناللهعبدبنمرةبنعمرو:طفي()4

.(5431/)الطبريتاريخ()5

جبلة.بنحليف:(335/)الكبرىالطبقاتفي)6(
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اللهعبدبنوالبرك.السجودأثرجبهتهوفي،أذنيهشحمةمعشعره،أبلحالوجهحسنأسمروكان

فترحمواالنهروانأهلمنإخوانهمعليقتلفتذاكروااجتمعوا-أيضاالتميميبكربنوعمرو.التميمي

إلىالناسدعاةوكانواصلاةوأكثرهمالناسخيرمنأكانوا؟بعدهمبالبقاءنصنعماذا:وقالواعليهم

(والعبادأمنهمفأرحنافقتلناهمالضلالأئم!فأتيناأنفسناشرينافلو،لائملومةاللهفييخافونلا(ربهم

وأنا:البركوقال.طالبأبيبنعليفأكفيكمأناأما:ملجمابنفقال؟إخوانناثأرمنهموأخذنا،البلاد

ينكصلاأنوتواثقوافتعاهدوا.العاصبنعمروأكفيكموأنا:بكربنعمرووقال.معاويةأكفيكم

الأمر(هذايكونأنأواتعدوافسموهاأسيافهمفأخذو،دونهيموتأويقتلهحتىصاحبهعنمنهمرجل

إلىفسارملجمابنفأما.فيههوالذيبلدهفيصاحبهمنهمواحدكليبيتأن)1(رمضانمنعشرةلسبع

جالسهوفبينما،بهاهمالذينالخوارجمن(بهاأأصحابه(وقومهأعنحتىأمرهوكتمفدخلهاالكوفة

لهايقالمنهمامرأةأقبلتإذالنهروانيومقتلاهميتذاكرون(وهمأالرباب(تيمأبنيمنقومفي

،(بالحسنأمشهورةالجمالفائقةوكانت،وأخاهاأباهاالنهروانيومعليقتلقد،الشجنةبنتقطام

جاءالتيحاجتهونسيعقل!سلبتملجمابنرآهافلما،فيهتتعبدالجامعالمسجدفيانقطعتقدوكانت

بنعليلهايقتلوأن.وقينةوخادمادرهمآلافثلاثةعليهفاشترطتنفسهاإلىوخطبها،لها

عليقتلإلاالبلدةهذهإلىبيجاءماوواللهلكفهو:قال(عليهشرطتماإلىفأجابهاأ0طالبأبي

تيممن،قومهامنرجلالهوندبت،ذلكعلىتحرضهشرعتثمبهاودخلفتزوجها،(طالبأبيبنأ

بنشبيبلهيقالآخررجلاملجمبنالرحمنعبدواستمال،ردءأمعهليكون،وردانلهيقالالرباب

؟قال:ذاكوما:فقال؟والاخرةالدنياشرففيلكهل:ملجمابنقال.الحروريالأشجعينجدة

فإذاالمسجدفيلهأكمنقال؟عليهتقدركيفإدا)2(شيئاجئتلقد،أمكثكلتك:فقال،عليقتل

خيراللهعندفماقتلناوإن،ثأرنا)3(وأدركناأنفسناشفينانجونافإن،فقتلناهعليهشددناالغداةلصلاةخرج

منوقرابتهالإسلامفيسابقتهعرفتقد؟عليأهونكانعليغيرلوويحك:فقال.الدنيامن(وأبقىأ

:قالبلى:فقال؟النهروانأهلقتلأنهتعلمأما:فقال.لقتلهصدراأنشرحأجدنيفما!اللهرسول

الجمعةليلةملجمابنفواعدهمرمضانشهرودخل،لأيبعدذلكإلىفأجابه.إخواننامنقتلبمنفنقتله

فيهامناواحدكليقتلأنأأصحابي(فيهاأواعدتالتيالليلةهذه:وقال،خلتليلةعشرةلسبع

فيوكانتبهافعصبتهمالحريربعصبلهمفدعتقطامإلىجاؤواثم،إليهذهبالذيصاحبه

سيوفهمعلىمشتملونوهم-وشبيب،ووردان،ملجمابنوهم-الثلاثةهؤلاءفجاء()4(المسجد

فيقتله.فيههوالذيبلدهفيإليهتوجهالذيصاحبهعلىمنهمواحدكلبيتالليلةتلكفيرمضانمن:أفي(1)

.(أرد)لقاموس.والمنكروالداهيةالفظيعالأمر:الإد)2(

إخواننا.ثأرفأدركنا:أفي)3(

.العاصبنوعمروبمعاويةيثأرواأنفيها:طفيالحاصرتينبينمامكان(4)
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منالناسينهضجعلخرجفلما،عليمنهايخرجالتيالسدةمقابلفجلسوا(الجامعالمسجدفدخلواأ

فوقعفضربهبالسيفشبيبإليهفثار(اللهعبادأالصلاةالصلاة:ويقول(عادتهعلىأالصلاةإلىالنوم

ضربهولما،عنهاللهرضيلحيتهعلىدمهفسالقرنهعلىبالسيفملجمابنفضربه،الطاقفي(سيفهأ

ألمظسوحمت):تعالىقولهيتلووجعل،لأصحابكولاعلييالكليسللهإلاحكملا:قالملجمابن

وهرب،بهعليكم:عليونادى،702:افيةأ!باقباصوفطؤواللهاللهصخ!اتاشغانفسهي!مثرىمن

ملجم،ابنومسك،الناسوفاتبنفسهفنجاشبيبوذهب،فقتلهحضرموتمنرجلفأدركهوردان

إليهوحمل،منزلهإلىعليوحمل،الفجرصلاةبالناسفصلىوهبأبيبنهبيرةبنجعدةعليوقدم

إليك؟أحسنألماللهعدوأي:لهفقال-اللهقبحه-مكتوفوهويديهبينفأوقفملجمبنالرحمنعبد

يقتلأناللهوسألتصباحاأربعين(سيفهيعنيأشحذته:قال؟هذاعلىحملكفما.قال:بلى:قال

متإن:قالئم،اللهخلقشرمنإلاأراكولا،بهمقتولاإلاأراكلا:عليلهفقال،خلقهشربه

نبايعمتإنالمؤمنينأميريا:اللهعبدبنجندبوقال.به)1(أصنعكيفأعلمفأناعشتوإنفاقتلوه

أبصر.أنتم،أنهاكمولاامركملا:فقال؟الحسن

تكلمماآخرإنقيلوقد.بغيرها)2(يتلفظلا،اللهإلاإلهلاقولمنيكثرجعلعلياحتضرولما

وقد.81-7:الىلهـتأ!ير؟شراذرةمثقاليغملومن!ير؟خيراذرهمخقاليغملفمن):به

الرحموصلةالغيظوكظم(الذنبوغفرأوالزكاةوالصلاةاللهبتقوىوالحسينالحسنولديهأوصى

والأمر،الجواروحسن،للقرانوالتعاهد،الأمرفيوالتثبتالدينفيوالتفقهالجاهلعنوالحلم

بماووصاهالحنفيةبنمحمدبأخيهماووصاهما،الفواحشواجتناب،المنكرعنوالنهيبالمعروف

عنهاللهرضيوصيتهكتابفيكلهذلكوكتبدونهماأمرايقطعولايعظمهماوأن،بهوصاهما

.وأرضاه

إلاإلهلاأنيشهدأنهطالبأبيبنعليبهأوصىماهذا!الرحيمالرحمناللهبسم:الوصيةوصورة

كرهولوكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمداوأنلهشريكلاوحدهالله

من)3(وأناأمرتوبذلكلهشريكلاالعالمينربدلهومماتيومحيايونسكيصلاتيإن،المشركون

وأنتمإلاتموتنولاربكماللهبتقوىكتابيبلغهومن(وأهليأولديوجميعحسنياأوصيك،المسلمين

ذاتصلاحإن":يقول!)4(القاسمأباسمعتفإنيتفرقواولاجميعااللهبحبلواعتصموا،مسلمون

الله،الحسابعليكماللهليهونفصلوهمأرحامكمذويإلىانظروا"والصيامالصلاةعامةمنأفضلالبين

)1(

)2(

)3(

)4(

هنا.منصفحةبعدوسيردأحمدالإمامأوردهلخبرتقديم:أفي

ينطق.لا:أفي

.(471)5/الطبريتاريخفيلماالموافقوهو،أمنهناوما،"أول":طفي

الله.رسول:أفي
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نبيكم،وصيةفإنهمجيرانكمفياللهالله،بحضرتكميضيعنولا،أفواههمتعنوا)1(فلاالأيتامفيالله

فياللهالله.غيركمبهالعملإلىيسبقنكمفلاالقرانفياللهالله،سيورثهمأنهظنناحتىبهميوصيزالما

الله0تناظروا)2(لمتركإنفإنهبقيتممامنكميخلونفلاربكمبيتفياللهالله.دينكمعمودفإنهاالصلاة

اللهالله.وأنفسكمبأموالكماللهسبيلفيالجهادفياللهالله.النارمنجنةصيامهفإنرمضانشهرفيالله

أصحابفياللهالله0)3(أظهركمبينيظلمنولانبيكمذمةفياللهالله.الربغضبتطفىءفإنهاالزكاةفي

فيمااللهالله.معاشكمفيفأشركوهموالمساكينالفقراءفياللهالله.بهمأوصى!ي!اللهرسولفإننبيكم

ملكتومانسائكمبالضعيفينأوصيكم":قالأن!ي!اللهرسولبهتكلممااخرفإنأيمانكمملكت

للناسوقولوا،عليكموبغىأرادكممنيكفكملائملومةاللهفيتخافنلا،الصلاةالصلاة"أيمانكم

فلاتدعونثمشراركمالأمرفيولى،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرتتركواولا،اللهأمركمكماحسنأ

البرعلىوتعاونوا،والتفردتىوالتقاطعوالتدابروإياكم،والتبادلبالتواصلوعليكم،لكميستجاب

بيت،أهلمناللهحفظكم،العقابشديداللهإناللهواتقواوالعدوانالإثمعلىتعاونواولاوالتقوى

.)4(اللهورحمةالسلامعليكموأقرأاللهأستودعكم،نبيكمعليكموحفظ

أربعين.سنةرمضانشهرفيقبضحتىاللهإلاإلهبلاإلاينطقلمثم

.تكبيراتتسععليهفكبرالحسنعليهوصلىجعفربناللهوعبدوالحسينالحسنابناهغسلهوقد

عن،ظبيانبنعمرانعن،شريكحدثنا،الزبيريأحمدأبوحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

برجليفعلأن!ي!اللهرسولأرادكمابهافعلوا:لهمقالعلياملجمابنضربلما:قالتحيى)6(أبي

."حرقوهثماقتلوه":فقالقتلهأراد

إنما:قال؟المؤمنينأميرضربتلم!ويحك:واقفوهوملجملابنقالتكلثومأمأنرويوقد

المصرأهلأصابتلوضربةضربتهلقدوالله؟تبكينلم:فقال،عليهبأسلاإنه:فقالت،أباكضربت

بألف.وسممتهبألفاشتريتهولقدشهراالسيفهذاسممتلقدوالله،أجمعينلماتوا

امرأةرأىملجمبنالرحمنعبدأنقومهمشيخةعن،بجيلةمنرجلحدثني:عديبنالهيثمقال

علىقومهاعليقتلقد،الخوارجرأيترىالنساءأجملمنكانتقطاملهايقالالربابتيم(بنيأمن

وقينةوعبد(درهماآلافثلاثةعلىإلاأتزوجكلا:فقالتفخطبهاعشقهاأبصرهافلما،الرأيهذا

.الطبريتاريخفيمايعضدههناوما"تعفو":طفي(1)

.تناظروالنبكميتركفإنه:أفي)2(

.الطبريوتاريخأمنهناوما،"ظهرانيكم":طفي)3(

.()168رقم79(1/)الكبيرالطبرانيمعجموانظر،معضلضعيفالوصيةهذهوإسناد()4

ضعيف.وإسناده(1/29)أحمدالإماممسند()5

تحريف.؟يحيى:ط،أفي)6(
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حاجتك،منأفرغتقدهذايا:لهقالتبهابنىفلماذلكعلىفتزوجها،،طالبأبيبنعليوقتلأ

علىوخرجالمسجدفيقبةلهفضربت،معهوخرجت،سلاحهملبسافخرج،حاجتيمنأفافرغ

جرير:ابنقال-الشاعرفقالرأسهقرنعلىبالسيففضربهالرحمنعبدفاتبعه،الصلاةالصلاة:يقول

ادطويل(منأ:()1المراديمياسابنهو

)2(معجمغيربيناقطامكمهرسماحؤذوساقهمهراأرفلم

)3(المصممبالحسامعليئوقتلوقينةوعبدالافيثلاثة

ملجمابنفتك)4(دونإلافتكولاغلاوإنعليمنأغلىمهرفلا

منأ:علياقتلهمفيجرير)5(ابنلهوأنشدالمراديمياسابنإلىالأبياتهذهجريرابنعزاوقد

الطويل(

مأمومة)8(فتفطراحسنحيدرأ)7(أباالخيرمالكصربناونحن .)6(

وتجتراعلاإذسيفببضربةنظامهمنملكهخلعناونحن

وتأزراارتدىبالموتالموتإذاأعز!)9(الهياجفيكرائمونحن

أحدوكانحطانبنعمرانوهوالتابعينزمنفيالمتأخرينالخوارجبعضملجمابنامتدحوقد

منأ:،)12(عليأقتلهعلىملجمابنيمدحأفقال)11(البخاريصحيحفيعائشةعن)01(يرويممنالعباد

البسجط(

بهاأرادماتقيئمنضربةيا

فأحسبهيومألأذكرهإني

رضواناالعرشذيمنليبلغإلا

ميزانااللهعندالبريةأوفى

.مياسأبيابن:الشاعراسموفيه(5551/)الطبريتاريخ(1)

وأعجم.فصيحمنالطبريتاريخفي)2(

المضهم.:أفي)3(

قتل.دونإلاقتلولا:والطبري:أفي(4)

.(5551/)الطبريتاريخ()5

قتلنا.ونحن:أفي)6(

.حيدراالخيرلكيا:الطبريتاريخفي)7(

.الرأسأمتبلغالتيالشجة:المأمومة)8(

.الصباحفي:الطبريتاريخفي()9

.روىوقد:أفي(51)

بيتهفييتركع!لمالنبيأنحدثتهعنهااللهرضيعائشةأن:حطانبنعمرانعن(5295)الحديثاللباسفي(1)1

نقضه.إلاتصاليبفيهشيئا

.(38501/)حطانبنلعمرانمنسوبينللمبردالكاملفيوالبيتان.فيه:طفيالحاصرتينبينمابدل(1)2
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اليومهذا)2(فيالفجرصلاةإلىخارجوهوعليهحملفإنه)1(-البركوهو-معاويةصاحبوأما

فقتل،الخارجيومسك،أليتهفجرحتوركهفيالضربةفجاءت،مسمومبخنجروقيل،بالسيففضربه

اليومهذافيقتلقدأخيإن:فقال؟هيوما:فقال،ببشارةأبشركفإنياتركني:لمعاويةقالوقد

وجاء،فقتلبهفأمر،معهحرسلا،إنهبلى:قال،عليهيقدرلمفلعله:قال،طالبأبيبنعلي

ينقطعولكنالسمفيذهبشربةأسقيكأنوإماأكويكأنفإمامسمومجرحكإن:لمعاويةفقالالطبيب

فسقاه.عينيبهتقرمااللهوعبديزيدففيالنسلوأمابهاليطاقةفلاالنارأما:معاويةفقال.)3(نسلك

المسجدفيالمقصورةعملتحينئذومن.عنهاللهرضيوسلم)4(واستقلوجراحهألمهمنفبرأشربة

.)6(الحادثةلهذهمعاويةاتخذهامنأولفكان،السجودحالفيحولها)د(الحرسوجعلالجامع

الصلاةإلىليخرجلهكمنفإنه-(الخارجيأبكربنعمرووهو-العاصبنعمروصاحبوأما

-وهوالصلاةإلىنائبهإلايخرجفلمالليلةتلكفيشديدمغصالعاصبنلعمروعرضأنفاتفق

فقتلهالخارجيعليهفحملاالعاصبنعمروشرطةعلىوكانلؤيبنعامربنيمنحبيبةأبيبنخارجة

فأرسلها،خارجةاللهوأرادعمراأردت:قال،)7(الخارجيأخذفلما،العاصبنعمرويعتقدهوهو

الله.قبحه(وقتهمنأوقتل،مثلا

قتلقالوا؟هذاما:فقالبالخارجيجيءحينوذلك،العاصبنعمروقالهاالذيإنقيلوقد

بهأمرثم(خارجةاللهوأرادأردتني:عمروفقالإياكإلاأردتماواللهالخارجيفقالأخارجةنائبك

عنقه.فضربت

بدارود!نتكبيراتتسععليهفكبرالحسنابنهعليهصلىماتلماعنهاللهرضيعلياأنوالمقصود

علىحملإنهقالومن،المشهورهوهذا،جثتهعنينبشواأنالخوارجمنعليهخوفابالكوفةالإمارة

،شرعولاعقليسيغهولابهلهعلملاماوتكلفأخطأفقدذهبأينيدرىفلابهفذهبتراحلته

إنماويقال،لهأصلولاذلكعلىدليلفلاالنجفبمشهدقبرهأنمنالروافضجهلةمنكثيريعتقدهوما

عن،الطلحيبكرأبيعن،الحافظنعيمأبيعن)8(البغداديالخطيبحكاه،شعبةبنالمغيرةقبرذاك

.البركوهوسفيانأبىبنمعاويةإلىذهبوالذي:أفي(1)

أيضأ.الجمعةيومفي:أفي)2(

النسل.وينقطع:أفي)3(

.المقصورةبعملأمريومئذومن،ذلكمنوسلمنسلهوانقطعوجراحهألمهمن:أفي(4)

.الصلاةمنالسجودحالفىحولهاالحرسوجعل:أفي)5(

الحالة.هذهلأجل:أفي)6(

.أخذوهفلماالخارجيومسك:أفيالحاصرتينبينما)7(

.(1/138)بغدادتاريخ)8(
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بالنجفيعظمونهالذيهذاقبرالشيعةعلمتلو:قالأنه-مطين)1(-الحافظالحضرمياللهعبدبنمحمد

شعبة.بنالمغيرةقبرهذا،بالحجارةلرجموه

،فروةأبيبناللهعبدبنإسحاقعن،سبرةأبيبناللهعبدبنبكرأبوحدثني:الواقدي)2(قال

قلت:.سنةوستينثلاثأ:قال؟قتليومعليسنكانكمالباقرعليبنمحمدجعفرأباسألت:قال

دفنه.عنيغبي)3(وقدليلأبالكوفةدفن:قال؟دفنأين

المسجدقبليدفنعلياإنقيلوقد،سنةوخمسينثمانياعمرهكانأنهالصادقجعفرعنروايةوفي

.(الكوفةجامعبحائطوقيلأالإمارةبدار(دفنأنهأوالمشهور.)4(الواقديقاله.الكوفةمنالجامع

إلىفنقلاهحولاهوالحسينالحسنأن:دكينبنالفضلنعيمأبيعن:البغدادي)3(الخطيبحكىوقد

منهمضلالبعيرعلىحملوهلماإنهموقيل.(أمهماأفاطمة(زوجتهأقبرعندبالبقيعفدفناهالمدينة

بماالصندوقدفنوا(هومنأيعرفواولمميتالصندوقفيالذيأنرأوا6(فلمامالايظنونهطيىءفأخذته

أيضا.الخطيبحكاه،قبرهأينأحديعلمفلافيه

وعن.جعدةآلدورمنحجرةفيعلئادفنت:قالالحسنعنعساكز،(ابنالحافظوروى

شيخااستخرجوايزيدابنهدارأساس(القسريأاللهعبدبنخالدحفرلما:قالعميربنالملكعبد

فاستدعى(غيرهإلىأذلكعناللهصرفهثمبإحراقهفهمبالأمسدفنكأنماواللحيةالرأسأبيضمدفونا

فيالمسجدقبلةيليمماالوراقينباببحذاءالمكانوذلكقالوا.مكانهوتركهوطيبهفيهافلفهبقباطي

منه.انتقلإلاأحدالموضعذلكفييقريكادوماإسكافبيت

عندولكنهقبرهموضعوعميبالكوفةودفنليلاعليعلىصلي:قالالصادقمحمدبنجعفروعن

.الإمارةقصر

منوغيرهمجعفربناللهوعبدالحنفيةوابنوالحسينالحسنالليلفيدفنهشهد:الكلبيابنوقال

وغيرهم.الخوارجمنعليهخيفةقبرهوعمواالكوفةظاهرفيفدفنوهبيتهمأهل

وقيلأربعينسنةمنرمضانمنخلتعشرةلسبعوذلكسحراالجمعةيومقتلعلياأنالأمروحاصل

وصححهسنةوستينثلاثعنبالكوفةودفن.أعلمواللهالأشهرالأصحهووالأولالأولربيعفيقتلإنه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.بغدادتاريخعنهناوما،مطر:طوفي،خطير:أفي

.(619/)سعدابنطبقات

.(غبب)القاموس.الستر:التغبية

.(619/)سعدابنطبقات

.(138-1/137)بغدادتاريخ

.عرفوا:أفي

.(3375/)-عليترجمة-دمشقتاريخ
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عنه.اللهرضيسنةوستينثمانعنوقيلوستينخمسعنوقيل،واحدوغيرا(جريزوابنالواقدي

لهفقالملجمبابنالحسناستدعىعنهاللهرضيعليماتفلما.أشهروتسعةسنينأربعخلافتهوكانت

أقتلأنالحطيمعنداللهعاهدتكنتإني:قال؟هيوما:قالخصلةعليكأعرضإني:)2(ملجمابن

عليفللهوبقيتقتلتهأوأقتلهلمإنأنيعلىمعاويةإلىذهبتخليتنيفإن،دونهماأموتأوومعاويةعليا

واللهكلا:الحسنلهفقال،تعفوأنأردتوإنتقتلأنأردتإنأيدكفييديأضعحتىإليكأرجعأن

.بالنار)3(أحرقوهثمبواريفيفأدرجوهالناسأخذهثمفقتلهقدمهثم،النارتعاينحتى

رئكبآشصاقرآ):سورةيقرأذلكمعوهوعيناهوكحلتورجليهيديهقطعجعفربناللهعبدإنقيلوقد

تمرأنأخشىإني:وقالفجزعلسانهليقطعواجاؤواثماخرهاإلى!...علقمناقيشننظقهظقالذى

أعلم.والله)4(قوصرةفيحرقوهثمقتلوهثملسانهقطعواثمفيهااللهأذكرلاساعةعلي

يومعليضرب:قالعمربنمحمدعنسعدابنحدثناالحارثحدثني:قالجريرابنوروى

سنةرمضانمنبقيتليلةعشرةلإحدىالأحدليلةوتوفيالسبتوليلة،الجمعةيومفمكثالجمعة

سنة.وستينثلاثعنأربعين

.بالصوابأعلمواللهعندناالثبتوهو:)5(الواقديقال

عنهماللهرضيوبناتهوبنيهزوجاتهذكر(فيفصلا

عن،ءهانىبنءهانىعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،حجاجحدثنا:أحمد)6(الإمامقال

سميته:فقلت"؟سميتموهما،ابنيأروني":فقال!اللهرسولجاءالحسنولدلما:قالعلي

سميته:فقلت"؟سميتموهما،ابنيأروني":قالالحسينولدفلما"حسنهوبل":فقال،حربأ

فقلت"؟سميتموهماابنيأروني":فقالع!ي!النبيجاءالثالثولدفلما"حسينهوبل":قالحربا

."ومشبروشبيرشبرهارونولدباسمسميتهمإني":قالثم"محسنهوبل":فقالحربا

الجعدأبيبنسالمعن،الأعمشعن،)8(التميميعيسىبنيحيىعنسعد)7(بنمحمدرواهوقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(5151/)الطبريتاربخ

..قاليديهبينوقففلما،ملجمبابنعليبنالحسناستدعىعليماتفلما:أفي

..ملجمابنأبيهقاتلعليالمؤمنينأميربنالحسنقتلمطلب:أهامشفي

.(قصر)اللسان.البواريمنالتمرفيهيرفعقصبمنوعاء؟ومثقلمخفف:والقوصرةالقوصرة

.(5521/)الطبريوتاريخ(338/)الكبرىالطبقات

."التقريبتحرير"فيكما،ءهانىبنءهانىلجهالة،ضعيفوإسناده(1/181)أحمدالإماممسند

.(3247/)النبلاءأعلامسيرفيبتمامهوهوالطبقاتفيأجدهلم

خطأ.؟التيمي:طفي
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بنحوالحديثفذكر،حرباأسميهأنهممتالحسنولدفلماالحربأحبرجلاكنت:عليقالقال

وحسينابحمزةأولاالحسنسمىعلياأنالأحاديثبعضفيوردوقد.الثالثيذكرلملكنتقدمما

ع!يم.اللهرسولاسميهمافغيربجعفر

لهفولدتبدروقعةبعدبهابنىع!ي!اللهرسولبنتفاطمةعنهاللهرضيعليتزوجهازوجةفأول

كلثوموأمالكبرىزينبلهوولدت،صغيروهو(محسنأوماتومحسناويقالوحسيناالحسن

بعدتوفيتحتىفاطمةعلىعلييتزوجولم.تقدمكماالخطاببنعمربهاتزوجوهذهاالكبرىأ

منومنهنحياتهفيتوفيتمنمنهن،كثيرةبزوجاتبعدهاتزوجماتتفلما،أشهربستةع!ي!اللهرسول

سيأتي.كماأربععنوتوفي،طلقها

كلاببنعامربنكعببنربيعةبنخالدبنأ(المجلأبووهوحزامبنتالبنينأمزوجاتهفمن

لهمعقبولابكربلاءالحسينأخيهممعهؤلاءقتلوقد.وعثماناللهوعبدوجعفراالعباسلهفولدت

.العباسسوى

بنهشاموقال،بكروأبااللهعبيدلهفولدتتميمبنيمنمالكبنخالدبنمسعودبنتليلىومنهن

.الداريومعبيدأبيبنالمختارقتلهاللهعبيدأن:الواقديوزعم.أيضابكربلاءقتلاوقد:الكلبي

:الواقديوقال.الكلبيقالهالأصغرومحمدايحيىلهفولدتالخثعميةعميسبنتأسماءومنهن

ولد.أمفمنالأصغرمحمدفأما:الواقديقال؟وعونايحيىلهولدت

خالدسباهمالذينالسبيمنولدأموهيعلقمةبنالعبدبن2(بجيربنربيعةبنتحبيبةأمومنهن

سنة-)3(وثمانينخمساعمروقد-عمرلهفولدتالتمرعينعلىأغارحينتغلببنيمن،الوليدبنا

ورقية.

(4)ص
ورملةالحسنأملهفولدتالثقفيمالكبنمعتببنمسعودبنعروةبنتسعيدأمومنهن

.الكبرى

لهفولدتالكلبيةكلببنعليمبنكعببنجابربنأوسبنعديبنالقيسامرىءابنةومنهن

تعنيوهوه:فتقول؟أخوالكمن:لهافيقالصغيرةوهيالمسجدإلىعليمعتخرجفكانت،جارية

كلب.بني

)1(

)2(

)3(

)4(

.(541)5/الطبريتاريخفيلماموافقأثبتناهوما،"المحلوهو،حرامبنت":طفي

.الطبريتاريخفيلماموافقأثبتناهوما"بحربنزمعة":طفي

السابقين.المصدرينعنهناوما؟وثلاثين:طفي

)2/477(والإصابة،601()3/آالاستيعابفيمسعودبنعروةترجمةوانظر،محرف،"مغيث":طفي

."المشددةوالمثناةبالمهملةمعتب":وقال
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بنتزينبوأمهاقصيبنمنافعبدبنشمس)1(عبدبنالربيعبنالعاصأبيبنتأمامةومنهن

وضعها-سجدوإذاحملهاقامإذاالصلاةفيوهويحملها!ي!اللهرسولكانالتيوهي-!ي!اللهرسول

بنقيسبنجعفربنتخولةوهيالحنفيةابنفهوالأكبرمحمدابنهوأما،الأوسطمحمدالهفولدت

بنبكربنعليبنصعببنلجيمبنحنيفةبنالدؤلبنثعلبةبنيربوعبنثعلبةبنعبيدبنمسلمة

محمدالهفولدتطالبأبيبنلعليفصارتحنيفةبنيمنالردةأيامالصديقأيامخالدسباها،وائل

بمعصومليسولكنالمسلمينساداتمنكانوقد،والعصمةالإمامةبهيدعيمنالشيعةومن،هذا

مقررهوكماالعصمةبواجبيليسواقبلهالراشدينالخلفاءمنأبيهمنأفضلهومنولابلمعصومأبوهولا

أعلم.والله،موضعهفي

سريةعشرةوتسعنسوةأربععنماتفإنهشتىأولادأمهاتمنآخرونكثيرةأولادلعليكانوقد

عنه.اللهرضي

،الصغرىوزينب،وميمونة،ءهانىأم:أمهاتهمأسماءيعرفلاممنعنهماللهرضيأولادهفمن

جعفر،وأم،الكراموأم،وخديجة،وأمامة،وفاطمة،الصغرىكلثوموأم،الكبرىورملة

وجمانة.،سلمةوأم

أنثى.عشرةوسبعذكراعشرأربعةعليولدفجميع:جرير)2(ابنقال

الحنفية،بنومحمد،والحسينالحسنوهمخمسةمنالنسلكانوإنما:)3(الواقديقال

أجمعين.عنهماللهرضيالتغلبيةبنوعمر،الكلابيةبنوالعباس

العزيز،عبدبنسكينحدثنا،()كعاصمأبوحدثنا،القزازسنانابنحدثني:جرير)4(ابنقالوقد

خطيبا،قامعليقتللماالحسنسمعت:قالجابربنخالدأبيحدثني،خالدبنجعفر)6(أخبرنا

..شمسعبدبنالعزىعبدبنالربيع:الطبريفي()1

.(5551/)الطبريتاريخ()2

.(641/)الكبرىالطبقات)3(

.(5571/)الطبريتاريخ()4

.سنانبنمحمدهوسنانوابن،مخلدبنالضحاكهو،طمنسقط"عاصمأبوحدثنا":قوله)5(

إليهالمصنفوسيشير)6757(يعلىأبيمسندفيلماالموافقوهوأمنأثبتناهوما،جعفربدل"حفص":طفي)6(

فيحاتمأبيابنترجمفقد،وللصوابالرجالكتبفيلمامخالفأكانوإن،المصنفاختيارشكبلاوهو،لاحقأ

بنحفصابنهعنهووى،عليبنالحسنعنروى":فقالجابربنلخالد(1454الترجمة)3/والتعديلالجرح

روى،جابربنخالدبنحفص":فقال738(الترجمة)3/لحفصالمهملةالحاءحرففيوترجم،"جابربنخالد

ترجموحين.حبانابنوثقات،الكبيرالبخاريتاريخفيهووكذلك."العزيزعبدبنسكينعنهروى،أبيهعن

يذكرولم،جابربنخالدبنحفصعنهالرواةفيذكر2(190/)1الكمالتهذيبفيالعزيزعبدبنلسكينالمزي

.)بشار(.يعلىأبيمنالمصنفإلىالوهمانتقلوإنما،جعفروليس"حفص"أنهفيهالصوابأنفتبين،جعفرا



553طالبأبيبنعليفضائلمنشيءذكر

نونبنيوشعقتلوفيها،مريمابنعيسىفيهاورفع،القرآنفيهانزلليلةفيرجلاالليلةقتلتملقد:فقال

فيليبعثهءسي!اللهرسولكانإنوالله،بعدهيكونأحديدركهولاقبلهكانأحدسبقهماوالله،موسىفتى

سبعمئةأوثمانمئةإلابيضاءولاصفراءتركماوالله،يسارهعنوميكائيليمينهعنوجبريلالسرية

أعلم.والله،نكارةوفيهجداغريبوهذا.()1لخادمأرصدها

به.سكينعن،الحجاجبنإبراهيمعن:)2(يعلىأبورواهوهكذا

خطبنا:قالهبيرةعن،إسحاقأبيعن،شريكعن،وكيعحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

وكان،الآخرونيدركهولا،بعلمالأولونيسبقهلمبالأمسرجلفارقكملقد:قالعليبنالحسن

زيدورواه.لهيفتححتىينصرفلاشمالهعنوميكائيليمينهعنجبريل،بالرايةيبعثه!اللهرسول

خادما.بهاليشتريأرصدهاكانسبعمئةإلاتركما:وقالبهإسحاقأبيعنخالدبن)4(وشعيبالعمي

كعببنمحمدعن،)6(كليببنعاصمعن،شريكحدثنا،حجاجحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

صدقتيوإن،الجوعمنبطنيعلىالحجرلأربطوإنياللهرسولمعرأيتنيلقد:قالعلياأن،القرظي

.دينارألفأربعينلتبلغصدقتيإن:وقالبهشريكعن،أسودعن)7(ورواه.ألفاأربعينلتبلغاليوم

المؤمنين(أمير)فضائلمنشيء(ذكربابأ

عنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

طالبأبيبنعليفإنه!ي!اللهرسولمننسبابالجنةلهمالمشهودالعشرةأقربأنهذلكمن

منافعبدبن-عمروواسمه-هاشمبن-شيبةواسمه-المطلبعبدبن(منافعبداسمهطالبوأبوأ

بنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلابزيد-بن-واسمهقصي-بنالمغيرة-واسمه

الحسنأبو،عدنانبنمعدبننزاربنمضربنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضربنمالك

بنهاشمبنأسدبنتفاطمةوأمه(أبيهأخوأبوهأغ!ي!اللهرسولعمابنفهوالهاشميالقرشي

.منافعبد

لحادثة.:طوفي،لخادمهأرصدهاسبعمئةأو:الطبريفي(1)

ضعيف.وإسناده،()6758يعلىأبيمسند)2(

حسن.حديثوهو(1991/)مسندهفي)3(

شعيب.عن:أفي)4(

ضعيف.وإسناده(1/951)أحمدالإماممسند()5

كريب.:إلىطفيتحرفت)6(

ضعيف.وإسناده،(1/951)أحمدمسند)7(
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.وهاجرتأسلمتوقد.هاشمياولدتهاشميةأولوهي:(1بكار)بنالزبيرقال

حنبلبنأحمدالإمامذلكعلىنص)2(كذامنافعبدواسمهطالبأبوالرفيقالشقيقالعمهووأبوه

منالمرادوأنهعمرانطالبأبياسمأنالروافضوزعمت.الناسوأيامالنسبعلماءمنواحدوغيرهو

أخطؤواوقد(33:عمرأنالأ!الفلمينعلىعمزنوءالإبرهيروءالولؤطم"ااصطغالله!ان):تعالىقوله

مرادغيرعلىلهتفسيرهمفيالقولمنالبهتانهذايقولواأنقبلالقرانيتأملواولمكثيراخطاذلكفي

بالنىصررا!فىمالثنذزتإفىرثعمزنتامر3قالتإذ):تعالىقولههذهبعدذكرقدفإنه،تعالىالله

الحمد.ودلهظاهروهذاالسلامعليهاعمرانبنتمريمميلادفذكر(35:عمرانالأ

ثبتكمادينهعلىماتأنإلىبهيؤمنولم!يماللهلرسولالطبيعيةالمحبةكثيرطالبأبوكانوقد

علىوالسلامالصلاةعليهعرضهفيأبيهعن،المسيببنسعيدروايةمن)3(البخاريصحيحفيذلك

أمية:أبيبناللهوعبدجهلأبولهفقالاللهإلاإلهلا:يقولأنالسياقفيوهوطالبأبيعمه

يقولأنوأبىالمطلبعبدملةعلىهوقالمااخركانفقال؟المطلبعبدملةعنأترغبطالبأبايا

قولهذلكفيفنزل"عنكأنهلممالكلأستغفرنأما":يقولوهو!ي!اللهرسولفخرح،اللهإلاإلهلا

نزلثم(36:القصصأ!بأتمقتدجمتاغلموهولمجشآءمنجمقدىاللهولبهنأجتمتمقتهدىلاإنلت):تعالى

بغدمامنقزتأولى!انوأولؤللمشر!يهتيشتغفروأأنءامنوأوالذلينللنبىكاتما):تعالىقولهبالمدينة

له7نبينفلئاإئاهوعدهاموعدولأعنإإئرهيولإيهآشتغفار!وماكاتاتجحيرأضجبأنهئملهتمتبى

علىونبهناالمبعثأوائلفيذلكقررناوقد(141-131:التوبةأ!بر!يرلأؤإبنصصإنمن!تبزأئئهعدوأنهو

.)4(الصريحةالنصوصمخالفةعلىدليلبلاذلكوافترائهم،أسلمأنهدعواهمفيالرافضةخطأ

منأسلممنأولإنه:ويقال،المشهورعلىالبلوغدونوهوقديماأسلمفإنهعنهاللهرضيعليوأما

،الأحرارالرجالمنأسلممنأولالصديقبكروأبو،النساءمنأسلممنأولخديجةأنكما،الغلمان

الموالي.منأسلممنأولحارثةبنوزيد

مسلمعن،)6(عابسبنعليعن،السديبنإسماعيلعن:)د(يعلىوأبوالترمذيروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،6(

.(4.ص)قريشنسب

أحمدالإمامنصهماعلىمنافعبدهوهلعليابنهالذيطالبأبياسمفيالاختلافمطلب:أهامشفي

الروافض.إليهذهبكماعمرانأم

الجنائز.في(0136)البخاريصحيح

الصحيحة.:أفي

وقال(8042)الموصلييعلىأبيومسند،أنسعن،الملائيمسلمعن،المناقبفي(3728)الترمذيجامع

.(ضعيف:يعني)غريبحديثهذا:الترمذي

التهذيب.رجالمنوهو،محرف"عياش":طفي
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ورواه.الثلاثاءيوموعليوصلى،الاثنينيوماللهرسولبعث:قالمالكبنأنسعن،ا(الملائيئ

حبة-يساويلاوحبة-عليعن،جوينبنحبةعن،الملائيمسلمعنبعضهم

يعبدهأنقبلسنينسبعاللهرسولمعاللهعبدت:قالعليعن،حبةعن،كهيلبنسلمةروىوقد

أحد.

.كذبوهوأبدايصحلاوهذا

يصحلاوهذا،أسلممنأولأنا:قالعليعنحبةعن،سلمةعن،وشعبةالثوريسفيانوروى

ضعيف.وحبةأيضا

)2(
قالت:العدويةمعاذةعن،اللهعبدبنسليمانعن!يسبننوححدثنا:سعيدبنسويدوقال

بكر،أبويؤمنأنقبلآمنتالأكبرالصديقأخبرنا:يقولالبصرةمنبرعلىطالبأبيبنعليسمعت

يسلم.أنقبلوأسلمت

.)3(البخاريقاله،يصحلاوهذا

ثمبكرأبونبيهابعدالأمةهذهخيرإن:الناسأيها:الكوفةمنبرعلىقالأنهبالتواترعنهثبتوقد

عنهمااللهرضيالشيخينفضائلفيذلكتقدموقد.)4(لسميتالثالثأسميأنشئتولو،عمر

وأرضاهما.

بنعمروعن،بلجأبيعن،عوانةأبوحدثنا،داودبنسليمانحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

بنعليخديجةبعد!ي!اللهرسولمع-أسلمروايةوفي-صلىمنأول:قالعباسابنعن،ميمون

طالب.أبي

به.بلجأبيعن،شعبةحديثمن)6(الترمذيورواه

يأمنيصحلاوهذاسثينبسبعالناسقبلصلىأنهالأنصاريأيوبوأبيأرقمبنزيدعنرويوقد

،شيءمنهايصحلاكثيرةأحاديثالأمةهذهمنأسلممنأولأنهفيوردوقد.عنهرويكانوجه

فيعساكربنالقاسمأبوالكبيرالحافظاعتنىوقد،فيهخولفقدأنهعلىذكرناهماذلكفيماوأجود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يأتي.لمامكررةفهي،هنالهامكانولا"حبةيساويلاوحبه،عليعن،جوينبنحبةعن":هذابعدطفي

ظاهر.تحريفوهو،"بن":طفي

الله.عبدبنسليمانترجمةفي(1835الترجمة)4/الكبيرتاريخهفي

لقلت.الثالثأقولأنشئتولو:أفي

ضعيف.وإسناده(1/373)أحمدالإماممسند

ضعيف.يعني،غريبحديث:الترمذيوقالالمناقبفي(3734)الترمذيسنن
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.)1(
.للصوابالموفقواللهالتاريخبكتابهفعليهذلككشفأرادفمن،الرواياتهذهبتطريق"تاريحه"

عن،يزيد)3(بنطلحةعن،مرةبنعمروعن21(شعبةحديثمنأوالنسائيالترمذيروىوقد

صحيح.حسن:الترمذيقال.عليأسلممنأول:قالأرقمبنزيد

أبيهحياةفيكفالتهوفي2(المنز،فيعندهوكان،بمكةمقامهمدة!ي!اللهرسولعليوصحب

بعد!اللهرسولنفقةفياستمرثم،العيالكثرةمعالسنينبعضفيلأبيهحصللفقر(طالبأبيا

فإنه،الناسودائعمنالسلامعليهعندهكانماليؤدي!ي!اللهرسولخلفهوقد،الهجرةزمنإلىذلك

!ي!اللهرسولبعدهاجرعليثمالنفيسةالأشياء(والأموال)يودعونهفكانوا،بالأمينقومهفييعرفكان

شريفةمواقفلهوجرتكلهامشاهدهمعهوحضرعنهاضوهورتوفيأنإلى!اللهرسولد(وصحب

وأحدبدركيوم،هاهناإعادتهعنأغنىبماالسيرةفيذلكبيناكما)الحربمواطنفييديهبين

تكونأنترضىأما"(لهاقالبالمدينةأهلهعلىتبوكعاماستخلفه(ولما،وخيبروغيرهاوالأحزاب

بهاودخولهاللهرسولبنتفاطمةتزويجةذكرناوقد")6(بعدينبيلاأنهغيرموسىمنهارونبمنزلةمني

إعادته.عنأغنىبمابدروقعةبعد

الناسخطبخمغديرلهيقالبمكانوالمدينةمكةبينفكانالوداعحجةمنالسلامعليهرجعولما

بعضوفي(أ7"مولاهفعليمولاهكنتمن":خطبتهفيفقالالحجةذيمنعشرالثانياليومفيهنالك

والمحفوظ"خذلهمنواخذلنصرهمنوانصر،عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم":الروايات

بعثه(لمااعلياأنمنإسحاقابنذكرهمافضلهعلىوالتنبيهالخطبةهذهسببكانوإنما،الأول

الوداعحجةفيبمكة!ي!اللهرسولفوافىعليورجعالوليدبنوخالدهوأميرااليمنإلىع!ي!اللهرسول

عليهمنائبهخلعهاكانخلعامنهماسترجاعهبسببمعهكانمنبعضفيهوتكلم8(المقالهطفيهكثرتوقد

مماعليساحةيبرىءأنأحبالوداعحجةمناللهرسولتفرغفلما،ع!ي!اللهرسولإلىالسيرتعجللما

الطبولفيهتضربفكانت،عيدااليومهذاالروافضاتخذتوقد،لهأصللاالذيالقولمنإليهنسب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(بعدهاوما114/)-عليترجمة-دمشقتاريخ

روايةمنص)293(فيذكرهوتقدم،)34(الصحابةفضائلفيوالنسائي،المناقبفي(3735)الترمذيسنن

أحمد.

خطأ.وهو،زيدبنطلحة:والمطبوعالأصولفي

منزله.:أفي

وصحب.بعدهعليهاجرثم:افي

فيومسلم،المغازيفي(4416)صحيحهفيوالبخاري(1182/)مسندهفيأحمدالإمامأخرجهالحديث

الصحابة.فضائلفي(4024)صحيحه

بطرقه.صحيححديثوهو(911و181و1/84)مسندهفيأحمدوأخرجه،وزياداتمتعددةطردتىللحديث

القالة.فيهكثرتوقد!ي!النبيمعالوداعحجةفوافىعليفرجع:أفي
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.(اللهشاءإنإليهانتهيناإذاعليهسننبهكما)الأربعمئةحدودفيبويهبنيأيامفيببغداد

وتدور،والرمادالتبنويذرالدكاكينأبوابعلىالمسوحتعلقيوماعشرينمنبنحوذلكبعدثم

المصرعقراءتهمصبيحةعاشوراءيومعليبنالحسينعلىتنوحالبلدسككفيوالنساءالذراري

تعالى.اللهشاءإنالجليةعلىالأمروقعكيفقتلهصفةفيالحقوسنبين،)1(قتلهفيالمكذوب

كما!ي!اللهرسولبهسماهإنماالاسموهذا،ترابأبا)2(بتسميتهعليأيعيبأميةبنيبعضكانوقد

!ي!اللهرسولفجاء،المسجدإلىفراحفاطمةغاضبعلياأنسعدبنسهلعن)3(الصحيحينفيثبت

.")4(ترابأبااجلس":ويقولالترابعنهينفضفجعلبجلدهالترابلصقوقدنائمافوجده

المؤاخاةحديت

حدثنا،القرشيجعفربن)د(الحسينحدثنا،الحفيداللهعبدبنمحمدبكرأبوحدثنا:الحاكمقال

اخىلما:قالأمامةأبيعن،مكحولعن،مدركبنأيوبحدثنا،الحنفيعمروبنالعلاء

هذامنإلامكحولحديثمننكتبهلم:الحاكمقالثم.عليوبينبينهاخىالناسبين!ي!اللهرسول

.الشامأهلروايةمنلكونهالحديثهذايعجبهمالمشايخوكان،الوجه

نظر.الحديثهذاصحةوفي:قلت

."والآخرةالدنيافيأخيأنت":قال!ي!اللهرسولأنوعمرأنس)6(حديثمنوورد

الله،عبدبنوجابر،الذهليزيدبنومخدوج،عباسوابن،أوفىأبيبنزيدطريقمنوكذلك

واللهحجةمنهابشي.ءيقوملاضعيفةكلهاوأسانيدها،ذلكنحونفسهوعلي،ذروأبي،ربيعةبنوعامر

أعلم.

.)7(كذابإلابعدييقولهالارسولهوأخواللهعبدأنا:قالأنهوجهغيرمنجاءوقد

علىينحنالبلدسككفيالنساءوتدورالطريقفيوالرمادالتبنوتذر،الدكاكينأبوابعلىالسودالمسوح:أفي(1)

الحسين.مقتلفيالمكذوبالمصرعقراءتهمصبحعاشوراءيومعليبنالحسين

تسميته.فيعليعلىيعيب:أفي)2(

(9024)صحيحهفيومسلم،الصحابةفضائلفي(3037و)الصلاةفي(441)صحيحهفيالبخاريرواه)3(

الصحابة.فضائلفي(38)

بعديكونإنماالقعودفإن؟والجلوسالقعودبنالفرقإلىإشارةفيه:مغايربخطالتاليةالتعليقةأهامشفي)4(

!هكذاقالهذاعلىالرقودبعدوالجلوس،القيام

الحسين.حدثنامحمدبنبكرأبوحذثنا:أفي)5(

طريق.من:طفي)6(

..قالكاذبإلابعدييقوللا:أفي)7(
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بنعليئحدثنا،قادمبنعليئحدثنا،البغداديالقطانموسىبنيوسفحدثنا؟)1(الترمذيوقال

اخى:قالعمرابنعن،التيميعميربنجميععنجبير)2(،بنحكيمعن،حيبنصالح

وبينبينيتؤاخولمأصحابكبيناخيتاللهرسوليافقالعيناهتدمععليفجاءأصحابهبين!ماللهرسول

وفياغريبحسنحديثهذا:قالثم"والاخرةالدنيافيأخيأنت":غ!يماللهرسولفقال،أحد

أوفى.أبيبنزيدعن(الباب

فقالبدرأهلعلىاطلعقداللهلعليدريكوما":لعمراللهرسولقالوقد.بدرا(علياشهدوقد

ع!ي!اللهرسولإليهودفعالبيضاءاليدلهوكانتتقدمكمايومئذوبارز؟")3(لكمغفرتفقدشئتممااعملوا

رايةمعهتكونوكانت:قال.عباسابنعن،مقسمعن،الحكمقالهسنةعشرينابنوهويومئذالراية

.وقتادةالمسيببنسعيدقالوكذلك،كلهاالمواقففيالمهاجرين

حدثنا،غرزةأبيابنعن،حازمبنأحمدحدثنا:الحافظالأطرابلسيسليمانبنخيثمةوقال

سمرةبنجابرعن،حرببنسماكعن،المحلمي)4(اللهعبدبنناصححدثنا،أبانبنإسماعيل

منإلاالقيامةيوميحملهاأنعسىومن":قال؟القيامةيومرايتكيحملمناللهرسوليا:قالوا:قال

ضعيف.إسنادوهذا؟"طالبأبيبنعليالدنيافييحملهاكان

أيضا.يصحولا،مالكبنأنسعساكر)3(عنابنورواه

جعفرأبيعن،الحنظليمحمدبنسعيدعن،محمدبنعمارحدثني:عرفةبنالحسنوقال

الحافظقال.عليإلافتىولاالفقارذوإلاسيفلا:بدريومالسماءفيمنادنادىقالعليبنمحمد

ذلك.بعدلعليوهبهثمبدريومالفقار)7(ذاسيفه!ي!اللهرسولتنفلوإنمامرسلوهذا:عساكر)6(ابن

ضعيف.وإسناده،المناقبفي(5372)الترمذيسنن(1)

حسين.بنحكيم:أفي)2(

ومسلم،الجهادفي(8103)صحيحهفيوالبخاري(1501/)مسندهفيأحمدالإمامأخرجهحديثمنقطعة)3(

الصحابة.فضائلفي(2924)

خطأ.؟المحلي:أفي)4(

.(165-1/164)-عليترجمة-دمشقتاريخ()5

.(1/581)-عليترجمة-دمشقتاريخ)6(

يستدلبأنالقتالفيبهيجتهدوهوبدريوملعليالفقارذاإنيقولمنأناعلم:مغايربخطالتاليةالتعليقةأهامشفي)7(

وهوبدريوماللهلرسولفإنه:عساكرابنويقول.اليومذلكفياللهرسولبيدلاالأولىعلىالثانيةالفقرةبعطف

الأخرىبالمطابقةالتطبيقيمكن:أقوللكني.بينهماالتنافيفتحققذلكبعدعليمنوهبهثمبنفسهالقتاليباشربيده

القوةفيلعلينظيرلاكمااللهرسولبيدسيمالاالسيوففينظيرالفقارلذيليس:يقالبأنقيلمماأولىهيبل

بينهمامنافاةفلاالقائلعندعلمهماحصوليكفيبلوزمانذاتفيلاتحادهماموجبولاشاباسيمالا،والشجاعة

.لمحرره.فليتأمل
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بدريومالمشركينلواءكان:قالالمثنىبنمعمرعن،المغيرةبنعليحدثني:بكاربنالزبيروقال

الكامل(منأ:السلميعلاطبنالحجاجيقولذلكففيطالبأبيبنعليفقتلهطلحةأبيبنطلحةمع

المخولاالمعئمفاطمةابنأعنيحربهعنمذنبأيلله

مجندلاللحبينطليحةتركتطعنةبعاجللهيداكجادت

أخولاأخوليهوونإذبالحقفكشفتهمباسلشدةوشددت

ينهلا)1(حتىحزانلترذهتكنولمبالدماءسيفكوعللت

البره!تحتيايعونلثإذالمؤفبعناللهلقذركأ!):تعالىاللهقالوقدالرضوانبيعةوشهد

الصحاحفيثبتوقد."النارالشجرةتحتبايعأحديدخللن":!ي!اللهرسولوقالأ18:الفتحأ

ورسوله،الثهويحبهورسولهاللهيحمثرجلاغداالرايةلأعطين":خيبريومقال!ي!اللهرسولأنوغيرها

إلاالإمارةأحببتما:عمرقالحتىيعطاهاأيهم)2(يدوكونالناسفبات"يديهعلىاللهيفتحبفرارليس

يديه.علىاللهففتحعلياأعطاهاأصبحفلما،يومئذ

الحميد،عبدبنوجرير،الرحمنعبدبنويعقوب،والحسن،مالكمنهمجماعةورواه

،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلبناللهعبدبنوخالد،المختاربنالعزيزوعبد،سلمةبنوحماد

.)3(مسلمأخرجه

فيوقال)4(الصحيحينفيأخرجاه،سعدبنسهلعن(حازمأبيعنأحازمأبيابنورواه

.فبرأعينيهفيفبصقأرمدوهواللهرسولبهفدعا:حديثه

عنهوحديثهأيضاسلمةمولاهعن،عبيدأبيبنويزيد،أبيهعن،الأكوعبنسلمةبنإياسورواه

.)5(الصحيحينفي

عن،أبيهعن،الأسلميفروةأبيعن،سفيانعن،بريدةحدثني:إسحاقبنمحمدوقال

خيبر،حصونبعضإلىبرايتهالصديقبكرأبيإلى!يماللهرسولبعث:قالالأكوعبنعمروبنسلمة

جهدوقدفتحيكنولمرجعثمفقاتلالخطاببنعمربعثثم،جهدوقدفتحيكنولمرجعثمفقاتل

يديهعلىاللهيفتحورسولهاللهويحبهورسولهاللهيحبرجلاغداالرايةلأعطين":!سيماللهرسولفقال

ينهلا.حتىجرابهفيلترده:الثانيوشطره(1313/)الإصابةفيالبيت(1)

.(2041/)النهاية.إليهيدفعهافيمنويموجونيخوضونأي:يدوكون(2)

الصحابة.فضائلفي(5024)مسلمصحيح)3(

الصحابة.فضائلفي(34)(6042)مسلموصحيح،الصحابةفضائلفي(1037)البخاريصحيح()4

الصحابة.فضائلفي(35)(7024)مسلموصحيح،والسيرالجهادفي(7592)البخاريصحيح()5
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بهافامضالرايةهذهخذ:قالثمعينيهفيفتفلأرمدوهوعليااللهرسولفدعا:سلمةقال"بفرارليس

رجمفيرايتهركزحتىأثرهنتبعلخلفهوإناهرولةيهرولبهاواللهفخرج:سلمةقال،عليكاللهيفتححتى

بنعلي:قال؟أنتمن:فقالالحصنرأسمنيهوديإليهفاطلعالحصنتحتحجارةمن

يديه.علىاللهفتححتىرجعفما:قالموسىعلىالتوراةأنزلومنغلبتم:اليهوديقال،طالبأبي

بهجاءالذيهوأنهوفيهالأكوعبنسلمةعن،السائبمولىعطاءعن،عماربنعكرمةرواهوقد

.فبرأعينيهفياللهرسولبصقحتىأرمدوهويقوده

الحصيب:بنبريدةرواية

بريدةبناللهعبدحدثني،واقدبنالحسينحدثنا،الحباببنزيدحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

منأخذهثم،لهيفتحولمفانصرفبكرأبواللواءفأخذخيبرحاصرنا:قالالحصيببنبريدةحذثني

دافعإني":لمج!ي!اللهرسولفقالوجهدشدةيومئذالناسوأصاب؟لهيفتحولمفرجعفخرج2(عمرالغد

فلما:قالغدأالفتحأنأنفسناطيبةوبتنا"لهيفتححتىيرجعلاورسولهاللهيحبهرجلإلىغدا(اللواء)

فتفلأرمدوهوعليافدعامصافهمعلىوالناسباللواءفدعاقائماقامثم،الغداةصلى!ماللهرسولأصبح

حديثمن)4(النسائيورواه.لهاتطاولفيمنوأنا:بريدةقال،لهففتحاللواءإليهودفععينيهفي

عن،عوفعن،كلاهماوروحجعفربنمحمدعن:أحمد)5(رواهثم،منهأطولبهواقدبنالحسين

بندارعن)6(النسائيوأخرجه،نحوهبهأبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،الكردياللهعبدأبيميمون

الشعر.وفيه،بهوغندر

عمر:بناللهعبدرواية

حديثسياقفذكرعمرابنعن،ثابتأبيبنحبيبعن،حوشببنالعوامعن:هشيمورواه

.ةيدبر

بعدرمدتفما:عليقال:وفيهنحوهعمرابنعن،7(عميربنجميععن:النواءكثيرورواه

سيأتي.كماعمرابنعن،أسيدبنعمرعن،سعدبنهشامعن،وكيععن:أحمدورواه.يومئذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،6(

بم//ء1

.(5353/)أحمدالإماممسند

رجع.ثمفخرجالخطاببنعمر:أفي

الراية.:أفي

.(2084)رقم(5901/)الكبرىالسنن

.(5358/)أحمدالإماممسند

الخصائص.في(3084)رقم(5901/)الكبرىالسنن

التهذيب.رجالمنعميربنوجميع.خطأ؟عمر:أفي
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:عباسابنرواية

561

بنعمروعن،بلجأبيعن،عوانةأبوحدثنا،الحميدعبدبنيحيىحدثنا:يعلىأبووقال

اللهويحبهورسولهاللهيحبرجلاغداالرايةلأعطين":!ي!اللهرسولقال:قالعباسابنعن،ميمون

فدفعبهفأتى"يطحنأنيرضىمنهمأحدوما":قال،يطحن:قالوا"؟عليأين":فقال"ورسوله

طويل.حديثمنمختصروهوالوجههذامنغريبوهذا.أخطببنحييبنتبصفيةفجاءالرايةإليه

،ميمونبنعمروعن،بلجأبيعن،عوانةأبيعن،حمادبنيحيىعن:أحمد)1(الإمامورواه

بتمامه.فذكرهعباسابنعن

ميمونبنعمروحدثنا،بلجأبوحدثنا،عوانةأبوحدثنا،حمادبنيحيىعن:أحمدالإمامفقال

تخلوناأنوإمامعناتقومأنإماعباسبنيا:فقالوارهطتسعةأتاهإذعباسابنإلىلجالسإني:قال

ندريفلافتحدثواوابتدؤوا:قال-يعمىأنقبلصحيحيومئذوهو-معكمأقومبل:فقال؟هؤلاء

!ي!:النبيلهقالرجلفيوقعواعشرلهرجلفيوقعوا،وتفأف:ويقولثوبهينفضفجاءقالقالواما

علي؟أين":قالاستشرفمنلهافاستشرف:قال"ورسولهاللهيحبأبدااللهيخزيهلارجلالأبعثن"

فنفثيبصرأنيكادلاأرمدوهوفجاء:قال"ليطحنأحدكمكانوما:قال،يطحنالرحافيهو:قالوا

بسورةفلانابعثثم.قال(أخطببن)حييبنتبصفيةفجاءإياهفأعطاهاثلاثاالرايةهزثمعينيهفي

عمه:لبنيوقالقال."منهوأنامنيرجلإلابهايذهبلا":قالمنهفأخذهاخلفهعليافبعثالتوبة

الدنيافيأواليكأنا:عليفقال(جالسمعهوعلي:قال)فأبوا"؟والاخرةالدنيافييوالينيأيكم"

علي:فقالفأبوا"؟والاخرةالدنيافييوالينيأيكم":فقالمنهمرجالعلىأقبلثمفتركهقالوالاخرة

الناسمنأسلممنأولوكان:قال"والاخرةالدنيافيولييأنت":فقالوالاخرةالدنيافيأواليكأنا

يرلدإنما!و:فقالوحسينوحسنوفاطمةعليعلىفوضعهثوبهاللهرسولوأخذ:قال،خديجةبعد

ثوبلبس،نفسهعليئوشرى:قال(33:ا!صابأ!تظهيراويطهركؤاليتأقلالرتجسعن!مليذهبالله

بكروأبونائموعليبكرأبوفجاءع!ي!اللهرسوليرومونالمشركونوكانوقال،مكانهنامثمع!ي!النبي

:قال،فأدركهميمونةبئرنحوانطلققداللهنبيإن:عليلهفقال!اللهنبييا:فقالاللهثبيأنهيحسب

يتضرروهو!يواللهرسوليرميكانكمابالحجارةيرمىعليوجعل:قالالغارمعهفدخلبكرأبوفانطلق

نرميهصاحبككان)2(للئيمإنك:فقالوارأسهعنكشفثمأصبححتىيخرجهلاالثوبفيرأسهلفوقد

ء)3(!
فقال-تبوكغزوةفي!يواللهرسوليعني-وخرج:قال،ذلكاستنكرناوقدتتضوروانتيتضور

)1(

)2(

)3(

ولبعض،السيادتىبهذاضعفإسنادهوفي،وصححه(132)3/بطولهالحاكمرواه(1331/)أحمدالإماممسند

شواهد.فقراته

المسند.عنهناوما،لئيمإنك:طفي

والمسند.أعنهناوما،يتضرر:طفي
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بمنزلةمنيتكونأنترضىأما":فقالعليفبكى!"لا":!ي!النبيلهفقال؟معكأخرج:عليله

!ص:اللهرسوللهوقال:قال"خليفتيوأنتإلاأذهبأنلاينبغيإنه؟بنبيلستأنكإلاموسىبنهارون

جنباالمسجدفيدخلقالعليبابغيرالمسجدأبوابوسد:قال"بعديمؤمنكل(فيأولييأنت"

فياللهوأخبرنا:قال"مولاهعليافإنمولاهكنتمن":وقال:قال،غيرهطريقلهليسطريقهوهو

:قال.بعدعليهمسخطأنهحدثنافهل،قلوبهمفيمافعلمالشجرةأصحابعنرضيقدأنهالقران

بلتعة-أبيبنحاطبيعني-المنافقهذاعنقأضربأنليائذن:قالحينلعمر!اللهنبيوقال

."لكمغفرتفقدشئتممااعملوافقالبدرأهل(علىأاطلعقداللهلعليدريكوما":قال)1(

واستغربه.سليمأبيبنيحيىبلجأبيعن،شعبةطريقمنبعضه)2(الترمذيروىوقد

به.حمادبنيحيىعن،المثنىبنمحمدعنأيضابعضه)3(النسائيوأخرج

:عمرانروايةوفي

أبيه،عن،سليمانبنمعتمرحدثنا،الرياحيالوهابعبدبنعمرحدثنا:التاريخفيالبخاريقال

يحبرجلإلىالرايةلأدفعن":!م!اللهرسولقالقال.حصينبنعمرانعن،ربعيعن،منصورعن

وجههردفماالرايةوأعطاهعينيهفيفتفلأرمدوهوعليإلىفبعث"ورسولهاللهويحبهورسولهالله

بعد.اشتكاهماوما

بنعليعن،الهرويموسىأبي(عن)،إبراهيمبنإسحاقعن:البغويالقاسمأبوورواه

.فذكرهعمرانعن،ربعيعن،منصورعن،عليبنمحمدعن،هاشم

به.الوهابعبدبنعمرعن،العنبريعباسعن)4(النسائيوأخرجه

ذلك:فيسعيدأبيرواية

حذثنا،إسرائيلحدثنا:قالاالمثنىبنوحجين،المقدامبنمصعبحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

من":قالثمفهزهاالرايةأخذ!لمج!اللهرسولإن:يقولالخدريسعيدأباسمعتقالعصمةبناللهعبد

امض"":فقال،أنافقالاخررجلجاءثم"/6(امض":فقال،أنا:فقالفلانفجاء"بحقهايأخذها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."؟فاعلأكنتأو":زيادةوالمسند:أفي

المناقب.في(3734)الترمذيسنن

الخصائص.في(9084)رقم(1-512113/)الكبرىالسنن

العلمية.الكتبدارطبعة(16ص)الصحابةفضائل

ضعيف.وإسناده،(316/)أحمدالإماممسند

أمط.:المسندفي
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فتححتىفانطلق"عليفجاء)2(،يفرلارجلالأعطينهامحمدوجه)1(أكرموالذي":مج!ي!النبيقالثم

وقديدهما.بعجوتهماوجاءوفدكخيبرعليهالله

:فقالأنافقالالزبيرفجاء:سياقهفيوقالإسرائيلعن،محمدبنحسينعن)3(يعلىأبوورواه

أحمد.بهتفرد،وذكره"آمض":فقالآخرجاءثم"امض"

ذلك:فيعنهاللهرضيطالبأبيبنعليرواية

ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،المنهالعن،ليلىأبيابنعن،وكيعحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

الصيففيالشتاءوثيابالشتاءفيالصيفثيابيلبس()6(عليوكانأعليمعيسمر)د(أبيكان:قال

الله،رسوليافقلتخيبريومالعينأرمدوأناإليبعثع!ي!اللهرسولإن:فقالفسأله،سألتهلولهفقيل

يومئذ،منذبردأولاحراوجدتفما"والبردالحرعنهأذهباللهم":فقالعينيفيفتفلالعينأرمدإني

أصحابلهافتشرف"بفرارليس،ورسولهاللهويحبهورسولهاللهيحبرجلاالرايةلأعطين":وقال

أحمد.بهتفرد.فأعطانيها،!لمجيوالنبي

وقال.مطولابهعليعنأبيهعنليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدعنواحدغيررواهوقد

رمدتما:يقولعلياسمعتقالتموسىأمعن،مغيرةعن،جريرحدثنا،زهيرحدثنا:)7(يعلىأبو

الراية.وأعطانيخيبريومعينيفيوتفلوجهيمج!ي!اللهرسولمسحمنذصدعتولا

ذلك:فيوقاصأبيبنسعدرواية

أبيه،عن،وقاصأبيبنسعدبنإبراهيمبنسعدعن،شعبةحديثمن)8(الصحيحينفيثبت

موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىأما":لعليقالع!ي!اللهرسولأنوقاصأبيبنسعدعن

."؟بعدينبيلاأنهغير

عن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا:)9(والترمذيومسلمأحمد(الإمامأقال

.كرم:المسندفي(1)

علي.ياهاك:المسندفي)2(

امض.:بدل،أمط:فيهاللفظة(1346)رقم(2005/)الموصلييعلىأبيمسند)3(

شواهد.ولبعضهضعيفوإسناده(133و1/99)أحمدالإماممسند(4)

خطأ.؟يسير:طفي()5

المسند.منضروريةزيادة)6(

حسن.وإسناده(395)رقم(1/544)الموصلييعلىأبيمسند)7(

الصحابة.فضائلفي(32)(4024)مسلموصحيح،الصحابةفضائلفي(6037)البخاريصحيح)8(

الصحابة،فضائلفي(32)(4024)مسلمصحيح.لمعاويةذكرفيهوليس(1185/)أحمدالإماممسند)9(

المناقب.في(4372)رقموالترمذي



المؤاخاةحديث564

فقالسعداسفيانأبيبنمعاويةأمر:قالأبيهعن،وقاصأبيبنسعدبنعامرعن،مسماربنبكير

ليتكونلأن(أسبهفلنأ!يماللهرسوللهقالهنثلاثاذكرتماأما:فقال؟ترابأباتسبأنيمنعكما

لهافقال-مغازيهبعضفيخلفه(و-يقول!اللهرسولسمعت)النعمحمرمنإليأحبمنهنواحدة

منيتكونأنترضىأما":(ع!ي!اللهرسول)فقال؟والصبيانالنساءمعأتخلفنياللهرسوليا:(علي

اللهيحبرجلاالرايةلأعطين":خيبريوميقولوسمعته"؟بعدينبيلاأنهإلاموسىمنهارونبمنزلة

عينيهفيفبصقأرمدبهفأتي"علياليادعوا":قال.لهافتطاولت:قال"ورسولهاللهويحبهورسوله

ولمحسابخناوفسبماكؤوإلئاناأبتإندغتعالوافقل!و:الآيةهذهنزلتولما.عليهاللهففتحإليهالرايةودفع

هؤلاءاللهم":قالثموحسيناوحسناوفاطمةعليا!اللهرسولدعا(61:عمرانالأ!وأنفسكئموأنفسنا

.(صحيححسن:الترمذيقالثمأ:"أهلي

قال!صاللهرسولأنسعدعنالمسيببنسعيدحديثمن)1(والنسائيوالترمذيمسلمرواهوقد

.(سعدعنسعيدروايةمنويستغرب:الترمذيوقال)"موسىمنهارونبمنزلةمنيأنت":لعلي

عن،ثابتأبيبنحبيببناللهعبدحدثنا،الزبيريأحمداأبوأحدثنا:أحمد)2((الإمام)وقال

:قالسعد-عنعمربناللهعبديعني-أبيهعن،اللهعبدبنحمزة

بمنزلةمنيتكونأنترضىأما":قال؟أتخلفني:فقالعلياخلفتبوكإلىع!ي!اللهرسولخرجلما

."بعدينبيلاأنهغيرموسىمنهارون

معاويةأبوخازمبنمحمدحدثنا:)3(العبديعرفةبنالحسنوقال.يخرجوهولمجيدإسنادوهذا

:قال)وقاصأبيبنسعدعن،سابطبنالرحمنعبدعن،الشيبانيمسلمبنموسىعن،الضرير

تكونلأنخصالثلاثله:سعدفقالعليافذكروا(وقاصأبيبنسعدفأتاهحجاتهبعضفيمعاويةقدم

فعليمولاهكنتمن":يقول!اللهرسولسمعت.فيها(وماأالدنيامنإليأحبمنهنواحدةلي

."(مولاهأ

."(ورسولهاللهويحبه)ورسولهاللهيحبرجلأغداالرايةلأعطين":يقولوسمعته

وإسناده(يخرجوهلما"بعدينبيلاأنهإلاموسىمنهارونبمنزلةمنيأنت":يقولوسمعته

حسن.

الكبرىوالسنن،المناقبفي(3731)الترمذيوسنن،الصحابةفضائلفي(03)(4024)مسلمصحيح)1(

.(8138)رقم(544/)للنسائي

.(1184/)أحمدالإماممسند)2(

.العقدي:أفي)3(
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عن،إسحاقبنمحمدحدثنا،سعيدأبوالوهبيخالدبنأحمدحدثنا:الدمشقي)1(زرعةأبووقال

قومإناإسحاقأبايا:فقالوقاصأبيبنسعدبيدأخذمعاويةحجلما:قالأبيهعن،نجيحبناللهعبد

أدخلهفرغفلما:قال،بطوافكنطففطفسننهبعضننسىأنكدناحتىالحجعنالغزوهذاأجفاناقد

داركأدخلتني:فقالفيهفوقعطالبأبيبنعلي،لهأذكرثمسريرهعلىمعهفأجلسهالندوةدار

نأمنإليأحبالثلاثخلالهإحدىفييكونلأنوالله؟تشتمهعليفيوقعتثمسريركعلىوأجلستني

ترضىأم!2(":تبوكاغزاحين!ي!اللهرسوللهقالمالييكونولأن،الشمسعليهطلعتمالييكون

الشمس،عليهطلعتمماإليلأحب)3(؟"بعدينبيلاأنهإلاموسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأن

اللهيفتحورسولهاللهويحبهورسولهاللهيحبرجلاالرايةلأعطين":خيبريوملهقالمالييكونولأن

الولدمنمنهاوليابنتهعلىصهرهأكونولأن.الشمسعليهطلعتمماإليأحب"بفرارليسيديهعلى

رداءهنفضثم،اليومهذابعدداراعليكأدخللا،الشمسعليهطلعتمالييكونأنمنإليأحبماله

.خر!ثم

عن،سعدبنمصعبعن،الحكمعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)4(وقال

النساءفيتخلفنياللهرسوليا:فقالطالبأبيبنعليع!ي!اللهرسولخفف:قالوقاصأبيبنسعد

علىإسناده؟"بعدينبيلاأنهغيرموسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىأما":قال؟والصبيان

.يخرجاه)5(ولمشرطهما

أبيه.عن،مصعبعن،الحكمعن،الأعمشعن:عوانةأبورواهوهكذا

أعلم.فالله،أبيهعن،مصعبعن،عاصمعن،شعبةعن:6(الطيالسيداودأبوورواه

بنالجعيد)8(حدثنا،بلالبنسليمانحدثنا،هاشمبنيمولىسعيدأبوحدثنا:أحمد)7(وقال

ثنيةجاءحتى!ي!اللهرسولمعخرجعلياأن:أبيهاعن،سعدبنتعائشةعن،الجعفيالرحمنعبد

منهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىأوم!9(":فقال؟الخوالفمعتخلفني:يقوليبكيوعليالوداع

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

العربية.اللغةمجمعطبعزرعةأبيتاريخفيحدفيأجطلمح!

ألا.:طفي

أحب.:أفي

.(1/182)أحمدالإماممسند

.يخرجوهولم:أفي

سعد.بنمصعبعن،الحكمعن،شعبةحدثنا:وفيه(92ص)الطيالسيداودأبيمسند

.(1017/)أحمدالإماممسند

التهذيب.رجالمنوهو،واحدوهما،والمسندأمنأثبتناهوما،"الجعد":طفي

المسند.لفظةوهذه.أما:أفي
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أبيها.عنسعدبنتعائشةعنواحدغيررواهوقد.يخرجوهولمأيضاصحيحإسنادوهذا"؟النبوةإلاموسى

وابنوعليعمرمنهمالصحابةمنجماعةع!ي!اللهرسولعنالحديثهذاروىوقد:عساكر)1(بنالحافظقال

أرقمبنوزيدعازببنوالبراءسعيدوأبوسمرةبنوجابراللهعبدبنوجابرومعاويةجعفربناللهوعبدعباس

الفضل،وأبومالكبنوأنسالحويرثبنومالكجنادةبنوحبشيشريطبنونبيطأوفىأبيبنوزيد

ترجمةفيالأحاديثهذهعساكرابنالحافظتقصىوقد.حمزةبنتوفاطمة،عميسبنتوأسماءسلمةوأم

.التناديومالعبادرب)2(رحمه.والأندادوالأشباهالنظراءعلىوبرزوأفادفأجادتاريخهفيعلي

ذلك:فيعنهاللهرضيعمررواية

أبيهعنصالحأبيبنسهلأخبرني،جعفربناللهعبدحدثنا،عمربناللهعبدحدثنا:يعلىأبوقال

أحبمنهاخصلةليتكونلأنخصالثلاثطالبأبيبنعليأعطيلقد:عمرقالقالهريرةأبيعن

وسكناه،ع!ي!اللهرسولبنتفاطمةتزويجه:قال؟المؤمنينأميرياهنوما:قيل،النعمحمرمنإلي

وجه.غيرمنعمرعنرويوقد.خيبريوموالراية،لهيحلمافيهلهيحل!اللهرسولمعالمسجد

عنهما:اللهرضيعمرابنرواية

:قالعمرابنعن،أسيدبنعمرعن،سعدبنهشامعن،وكيععن:أحمد)3(الإمامرواهوقد

أكونلأنثلاثاطالبأبيابنأوتيولقدعمرثمبكرأبوالناسخيرع!يهاللهرسولزمانفينقولكنا

.الثلاثهذهفذكر.النعمحمرمنإليأحبأعطيتهن

!جمواللهرسولأنجابرعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدحديثمن:)4(والترمذيأحمدروىوقد

منأحمد)د(ورواه"؟بعدينبيلاأنهغيرموسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىأما":لعليقال

نبيلاأنهإلاموسىمنهارونبمنزلةمنيأنت":قال!ي!النبيعن،سعيدأبيعن،عطيةحديث

مرفوعا.عمرابنعنحكيمبنالعزيزعبدطريقمن)6(الطبرانيورواه."بعدي

أما":لعليقالاللهرسولأنسلمةأمعن،أبيهعن،سعدبنعامرعن:كهيلبنسلمةورواه

لبنيمولىوسمعت:سلمةقال"بعدينبيلاأنهإلاموسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضى

مثله.!النبيقاليقولعباسابنسمعت:يقولموهب

بعدها.وما(1/603)-عليترجمة-دمشقتاريخ(1)

.العبادرباللهفرحمه:أفي)2(

.(226/)أحمدالإماممسند)3(

حسن.حديثوهو،المناقبفي(0373)الترمذيوسنن(3338/)أحمدالإماممسند(4)

حسن.حديثوهو(338/)أحمدالإماممسند)5(

سلمة.أمبرواية(23377/)للطبرانيالكبيرالمعجم)6(
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نأأردت:يقولالكوفةمنبرعلىعليارجلسمعأبيهعن،نجيحأبيابنعن:الثوريسفيانقال

هل":فقال،فخطبتهاوصلتهعائدتهذكرتثمليشيءلاأنذكرتثم)1(ابنتهاللهرسولإلىأخطب

قلت:"؟وكذاكذايومأعطيتكالتيالحطمية)2(درعكفأين":قال!لا:قلت"؟شيءعندك

حتىشيئاتحدثالا":قالعليهادخلتليلةكانفلمافزوجني؟فأعطيتها"فأعطها":قال،عندي

رشهثمفيهفدعاماءمنبقدحدعاثم"مكانكما":فقالفتحثثناكساءأوقطيفةوعلينافأتانا:قال"اتيكما

عليأعزوأنتإليأحبهي":قال؟هيأمإليكأحبأنااللهرسوليا:فقلت،وعليها)3(علي

منبأبسطفذكرهأبيهعن،بريدةابنعن،سليطبنالكريمعبدطريقمن)4(النسائيروىوقد."منها

وأنه،الأنصارمنجماعةعندمنالذرةمنواصعسعدعندمنبكبشعليهاأولمأنهوفيه،السياقهذا

.-الجماعيعني-"شملهمافيلهماباركاللهم":فقال،الماءعليهماصببعدمالهمادعا

هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن،الأوزاعيعن،كثيربنمحمد)5(وقال

فماذاخطبكقدعمكابنإن!بنيةأي":لهافقالاللهرسولعليهادخلفاطمةعليخطبلما:قال

بالحقبعثنيوالذي":فقال؟قريشلفقيرادخرتنيإنما(أبتيا)كأنك:قالتثمفبكت"؟تقولين

ورسوله.(ليأاللهرضيبما)6(رضيت:فاطمةفقالت"السمواتمنفيهلياللهأذنحتىفيهتكلمتما

الذيدلهالحمد:عليفقال"لنفسكاخطبعلييا":قالثمإليهالمسلمونواجتمععندهامنفخرج

يقولمافاسمعوادرهمأربعمئةمبلغهصداقعلىابنتهزوجني!ي!اللهرسولمحمدوهذايموتلا

وهوعساكر)7(ابنرواه."زوجتهقدأنيأشهدكم":قال؟اللهرسولياتقولما:قالوا.واشهدوا

منكر.(حديثأ

أوردوقد.بهاالكتابيطوللئلاعنهاأضربناوموضوعةمنكرةكثيرةأحاديثالفصلهذافيوردوقد

.")8(تاريخه"فيعساكرابنالحافظجيداطرفامنها

)1(فيأ

(فيأ)تم

)3(فيأ

)4(سننا

)5(فيأ

)6(فىأ

ريختا(7)

فيأ(8)

إليه.!ي!اللهرسولابنةفاطمةأخطبأن:

.(17/336)منظورلابندمشقتاريخمختصرفيوالخبر-بالخاء-الخطمية:

علينا.:

.الجهادفي(6921/)لنسائي

.وروى:

..رضيت:فقالت"السماءمنفيهاللهأذنحتىهذافيتكلمتما:

.المحموديتحقيق(2145/)-عليترجمة-دمشق

تاريخه.فيجيداطرفأعساكرابنمنهاأوردوقد:
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علىننامكبشإهابإلالناكانما:عليقال:قال،الشعبيعن،خالدأبيعن،وكيعوقال

ليومابالنهارالناضحعليهونعلف:الشعبيعنمجالدروايةوفي.ناحيتهعلىفاطمةوتعجنناحيته

غيرها.عليها()1خادم

آخر:حديث

أرقمبنزيدعن،اللهعبدأبيميمونعن،عوفحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)2(قال

الأبوابهذهسدوا":يومافقالقالالمسجدفيشارعةأبواب!ي!اللهرسولأصحابمنلنفركان:قال

أمرتفإنيبعدأما":قالثمعليهوأثنى!ي!اللهرسولفقام؟الناسذلكفيفتكلمقال")3(عليبابإلا

بشيءأمرتولكن،فتحتهولاشيئاسددتماواللهوإنيقائلكمفيهفقالعليبابغيرالأبوابهذهبسد

."فاتبعته

رواهماتقدموقد.فذكرهعازببنالبراءعن،ميمونعن،عوف)4(عن:الأشهبأبورواهوقد

وفيهالطويلالحديثعباسابنعنميمونبنعمروعنبلجأبيعنعوانةأبيحديثمنوالنسائيأحمد

بلج.أبيعنشعبةرواهوكذا.علي)5(بابغيرالأبوابسد

:وقاصأبيبنسعدورواه

الكناني،الرقيمبناللهعبدعن،شريكبناللهعبدعن،فطرحدثنا،حجاجحدثنا:أحمد)6(قال

الأبواببسد!اللهرسولأمر:فقال،بهامالكبنسعدفلقيناالجملزمنالمدينةإلىخرجنا:قال

أحمد.بهتفرد.عنهاللهرضيعليبابوتركالمسجدفيالشارعة

:سعد)7(عنأخرىطريق

،الطحانجعفربنإسماعيلبنمحمدحدثنا،)9(حيانبنمحمدبنموسىحدثنا:)8(يعلىأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تحريف.؟فأدم:طفي

منكر.ومتنهضعيفوإسناده،(4936/)أحمدالإماممسند

للمسند.مطابقهناوما،عليبابغير:أفي

تحريف.،عون:أفي

.الجزءهذامن404-405صتقدم

ضعيف.وإسناده(1175/)أحمدالإماممسند

.أمنزيادةهناإلى...أحمدقال:قولهمن

ضعيف.وإسناده(753)رقم(261/)الموصلييعلىأبيمسند

يعلى.أبيومسندأعنهناوما.تحريف؟حسان:طفي
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في(الناسأأبوابسد!ي!اللهرسولأن:سعدعنخيثمةعنمسلمعن،الكاهليبشربنغسانحدثنا

."فتحهاللهولكنفتحتهأناما":فقالذلكفيالناسفقالعليبابوفتحالمسجد

الأبواببسدالموتمرضفيالسلامعليهأمرهمن)1(البخاريصحيحفيثبتماينافيلاوهذا

فاطمةلاحتياجحياتهحالفيكانعليحقفيهذانفيلأنالصديقبكرأبيبابإلاالمسجدإلىالشارعة

فتحإلىفاحتيجالعلةهذهفزالتوفاتهبعدوأما،بهارفقأهذافجعل،أبيهابيتإلىبيتهامنالمرورإلى

الصلاةعليهموتهبعدعليهمالخليفةكانإذبالناسليصليالمسجدإلىخروجهلأجلالصديقباب

خلافته.إلىإشارةوفيه،والسلام

عطية،عن،حفصةأبيبنسالمعن،فضيلابنحدثنا،المنذربنعليحدثثا:)2(الترمذيوقال

"وغيركغيريالمسجدفييجنبلأحديحللاعلييا":لعلي!ي!اللهرسولقالقال.سعيدأبيعن

جنبايستطرقهلأحديحللا:قال؟الحديثهذامعنىما:صردبنلضرارقلت:المنذربنعليقال

سمعوقد.الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحسنحديثوهذا:الترمذيقالثم.وغيركغيري

.()3(واستغربه)الحديثهذاإسماعيلبنمحمد

طريقمنأوردهثم،بهسعيدأبيعن،عطيةعن،النواءكثيرطريقمنعساكر)4(ابنرواهوقد

عن،محدوجعن،الهجريعمرالخطابأبيعن،غنيةأبيبنالملكعبدحدثنا،نعيمأبي

المسجدصرحةإلىانتهىحتىمرضهفي!رالنبيخرج:قالتسلمةأمأخبرتني،دجاجةبنتجسرة

بنتوفاطمةوعليوأزواجهلمحمدإلالحائضولالجنبالمسجديحللاإنه":صوتهبأعلىفنادى

رافعأبيحديثمنساقهثم،ضعفوفيهغريبإسنادوهذا"تضلواأنساءألالكمبينتهلألامحمد

أيضا.غرابةإسنادهوفيبنحوه

اخر:حديث

قال:الحصيببنبريدةعن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن:واحدوغير)5(الحاكمقال

وجهفرأيتفتنقصتهعليافذكرت!ي!اللهرسولعلىفقدمت،جفوةمنهفرأيت،اليمنإلىعليمعغزوت

هناومن.الأنصارمناقبفي(409و)،الصحابةفضائلفي(3654و)،الصلاةفي(466)البخاريصحيح()1

.صفحاتعشربمقدارطعنأفيانقطاع

المناقب.في(3727)الترمذيسنن)2(

أبيبنوسالم،ضعيف،العوفيوهو،فعطيةيضعفهأنللبخاريوحق،الترمذيجامعمنالحاصرتينبينما)3(

أيضا.ضعيفحفصة

.(492-1/392)الثانيةوالرواية(1/292)-عليترجمة-دمشقتاريخ(4)

.(3011/)الصحيحينعلىالمستدرك)5(
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الله.رسوليابلى:فقلت؟"أنفسهممنبالمؤمنينأولىألستبريدةيا":فقاليتغيرع!ي!اللهرسول

."مولاهفعليمولاهكنتمن":فقال

أبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،الكنديالأجلححدثنا،نميرابنحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

بنخالدالأخرىوعلىطالبأبيبنعليإحداهماعلىاليمنإلىبعثتين!اللهرسولبعث:قالبريده

بنيفلقينا:قال"جندهعلىمنكماواحدفكلافترقتماوإذاالناسعلىفعليالتقيتماإذا":وقالالوليد

فاصطفى،الذريةوسبينا(المقاتلةفقتلتاأ؟المشركينعلىالمسلمونفظهرفاقتتلنااليمنأهلمنزيد

فلما،بذلكيخبرهع!ي!اللهرسولإلىالوليدبنخالدمعيفكتب:بريدةقال.لنفسهالسبيمنامرأةعلي

هذااللهرسوليا:فقلتاللهرسولوجهفيالغضبفرأيتعليهفقرىءالكتابإليهدفعتاللهرسولأتيت

فيتقعلا":ع!ي!اللهرسولفقال،بهأرسلتمافبلغتأطيعهأنوأمرتنيرجلمعبعثتنيالعائذمكان

تفردإذايقبللاومثلهشيعيوالأجلحمنكرةاللفظةهذه"بعديوليكموهو،منهوأنامنيفإنهعلي

وكيع،عن:أحمد)2(روايةهذافيوالمحفوظ.أعلمواللهمنهأضعفهومنفيهاتابعهوقد.بمثلها

كنتمن":ع!ي!اللهرسولقال:قالأبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،عبيدةبنسعدعن،الأعمشعن

."وليهفعليمولاه

به.الأعمشعنعرفةبنوالحسنأيضأأحمد)3(ورواه

به.معاويةأبيعن،كريبأبيعن:)4(النسائيورواه

أبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،منجوفبنسويدبنعليحدثنا،روححدثنا:(أحمد)وقال

خالدفقال،تقطرورأسهفأصبحقالالخمسليقبضالوليدبنخالدإلىعليا!اللهرسولبعث:قال

وكنت-:قال،عليصنعماأخبرتهاللهرسولإلىرجعتفلما:قال؟هذايصنعماترىألا:لبريدة

الخمسفيلهفإنوأحبهتبغضهلا":قال!نعم:فقلت"؟عليأأتبغضبريدةيا":فقال-علياأبغض

مطولأ.بهروحعن،بندارعن")6(الصحيح"فيالبخاريرواهوقد."ذلكمنأكثر

مجلزأبوفيهاحلقةإلىانتهيت:قال،الجليلعبدحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)7(وقال

قال،أحداأبغضهلمبغضاعلياأبغضت:قالبريدةأبيحدثني:بريدةبناللهعبدفقالبريدةوابنا

ضعيف.وإسناده(5356/)أحمدالإماممسند(1)

.(5358/)أحمدالإماممسند)2(

.(5361/)أحمدالإماممسند)3(

المناقب.في(5481)رقم(545/)الكبرىالسنن(4)

.(5935/)أحمدالإماممسند()5

.المغازيفي(0435)البخاريصحيح)6(

.(5035/)أحمدالإماممسند)7(
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فصحبتهقالخيلعلىالرجلذلكفبعثقال،عليابغضهعلىإلاأحبهلمقريشمنرجلاوأحببت

فبعث،يخمسهمنإليناابعثأن!ي!اللهرسولإلىفكتبنا،سبيافأصبنا،عليابغضهعلىإلاأصحبهما

يقطر،ورأسهفخرج،-وقسم-فخمسالسبيأفضلمنهيوصيفةالسبيوفي:قال،علياإلينا

وخمستقسمتفإني؟السبيفيكانتالتيالوصيفةإلىترواألم:قال؟هذاماالحسنأبايا:فقلنا

:قال.بهافوقعتعليآلفيصارتثم،!ي!النبيبيتأهلفيصارتثم،الخمسفيفصارت

:وأقولالكتابأقرأفجعلت:قال،مصدقافبعثني،ابعثني:فقلت!ي!اللهنبيإلىالرجلوكتب

فلا":قال!نعم:قلت:قال"؟علياأتبغض":قالوالكتاببيدي!ي!النبيفأمسك:قال،صدق

وصيفة"منأفضلالخمسفيعليآللنصيببيدهنفسيالذيفو،حبألهفازددتحبهكنتوإنتبغضه

علي.منإليأحب!ي!اللهرسولقولبعدأحدالناسفيكانفما:قال

بهتفرد.بريدةأبيغيرالحديثهذافي!ي!النبيوبينبينيماغيرهإلهلافوالذي:اللهعبدقال

عن،أبيهعن،إسحاقأبيبنيونسعن،الجوابأبيعنالحديثهذاواحدغيرروىوقد،أحمد

بناللهعبدعن:أ9(الترمذيرواهوقد.غريبوهذاالحصيببنبريدةروايةنحو،عازببنالبراء

حديثه.منإلانعرفهلاغريبحسن:وقال،بهجواببنالأحوصالجوابأبيعن،زيادأبي

عن،الرشكيزيدحدثني،سليمانبنجعفرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدأ2(الإماموقال

طالب،أبيبنعليعليهاوأمرسريةاللهرسولبعث:قالحصينبنعمرانعن،اللهعبدبنمطرف

:عمرانقال!ي!اللهرسولإلىأمرهيذكرواأنمحمدأصحابمنأربعةفتعاقد،سفرهفيشيئافأحدث

:فقالمنهمرجلفقامعليهفدخلوا:قال،عليهفسلمنا،اللهبرسولبدأناسفرمنقدمناإذاوكنا

كذافعلعلياإناللهرسوليافقال،الثانيقامثم،عنهفأعرض؟وكذاكذافعلعلياإناللهرسوليا

:فقالالرابعقامثم،وكذاكذافعلعلياإناللهرسوليا:فقالالثالثقامثم،عنهفأعرض،وكذا

دعوا":وقالوجههتغيروقدالرابععلىاللهرسولفأقبل:قال،وكذاكذافعلعليأإناللهرسوليا

."بعديمؤمنكلوليوهو،منهوأنامنيعلياإن،عليادعوا،عليادعوا،عليا

أنه:وفيهمطولالترمذيوسياق،سليمانبنجعفرعن،قتيبةعن)3(والنسائيالترمذيرواهوقد

.)4(سليمانبنجعفرحديثمنإلانعرفهلاغريبحسن:قالثم.السبيمنجاريةأصاب

المناقب.في(3725)الترمذيسنن(1)

.(-4437438/)أحمدالإماممسند)2(

الخصائص.في(8474)رقم(5132/)النسائيوسنن،المناقبفي(3712)الترمذيسنن)3(

جعفرأحاديثمنكراتمنالحديثهذاعديابنالحافظعدوقد،معروفشيعيولكنهصدوقسليمانبنجعفر)4(

ويستغربه.تحسينهعلىيقتصرأنبالترمذيحداالذيالسببهوهذاولعل،(2568/)الكاملهذا
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الجرميشقيقبنعمربنوالحسنالقواريريعمربناللهعبيدعنأ(الموصليئيعلىأبوورواه

به.سليمانبنجعفرعن،كلهممهديبنوالمعلى

صهيب،بنيوسفبنموسىبناللهعبيدأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا:سليمانبنخيثمةوقال!

منهفرأيت،مكةإلىالمدينةمنطالبأبيبنعليمعسافرت:قال!حمزةبنوهبعن،دكينعن

عليافذكرتاللهرسول!فلقيتفرجعت:قال!،منهلأنالناللهرسول!فلقيترجعتلئن:فقلتجفوة

داودأبووقال!:"بعديوليكمعليافإنلعليهذاتقولنلا":ع!ي!اللهرسول!ليفقال!،منهفنلت

قال!ع!اللهرسول!أنعباسابنعن،ميمونبنعمروعن،بلجأبيعن،شعبةعن:2(الطيالسيئ

."بعديمؤمنكلوليأنت":لعلي

بناللهعبدحدثني،إسحاقأبيعن،أبيحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا:3(أحمدالإماموقال!

كعببنتزينتعمتهعن،عجرةبنكعببنمحمدبنسليمانعن،حزمبنمعمربنالرحمنعبد

خطيبافينااللهرسول!فقامالناسعليااشتكى:قال!سعيدأبيعن-الخدريسعيدأبيعندوكانت-

بهتفرد."اللهسبيلفي"أو"اللهذاتفيلأخشينإنهفواللهعلياتشكوالاالناسأيها":يقول!فسمعته

أحمد.

،القطانزيادبنسهلأبوأخبرنا،القطانالفضلبنالحسينأبوأخبرنا:4(البيهقيالحافظوقال!

عن،بلال!بنسليمانعن،أخيحدثني،أويسأبيبنإسماعيلحدثنا،القاضيإسحاقأبوحدثنا

بعث:قال!سعيدأبيعن،عجرةبنكعببنتزينبعمتهعن،عجرةبنكعببنإسحاقبنسعد

إبلأحضرفلمامعهخرجفيمنفكنت:سعيدأبوقال!،اليمنإلىطالبأبيبنعلي!واللهرسول!

منهالكمإنما:وقال!علينافأبى-خللاإبلنافيرأيناقدوكنا-إبلناونريحمنهانركبأنسألناهالصدقة

فأدركهوفأسرعإنساناعليناأمر،راجعااليمنمنوانصرفعليفرغفلما:قال!،للمسلمينكماسهم

سعيد:أبوقال!."عليهمتقدمحتىأصحابكإلىارجع":!والنبيلهقال!حجتهقضىفلما،الحج

قدأنهاالصدقةإبلفيعرفعليجاءفلما،ففعلإياهمنعناعليكانمااستخلفهالذيسألناكناوقد

إلىوغدوتالمدينةقدمتإنعليدلهإنأما:فقلت،ولامهأمرهالذيفذم-المراكبأثررأى-ركبت

المدينةقدمنافلما:قال!،والتضييقالغلظةمنلقيناماولأخبرنهع!ي!اللهلرسول!لأذكرن!اللهرسول!

الله!رسول!عندمنخارجابكرأبافلقيتعليهحلفتكنتمالهأذكرأنأريد!ي!اللهرسول!إلىغدوت

البارحة،قدمت:قلت؟قدمتمتى:وقال!وساءلتهوساءلني،بيورحب،معيوقفرآنيفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

.)355(رقم392(1/)الموصلييعلىأبيمسند

.(36.ص)الطيالسيداودأبيمسند

الأخيشن.(1/184)-عليترجمة-دمشقتاريخوفي.(386/)أحمدالإماممسند

بطوله.ضعيفوإسناده(993-5893/)النبوةدلائل
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فحييتفدخلت"لهائذن":قال،الشهيدبنمالكبنسعدهذا:وقالع!ي!اللهرسولإلىمعيفرجع

فقلت:المسألةفأخفىأهليوعن،نفسيعنوسألني،عليهوسلمت،وحياني،جم!ي!اللهرسول!

لقيناماأعددأناوجعلتاللهرسولفابتدر،والتضييقالصحبةوسوءالغلظةمنعليمنلقينااللهرسوليا

بنسعد":وقال-قريبامنهوكنت-فخذيعلىع!ي!اللهرسولضربكلاميوسطفيكنتإذاحتىمنه

فيفقلتقال!"اللهسبيلفيجيشأنهعلمتلقدفوالله،عليلأخيكقولكبعضمهالشهيدبنمالك

أذكرهلاوالله،جرملا،أدريومااليوممنذيكرهفيماكنتأرانيألامالكبنسعدأمكثكلتك:نفسي

علانية.ولاسراأبدابسوء

ديناربنالثهعبدعن،صالحبنأبانحدثني،إسحاقبنمحمدعن.بكيربنيونسوقال

خيلهفيعليمعكنت:قال-الحديبيةأصحابمنوكان-الأسلميشالشبنعمروخالهعن،الأسلمي

قدمتفلما،نفسيفيعليهفوجدتالجفاءبعضعليفجفاني،اليمنإلىاللهرسولفيهابعثهالتي

فلما،المسجدفيجالساللهورسولهيومافأقبلت،لقيتهمنوعند،المدينةمجالسفياشتكيتهالمدينة

لقدعمروياواللهإنهأما":قالإليهجلستفلما،إليهجلستحتىإلينظر،عينيهإلىأنظرراني

علياآذىمن":فقالع!ي!اللهرسولأؤذيأنوالإسلامباللهأعوذراجعونإليهوإناللهإنا:فقلت"اذيتني

،إسحاقبنمحمدعن،سعدبنإبراهيمأبيهعن،يعقوبعن:(أحمد)1الإمامرواهوقد."اذانيفقد

.فذكرهشاشبنعمروخالهعن،نيار)2(بناللهعبدعن،معقلبنالفضلعن،صالحبنأبانعن

عن،عمربنسيفرواهوكذلك.الفضلبنأبانعن،إسحاقبنمحمدعنواحدغيررواهوكذا

ومنآذانيفقدمسلماآذىمن":!ي!اللهرسولفقال:ولفظهبهصالحبنأبانعن،سعيدبناللهعبد

."اللهآذىفقدآذاني

بنعمروعن،هبيرةبننجدةبنعقيلعن،عميربنموسىعن،الرواجنييعقوببنعبادوروى

."آذانيفقدعليااذىمنإنعمرويا":مج!ي!اللهرسولقالقالشالش

اللهعبدبنقنانحدثنا،معاويةبنمروانحدثنا،خدالشبنمحمودحدثنا:)3(يعلىأبووقال

معيورجلانأناالمسجدفيجالساكنت:قالأبيهعن،وقاصأبيبنسعدبنمصعبحدثنا،النهمي

لكمما":فقالغضبهمنباللهفتعوذت،الغضبوجههفييعرفاللهرسولفأقبل،عليمنفنلنا

."اذانيفقدعلياآذىمن؟ومالي

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده(3483/)أحمدالإماممسند

التهذيب.رجالمنالأسلمينياربناللهوعبد،خطأ،دينار:طفي

ضعيفوإسناده،(775)رقم(2901/)الموصلييعلىأبيمسند
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الطفيلأبيعن،فطرحذثنا:قالاالمعنينعيموأبومحمدبنحسينحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

غديريوميقولاللهرسولسمعمسلمامرىءكلاللهأنشد:لهمقالثمالرحبةفيالناسعليجمع:قال

فقالبيدهأخذحينفشهدوا-كثيرناسفقام-!نعيمأبوقالالناسمنكثيرفقام،قاملماسمعماخم

فهذامولاهكنتمن":قالاللهرسوليانعمقالوا"؟أنفسهممنبالمؤمنينأولىأنيأتعلمون":للناس

فقلتأرقمبنزيدفلقيتشيئانفسيفيكأنفخرجتقال."عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم،مولاه

ورواه.لهذلكيقول!واللهرسولسمعتقد؟تنكرفما.قال:وكذاكذايقولعلياسمعتإني:له

ذلك.منأتمعنهالطفيلأبيعن،ثابتأبيبنحبيبحديثمن)2(النسائي

حدثنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،الحارثبنسليمانبنمحمدحدثنا:)3(الشافعيبكرأبووقال

من:الناسانتشدعلياأنأرقمبنزيدعن،المؤذنسليمانأبيعن،الحكمعن،الملائيإسرائيلأبو

عشرستةفقام"عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم،مولاهفعليمولاهكنتمن":يقولاللهرسولسمع

حذثنا:أبيه")4(مسند"فيأحمدبناللهوعبديعلىأبووقال.فيهموكنتبذلكفشهدوارجلا

شهدت:قالليلىأبيبنالرحمنعبدعن،زيادأبيبنيزيدحدثنا،أرقمبنيونسحذثنا،القواريري

فعليئمولاهكنتمن":خمغديريوميقولاللهرسولسمعمنباللهأنشد:الناسيناشدالرحبةفيعليا

:فقالواسراويلعليهأحدهمإلىأنظركأنيبدرياعشراثنافقام:الرحمنعبدقال.فشهدقاملما"مولاه

وأزواجيأنفسهممنبالمؤمنينأولىألست":خمغديريوميقول!س!اللهرسولسمعناأنانشهد

منوعادوالاهمنوالاللهم،مولاهفعليمولاهكنتفمن":قال،اللهرسوليابلى:قلنا"؟أمهاتهم

."عاداه

بنالوليدعن،الحباببنزيدعن،الوكيعيعمربنأحمدعن،(أحمد)بناللهعبدرواهثم

:قال،فذكرهليلىأبيبنالرحمنعبدعن،العبسيالوليدبنعبيدبنسماكعن،نزار)6(بنعقبة

عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم":يقولبيدكأخذحينوسمعناهرأيناهقد:فقالوارجلاعشراثنافقام

عن-مسلمبنعيسى-واسمهالطهويداودأبورواهوهكذا."خذلهمنواخذلنصرهمنوانصر

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

صحيح.حديثوهو(4037/)أحمدالإماممسند

الخصائص.في(8464)رقم(5013/)الكبرىالسنن

والخبر.(1693/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته.العراقمسند،المحدث،إبراهيمبناللهعبدبنمحمدهو

.()126الغيلانياتكتابفي

حسن.حديثوهو(1/911)أحمدالإمامومسند(942-1/428)الموصلييعلىأبيمسند

.(خذلهمنواخذل،نصرهمنوانصر):قولهدون،حسنحديثوهو(1911/)أحمدالإماممسند

التهذيب.رجالمن؟العنسينزاربنالوليدبنوعقبة،تحريف،نيار:طفي
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ليلى،أبيبنالرحمنعبدعن،كلاهماالتغلبيعامربنالأعلىوعبد،الجمليهندبناللهعبدبنعمرو

.الطهويداودأبوعنهمابهتفردغريب:الدارقطثيقال،بنحوهفذكره

حدثنا،ومئتينتسعينسنةالمدينيكيسانبناللهعبدبنإبراهيمبنأحمدحدثنا:)1(الطبرانيوقال

عليأشهدت:قالسعدبنعميرةعن،مصرفبنطلحةعن،مسعزحدثنا،البجليعمروبنإسماعيل

رجلاعشراثنافقام؟قالمايقولخمغديريوماللهرسولسمعمناللهرسولأصحابيناشدالمنبرعلى

فعليمولاهكنتمن":يقولاللهرسولسمعواأنهمفشهدوامالكبنوأنسسعيدوأبوهريرةأبومنهم

."عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهممولاه

بناللهعبدعن،العامريعفانبنعليبنالحسنعن،الشيعيالحافظعقدةبنالعباسأبوورواه

فييقولعلياسمعنا:قالواجمميعبنزيدوعن،وهببنوسعيد،مرةبنعمروعن،قطنعن،موسى

اللهم،مولاهفعليمولاهكنتمن":قالاللهرسولأنفشهدوارجلاعشرثلاثةفقامنحوهفذكرالرحبة

."خذلهمنواخذلنصرهمنوانصر،أبغضهمنوأبغضأحبهمنوأحب،عاداهمنوعادوالاهمنوال

.؟همأشياخأيبكرأبايا:الحديثهذامنفرغحينإسحاقأبوقال

فذكرإسحاقأبيعن،شريكعن،الأوديحكيمبنعليعن،أحمد)2(بناللهعبدرواهوكذلك

.نحوه

سمعنا:قالاخيروعبدوهببنسعيدعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن:)3(الرزاقعبدوقال

فقام"مولاهفعليمولاهكنتمن":يقول!ي!اللهرسولسمعرجلأاللهأنشد:يقولالكوفةبرحبةعليا

ذلك.اللهيقولرسولسمعواأنهمفشهدوااللهرسولأصحابمنعدة

بنسعيدسمعت،إسحاقأبيعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

:قالع!ي!اللهرسولأنفشهدوااللهرسولأصحابمنستةأوخمسةفقامالناسعلينشد:قالوهب

."مولاهفعليمولاهكنتمن"

بنرياحعن،الأشجعيلقيطبنالحارثبنحسينحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا:أحمد)5(وقال

مولاكمأكونكيف:فقال:مولاناياعليكالسلام:فقالوابالرحبةعليإلىرهطجاء:قالالحارث

منواخذل،نصرهمنوانصر):قولهدون،حسنحديثوهو(2275)رقم(134-3133/)الأوسطالمعجم(1)

.(خذله

منوانصر):قولهدون،حسنحديثوهو(أحمدالإمامبناللهعبد)زوائدمنهو(1/181)أحمدالإماممسند)2(

.(خذلهمنواخذل،نصره

.(1/1225)الرزاقعبدمصنف)3(

.(5366/)أحمدالإماممسند(4)

.(5914/)أحمدالإماممسند()5
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قال"مولاههذافإنمولاهكنتمن":يقولخمغديريوماللهرسولسمعنا:قالوا؟عربقوموأنتم

.الأنصاريأيوبأبوفيهمالأنصارمننفر:قالوا؟هؤلاءمنفسألتاتبعتهممضوافلما،رياح

نحنبينا:قالالحارثبنرباحعن،حنشعن،شريكحدثنا:)1(شيبةأبيبنبكرأبووقال

؟هذامن:قالوامولايياعليكالسلام:فقالالسفرأثرعليهرجلجاءإذعليمعالرحبةفيجلوس

."مولاهفعليمولاهكنتمن":يقولاللهرسولسمعت:يوبأبوفقال

حدثني-الأسلميصالحأبيابنيعني-الربيعحدثنا،اللهعبدبنمحمدحدثنا:أحمد)2(وقال

سمعمسلمارجلااللهأنشدفقالالناسينشدطالبأبيبنعليسمعت،الأسلميزيادأبيبنزياد

.فشهدوابدريارجلاعشراثنافقام،قالماخمغديريوميقولاللهرسول

ابنأنزاذانعن،الكنديالرحيمعبدأبيعن،الملكعبدحدثنا،نميرابنحدثنا:أحمد)3(وقال

؟قالمايقولوهوخمغديريوماللهرسولشهدمن:الناسينشدوهوالرحبةفيعلياسمعت:قالعمر

."مولاهفعليمولاهكنتمن":يقولاللهرسولسمعواأنهمفشهدوارجلاعشرثلاثةفقام

مريم،أبوحدثني،حكيمبننعيمحدثنا،شبابةحدثنا،الشاعربنحجاجحذثنا:أحمد)4(وقال

"مولاهفعليمولاهكنتمن":خمغديريومقال!اللهرسولأن:عليعن،عليجلساءمنورجل

."عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم"بعدالناسفزادقال

أرقم.بنزيدعنمتعددةطرقوله،عنهاللهرضيعليعنمتعددةطرقمنهذارويوقد

أرقمبنزيدأومريمأبيعنيحدثالطفيلأباسمعت،كهيلبنسلمةعن،شعبةعنغندروقال

سمعتهقدوأنا:جبيربنسعيدقال"مولاهفعليمولاهكنتمن":ع!ي!اللهرسولقالقال-الشاكشعبة-

غريب.حسن:وقالغندرعن،بندارعن،)5(الترمذيرواه.عباسابنمنهذاقبل

ميمونعن،عبيدأبيعن،المغيرةعن،عوانةأبوحدثنا،سفيانحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

فصلاهابالصلاةفأمرخموادلهيقالبواداللهرسولمعنزلنا:أسمعوأناأرقمبنزيدقالقالاللهعبدأبي

وأ-تعلمونألستم":فقالالشمسمنسمرشجرةعلىبثوب!يواللهلرسولوظللفخطبنا:قالبهجير

عليافإنمولاهكنتفمن":قال"!بلى":قالوا"؟نفسهمنمؤمنبكلأولىأني-تشهدونألستم

.(1206/)شيبةأبيابنمصنف()1

.(188/)أحمدالإماممسند)2(

المسند.عنهناوما..الرحمنعبدأبيعن:طوفي(184/)أحمدالإماممسند)3(

المسند.زياداتمنفهوحجاجعنأحمدالإمامبناللهعبدروايةمنوهو،(1152/)أحمدالإماممسند()4

المناقب.في(3713)الترمذيسنن()5

.(4372/)أحمدالإماممسند)6(
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ميمونعن،شعبةعن،غندرعن:أحمد)1(رواهوكذا."والاهمنووالعاداهمنعاداللهم،مولاه

وحبيبالسبيعيإسحاقأبو:منهمجماعةأرقمبنزيدعنرواهوقد.أرقمبنزيدعن،اللهعبدأبي

واثلة.بنعامرالطفيلوأبوالشامياللهعبدوأبوالعوفيوعطيةالإساف

مناللهرسولقفللما:قالأسيدبنحذيفةعن،الطفيلأبيعن،خربوذبنمعروفرواهوقد

تحتهنفصلىإليهنبعثثم،حولهنينزلواأنمتقارباتبالبطحاءشجراتعنأصحابهنهىالوداعحجة

وإني،قبلهالذيعمرنصفمثلإلانبييعمرلمأنهالخبيراللطيفنبأنيقدالناسأيها":فقالقامثم

نشهد:قالوا"؟قائلونأنتمفماذا،مسؤولونوأنتممسؤولوإني،فأجيبأدعىأنيوشكأنلأظن

محمدأوأناللهإلاإلهلاأنتشهدونألستم":قال،خيرااللهفجزاكوجهدتونصحتبلغتقدأنك

اللهوأن،فيهاريبلاآتيةالساعةوأن،حقالموتوأن،حقنارهوأن،حقجنتهوأن،ورسولهعبده

اللهإنالناسأيهايا":قالثم."اشهداللهم":قال،بذلكنشهدبلى:قالوا"؟القبورفيمنيبعث

وعادوالاهمنوالاللهم،مولاهفهذامولاهكنتمنأنفسهممنبهمأولىوأناالمؤمنينمولىوأنامولاي

بصرىبينمماأعرضحوضالحوضعلىواردونوإنكمفرطكم)2(إنيالناسأيها":قالثم"عاداهمن

كيففانظرواالثقلينمنعليهتردونحينسائلكموإني،فضةمنقدحانالنجومعددآنيةفيهوصنعاء

تضلوالابهفاستمسكوابأيديكموطرفاللهبيدطرفهسبباللهكتابالأكبرالثقل؟فيهماتخلفوني

."الحوضعلييرداحتىيفترقالنأنهماالخبيراللطيفنبأنيقدفإنهبيتيأهلوعترتي)3(،تبدلواولا

ذكرنا.كمامعروفطريقمنبطوله(عساكر)4ابنرواه

بنالبراءعن،ثابتبنعديعن،جدعانبنزيدبنعليعن،معمرأنا:)5(الرزاقعبدوقال

ألست":قالاجتمعنافلما،يناديمناديابعثخمغديرنزلناحتىاللهرسولمعخرجنا:قالعازب

بلى:قلنا"؟أمهاتكممنبكمأولىألست":قال!اللهرسوليابلى:قلنا"؟أنفسكممنبكمأولى

ألستألست":قال!اللهرسوليابلىقلنا"؟ابائكممنبكمأولىألست":قال:اللهرسوليا

"عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهممولاهفعليمولاهكنتمن":قالاللهرسوليابلى:قلنا؟"ألست

)6(ماجهابنرواهوكذا.مؤمنكلولياليومأصبحتطالبأبيبنيالكهنيئأ:الخطاببنعمرفقال

.(4372/)أحمدالإماممسند(1)

.(3434/)النهاية.متقدمكمأي:فرطكم)2(

.وأولادهوعليأولادهوهمالأقربونبيتهأهلوقيلالمطلبعبدبنو!مالنبيوعترة،أقاربهأخصالرجلعترة)3(

.(3177/)النهاية

.(245/)-عليترجمة-دمشقتاريخ()4

.(48-247/)-عليترجمة-دمشقتاريخفيوهو.الرزاقعبدمصنففيأجدهلم)5(

السنة.في(161)ماجهابنسنن)6(
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به.البراءعن،ثابتبنعديعن،العبديهارونوأبيزيدبنعليعن،سلمةبنحمادحديثمن

به.البراءعن،إسحاقأبيعن،الحضرميعثمانبنموسىرواهوهكذا

عنه،طرقوله،اللهعبدبنوجابر،اللهعبيدبنوطلحة،سعدعنالحديثهذارويوقد

وله،هريرةوأبي،الخطاببنوعمر،اللهعبدبنوجرير،جنادةبنوحبشي،الخدريسعيدوأبي

بناللهعبدحدثنا:)1(البغداديالخطيببكرأبوالحافظقالالذيالطريق-أغربهاوهي-منهاطرقعنه

،الخلالأيوببنموسىبنحبشوننصرأبوأنا،الحافظعمربنعليأنا،بشرانبنمحمدبنعلي

عن،الوراقمطرعن،شوذبابنعن،القرشيربيعةبنضمرةحدثنا،الرمليسعيدبنعليحدثنا

شهراستينصياملهكتبالحجةذيمنعشرةثمانييومصاممن:قالهريرةأبيعن،حوشببنشهر

بلى:قالوا؟"المؤمنينوليألست":فقالطالبأبيبنعليبيد!النبيأخذلماخمغديريوموهو

طالبأبيبنيالكبخبخ:الخطاببنعمرفقال"مولاهفعليمولاهكنتمن":قال!اللهرسوليا

صامومن(3:المائدةا!هوديمبهتملكتمأكمقتاليؤم):وجلعزاللهفأنزل.مسلمكلومولىمولايأصبحت

الخطيب:قال.بالرسالةجبريلنزليومأولوهوشهراستينصياملهكتبرجبمنوعشرينسبعةيوم

بنالعباسبناللهعبيدبنأحمدعليهتابعهوقد،بهتفردإنهيقالوكانحبشونبروايةالحديثهذااشتهر

الشامي.سعيدبنعليعن،التبريبابنالمعروفمهرانبنسالم

طريقمنمثلهوردوقد!ودينكتملكتمأكمقتاليؤم):فيهنزلقولهمنها.وجوهمننكارةوفيه:قلت

فيثبتكماعرفةيومذلكنزلوإنما،أيضايصحولاالخدريسعيدأبيعن،العبديهارونابن

.تقدموقدالخطاببنعمرعن)2(الصحيحين

والأسانيد"مولاهكنتمن"السلامعليهقولهفيذكرنامنغيرالصحابةمنجماعةعنرويوقد

ضعيفة.إليهم

الطيرحديث

ذلك:منشيءإلىنشيرونحننظرمنهاكلوفيمتعددةطرقولهفيهالناسصنفقدالحديثوهذا

،السديعن،عمربنعيسىعن،موسىبناللهعبيدحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنا:)3(الترمذيقال

.الخلالموسىبنحبشونترجمةفي(8092/)بغدادتاريخ(1)

منرجلأأن:الحديثونص.التفسيرفي(3،5)(1703)ومسلم،الإيمانفي(45)البخاريصحيح)2(

.عيدااليومذلكلاتخذنااليهودمعشرعلينانزلتلوتقرؤونهاكتابكمفياية؟المؤمنينأميريا:لعمرقالاليهود

علىفيهنزلتالذيوالمكاناليومذلكعرفناقد:عمرقال!...ديخغلغأكمقتاتوم):قال؟ايةأي:قال

الجمعة.يومبعرفةقائموهو:ع!ي!النبي

المناقب.في(1372)الترمذيسنن)3(
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الطير"هذامنمعييأكلإليكخلقكبأحبائتنياللهم":فقالطير!ي!النبيعندكان:قالأنسعن

وقد:قال،الوجههذامنإلاالسديحديثمننعرفهلاغريب:الترمذيقالثم.معهفأكلعليفجاء

أنس.عنوجهغيرمنروي

به.عمربنعيسىعن،الملكعبدبنمسهرعن،حمادبنالحسنعن:)1(يعلىأبورواهوقد

حدثنا،مثنىبناللهعبدحدثنا،الضبعيسليمانبنجعفرحدثنا،بشيربنقطنحدثنا:يعلىأبووقال

فقال،وضيافهبخبزهمشويحجلاللهلرسولأهدي:قالمالكبنأنسعن،أنسبناللهعبد

اجعلهاللهم:عائشةفقالت"الطعامهذامنمعييأكلإليكخلقكبأحبائتنياللهم":!ي!اللهرسول

أنس:قال،عبادةبنسعداجعلهاللهم:وقلت:أنسوقال،أبياجعلهاللهم:حفصةوقالت،أبي

فإذافخرجتبالبابحركةسمعتثمفانصرفحاجةعلى!ي!اللهرسولإن:فقلتبالبابحركةفسمعت

فسمععليفسلمبالبابحركةسمعتثمفانصرفحاجةعلى!ي!اللهرسولإن:فقلت،بالبابعلي

:فقالفأخبرته!يواللهرسولإلىفجئتعليهوفإذافخرجت؟هذامنأنظر:فقالصوتهع!يواللهرسول

."والاهمنوالاللهم":!ي!اللهرسولفقال،"فدخللهفأذنتعلييدخللهائذن"

بنوحميدالصفارأحمدبنمحمدعن،الحافظعليأبيعن:")2(مستدركه"فيالحاكمورواه

عن،حسانبنيحىعنثنا،طيبةأبيبنعياضبنأحمدبنمحمدعن،كلاهماالزياتيونس

هذا:الحاكمقالثم.غريبإسنادوهذا،فذكرهأنسعن،سعيدبنيحيىعن،بلالبنسليمان

غيرهذاعياضبنأحمدبنمحمدعلاثةأبافإن:نظرفيهوهذا.ومسلمالبخاريشرطعلىالحديث

تفرد:قالثم)3(الطبرانيالقاسمأبوعنهرواهوممن،أبيهعنجماعةعنهالحديثهذاروىلكنمعروف

أعلم.والله،أبيهعنبه

اللهعبدأبوالكبيرالحافظشيخناقال.نفساثلاثينمنأكثرأنسعنرواهوقد:الحاكمقال

إليه.الإسناديصحبثقةفصلهم:الذهبي

واللهلا:اللهعبدأبوشيخناقال.وسفينةسعيدوأبيعليعنالروايةوصحت:الحاكمقالثم

ذلك.منشيءصحما

أنسعن،البنانيثابتعن-مجهولوهو-القصارثابتبنإبراهيمطريقمن)4(الحاكمورواه

فذكر،عليسبعناسكت:أنسفقال.عليايسبفجعلالحجاجمحمدبندخل:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(5204)رقم(7501/)الموصلييعلىأبيمسند

.(131-3013/)الصحيحينعلىالمستدرك

.(434-2424/)الأوسطوالمعجم(425-1/253)الكبيرالمعجم

.(3131/)الصحيحينعلىالمستدرك
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الحديثين.هذينغير"مستدركه"فيالحاكميوردلم.ومتناسندأمنكروهومطولاالحديث

بنالملكعبدعن،الأزرقإسحاقعن،الواسطيخالدبنعمارعن:حاتمأبيابنرواهوقد

الحاكم.إسنادمنأجودوهذا.أنسعن،سليمانأبي

مالك.بنأنسعن،المسيببنسعيدعن،زيدبنعليعن،العلاءأبوزيادبناللهعبدورواه

الطير"هذامنمعييأكلإليكخلقكبأحبائتنياللهم":فقالمشويطير!ي!اللهلرسولأهدي:فقال

.نحوهفذكر

أنس،عن،الحسنعن،سعدبنموسىعن،عمربنحفصعن:مصفىبنمحمدورواه

.فذكره

.بنحوهأنسعن،قتادةعن،دعلجبنخليلعن،الشاميالحسنبنعليورواه

.فذكرهأنسعن،الطويلعثمانعن،زهيرعن،الورتنيسيزيدبنأحمدورواه

مالكبنأنسحدثني،خلفأبيميمونعن،العزيزعبدبنسكينعن،موسىبناللهعبيدورواه

العزيز.عبدبنسكينبهتفردخلفأبيميمونحديثمن:الدارقطنيقال،فذكره

أنس.عن،عديبنالزبيرعن،الحسينبنبشرعن،قتيبةبنيوسفبنالحجاجورواه

نأ،زيادبنالعزيزعبدعن،الجارودبنالمضاءحدثنا،الفيضبنإسحاقيعقوبابنورواه

طائر!ؤللنبيأهدي:فقالطالبأبيبنعليعنفسألهالبصرةمنمالكبنأنسدعايوسفبنالحجاج

.فذكره."معييأكلإليكالخلقبأحبائتنياللهم":فقالوصنعفطبخبهفأمر

حدثنا،نجيحبنالعباسبنمحمدبكرأبوأنا،بكرأبيبنالحسنأنا:)1(البغداديالخطيبوقال

.فذكرهأنسعن،الهنديأبيعن،عاصمأبوحدثنا،اللهعبدأبوالنحويالقاسمبنمحمد

.فذكرهمالكبنأنسعن،سليمبنمحمدعن:الحاكمورواه

حدثنا،ثقةسلعبنالملكعبدبنمسهرحدثنا،الوراقحمادبنالحسنحدثنا:)2(يعلىأبووقال

:فقالطائرعندهكان!ي!اللهرسولأن(مالكبنأنسعنأالسديإسماعيلعن،عمربنعيسى

جاءثم.فردهعمرجاءثم،فردهبكرأبوفجاء"الطيرهذامنمعييأكلإليكخلقكبأحبائتنياللهم"

له.فأذنعليجاءثم،فردهعثمان

حدثنا،عديبنيوسفحدثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدحدثنا:عقدةبنالقاسمأبووقال

!ماللهلرسولأهدي:قالمالكبنأنسعن،عميربنالملكعبدحدثنا،الكوفيالمختاربنحماد

الضرير.خلادبنالقاسمبنمحمدترجمةفي(3171/)بغدادتاريخ(1)

.()طمعلتلتقيوتعود(أ)النسخةانقطاعينتهياللفظةهذهوعند(601-7501/)الموصلييعلىأبيمسند)2(
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البابفدقعليفجاء:قال."معييأكلإليكخلقكبأحبائتنياللهم":فقاليديهبينفوضعطائر

فضربالرابعةفجاء،ثلاثاذلكفعلحتىحاجةعلىاللهرسولإنفقلت،عليأنا:فقال؟ذامنفقلت

فقال،أنسفيحبسنيمراتثلاثجئتقد:فقال"؟حبسكما":!ي!النبيفقالفدخلبرجلهالباب

قومي.منرجلايكونأنأحبكنت:قلتقال"؟أأنسياأذلكعلىحملكما":!ي!النبي

الحسينبنإبراهيمعن،الدقاقيعقوبعن،يزيدبنعبدانعن،النيسابوري)1(الحاكمرواهوقد

،فذكرهأنسعن،عميربنالملكعبدبنسليمانبنحسينعن،نافعبنالربيعتوبةأبيعن،الشامي

.الإسنادبهذاإلانكتبهلم:الحاكمقالثم

عن-الكوفةأهلمن-رجلإسماعيلعن،نبهانبنالحارثحديثمن2(عساكزابنوساقه

.فذكرهمالكبنأنس

أخيسليمانأبيإسماعيلبنبشير)3(بنالحكمعن،المهرقانيعمربنحفصحديثومن

بنسليمانحديثومن.فذكرهأنسعن،سليمانأبيبنالملكعبدعن،الرازيسليمانبنإسحاق

حدثنا:يعلىأبووقال.فذكرهأنسعن،العقيليحذيفةأبيعن،السلميعليبنمحمدعن،قرم

!ي!اللهرسولإلىأيمنأمأهدت:قالأنسعن،الملائيمسلمحدثنا،فضيلابنحذثنا،هشامأبو

فقلت:،فاستأذنعليفجاءأنسقال"الطيرهذامنمعييأكلتحبهبمنائتنياللهم":فقالمشويأطيرا

هو:فقلتفاستأذنعادثم،فرجعحاجتهعلىهو:فقلتفاستأذنعادثمفرجع،حاجته)4(علىهو

يديهبينموضوعوهوفدخل"لهإئذن":فقالصوته!ي!النبيفسمعفاستأذنعادثم،فرجعحاجتهعلى

شيخناوقال.ومقالضعففيهمنهاوكل،مالكبنأنسعنمتعددةطرقفهذه،اللهوحمدمنهفأكل

ويروى-ذكرناممانحوأمتعددةطرقاأوردمابعدالحديثهذافيجمعهجزءفي-الذهبي)5(اللهعبدأبو

ودينار،عبيدبنخالدعصاموأبي،يوسفبنحجاجعنمظلمةأوباطلةوجوهمنالحديثهذا

،البكريميسرةبنوسعد،المنذربنوزياد،العبسيوزياد،الثقفيمحمدبنوزياد،كيسان)6(أبي

بنوطلحة،محارببنوصباح،وردانبنوسلمة،الأميرعليبنوسليمان،التيميوسليمان

الضرير،الثقفيحفصأبيبنوعمر،راشدبنوعمر،عامربنالأعلىوعبد،الزنادوأبي،مصرف

)2(

)3(

)4(

)6(

.المستدركفيالسندبهذاأجدهلم

.(2013/)-عليترجمة-دمشقتاريخ

التهذيب.رجالمنإسماعيلبنوبشير.تحريف؟شبير:طفي

حاجة.فيهو:أفي

أثرلاأنويبدوالمقدمةفيكتبهقائمةضمن"الطيرحديثعلىالكلام"الجزءهذاللذهبيالسيركتابمحققذكر

له.

نكيس.:أفي
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بنوعيسى،رافعأبيبنوعلي،الطويلوعثمان،الثقفييحيىبنوعمر،البجليسليمبنوعمرو

بنوفضيل،عليبنوعباس،الذهنيوعمار،الصمدعبدبنوعباد،العوفيوعطية،طهمان

بنعمروبنومحمد،والزهري،الباقرعليبنومحمد،جبربنوكلثوم،جندببنوقاسم،غزوان

الطويل،وموسى،مهرانبنوميمون،جحادةبنومحمد،الثقفيمالكبنومحمد،علقمة

،()1الجرافخلفأبيوميمون،أنسبنومعلى،الحميدعبدبنومنصور،السلميجابربنوميمون

مولىونافع،الجهنياللهعبدبنوموسى،جعفربناللهعبدبنومعاوية،خالدبنومطرخالدأبووقيل

،سفيانبنويزيد،حيانبنويونس،إبراهيمبنويوسف،مالكبنأنسبنوالنضر،عمرابن

الواسطي،حمزةوأبي،السبيعيداودوأبي،الحكموأبي،المليحوأبي،حبيبأبيبنويزيد

نفسأ)2(وتسعونبضعةالجميع:الجميعذكرأنبعدقالثم،هدبةبنوإبراهيم،العقيليحذيفةوأبي

واهية.طرقوغالبها،مفتعلةمختلقةطرقوأردؤها،ضعيفةغرائبأقربها

قالا:الموصلييعلىوأبوالبغويالقاسمأبوفقال؟!يماللهرسولمولىسفينةحديثمنرويوقد

مولىسفينةعن،البجليثابتعن،خالدأبيبنمطيرحدثنا،أرقمبنيونسحدثنا،القواريريحدثنا

البيتفييكنولم-(!ي!النبيإلىأرغيفينبينطائرينالأنصارمنامرأةأهدت:قال!يماللهرسول

الأنصارمنامرأةلكأهدتقداللهرسوليا:فقلت.بغدائهفدعالمخي!اللهرسولفجاء-أنسوغيرغيري

فجاء"رسولكوإلىإليكخلقكبأحبائتنياللهم":!ي!اللهرسولفقالإليهالطائرينفقدمت،هدية

ورفعالبابضربثم،الحسنأبوقال؟هذامن:فقلتخفيا(ضربأأالبابفضربطالبأبيبنعلي

معهفأكللهففتحت"لهافتح":قال.طالبأبيبنعلي:قلت"هذامن":اللهرسولفقالصوته

.فنيا)3(حتىالطيرينمن!واللهرسول

سعيدبنإبراهيمحدثنا:صاعدبنمحمدبنيحيىمحمدأبوفقال؟عباسابنعنوروي

بنداودعن،شعيببنمحمدعن،قرمبنسليمانحدثنا،محمدبنحسينحدثنا،الجوهري

:فقالبطائرأتيع!ي!النبيإن:قالعباسابنجدهعن،أبيهعن،عباسبناللهعبد()4(بنعليأ

."وإلياللهم":فقالعليفجاء"ورسولهاللهيحبهبرجلائتنياللهم"

علي،بنعمربنمحمدبناللهعبدبنعيسىحدثنا:)3(يعقوببنعبادفقالنفسهعليعنوروى

فوضعت،الحبارىلهيقالطير!يماللهلرسولأهدي:قالعليعن،جدهعن،أبيهعن،أبيحدثني

الحراني.خلفأبووميمون:أفي(1)

.وسبعون:أفي2()

.حذفناه،والبغوييعلىأبيلسندتكرار:أفي)3(

التهذيب.رجالمن؟اللهعبدبنعليبنداود()4

.(701-2601/)-عليترجمة-دمشقتاريخ)5(
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خلقكبأحبائتنياللهم":قالثماللهإلىيده!ي!النبيفرفع-يحجبهمالكبنأنسوكان-يديهبين

ثمفرجع)1(حاجتهعلىاللهرسولإن:أنسلهفقالفاستأذنعليفجاءقال."الطيرهذامعييأكلإليك

اللهم":!ي!اللهرسولراهفلما،فأدخله،عليفجاءالثالثةدعاثم،فرجع،الدعاء!ي!اللهرسولأعاد

الحسنأبايا:فقلتعلياسمعت:أنسقالعليوخرج.الثهرسولأكلفلما،معهفأكل."وإلي

ليواستغفراللهفحمد!ي!النبيمنكانبمافأخبرته،بشارةعنديوإنذنباإليكليفإن،لياستغفر

.إياهبشارتيعندهذنبيأذهب،عنيورضي

كاتبصالحبناللهعبدطريقمن:عساكر)2(ابنأوردهالأنصارياللهعبدبنجابرحديثومن

بطوله.فذكرهجابرعن،المنكدربنمحمدعن،لهيعةابنعن،الليث

سعيدأبيحديثمنأ)3(الحاكموصححه،الخدريسعيدأبيحديثمنأيضارويوقد

.ضعفاءوفيهمظلمإسنادهولكن،الخدري

مظلم،إليهوالإسنادمرةبنيعلىحديثومن،أيضايصحولاجنادةبنحبشيحديثمنوروى

مصنفاتالحديثهذافيالناسجمعوقد.(مظلمطريقهبلأبصحيحوليسنحوهرافعأبيحديثومن

اللهعبدأبوشيخنارواهفيماحمدانبنأحمدبنمحمدطاهرأبووالحافظ،مردويهبنبكرأبومنهممفردة

التاريخ،صاحبالمفسرالطبريجريربنجعفرلأبيوألفاظهطرقهجميعفيمجلدافيهورأيت،الذهبي

)4(وبالجملة.المتكلمالباقلانيبكرأبيللقاضيومتناسنداوتضعيفهردهفيكبيرمجلدعلىوقفتثم

أعلم.والله،طرقهكثرتوإننظرالحديثهذاصحةمنالقلبففي

:علي)5(فضلفياخرحديت

بناللهعبدحدثنا،عديبنزكرياحدثنا،الأسديموسىبنبشرحدثنا:الشافعيبكرأبوقال

إلى!راللهرسولمعخرجت:قالاللهعبدبنجابرعن،)6(عقيلبنمحمدبناللهعبدعن،عمرو

فقالمرشوشلهاصورتحت!ي!اللهلرسولففرشت)7(الإسرافلهيقال.لهانخلفيالأنصارمنامرأة

أهلمنرجليأتيكمالان":قالثم،بكرأبوفجاء"الجنةأهلمنرجليأتيكمالآن":!ي!اللهرسول

من(أرأسهمطأطئارأيتهفلقد:قال"الجنةأهلمنرجليأتيكمالآن":قالثم،عمرفجاء"الجنة

حاجة.:أفي()1

.(601-2501/)-عليترجمة-دمشقتاريخ)2(

.(3131/)الصحيحينعلىالمستدرك)3(

الجملة.وفي:أفي(4)

.أفيبياضالسطرمكان)5(

جابر.عناللهعبدبنجابربنوعقيلمحمدبناللهعبد:أفي)6(

.الأسواف:أفي)7(
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ذبحتالأنصاريةإنثم،عليفجاء"علياجعلتهشئتإناللهم":يقولثمالصورتحترأسه

فلما،توضأناولاتوضأماوصلينايصليقامالظهرحضرتفلماوأكلنافأكلوصنعتهاشاة!اللهلرسول

توضأنا.ولاتوضأوماصلىالعصرحضرت

اخر:حديث

الشيباني،عن،أبيهعن،غنيةأبيابنحدثنا،الكوفيحمادبنالحسنحدثنا:)1(يعلىأبوقال

أحبكانرجلارأيتما:فقالتعليعنفسألتهاعائشةعلىأبيمعدخلت:قالعمير)2(بنجميععن

الشيعةمنواحدغيررواهوقد.امرأتهمن!يواللهرسولإلىأحبكانتامرأةولا،منه!يواللهرسولإلى

به.عميربنجميععن

آخر:حديث

اللهعبدأبيعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،بكيرأبيبنيحيىحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

أو-اللهمعاذ:قلت؟فيكم!اللهرسولأيسب:ليفقالتسلمةأمعلىدخلت:قال)4(الجدلي

."سبنيفقدعلياسبمن":يقول!يواللهرسولسمعت:قالت-نحوهاكلمةأواللهسبحان

منبجيلةمن-البجليالرحمنعبدبنعيسىعن،موسىبناللهعبيدعن:)5(يعلىأبورواهوقد

علىفيكماللهرسولأيسب":سلمةأمليقالت:قال)4(الجدلياللهعبدأبيعن،السديعن-سليم

كان!يواللهرسولأنفأشهد؟أحبهومنعلييسبأليس:قالت؟ذلكوأنى:قلت:قال"؟المنابر

يحبه.

نأسعيدوأبيجابروحديثحديثهامنوردوقد.سلمةأمعنالوجههذاغيرمنرويوقد

يحتجلاضعيف!كلهاأسانيدهاولكن"ويبغضكيحبنيأنهزعممنكذب":لعليقال!اللهرسول

بها.

اخر:حديث

:قالحبيشبنزرعن،ثابتبنعديعن،الأعمشعن،الثوريأخبرنا:)6(الرزاقعبدقال

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

ضعيف.وإسناده،(4857)رقم(8027/)الموصلييعلىأبيمسند

يعلى.أبيلمسندموافقهناوما.خطأ؟عميرعنجميع:أفي

.(6323/)أحمدالإماممسند

يعلى.أبيومسندأمنهناوما،محرف،"البجلي":طفي

.(1307)رقم(445-12444/)الموصلييعلىأبيمسند

.(192)رقم(هـ125/)الموصلييعلىأبيمسندفيوالمتنالسندبهذاوهو،الرزاقعبدمصنففيأجدهلم
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يبغضكولامؤمنإلايحبكلاأنهإلي!النبيلعهدإنهالنسمةوبرأالحبةفلقوالذي:يقولعلياسمعت

الأعمش.عن،ووكيععميرابنعن،(أحمد)1ورواه.منافقإلا

موسىبناللهوعبيد)2(الخريبيداودبناللهوعبدفضيلبنومحمدمعاويةأبورواهوكذلك

به.الأعمشعن(وغيرهمأالرمليعيسىبنويحيىالمورع)3(بنومحاضر

.عن)3(")4(صحيحه"فيمسلموأخرجه

.فذكرهعليعن،ثابتبنعديعن،شعبةعن،حسانبنغسانورواه

علي.عنوجهغيرمنرويوقد

أعلم.والله،ذلكمنالصحيحهوأوردناهالذيوهذا

)7(بناللهعبدعن،فضيلبنمحمدحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

:تقولسلمةأمسمعت:)8(قالت،أمهعن،الحميريمساورحدثني،نصرأبيبنالرحمنعبد

."منافقيحبكولامؤمنيبغضكلا":لعلييقول!يواللهرسولسمعت

يصح.ولااخربلفظسلمةأمعنالوجههذاغيرمنرويوقد

مصعب،بنسوارحدثنا،إبراهيمبنعمرحدثنا،بزيغبنعليبنالحسنعن،عقدةابنوروى

آمنأنهزعممن":يقولع!يماللهرسولسمعتمسعودبناللهعبدعن،الخرازيحيىعن،الحكمعن

أعلم.والله،يثبتلامختلقالإسنادبهذاوهذا"بمؤمنليسكاذبفهوعليايبغضوهوبهجئتوبمابي

مريمأباسمعت،الخرازبنعليعن،الوراقمحمدبنسعيدحدثني:عرفةبنالحسنوقال

وصدقأحبكلمنطوبى":لعلييقول!يوالنبيسمعت:يقولياسربنعمارسمعت(يقولأالثقفي

."فيكوكذبأبغضكلمنوويل،فيك

.(1128/)أحمدالإماممسند(1)

.(9346/)النبلاءأعلامسيرفيالخريبيوترجمة،تحريفوكلاهما،الحربي:طوفي،الحوني:أفي)2(

.(152)التهذيبتقريبعنالضبط)3(

.الإيمانفي(131)(78)مسلمصحيح)4(

بنيحيىعنأيضاورواه.الأعمشعنمعاويةوأبيوكيععنشيبةأبيابنعنمسلمرواهوإنما:الأصلفيبياض)5(

به.الأعمشعنيحيى

.(6292/)أحمدالإماممسند)6(

خطأ.وهو،اللهعبيد:طفي)7(

المسند.عنهناوما؟قالأبيهعن:ط،أفي)8(
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لها.أصللاموضوعةكثيرةأحاديثالمعنىهذافي(روي)1وقد

،الزهريعن،معمرأنا،الرزاقعبدحدثنا:الأزهربنأحمدالأزهرأبيعن،واحدغيروقال

الدنيافيسيدأنت":فقالعليإلىنظرلمج!ي!اللهرسولأنعباسابنعن،)2(اللهعبدبناللهعبيدعن

بغيضوبغيضكأبغضنيفقدأبغضكومن،اللهحبيبوحبيبكأحبنيفقدأحبكمن،الاخرةفيوسيد

.")4(بعديمنأبغضكلمن)3(والويل،الله

:قالعليعن،ناجذبنربيعةعن،صادقأبيعن،حصيرةبنالحارثعنأيضاواحدغيروروى

)5(وأحبته،أمهبهتواحتىيهودأبغضتهمثلأمريمبنعيسىمنفيكإن":فقالاللهرسولدعاني

مفرطمطرمحباثنانفييهلكوإنهألا:عليقال"لههوليسالذيبالمنزلأنزلوهحتىالنصارى

ولكني،إلييوحىولابنبيلستوإنيألا،يبهتنيأنعلىشنانييحملهومبغض.فيليسبمايقرظني

)"(أحببتمفيماطاعتيعليكمفحق)6(اللهطاعةمنأمرتكمفما،استطعتمانبيهوسنةاللهبكتابأعمل

.أحمد)8(بناللهعبدلفظ،وكرهتم

:،آخرحديثأ

عن،الأعمشعن،مسهربنعليحدئنا،الحميدعبدبنيحيىحدثنا.سفيانبنيعقوبقال

لي.وهذالكهذاقلتالقيامةيومكانإذا،النارقسيمأنا:قالعليعن،عبايةعن،طريفبنموسى

حديثهليسمنهأقلوعبايةابئقةوليسأيعدلهمنإلىيحتاجضعيفطريفبنوموسى:يعقوبقال

)9(ء
نسيتإذا:الأعمشلهفقالاالحديثأبهذاتحديثهعلىالأعمشلاممعاويةأباأنوذكر.بسيء

ذلك.تصديقهمفيلهموالتنقيصبالروافضالاستهزاءسبيلعلىرواهإنماالأعمشإن:ويقال،فذكروني

فليسالحوضعلىالساقيهوعلياأن،منهمكثيربينمشهورهوبلالعوامبعضيتوهمهوما:قلت

.الناسيسقيالذيهولمج!ي!اللهرسولأنثبتوالذي،عليهيعتمدمرضيطريقمنيجىءولمأصلله

.ورد:أفي(1)

خطأ."اللهعبيدبناللهعبد":طفي)2(

الحديث.تخريجلمصادرالموافقوهوأمنهناوما"وويل":طفي)3(

تماموانظر،الوضعمنببعيدلي!س،منكرهو:وقال(127)3/والحاكم،()4751الأوسطفيالطبرانيأخرجه()4

.(68)5/الخطيبتاريخعلىمعروفعوادبشارالدكتورتعليقفيتخريجه

أحمد.مسندفيلماموافقهناوما،البراغيثأكلوهلغةعلىوأحبوه:طفي()5

أحمد.ومسندأمنألبتناهوما،"حق":طفي)6(

أحمد.مسندفيلماموافقهناوما،اختلفتم:أفي)7(

.(016)1/أحمدمسند)8(

حديثه.بشيءلي!س:طفي()9
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وصالح،البراقعلىاللهرسول،أربعةإلاراكباالقيامةيوميأتيأحدليسأنهفيالواردالحديثوهكذا

بالتهليل.صوتهرافعاالجنةنوقمنناقةعلىوعلي،العضباءعلىوحمزة،ناقتهعلى

ذلكونحو،بعلي)1(أعطني،بعليخذ:أحدهميقولبعلياليمينمنالناسأفواهفيماوكذلك

منوهو،)2(الوجوهمنشيءمنيصحولاومقالاتهمالروافضنزعاتمنذلكبل،لهأصللاذلككل

.أشركفقداللهبغيرحلفومن،الموتعندالإيمانسلبذلكاعتادمنعلىويخشىالرافضةوضع

اخر:حديث

عن،سلمةبناللهعبدعن،مرةبنعمروحدثنا،شعبةعن،يحىحدثني:أحمد)3(الإمامقال

كانوإن،فأرحنيحضرقدأجليكانإناللهم:أقولوأناوجعوأناءلمجي!اللهرسولبيمر:قالعلي

:وقالبرجلهفضربني،عليهفأعدت"؟قلتما":قال.فصبرنيبلاءكانوإن،عنيفارفعاجلا

بعد.الوجعذلكاشتكيتفما"اشفهأوعافهاللهم":فقالعليهفأعدت"؟قلتما"

اخر:حديث

راشدأبيعن،الأزديعمرأبوحدثنا،موسىبناللهعبيدحدثنا:وارة)4(بنمسلمبنمحمدقال

فينوحوإلى،علمهفيآدمإلىينظرأنأرادمن":ع!ي!الثهرسولقالقالالحمراءأبيعن،الحراني

إلىفلينظر()بطشهفيموسىوإلى،زهدهفيزكريابنيحيىوإلى،)5(حلمهفيإبراهيموإلى،فهمه

.إسنادهيصحولاجدامنكر(حديثأوهذا"طالبأبيبنعلي

:)7(الشمسردفياخرحديث

إعادته.عنلهفأغنىوألفاظهبأسانيدهالنبوةدلائلفيذكرناهقد

اخر:حديث

الأجلح،عن،فضيلبنمحمدحدثنا،الكوفيالمنذربنعليحدثنا:)8(الترمذيعيسىأبوقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لآ)8

أعط.:أفي

الرافضة.وضعمنذلكبل،البتةالوجوههذهمنشيءيصحولا

حسن.وإسناده،(1/83)أحمدالإماممسند

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأوهو،دارةبنمسلم:والمطبوعالأصلفي

حكمه.في:أفي

بطشته.:أفي

.ذكرناهجدأضعيفصلىحتىالشمسفيحديث:أفي

المناقب.في(3726)الترمذيسنن
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طاللقد:الناسفقالفانتجاه)1(الطائفيومعلياع!ج!اللهرسولدعا:قالجابرعن،الزبيرأبيعن

حسنحديثهذا:قالثم"انتجاهاللهولكنانتجيتهما":!اللهرسولفقال،عمهابنمعبنجواه

الأجلح.عنفضيلابنغير(عنهأرواهوقدالأجلححديثمنإلانعرفه)2(لاغريب

أمرنياللهأنأراديكونوقد:قلتأ0معهأنتجيأنأمرنياللهأن"انتجاهاللهولكن":قولهومعنى

.(أعلمللهوا.(ته)3بمناجا

اخر:حديث

عن،عاصمأبوحدثنا،واحدوغيرإبراهيمبنويعقوببشاربنمحمدحدثنا:4(الترمذبقال

بعث:قالتعطيةأمحدثتني،6(شراحيلأمحدثتني،د(صبحبنجابرعن،الجراحأبي

حتىتمتنيلااللهم":يقوليديه)7(رافعاع!ج!اللهرسولفسمعت:قالتعليفيهمجيشا!اللهرسول

.(الوجههذامننعرفهإنماغريبأحسنحديثهذا:قالثم"علياتريني

اخر:حديت

عن،يسافبنهلالعنأخبرناحصين:قال،عاصمبنعليحدثنا:8(أحماالإمامقال

خطباءفأقام:قال،شعبةبنالمغيرةاستعملالكوفةمنمعاويةخرجلما:قالالمازنيظالمبناللهعبد

بيديوأخذفقامفغضب:قالنفيلبنعمرو)9(بنزيدبنسعيدجنبإلىوأناقال،عليفييقعون

فأشهدالجنه113(أهلمنرجلبلعنيأمرالذي،لنفسهالظالمالرجلهذاإلىترىألا:فقالأ(فتبعتا.

قالقال؟ذاكوما:قلت:قال،آثملمالعاشرعلىشهدتولو،الجنةأهلمنأنهمالتسعةعلى

:فقال؟هممن:قلتقال"شهيدأوصذيقأونبيإلاعليكفليسحراءاثبت":!اللهرسول

،عوفبنالرحمنوعبد،وطلحة،والزبير،وعلي،وعثمان،وعمر،بكروأبو،اللهرسول

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

.(552/)النهاية.المناجاةهو:الانتجاء

.يعرفلا:أفي

نهايته.فيالأثيرابنرجحهماوهو

المناقب.في(3737)الترمذيسنن

.محرف"صبيح":طفي

.الترمذيجامعولاأفيليستأميولفظة"شرحبيلأمأمي":طفي

يديه.معيقولع!ييهاللهرسولفسمعت:أفي

حسن.وإسناده،(1/918)أحمدالإماممسند

.(1124/)النبلاءأعلامسيرفينفيلبنعمروبنزيدبنسعيدوترجمة،خطأ؟عمر:طفي

كالمسند.هناوما؟وتبعته:طفي

خطأ.؟الكوفة:طفي
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أنا.:قال:قال؟العاشرومن:قلتأسكتثم:قالا0مالكبنوسعد

أيسب":الجدلياللهعبدلأبيقالتأنهاقريباالمتقدمسلمةأمحديثهاهنايكتبأنوينبغي

.(()1أيضااأحمدرواه.الحديث؟"المنابرعلىفيكماللهرسول

اخر:حديث

،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا:قالابكيرأبيوابنادمبنيحيىحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

منهوأنامنيعلي":!ك!ي!اللهرسولقالقال-الوداعحجةشهدقدوكان-السلوليجنادةبنحبشيعن

إسرائيل.عنالزبيريأحمدأبيعنأحمدرواهثم"عليأوأناإلاعنييؤديولا

اخر:حديث

عن،يثيع)4(بنزيدعن:إسحاقأبوقال:إسرائيل:حدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)3(قال

بالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحجلا":مكةلأهلببراءةبعثه!ك!ي!اللهرسولأن:بكرأبي

بريءوالله،مدتهإلىفأجلهمدةاللهرسولوبينبينهكانمن،)5(مسلمةنفسإلاالجنةيدخلولا،عريان

أنت"وبلغهابكرأباعليوردالحقه":لعليقالثم،ثلاثابهافسار:قال."ورسولهالمشركينمن

؟شيءفيحدث:اللهرسولياوقال،بكىاللهرسولعلىبكرأبوقدمفلما:قال(ففعل:قالا

.")6(منيرجلأوأناإلايبلغهلاأنأمرتولكن،خيمإلافيكحدثما":قال

اخر:حديث

،سماكعن،جابربنمحمدحدثنا،لوينسليمانبنمحمدحدثني:أحمد)7(بناللهعبدوقال

)8(
علىليقرأهابهافبعثهبكرأبااللهرسولدعابراءةمناياتعشرنزلتلما:قالعليعن،حنشعن

فاقرأهمكةأهلإلىبهفاذهبمنهالكتابفخذلحقتهفحيثبكرأباأدرك":ليفقالدعانيثم،مكةأهل

.(6323/)المسندفيوهوصفحاتثلاثقبلالحديثتقدم(1)

بسندين.(165-4641/)أحمدالإماممسند)2(

.(13/)أحمدالإماممسند)3(

بضمويثيع،مصغراأثيعشكلينعلىاسمهويرسم،تحريفوهو،بثيغ:طفيوهي،أفيالنقطمهملةاللفظة)4(

التهذيب.رجالمنيثيعبنوزيد.مهملةثمساكنةتحتانيةثممثلثةبعدهاالتحتانية

كالمسند.هناوما؟مؤمنة:طفي9()5

)6(

)7(

)8(

كالمسند.هناوما.بيتيأهلمن:طفي

.(1151/)أحمدالإماممسند

تحريف.؟حبشي:طفي
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:قال؟شيءفينزلاللهرسوليا:فقالبكرأبوورجعمنهالكتابفأخذتبالجحفةفلحقته"عليهم

."(منك)1رجلأوأنتإلاعنكيؤديلافقالجاءنيجبريلولكنلا"

بردأمرهجهةمننكارةوفيه،بنحوه،عمرابنعن،عميربنجميععن،النؤاءكثيررواهوقد

بعثهممعهوجماعةهوعليوكان،تسعسنةفيالحجأميرهوكانبليرجعلمالصديقفإنالصديق

الصديقحجةفيذلكقررناوقد؟ببراءةينادونالتشريقوأيامالنحريومفيمنىبرحابيطوفونالصذيق

.براءةسورةتفسيرأولوفي

اخر:حديث

جبلبنومعاذمسعودبناللهوعبدعفانبنوعثمانوعمرالصديقبكرأبيا)2(حديثمنرويا

إلىالنظر":قالع!ي!اللهرسولأنوجابرذروأبيوعائشةوثوبانامالكبنأوأنسحصينبنوعمران

كليخلولافإنهمنهاشيءيصحلاولكن"عبادةعليذكر"عائشةعنحديثوفي.")3(عبادةعليوجه

شيعي.وهوحالهيعرفلامجهولأوكذابعنمنها)4(سند

راكع:وهوبالخاتمالصدقةحديث

ضريسعن،يحيىبنمحمدحذثنا،الرازيسلم)5(بنالرحمنعبدحذثنا:الطبرانيقال

أبيه،عن،أبيحدثني،طالبأبيبنعليبنعمربناللهعبيدبناللهعبدبنعيسىحدثنا،العبدي

يقيمونالذينءامنواوائذينورسوميال!هولئكمإنها)!صاللهرسولعلىالايةهذهنزلت:قالعليعن،جدهعن

بينيصلونوالناس،المسجدفدخل،ع!ي!اللهرسولفخرجأدد:المالمحدةأ!وجمحونوهغالزبمؤةويؤلؤنالصدؤة

لعلي--الراكعهاذاكإلا!لا:فقال"شيئاأحدأعطاكهلسائليا":فقالسائلوإذاوقائمراكع

خاتمه.أعطاني

أخبرنا،الخلعيالحسنأبوأخبرنا،القاضيالمعاليأبوخاليأخبرنا:عساكر)6"ابنالحافظوقال

الحارثبناللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدالفضلأبوحدثنا،الشاهدمحمدبنأحمدالعباسأبو

عن،الأحولنعيمأبوحدثنا،الأشجسعيدأبوحذثنا،محمدبنجملةالقاضيحذثنا،الرملي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

كالمسند.هناوما؟بيتكمن:طفي

عن.:أفيمكانهما

:عبادةالعالموجهإلىالنظر:يقالسمعتمأما،نظرعبادةعليوجهإلىالنظر:قولهفيولعل:أهامشفي

علي.وجهفكيف

منها.إسنادكل:أفي

.محرف،"مسلم":طفي

.(014-2904/)-عليترجمة-دمشقتاريخ
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ءامنواورسوميبىائذيناللهولئكمإنها)فنزلتراكعوهوبخاتمهعليتصدق:قالسلمةعن،!يسبنموسى
)1(

أسانيدهلضعفالوجوهمنبوجهيصحلاوهذا(55:المائدةأ!جمعونوهغالزبمؤةويؤلؤنالصدؤةيقيمونائذين

منذراتإنما):تعالىقولهمثلفييوردونهماوكل،بخصوصيتهالقرآنمنشيءعليفيينزلولم

وقوله:(8:ا!نسانأ!وأسيراويتيممامشكيبمجهءعكالظعامويظعمون):وقوله(7:الرعدأ!!ادقؤ!ولكل

الآياتمنذلكوغير(91:النوبةأ!والاخروايؤ!باللهءامنآلحراهـكمنآلم!جدوعارةالحاجسمايةأجعقغ!)

خضمانفذان!):تعالىقولهوأما،منهاشيءيصحلاعليئفينزلتأنهافيالواردةوالأحاديث

وفي،المؤمنينمنوعبيدةوحمزةعليفينزل)3(أنه)2(الصحيحفيفثبت(91:الججأ!وربهمفىاخنصموا

الكافرين.منعتبةبنوالوليدوشيبةعتبة

أنهعنهروالةوفي.عليئفينزلماالناسمنأحدفينزل)4(ما:قالأنهعباسابنعنرويوما

:قالأنهفيهقالواماأيضالصحولا01هذاولاهذالاعنهذلكيصحفلاآيةثلاثمئةفيهنزل:قال

غلومنهذاوإنمايصحلاذلككل،رأسها)5(طالبأبيبنوعليإلاآمنواالذينأيهايافيهاآيةنزلتما

.االرافضة

اخر:حديث

الوليد،أبوبكاربنالعباسحدثنا،الغلابيزكريابنمحمدحدثنا:الأعرابيبنسعيدأبوقال

كان:قالأنسعن،أنسبنالثهعبدبنثمامةعمهعن،الأنصاريالمثنىبناللهعبدحدثنا

فيهيجلسمكانافنظر)6(وقفثمفسلمعليأقبلإذأصحابهبهأطافوقدبالمسجدجالساع!ي!اللهرسول

!ي!اللهرسوليمينعنبكرأبووكان-لهيوسعأيهمأصحابهوجوهوإلىع!ي!اللهرسولاإليهأفنظر

وبين!يماللهرسولبينفجلس،الحسنأباياهاهنا:وقالمجلسهعنبكرأبوفتزحزحجالسا-

يعرفإنمابكرأبايا":فقالبكرأبيعلىأقبلثم،ع!ي!اللهرسولوجهفيالسرورفرأينا،بكرأبي

."االفضلذووأالفضللأهلالفضل

فقدرضيومن،كفرفقدأبىمن،البشرخيرعلي":مرفوعاوحذيفةعليعنالواردالحديثفأما

.واختلقه)7(وضعهمناللهقبح،معاالطريقينمنموضوعفهو"شكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الصوابهوأثبتناهوما،محمربنحملة:دمشقتاريخسندوفي،عقبةبنموسى:أفي

.المغازيفي(6893و6693و6593)البخاريصحيح

تعالى.قولهإلىيعودوالضمير،نزلتأنها:أفي

.نزلماالناسمنأحدفينزلت:افي

.(2428/)-عليترجمة-دمشقتاريخ

ينظر.:أفي

ومختلقه.واضعهاللهقبح:أفي
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اخر:حديث

حدثنا،الزومي(بنعمربنمحمدحدثناأ،موسىبنإسماعيلحدثنا:()1الترمذيعيسىأبوقال

ع!ي!:اللهرسولقال:قالعليعن،الصنابحيعن،غفلةبنسويدعن،كهيل(بنسلمةأعن،شريك

الحديثهذابعضهموروى:قال.(منكرأغريبالحديثهذا:قالثم"بابهاوعليالحكمةدارأنا"

مرفوعا:عليعن،الصنابحيعن،سلمةعن،شريكعن،سعيدبنسويدرواه:قلتعباسابنعن

.")2(المدينةبابفليأتالعلمأرادفمنبابهاوعليالعلممدينةأنا"

حدثنا،الجرجانيعمروأبيسلمةبنأحمدطريقمنعدي)3(ابنفرواهعباسابنحديثوأما

وعليالعلممدينةأنا":!يواللهرسولقالقالعباسابنعن،مجاهدعن،الأعمشعن،معاويةأبو

،الهرويالصلتبأبييعرفالحديثوهذا:عديابنقالثم"بابهاقبلمنفليأتهاالعلمأرادفمنبابها

الله.رحمهقالهكذا،الضعفاءمنجماعةومعههذاسلمةبنأحمدمنهسرقه،معاويةأبيعن

نأأيمنابنأخبرني:قالأنهمعينابنعن،محرزبنالقاسمبنمحمدبنأحمدروىوقد

المشايخ)4(يكرمموسرارجلاالصلتأبووكان:قال،عنهكفثمقديماالحديثبهذاحدثمعاويةأبا

عن،جدهعن،أبيهعن،الصادقجعفرعنمظلمبإسنادعساكرابنوساقه،الأحاديثبهذهويحدثونه

وقال.أيضاموضوعوهوعديابنقال:جابرعنأخرىطريقومن،مرفوعافذكرهاللهعبدبنجابر

.شيءالبابهذافييصحلا:)5(الأزديالفتحأبو

:اخر)6(حديت

أسامةأبيبنتابنحذثنا،النيسابوريحمدونبنأحمدحدثنا:عدي)7(ابنقال،قبلهممايقرب

ابنعن،الأعمشعن،الرمليعيسىبنيحيىحدثنا،صردبنضرارحدثنا-هذيلبنجعفرهو-

."علميعيبةعلي":قالع!ي!النبيعن،عباسابنعن،عباية

منه.وتصحيحزيادةمعقوفينبينوما،المناقبفي(3723)الترمذيسنن(1)

(127-3126/)والمستدرك)61011(رقم(66و1165/)للطبرانيالكبيرالمعجمفيالسندبهذاالحديث)2(

.مأمونولا،ئقةلاواللهالصلتوأبو،موضوعبل:بقولهالذهبيوتعقبه،وصححه

.(31247/)الضعفاءفيالكامل)3(

.24()1معينلابنمحرزابنسؤالاتفيمايوافقههناوما،يلزم:أفي()4

خطأ."اليزدي":أفي()5

جابر.عنأخرىطريق:أفي)6(

وفيأسامةبنتابنحذثنا:سندهوفي(2482/)-عليترجمة-دمشقتاريخفيبتمامهوالحديث(1421)2/)7(

تحريف.؟..عليعيينةعلى:ط،أ
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اخر:حديث

395

لهيعة،ابنحدثنا،طلحةبنكاملحدثنا،يعلىأبوحدثنا:عديابنقال.تقدممامعنىفي

فيقال!ي!اللهرسولأنعمروبناللهعبدعن،الحبليالرحمنعبدأبيعن،اللهعبدبنيحيىحدثنا

فأعرضعمرلهفدعوا"أخيليادعوا":قالثمعنهفأعرضبكرأبالهفدعوا"أخيليادعوا":مرضه

لهفدعي"أخيليادعوا":قالثم،عنهفأعرضعثمانلهفدعوا"أخيليادعوا":قالثمعنه

؟(!اللهرسوللكأقالما:لهقيلعندهمنخرجفلماعليهوأكببثوبفسترهطالبأبيبنعلي

فيهالبلاءولعل،منكرحديثهذا:عديابنقال.بابألفإلىبابكليفتحبابألفعلمني:قال

أعلم.والله،الضعفإلىونسبوهالأئمةفيهتكلموقدالتشيعفيالإفراطشديدفإنه،لهيعةابنمن

آخر:حديث

الغطريفي،أحمدأبوأخبرنا،الحافظنعيمأبوأخبرنا،المقرىء)2(عليأبوأنبأنا:(عساكر)1ابنقال

الكوفي،الوهبيعليبنمحمدحدثنا،عتبةبنعبيدبنمحمدحدثنا،مقاتلأبيبنالحسينأبوحدثنا

عن،منصورعن،الثوريسفيانحدثنا-مرضياعدلاثقةوكان-سلمةبنعمرانبنأحمدحدثنا

عشرةالحكمةقسمت":فقالعليعنفسئلع!ي!النبيعندكنت:قالاللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيم

علىينبهولمالحديثهذاعلىعساكرابنالحافظوسكت"واحداجزءاوالناستسعةعلي)3(أعطيأجزاء

واختلقه.افتراهومنواضعهاللهقبح،بإسنادهالثوريسفيانعلىمركبموضوعبلمنكروهوأمره

اخر:حديث

عن،الأعمشعن،سعيدبنيحيىحدثنا،القواريريعمربناللهعبيدحدثنا:)4(يعلىأبوقال

)5(
السنحديثوأنااليمنإلىع!ي!اللهرسولبعثني:قال.عليعن،البختريأبيعن،مرةبنعمرو

فما:قال"لسانكويثبتقلبكسيهدياللهإن":وقالصدريفيفضرب:قالبالقضاءعلمليليس

وكان.للقرانأقرؤناوأب!!أقضاناعلي:يقولكانأنهعمرعنثبتوقد.بعداثنينبينقضاءفيشككت

لها.حسنأبوولامعضلةمنباللهأعوذ:يقولعمر

.(2481/)-عليترجمة-دمشقتاريخ(1)

وأبو،دمشقتاريخفيلماالموافقالصوابهوأثبتناهوما،محضغلطوهو"المقريثنا،يعلىأبوأنبانا":طفي)2(

وأكثر،عساكرابنللحافظمشهورشيخهـوهو515سنةالمتوفىالحدادالأصبهانيأحمدبنالحسنهوهذاعلي

.)بشار(معروفشيوخمعجموله،نعيمأبيعنهو

فأعطي.:أفي)3(

.(104)رقم(1323/)الموصلييعلىأبيمسند)4(

خطأ..عمر:أفي)5(
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اخر:حديث

عن،مغيرةعن،الحميدعبدبنجريرحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

عهداالناسلأقربطالبأبيبنعليكانإنبهأحلفوالذي:قالتسلمةأمعن،موسىأم

حاجة-فيبعثهكانوأظنه-مرارا"؟عليجاء":يقولغداةبعدغداةاللهرسولعدنا!ي!اللهبرسول

إلىأدناهممنفكنت،البابعندفقعدنا،البيتمنفخرجنا،حاجةإليهلهأنفظننتبعدفجاء:قالت

.عهدابهالناسأقربفكان،ذلكيومهمنقبضثم،ويناجيهيسارهفجعل،عليعليهفأكبالباب

.به)3(شيبةأبيبنبكرأبيعن)2(يعلىوأبوأحمدبناللهعبدرواهوهكذا

:معناهفياخرحديث

عن،صدقةعن،عياشبنبكرأبوحدثنا،صالحبنالرحمنعبدحدثنا:)4(يعلىأبوقال

شيءأي:قال،عليعنأخبريناالمؤمنينأميا:فقالتاعائشةعلىدخلتاوخالتهأمهأن،عميربنجميع

ثموجههبهافمسحيدهفينفسهفسالتموضعااللهرسولمنيدهوضعرجلعنتسألن،عنهتسألانا

قالت؟عليهخرجتفلم:قالتا؟!نبيهفيهقبضمكاناللهإلىالأماكنأحبإن:فقالدفنهفياختلفوا

أعلم.والله،هذايردماالصحيحوفيجدامنكروهذا.)5(الأرضعلىبماأفديهأنيلوددتقضيأمر

اخر:حديث

عن-الفراءيعني-جعفرأبيبنالحميدعبدحدثني،عامربنأسودحدثنا:أحمد)6(الإمامقال

:قال؟بعدكنؤمرمناللهرسولياقيل:قالعليعن،يثيعبنزيدعن،إسحاقأبيعن،إسرائيل

أميناقوياتجدوهعمرتؤمرواوإن،الاخرةفيراغباالدنيافيزاهداأميناتجدوهبكرأباتؤمرواإن"

الطريقبكميأخذمهديأهاديأتجدوه-فاعلينأراكمولا-عليأتؤمرواوإن،لائملومةاللهفي)7(يخافلا

."المستقيم

عن،العلاءبنيحيىوعن،شيبةأبيبنالنعمانعن،الرزاقعبدطريقمنالحديثهذارويوقد

.بنحوه!يوالنبيعنحذيفةعن،يثيعبنزيدعن،إسحاقأبيعن،الثوري

.(6003/)أحمدالإماممسند(1)

.(3496)رقم(12364/)الموصلييعلىأبيمسند)2(

.-57(56)12/شيبةأبيابنمصنففيوهو)3(

.)4865(يعلىأبيمسند)4(

.شيءمنالأرضعلىبماافتديتأني:أفي)5(

ضعيف.وإسناده(1/901)أحمدالإماممسند)6(

المسند.عنهناوما،تأخذهلا:أفي)7(
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عن،شريكعن،الثوريعن،نميرابنعن،صالحبنالسلامعبدالهرويالصلتأبوورواه

به.حذيفةعن،يثيعبنزيدعن،إسحاقأبي

حدثنا،بمكةالادميعليبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا:)1(النيسابورياللهعبدأبوالحاكموقال

بناللهعبدعن،ميناء)2(ابنعن،أبيهعن،همامبنالرزاقعبدأنا،الصنعانيإبراهيمبنإسحاق

نعيت":قال؟اللهرسولياشأنكما:فقلتفتنفس:قالالجنوفدليلةلمجي!النبيمعكنا:قالمسعود

تنفس،ثم،مضىثم،فسكت:قال.بكرأبا:قلت"؟من":قال.فاستخلف:قلت"نفسيإلي

قلت:؟من:قالفاستخلف:قلت،مسعودبنيانفسيإلينعيتقال؟اللهرسولياشأنكما:قلت

نعيت":قال؟اللهرسولياشأنكما:فقلت:قالتنفسثم،ساعةمضىثم،فسكت:قال.عمر

أما":قالطالبأبيبنعلي:قلت"؟من":قال،فاستخلف:قلت"مسعودابنيانفسيإلي

ميناءوابنهمام:عساكرابنقال")3(أكتعونأجمعونالجنةليدخلنأطاعوهلئنبيدهنفسيوالذي

.مجهولان

اخر:حديت

،الدلالعتابأبوحمادبنسهيل-حدثناالمثنىبنمحمديعني-موسىأبوحدثنا:)4(يعلىأبوقال

مج!ي!:اللهرسولقال:قال،عليعن،أبيهعن،التيميحيانأبوحدثنا،التميمينافعبنمختارحدثنا

وإنالحقيقولعمراللهرحم،مالهمنبلالأوأعتقالهجرةدارإلىوحملنيابنتهزوجنيبكرأبااللهرحم"

)5(الحقأدراللهمعليأاللهرحم،الملائكةتستحييهعثماناللهرحم،صديقمنلهوماالحقتركهمرأكان

واللهنظرمنهماكلوفيعنهاللهرضيعليمعالحقأنسلمةوأمسعيدأبيعنوردوقد"دارحيثمعه

أعلم.

اخر:حديث

عن،رجاءبنإسماعيلعن،الأعمشعن،جريراحدثناأ،عثمانحدثنا:)6(يعلىأبوقال

كماالقرانتأويلعلىيقاتلمنمنكمإن":يقول!يماللهرسولسمعت:قالسعيدأبيعن،أبيه

هوأنا:عمرفقال"!لا":قال،اللهيارسولهوأنا:أبوبكرفقال"تنزيلهعلىقاتلت

السند.بهذا(318-11/317)الرزاقعبدمصنففيوهوالمستدركفيأجدهلم(1)

.ميناءعن:المصنففي)2(

.النحويللسياقمخالفوهو،أكتعينأجمعين:والمصنفوطالأصلفي)3(

ضعيف.وإسناده(055)رقم(914-1/184)الموصلييعلىأبيمسند(4)

المصنف.منهينقلالذييعلىأبيمسندفيلماالموافقوهوأمنهناوما،"الحقدارعليااللهرحم":طفي()5

.(8601)رقم(34342-21/)الموصلييعلىأبيمسند)6(



الفاضلةوطريقكهالعادلةسيرتهمنشيءذكر695

.-يخصفهنعلهعلياأعطىقدوكان-"النعلخاصفولكنه!لا":قال،اللهرسوليا

معاوية،أبيعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن،)1(البيهقيالإمامورواه

به.الأعمشعن

به.رجاءبنإسماعيلعن،خليفةبنفطرعن،محمدبنوحسينوكيععن:أحمد)2(الإمامورواه

عن،أبيهعن،رجاءبنإسماعيلعن،خليفةبنفطرعن،نعيمأبيحديثمنأيضاالبيهقيورواه

نفسه.عليحديثمنوروي.سعيدأبيعن،عطيةعن،مرزوقبنفضيلورواه.بهسعيدأبي

!)3(
أيضاوقدمنا،الحمدودلهوالخوارجالبغيأهلعليقتالفيموضعهفيالحديثهذاقدمناوقد

ثم،الجمليوموذلكالزبيرفرجع.ظالموأنتتقاتلنيإنك:لكقال!ي!اللهرسولأنللزبيرعليحديث

وفضلهوبسالته،وصفينالجمليوميفيوشجاعتهوصرامتهصبرهوقدمنا.السباعواديفيمرجعهبعدقتل

منالواردالحديثوذكرنا،الأحاديثمنالخوارجقتلواالذينطائفتهفضلفيوردوما،النهروانيومفي

والناكثين،والقاسطينالمارقينبقتالأمره!ي!اللهرسولأنأيوبوأبيسعيدوأبيعليعنطريقغير

ضعيف.والحديث،بالخوارجوالمارقينالشامبأهلوالقاسطينالجملبأصحابالناكثينوفسروا

فصل

الفاضلة،وطريقتهالعادلةاسيرتهمنشيءذكرفي

واصلةالقلوبإلىهيالتيوحكمه(الكاملةأوخطبهالفاصلةوقضاياهومواعظه

!الناسأيها:فقالالناسعليئخطب:قالأبيهعن،العلاءبنعمروأبيعن:الوارثعبدقال

قميصهكتممنقارورةوأخرج-هذهإلاكثيراولاقليلا(لاأمالكممن)4(رزأتماهوإلاإلهلاالذيوالله

:فقالالمالبيتأتىثم:وقال-الدالبضمروايةوفي-،الدهقانإليأهداها:فقال.-طيبفيها

اربر(منأ:)5(يقولوأنشأخدوا

تمرهيومكلمنهايأكلقوصرهلهكانتمنأفلح

.قوصرةلهكانتلمنطوبىروايةوفي.مرة:روايةوفي

قليل.بعدستردوالتيالثانيةالروايةإلىإشارةوثمة(6436/)النبوةدلائل(1)

.(333/)أحمدالإماممسند)2(

دونالإشارةبهذهذلكإلىنشيرأنآثرناولذاألفاظهمنلفظكلفييكونيكادوطأبينكبيرخلافالمقطعهذافي)3(

فائدته.لقلةبالتفصيلالخلافذلكذكر

.(2812/)النهاية.ونقصتمنهأخذت:وأرزؤهرزأف(4)

علي.الإمامديوانفيالبيت()5
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:قالالغافقيزرير)1(بناللهعبدعن،هبيرةابنعن،لهيعةابنعن،وهبابنعن:حرملةوقال

،والإوزالبطهذاإليناقدمتلواللهأصلحك:فقلنا.خزير"2(إليثافقربالأضحىيومعليمعدخلنا

إلااللهمالمنللخليفةيحللا":يقول!ي!اللهرسولسمعتإنيزريربنيا:فقالالخيرأكثرقداللهفإن

."الناس)3(بينيطعمهاوقصعة،وأهلههويأكلهاقصعة،قصعتان

حدثنا،لهيعةابنحدثنا:قالاهاشمبنيمولىسعيدوأبوحسنحدثنا:4(أحمدالإماموقال

يوم:حسنقال،طالبأبيبنعليعلىدخلت:قالأنهزريربناللهعبدعن،هبيرةبنالله5(عبد

أكثرقداللهفإن-الإوزيعني-؟البطهذاأطعمتنالواللهأصلحك:فقلنا،خزيرةإلينافقرب،الأضحى

،قصعتانإلااللهمالمنللخليفةيحللا":يقول!يواللهرسولسمعتإنيزريربنيا:قال،الخير

."الناسيديبينيضعهاوقصعة،وأهلههويأكلهاقصعة

بنعليعلىدخلت:قالأبيهعن،عنترةبنمروانعن،العوامبنعبادحدثنا:عبيدأبووقال

ولأهللكجعلقداللهإنالمؤمنينأميريا:فقلتالبردمنيرعدوهوقطيفةوعليهبالخورنقطالبأبي

القطيفةوهذه،شيئامالكممنأرزألاواللهإني:فقال؟البردمنترعدوأنتالمالهذافينصيبابيتك

بنىما:يقولالثوريسفيانسمعت.نعيمأبووقال-المدينةمنقالأو-بيتيمنبهاخرجتالتيهي

.جرابفيالمدينةمنبحبوبةليؤتىكانوإن،لبنه"6(علىقصبةولالبنةعلي

عن،حسان)8(أبوحدثنا،سفيانحدثنا،الحميديبكرأبوحذثنا:سفيان)7(بنيعقوبوقال

منييشتريمن:فقالالسوقإلىبسيفهطالبأبيبنعليخرج:قال،التيميسمعان)9(بنمجمع

بعته.ماإزارابهاأشتريدراهمأربعةعنديكانفلو؟هذاسيفي

قميصالبسإذاكانعلياإن-أبيهعنأظنه-قال،جعفرعن،سفيانحدثني:بكاربنالزبيروقال

الأصابع.عنفضلللكمليس:وقالقطعهأصابعهعنالكممنفضلفماكمهفييدهمد

علياشترى:قالعباسابنعن،مقسمعن،زيادأبيبنيزيدعن:عياشبنبكرأبووقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأوهو،رزينالمواضعوفي،رزينأبيبناللهعبد:والمطبوعالأصلفي

.(228/)النهاية.الدقيقعليهذرنضجفإذا،كثيرماءعليهويصبصغارايقطعلحم:الخزيرة

.للناسيطعمهاوقصعةوأهلههويأكلقصعة:أفي

لهيعة.ابنلضعفضعيفوإسناده،(178/)أحمدالإماممسند

التهذيب.رجالمنهبيرةبناللهوعبد،تحريف،اللهعبيد:أفي

قصبة.علىقصبةولالبنةعلىلبنةعليبنىما:أفي

.683()2/والتاريخالمعرفةفي

التهذيب.رجالمنالعامريخليفةبنأفلتهوهذاحسانوأبو،خطأوهو"حسانأبوسفيان":طفي

خطأ.،صرفان:أفي
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رياشه.منهذاالذيدلهالحمد:وقال،الرسغينموضعمنكمهوقطعخليفةوهودراهمبثلاثةقميصا

لأبيمولىعن،)1(خباببنهلالعن،العوامبنعبادعن"الزهد"في:أحمدالإماموروى

)2(
سنبلاني؟قميصعندك:لهفقالالكرابيسأصحابمنرجلافأتى،خرجأعليارأيت:قالعصين

إلاأرىما:فقالشمالهوعنيمينهعنفنظر،ساقيهنصفإلىهوفإذافلبسهقميصاإليهفأخرج:قال

ثمإليهفدفعهاإزارهمنفحلها:قال،المؤمنينأميريادراهمبأربعة:قال؟هذابكم،حسناقدرا

انطلق.

وهوعليارأيت:قالأبيهعن،جرموزبنالحسنأنا،دكينبنالفضلأنا:سعد)3(بنمحمدوقال

فيبهايمشيلهدرةومعه،منهقريبمشمرورداءالساقنصفإلىإزارقبطيتان)4(وعليهالقصرمنيخرج

اللحم.تنفخوالا:ويقول.والميزانالكيلأوفوا:ويقولالبيعوحسناللهبتقوىالناسويأمرالأسواق

وهببنزيد)6(حدثنا،ميثمبنصالححدثني،رجلأنا:")5(الزهد"فيالمباركبناللهعبدوقال

أرخىقدبالآخرمرتدبأحدهمامتزربردانوعليهيومذاتطالبأبيبنعليعليناخرج:قالالجهني

الثيابهذهمنالبسالإنسانأيها:فقالأعرابيبهفمر،بخرقةإزارهرفعقد،جانباورفعإزارهجانب

ليوخيرا،الزهومنليأبعدليكوناالثوبينهذينألبسإنماالأعرابيأيها:فقال.مقتولأوميتفإنك

للمؤمن.وسنة،صلاتيفي

خرجت:قالمطرأبيعن،نافعبنالمختارحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا:حميد)7(بنعبدوقال

كنتإنرأسكمنوخذ،لكوأتقىلثوبكأنقىفإنهإزاركارفع:خلفيمنيناديرجلفإذاالمسجدمن

بدويأعرابيكأنهالدرةومعهبرداءومرتدبإزار،متزريديبينأوهو،خلفه(فمشيت)،مسلما

أهلمنرجلأناأجل:فقلت.البلدبهذاغريباأراك:رجلليفقال؟هذامن:فقلتافمشيتأ

يسوقوهومعيطأبيبنيدارإلىانتهىحتىالمؤمنينأميرطالبأبيبنعليهذا:فقال.البصرة

خادمف!ذاالتمرأصحابأتىثم،البركةوتمحقالسلعةتنفقاليمينفإنتحلفواولابيعوا:فقال،الإبل

لهفقال،يقبلهأنفأبىمواليفردهبدرهمتمراالرجلهذاباعني:فقالت؟يبكيكما:فقال)8(تبكي

التهذيب.رجالمنوهومحرف،"حبان":طفي(1)

عصفين.:أفي)2(

.جرموزبنالحر:سندهوأول(328/)الكبرىالطبقات)3(

.(قبط)اللسان.قياسغيرعلىالقبطإلىمنسوبةوهيبمصرتعملرقاقبيضكتانثياب:القبطية()4

.(261ص)المباركلابنالزهد()5

التهذيب.رجالمنالجهنىوهببنوزيد،يزيد:طفي)6(

.الفكر(دار.ط.48ه)صدمشقتاريخفيالخبر)7(

يبكي.:أفي)8(
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لا،:فقال؟هذامنأتدري:فقلت،فدفعه،أمرلهاليسفإنهادرهماوأعطهاتمركخذ:علي

أحب:الرجلقالثم.درهمها)1(وأعطاهاتمرهفصبت،المؤمنينأميرطالبأبيبنعليهذا:فقلت

مجتازامرثم،حقوقهمالناسأوفيتإذاعنكأرضانيما:قال،المؤمنينأميرياعنيترضىأن

المسلمونومعهمجتازامرثم.كسبكميرب)2(المساكينأطعمواالتمرأصحابيا:فقالالتمربأصحاب

سوق-وهيفراتدارأتىثم.طافيسوقنافييباعلا:فقالالسمكأصحابإلىانتهىحتى

شيئا،منهيشترلمعرفهفلما،دراهمبثلاثةقميصفيبيعيأحسنشيخيا:فقالشيخافأتى-الكرابيس

بينما)3(ولبسهدراهمبثلاثةقميصامنهفاشترىحدثاغلامافأتى،شيئامنهيشترلمعرفهفلمااخرثم

،الناسفي)4(بهأتجملماالرياشمنرزقنيالذيدلهالحمد:لبسهفييقول.الكعبينإلىالرسغين

منسمعتهشيءأونفسكعنترويهشيءهذاالمؤمنينأميريا:لهفقيل.عورتيبهوأواري

صاحبالغلامأبوفجاء.الكسوةعنديقوله!ي!اللهرسولمنسمعتهشيءبل!لا:فقال؟ع!ي!اللهرسول

منهأخذتأفلا:قال،دراهمبثلاثةقميصأالمؤمنينأميرمناليومابنكباعقدفلانيا:لهفقيلالثوب

الرحبةبابعلىالمسلمينمعجالسوهوالمؤمنينأميرإلىبهجاءثمدرهماأبوهمنهفأخذ؟درهمين

باعني:فقال،درهمينالقميصثمنإنمافقال؟الدرهمهذاشأنما:فقال.الدرهمهذاأمسك:فقال

.رضاهوأخذرضاي

عنددرعهطالبأبيبنعليوجد:قالالشعبيعن،الجعفيجابرعن،(شمر)بنعمرووقال

لوشريحيا:وقالشريحجنبجلسحتىعليفجاء:قال،يخاصمهشريحإلىبهفأقبلنصرانيرجل

فيوإياهمكنتمإذا":!ي!اللهرسولقالوقدنصرانيولكنه،معهإلاجلستمامسلماخصميكان

هذا:عليقالثم"تطغواأنغيرمنبهماللهصغركمابهموصغروا،مضايقهإلىفاضطروهمطريق

فقال؟المؤمنينأميريقولفيماتقولما:للنصرانيشريحفقال،أهبولمأبعولمدرعيالدرع

أميريا:فقالعليإلىشريحفالتفت،بكاذبعنديالمؤمنينأميرومادرعيإلاالدرعما:النصراني

قال،للنصرانيشريحبهافقضى،بينةليما،شريحأصابوقالعليفضحك؟بينةمنهلالمؤمنين

إلىيدنينيالمؤمنينأمير،الأنبياءأحكامهذهأنفأشهدأناأما:فقالرجعثمخطاومشىالنصرانيفأخذه

واللهالدرع،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد،عليهيقضي(وقاضيهأقاضيه

أما:فقال.الأورقبعيركمنفخرجتصفينإلىمنطلقوأنتالجيشاتبعت،المؤمنينأميريادرعك

دمشق.تاريخفيلماالموافقوهو،أمنهناوما،"درهما":طفي(1)

يربو.:أفي)2(

دمشق.تاريخفيلماالموافقوهو،أمنهناوما،"وكمه":طفي)3(

دمشق.تاريخفيلماالموافقوهو،أمنهناوما"الناسبين":طفي()4

.(الفكردار.ط.487ص)دمشقتاريخفيالخبر()5
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يوماعليمعاالخوارجيقاتلراهمنفأخبرني:الشعبيقال.فرسعلىوحمله،لكفهيأسلمتإذا

.النهروان

يأتيكالمؤمنينأميريا:فقالعليإلىهبيرةبنجعدةجاء:ربيعةبنعليعن،عبيدبنسعيدوقال

علىلهذافتقضي،لذبحكيذبحكأنيستطيعلووالاخر،ومالهأهلهمنأحدهماإلىأحبأنتالرجلان

لله.شيءذاإنماولكن،فعلتليكانلوشيءهذاإن:وقالعليفلهزه:قال؟هذا

جدتهعنالأكسية)1(بياعصالحعن،هاشمبنعليحدثنا،جديحدثني:البغويالقاسمأبووقال

عنك؟)2(نحملهألاالمؤمنينأميريا:رجلفقالملحفتهفيفحملهبدرهمتمرااشترىعليارأيت:قالت

بحمله.أحقالعيالأبو:فقال

،الضاليرشد،خليفةوهووحدهالأسواقفييمشيعليكان:قالزاذانعن.هاشمأبيوعن

لايرلدونلذينبخعدهاألدارالأخرةتك!و:ويقرأالقرانعليهفيفتحوالبقالبالبياعويمر،الضعيفويعين

الولاةمنوالتواصعالعدلأهل!يالايةهدهلزلت:يقولثم،(83:اق!صأ!فساداولاألازضفأعدؤا

.الناسسائرمناالأموالأهلمناالقدرةوأهل

ودلىحماراركبقدعليارأىأنه:حدثهعمن،الأسودأبيبنصالحعن،زيادبنعبادةوعن

الدنيا.أهنتالذيأنا:قالثماواحدةوناحيةاواحدموضعإلىرجليه

بنعمرعندالزهادتذاكروا:قالصالحبنالحسنعن،الجعدبنعليعن:معينبنيحيىوقال

الدنيافيالناسأزهد:العزيزعبدبنعمرفقال،فلان:قائلونوقال،فلان:قائلونفقالالعزيزعبد

طالب.أبيبنعلي

سعيدأبايا:فقالالأزارفةمنرجلأقبلإذالبصريالحسنعندنحنبينا)3(:حسانبنهشاموقال

سهماكانعلياإن،عليأاللهرحم:وقالالحسنوجنتافاحمرت:قال؟طالبأبيبنعليفيتقولما

هذهرهبانيوكان،ع!يماللهرسولإلى)4(وأقربهاأشرفهاالعلممحلةفيوكان،أعدائهفيصائبالله

فكان،وعلمهوعملهعزائمهالقرانأعطى،بالنومةاللهأمرفيولا،بالسروقةاللهلماليكنلم،الأمة

لكع.ياطالبأبيبنعليذاك،بينةوأعلام،مونقةرياضفيمنه

قامفمافكذبهبحديثطالبأبيبنعليرجلحدث:قال.عمارعن،يسار)د(عن:هشيموقال

عمي.حتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاكيسة.:أفي

عنك.أحملهألا:أفي

بينما.:أفي

الله.رسولمن:أفي

تحريف.؟سيار:أفي
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عن،سالمبن)1(إسماعيلعن،هشيمحدثنا،يونسبنشريححدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

قدإلاأراكما:(عليلهأفقالبحديثعلياحدثرجلاأنعمرأبيزاذانعن،الحضرميعمار

عمي.حتىبرحفما،فدعا!ادع:قال،كذبتكنتإنعليكأدعو:قالأفعللم:قال،كذبتني

أنامررت:قالمكينأبيعن،بشربنمحمدحدثنا،سالمبنخلفحدثنا:الدنياأبيابنوقال

مرعليافإن:قال!نعم:قلت؟الدارهذهترى:قال،مرادمنحيمحلفيدارعلىأميةأبووخالي

بعدفيهااوضعتفما:قال،بناؤهايكمللاأناللهفدعافشجتهقطعةعليهفسقطتيبنونهاوهمعليها

يونسبناللهعبدحدثني:الدنياأبيابنوقال.الدورتشبهلاعليهايمرفيمنفكنت:قال،لبنة(ذلك

:قال.الشيبانيبشيرأبيعن،الأنصاريالقاسمبنالغفارعبدعن،أبيهعن،الشيبانيبكيرابن

بدارمررتولا،يومئذمننادرةوقدما،نادرأ)2(ساعدأأكثرقطيومارأيتفمامولايمعالجملشهدت

خذاللهم:فقالالجمليومدعاعلياأنعتيبةبنالحكمفحدثني:قالالجمليومذكرتإلاقطالوليد

وأقدامهم.أيديهم

عنه)3(اللهرضيالحسنكلامهومن

سمعتالسديإسماعيلحذثني،شمربنعمروأنا،الجعدبنعليحدثنا:الدنياأبيابنقال

كانتإذاحتىكابةعليهكأنمكثيمينهعنانفتلفلماالفجرصلاةعليمعصليت:يقولأراكةأبا

!صمحمدأصحابرأيتلقدوالله:فقاليدهقلبثمركعتينصلىرمحقيدالمسجدحائطعلىالشمس

قد،المعزىركبكأمثالأعينهمبينغبراشعثاصفرأيصبحونكانوالقد،يشبههمشيئااليومأرىفما

كمامادوافذكرواأصبحوافإذا،وأقدامهمجباههمبينيتراوحوناللهكتابيتلونوقياماسجداللهباتوا

نهضثم.غافلينباتواالقوملكأنوالله،ثيابهمتبلحتىأعينهموهملت،الريحيومفيالشجريميد)4(

الفاسق.اللهعدوملجمابنقتلهحتىيضحكمفتراذلكبعدرؤيفما

العلمتعلموا:قالأنهطالبأبيبنعليعن،دلهمبنأوفىعن،منبهبنعمروعن:وكيعوقال

وإنه،أعشارهتسعةالحقمنفيهينكرزمانبعدكممنيأتيفإنه،أهلهمنتكونواواعملوا،بهتعرفوا

.البذر)6(المذاييع)د"بالعجلليسواالعلمومصابيحالهدىأئمةأولئك،منيبأوابكلإلامنهينجولا

التهذيب.رجالمنسالمبنوإسماعيلتحريف،عن:أفي(1)

.(ندر)اللسان.سقط:الشيءندر)2(

.المصورةفيبياضومكانهأفيالعنوانهذاليس)3(

تبل.حتىأعينهمومهلت،ريحيومفيالشجريميلكما:أفي)4(

.()ذيعاللسان.مبالغةبناءوهوالفواحشيشيعونالذينأراد:وقيل.أفشاهإذاالشيءأذاعمنمذياعجمع:المذاييع()5

.(1/011)النهاية.وفرقتهأفشيته:اي،الحبوبتبذركماالناسبينالكلامبذرت:يقالبذورجمع:البذر)6(
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منفكونوابنونواحدةولكل،مقبلة(أتت)1قدالآخرةوإنمدبرةارتحلتقدالدنياوإنألا:قالثم

والتراب،بساطاالأرضاتخذواالدنيافيالزاهدينوإنألا،الدنياأبناءمنتكونواولاالآخرةأبناء

عنرجعالنارمنأشفقومن،الشهواتعنسلاالآخرةإلىاشتاقمنألا،طيباوالماء،فراشا

وإنألا،)2(المصيباتعليههانتالدنيافيزهدومن،الطاعاتإلىسارعالجنةطلبومن،المحرمات

مأمونة،شرورهم،معذبينالنارفيالناروأهل،)3(مخلدينالجنةفيالجنةأهلرأىكمعبادالئه

الليلأما،طويلةراحةلعقبىقليلةأياماصبروا،خفيفةوحوائجهم،عفيفةوأنفسهم،محزونةوقلوبهم

النهاروأما.)4(رقابهمفكاكفياللهإلىيجأرون،خدودهمعلىدموعهمتجري،أقدامهمفصافون

وخولطوا،مرضمنبالقومومامرضىفيقولالناظرإليهمينظرالقداحكأنهم،أتقياءبررةحكماءفظماء

عظيم.أمرالقومخالطولقد

اللهعبد:فقالالموتوذكرعليهوأثنىاللهفحمدالمنبريومذاتعليصعد:قالنباتةبنالأصبغوعن

،(الوحا)والوحا،النجافالنجا،أدرككممنهفررتموإن،أخذكملهأقمتمإن،فوتمنهليسالموت

النارحفرمنحفرةالقبروإنألا،)6(ووحشتهوظلمتهضغطتهفاحذروا،القبر،حثيثطالبوراءكمإن

بيتأنا،الظلمةبيتأنا:فيقولمراتثلاثيومكلفييتكلموإنهألا،الجنةرياضمنروضةأو

وتضع-)،الكبيرفيهويسكرالصغيرفيهيشيبيومذلكوراءوإنألا،الوحشةبيتأنا،الدود

ذلكوراءوإنألا21:الحجأ!وشديدالدهعذابولبهنبسبهرىهموماسبهرىالناسوترىخلهاحضلذات

وخازنها،صديدوماؤها،حديدومقامعهاوحليها،بعيدوقعرها،شديدحرهانار،منهأشدهوما

عرضهاجنةذلكوراءوإنألا:قالثم،حولهالمسلمونوبكىبكىثم:قال.رحمةفيهادلهليسمالك

الأليم.العذابمنوإياكموأجارنا،المتقينمنوإياكماللهجعلنا،للمتقينأعدتوالأرضالسموات

.نحوهفذكرعلياسمعمنحدثني،مجاهدعن:سليمأبيبنليثورواه

قدالدنيافإنبعدأما:فقالعليخطب:قال،دلهمبنأوفىعن،منبهبنعمرعن:وكيعوقال

ألا،السباقوغدااليومالمضماروإن،باطلاعوأشرفتأقبلتقدالاخرةوإن،بوداعوآذنتأدبرت

ألا،)7(عملهخابفقدأجلهحضورقبلأملهأيامفيقصرفمن،أجلورائهمن(أملأأيامفيوإنكم

أقبلت.:أفي()1

السجعة.يوافقأثبتناهوما،المصائب:طفي)2(

منعمين.خالدينالجنةفيالجنةأهلرأىلمعبادا:أفي)3(

منه.يطلبونربناربنارقابهمفكاك:أفي()4

.(5163/)النهاية.مضمربفعلالإغراءعلىمنصوبوهو،ويقصرويمدالسرعةالسرعة:أي:الوحاالوحا()5

.الصوابوهو،أمنهناوما،"ووحشتهضغطته":طفي)6(

فأجله.عمله:أفي)7(
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نامكالنارأرولم،طالبهانامكالجنةأرلموإنهألا،الرهبةفيلهتعملونكماالرغبةفيللهفاعملوا

قدوإنكمألا،الضلالبهحادالهدىبهيستقملمومن،الباطلضرهالحقينفعهلممنوإنه،هاربها

وإن،والفاجرالبرمنهايأكلحاضرعرضالدنياإنماالناسأيهاألا،الزادعلىودللتم،بالظعنأمرتم

يعدكموالله،الفحشاءويأمركمالفقريعدكمالشيطانإنألا،قادرملكفيهايحكم،صادقوعدالاخرة

قداللهفإن،أعقابكمفيتحفظواأعماركمفيأحسنوا:الناسأيها.عليمواسعواللهوفضلامنهمغفرة

يجبرولا،أسيرهايفكولا،زفيرهايهدألانارإنها.عصاهمننارهوأوعد،أطاعهمنجنتهوعد

الهوىاتباععليكمأخافماأخوفوإن،صديدوماؤها،بعيدوقعرها،شديدحرها،كسيرها)1(

.الاخرةينسيالأملطولوإن،الحقعنيصدالهوىاتباعفإن:روايةوفي.الأملوطول

ودار،صدقهالمنصدقدارالدنيا:عليفقالعليعندالدنيارجلذم:قالضمرةبنعاصموعن

ومسجد،ملائكتهومصلى،اللهوحيومهبط،منهاتزودلمنوزادغناءودار،عنهافهملمننجاة

بفنائها)2(اذنتوقديذمهاذافمن،الجنةفيهاواكتسبوا،الرحمةفيهاربحوا،أوليائهومتجر،أنبيائه

أيهافيا،وترهيباترغيباعليهاوالحرصفيهاالرغبةوببلائها،السروربشرورهاوشابت،بفراقهاونادت

البلا؟فيابائكأبمصارع؟إليكاستدمتمتىأوالدنياخدعتكمتىبالأمالي)3(نفسهالمعللللدنياالذام

،الشفاءلهتطلبممن،بكفيكوعللت،بيديكمرضتكم؟الثرىتحتأمهاتكبمضاجعأم

.بكاؤكينفعهولا،دواؤكعنهيغنيلا،الأطباءلهوتستوصف

عليإلىرجلجاء:قال،البختريأبيعن،مرةبنعمروعن:والأعصشالثوريسفيانوقال

نفسك.فيمافوقوأنا،تقولكمالست:له)4(فقال-عليايبغضوكان-فأطراه

.صدركعلى:قالاللهثبتك:لعليقالرجلاأنعساكر)5(ابنوروى

عن،حمزةأبيعن،عيينةبنسفيانحدثنا،إسماعيلبنإسحاقحدثنا:الدنياأبيابنوقال

نفسلكلالمطركقطرالسماءإلى)6(ينزلالأمرإن:عليقالقاليعمربنيحيىعن،عقيلبنيحيى

ماله،أوأهلهأونفسهفينقصارأىفمن،مالأوأهلأونفسفينقصانأوزيادةمنلهااللهكتبما

،ذكرتإذالهاتخشعايظهردناهيعشلمماالمسلمفإن،)7(فتنةلهذلكيكوننفلاعثرةلغيرهورأى

)1(فيأ

)2(فيط

)3(فيأ

)4(فيأ

ريختا(5)

فيأ(6)

فيأ(7)

سعيرها.يحتارولا:

بغيلها.:

بأماني.:

علي.لهفقال:

.(الفكردار.ط.951ص)دمشق

:من.

له.فتنةذلكيكوننفلاثروةأوعثرةبغيرهورأى:
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المغرمعنهوتدفع،المغنملهتوجبقداحهمنفورةأول(أينتظرالعالمكالبائس،الناسلئامبهويغرى

نأوإما،لهخيراللهعندفما،اللهدعاماإذا،الحسنيينإحدىبينالخيانةمنالبريءالمسلمفكذلك

وأبقى،خيرفالاخرةالاخرةفيالله2(يعطيةأنوإما،ودينهحسبهمعهومالأهلذوهوفإذامالأاللهيرزقه

يجمعهماوقد،الصالحاتالباقياتالآخرةوحرث،3(والتقوئالمالالدنيافحرثحرثانالحرث

.لأقوامتعالىالله

عنه؟اللهرضيعليإلاالكلامبهذايتكلمأنيحسنومن:الثوريسفيانقال

لبعضعهداطالبأبيبنعليكتب:قال،(تالعامريمهاجرعن،اليامي4(زبياعن:وقال

شعبةالرعيةعنالولاةاحتجابفإن،رعيتكعلىحجابكيطولنفلابعدأما:فيهبلدعلىأصحابه

الكبير،عندهمفيضعف،دونهاحتجبواماعلم6(عنهئميقطعوالاحتجاب،بالأمورعلموقلة،الضيق

يعرفلابشرالواليوإنما،بالباطلالحقويشاب،القبيحويحسن،الحسنويقبح،الصغيرويعظم

،الكذبمنالصدقضروببهايعرفسمات)7(القومعلىوليس،الأمورمنبهالناسعنهيواريما

بالبذلنفسكشحتامرؤإما،الرجلينأحدأنتفإنما،الحجاببلينالحقوقفيالإدخالمنفتحصن

بالمنعمبتلىوإما؟به9!(تسدكريمخلقأو؟تعطيهأنعليكواجبحقمناحتجابكففيمالحقفي

أكثرأنمع،ذلكمنيئسواإذامسألتكعنالناسكفأسرعوما،9(نعمتلثزوالأسرعفماوالشح

لكوصفتبمافانتفع،إنصافطلبأومظلمةشكايةمنعليهفيهمؤنةلاماإليكالناسحاجات)01(

الله.شاءإنورشدكحظكعلىواقتصر

أعمالكعليكوعرضت،المدىبلغتقدفكأنرويدا:عمالهبعضإلىعليكتب:المدائنيوقال

الرجعة.والظالم،التوبةالمضيعويتمنى،بالحسرةالمغتريناديالذيبالمحل

يقولعمروكان،الشعريقولبكرأبوكان:قالالشعبيعن،زائدةأبيبنعمرأنا:هشيموقال

الثلاثة.أشهرعليكان،الشعريقولعليوكان،الشعر

)1(

)2(

)3(

)4(

)؟(

)7(

)8(

)9(

)01(

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

.أولينظرالبائسذا:

يعصمه.:

والعافية.المال...الحرثفإن:

التهذيب.رجالمنالياميوزبيد،تحريف؟يزيد:

.العمري:

.الولاةعن:

.سمات:

.تسدد:

دولتك.:

.حاجاتأكثرفيذلكومعخيركمن:
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السفر،أبيبناللهعبدعن،زائدةأبيبنعمرعن،أعينبنإبراهيمعن،عماربنهشامورواه

.فذكرهالشعبيعن

علي:إلىمعاويةكتب:قال،عبيدةأبيعن،دمادعنوأخبرنا:قال:دريدبنبكرأبووقال

)1"صهروأنا،الإسلامفيملكاوصرت،الجاهليةفيسيداأبيوكان،كثيرةفضائلليإنالحسنأبايا

؟الأكباداكلةابنعلييفخرالفضائلأبايا:عليفقال.الوحيوكاتب،المؤمنينوخال،اللهرسول

الوافر(منأ0)2،غلاميااكتب:قالثم

عميالشهداءسيدوحمزةوصهريأخيالنبيمحمد

أميابنالملائكةمعيطير)3(ويضحييمسيالذيوجعفر

ولحميبدميلحمها)4(مسوطوعرسيسكنيمحمدوبنت

كسهميسهئمله)5(فأيكممنهاولدايأحمدوسبطا

)6(حلميأوانبلغتماصغيراطراالإسلامإلىسبقتكم

منقطعوهذا.طالبأبيابنإلىفيميلونالشامأهليقرؤهلاالكتابهذاأخفوا:معاويةفقال:قال

ومعاوية.عليوزمانعبيدةأبيبين

بنكعببنالرحمنعبدعن،الزهريعن،حارثةبنبكرحدثني:وغيرهبكاربنالزبيروقال

البسبط(م!أ:)7(يسمع!واللهورسولينشدعلياسمعت:قالاللهعبدبنجابرعن،مالك

ولديهماوسبطاهربيتمعهنسبيفيشكلاالمصطفىأخوأنا

فندذيقوللازوجتيوفاطممنفرد)8(اللهرسولوجدجدي

والنكدوالإشراكالضلالةمنبهم)9(فيالناسوجميعصدقته

أمدبلاوالباقيبالعبدالبرلهشريكلاشكرادلهفالحمد

."عليياصدقت":وقالع!ي!اللهرسولفتبسم:قال

.(الفكردار.ط.52أص)دمشقتاريخفيمايعضدههناوما،صهرالإسلامفيملكاأناوصرت:أفي(1)

دمشق.وتاريخ،(188)عليالإمامديوانفيالأبيات)2(

ويمسي.يضحي:الديوانفي)3(

.مشوبالديوانوفي(2142/)النهاية.ومخلوطممزوجأي:مسوط(4)

منكم.فمن:الديوانفي)5(

.أبياتخمسةالبيتهذابعدالديوانفي)6(

دمشق.وتاريخ،(18)-إيرانوطبعة-(95)-العلميةالكتبدارطبعة-الديوانفيالأبيات)7(

متحد.:الديوانفي)8(

ظلم.في:أفي)9(
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أعلم.واللهوالمتنالسندبهذاتفردهمنهيقبللاهذاوبكر.ركاكةفيهوالشعرمنكرالإسنادبهذاوهذا

بننوحعن،هارونبنيزيدحدثنا:الرمليزكرياأبيطريقمن،عساكر)1(ابنالحافظوروى

ليإنالمؤمنينأميريا:فقالرجلجاءهأنهعليعن،نباتةبنالأصبغعن،الكنديسلامةعن،قيس

لمأنتوإن،وشكرتكاللهحمدتقضيتهاأنتفإن،إليكأرفعهاأنقبلاللهإلىفرفعتهاحاجةإليك

فيالسؤالذلأرىأنأكرهفإنيالأرضعلىحاجتكاكتب:عليفقال.وعذرتكاللهحمدتتقضها

أنشأثم،فلبسهاالرجلفأخذهابهافأتي،بحلةعلي:عليفقال،محتاجإني:فكتب،وجهك

البسيط(منأ:يقول

حللاالثناحسنمنأكسوكفسوفمحاسنهاتبلىحلةكسوتني

بدلاقلتهقدبماأبغيولستمكرمةنلتثنائيحسننلتإن

والجبلاالسهلنداهيحييكالغيثصاحبهذكرليحييالثناءإن

عملابالذيسيجزىعبدفكلتواقعهخيرفيالدهرتزهدلا

ومئةحلةالمؤمنينأميريافقلت:الأصبغقال،إليهفدفعهاديناربمئةفأتيبالدنانيرعلي:عليفقال

.عنديالرجلهذامنزلةوهذه"منازلهمالناسأنزلوا":يقولء!ي!اللهرسولسمعت!نعم:قال؟دينار

عن،شريطبننبيطبنإبراهيمبنإسحاقبنأحمدجعفرأبيطريقمنالبغداديالخطيبوروى

الوافرأمنأ:)2(طالبأبيبنعليقال:!الجدهعن،أور4

الرحيبالصدربهبما)3(وضاقالقلوبالناسعلىاشتملتإذا

الخطوبأماكنهافيوأرستواطمأنتالمكارهوأوطنت

الأريببحيلتهأغنىولاوجهاالضرلانكشافترولم

المستجيبالقريببهيمن)4(غوثمنكقنوطعلىأتاك

القريبالفرجبهافموصوذتناهتإذاالحادثاتوكل

ا!اض(أمن:ا)5(اقولهطالبأبيبنعليالمؤمنينلأميرالصولييحيىبنمحمدبكرأبوأنشدهومما

الجميلبالصبرجواكوداوالجليلالحدثعلىفاصبرألا

.(الفكردار.ط.523ص)دمشقتاريخ(1)

ترجمة-دمشقتاريخفيأيضاوهي.إيرانط(46صو)،الكتبدارط(16-15)عليديوانفيالأبيات)2(

.(3203/-)علي

به.لما:الديوانفي)3(

اللطيف.بهيمن...فضل:أفي)4(

.(151-051)-العلميةالكتبدارط-عليالإمامديوانفيالأبيات()5
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الطويل)2(الزمنفيأيسرتفقديوماأعسرتوإن)1(تجزعولا

بالجميلأولىاللهفإنسوء)3(ظنبربكتظننولا

قيلكلأصدقاللهوقوليساريتبعهالعسرفإن)4(

العقولذويعندالرزقلكانرزقاتجرالعقولأنفلو

السلسبيلرحيقمن)5(سيروىيوماجاعقدمؤمنمنفكم

والكافر،خساستهمعالكلبويشبع،نفاستهمعالمؤمنيجيعسبحانهأنهاللهعلىالدنياهوانمن

الحاكمين.أحكمحكمةاقتضتهالحكمةوذلك،ويعرىيجوعوالمؤمن،ويتمتعويلبس،ويشربيأكل

ادكامل(منأ:)6(طالبأبيبنعليالمؤمنينلأميرالوراقجعفربنعليأنشدهومما

وتكرمتعزبهاالرجالزينفإنهااكتسيتإذاالثيابأجد

وتكتمتجنمايعلمفاللهتخشعاالثيابفيالتواضعودع

مجرمعباوأنتالإلهعندزلفةيزيدكلاثوبكفرثاث

يحرمماوتتقيالإلهتخشىأنبعديضركلاثوبكوبهاء

قلوبكمإلىينظروإنماثيابكمإلىولاصوركمإلىينظرلااللهإن":الحديثفيجاءكماوهذا

الدنيافيالزهدإنما،الخشنبأكلولاالعبابلبسالدنيافيالزهدليس:الثوريوقال")7(وأعمالكم

الأمل.قصر

عنه:اللهرضيعلي)8(سيفعلىمكتوباكان:المبردالأكبرعبدبنيزيدبنمحمدالعباسأبووقال

البسيط(منأ

وتدبيرالدنياعلىحرصللناس

ربهمللهطاعةأتواوإن

مزجتقدالحرصوذاكهذالأجل

وتشميرعقلالهوىمرادوفي

مأسورالطاعاتعنمنهمفالعقل

وتكديرهمعيشاتهاصفاء

ديوانه.فيماويوافقأعنفإن:طفي(1)

.الديوانفيماويوافقأعنهناوما؟الدهرفي:طفي)2(

خير.غير:الديوانفي)3(

.هـان:الديوانفي(4)

..سيسقىدهرأجاع:أفي()5

.(918)-العلميةالكتبدارط-ديوانهفيالأبيات)6(

البرفي(34)(2534)صحيحهفيومسلم(2/953)مسندهفيأحمدوأخرجههريرةأبويرويهالحديث)7(

وغيرهما..والصلة

.(3303/)-عليترجمة-دمشقتاريخفيالأبيات)8(
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بالمقادير)1(رزقوهالكنهمقسمتماعندبعقليرزقوهالم

بتقصيردنياهنالومائؤتساعدهلالبيبأديبمنكم

العصافيربأرزاقالبزاةطارمغالبةعنأوقوةعنكانلو

طالبأبيبنعليقال:قال،الشعبيعن،مجالدعن،بلالبنسلمةحدثنا:الأصمعيوقال

لهز(31د!:رجل)2(صحبةلهكرهلرجل

وإياهوإياكالجهلأخاتصحبفلا

آخاهحينحليماأردىجاهلمنفكم

شاهماالمرءماإذابالمرءالمرءيقاس

وأشباهمقاييسالشيءعلىوللشيء

يلقاهحيندليلالقلبعلىوللقلب

أطويل(امنأ:)3(يقولفأنشأفاطمةقبرعلىعليوقف:قالأبيهعن،العلاءبنعمروأبيوعن

)4(وكيلالماضياتالهمومبردكأننيفبتأروىأباذكرت

قليلالمماتقبلالذيوكلفرقةخليلينمناجتماعلكل

خليليدوملاأنعلىدليلواحد)5(بعدواحداافتقاديوإن

)7(خليلللخليلبعدي)6(ويحدثمودتيوتنسىذكريعنسيعرض

قليلالباكياتغناء)8(فإنمدتيالعيشمنيوماانقطعتإذا

(اف.الوصتأ:)9(عنهاللهرضيطالبأبيبنلعليبعضهموأنشد

قوتدنياهمنالمرءويكفييموتمنبالتواضعحقيق

النعوتتدركهليسوحرصهمومذايصبحللمرءفما

وتقدير.قسمرزقوامالكن:أفي(1)

.(502)-العلميةالكتبدارط-ديوانهفيالأبيات()2

.(13ا-.92)إيرانطوفي(051-941)ديوانهفيالأبيات)3(

.إيرانطبعةفييردالموالثانيالأولالبيتان(4)

أحمد.بعدفاطماافتقاديوإن:-إيرانط-الديوانفي()5

ويظهر.:-يرانإط-الديوانفي()6

يليه.الذيبعدالديوانفيالبيتهذاجاء)7(

.بكاء:-إيرانط-الديوانفي)8(

.(15)-العلميةالكتبدارط-ديوانهفيالأبيات)9(
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تفوتعنا)1(أرزاقهوماجميلحسنمليكناصنيع

السكوتكلامهمقومإلى)2(قريبعنسترحلهذافيا

والمنة.الحمدودلهأرادهلمنمقنعفيهمامنهذكرناوقداستقصاؤهيطولطالفصلوهذا

أحبومن،الدينأقامفقدبكرأباأحبمن:قالأنهالسختيانيأيوبعن:سلمةبنحمادوقال

بالعروةاستمسكفقدعلياأحبومن،اللهبنوراستنارفقدعثمانأحبومن،السبيلأوضحفقدعمر

.النفاقمنبرىءفقدع!يماللهرسولطأصحابفيالحسنىقالطومن،الوثقى

الأوابدمنوآبدة)3(الغرائبمنغويبة

وأنامرةمعمرقالط:قالطالرزاقعبدحدثنا،يساربنمنصوربنأحمدحدثنا:خيثمةأبيابنقالط

إنماالكوفةكأن،الكوفةأهلمنعجبت:قالط؟شأنكما:لهفقلتأحدمعناوليسوتبسممستقبله

بكرأبيعلىعليايفضلالذيمنهمالمقتصدوجدتإلامنهمأحداكلمتما،عليحبعلىبنيت

؟ذاكوما:معمرفقالط-ذاكأعظمتكأني-؟ورأيتهلمعمرفقلت:قالط،الثوريسفيانمنهم،وعمر

عنديعمر:قالطرجلاأنولو،فضلهماذكرإذا،عبته)4(مامنهماعنديأفضلعليقالطرجلاأنلو

)د(خاليانونحنالجراحبنلوكيعذلكفذكرت:الرزاقعبدقالط.عنفتهمابكروأبيعليمنأفضل

لمبمامعمرإلىأفضىولكنه،الحدهذابنايبلغسفيانيكنلم:وقالطوضحكسفيانمنفاستهالها

فيتقولطماوعمربكرأبيعلىعليافضلناإنأرأيتاللهعبدأبايا:لسفيانأقولطوكنت،إلينايفض

قالط.نقفولكنناوعمربكرأبيعلىطعناذلكيكونأنأخشى:قالطثمساعة)6(فسكت؟ذلك

طالبأبيبنعليفضل:يقولطأبيسمعت:فقالط-معتمرايعني-التيميابنوأما:الرزاقعبد

منه.إليأحبوعثمان،مناقبهمفيوشاركهممنقبةبمئة(!ي!اللهرسولطأصحابأ

كثيرتخبيطفيهالكلاموهذا.بهخيثمةأبيابنعنبسنده")7(تاريخه"فيعساكرابنرواههكذا

فلا،الشيخينعلىفأما،عثمانعلىعليتقديمبعفالكوفيينعنالمشهورفإنمعمرعلىاشتبهولعله

قالطقدبل؟الأئمةهؤلاءعلىيخفىفكيف،غبيعلىإلاالصحابةسائرعلىالشيخينفضليخفىولا

أرزاقنا.:الديوانفي(1)

.الديوانفيمايوافقأوهوعنهناوما؟قليل:طفي)2(

.(أبد)اللسان.الأبدعلىالباقية:الابدة)3(

..عنديقالإذفظلهماذكرإذاعنفتهما:أفي()4

.النحويللسياقمخالفوهو؟خاليين:طفي)5(

.يقولثمفيسكت:طفي)6(

.(3312/)-عليترجمة-دمشقتاريخ)7(
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أزرىفقدعثمانعلىعلياقدممن-(واحدوغيرأوالدارقطنيكأيوب-(الأمصار)علماءمنواحدغير

ومليح.وصحيحوصدقحقالكلاموهذا.والأنصاربالمهاجرين

عن،سعيد)2(بنإبراهيمحدثنا،الأويسي)1(اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

طالبأبيبنعليرأيت:قالالحنفيصالحأبيعن-الثقفياللهعبدبنمحمد-عونأبيعن،شعبة

الأمةفيأقومأنمنعونيإنهماللهم:قالثميتقعقعورقهلأرىإنيحتىرأسهعلىفوضعهالمصحفأخذ

وحملوني،وأبغضونيوأبغضتهموملونيمللتهمقدإنياللهم:قالثم،فيهماثوابفأعطنيفيهبما

شرابيوأبدلهم،منهمخيرابهمفأبدلنياللهم،ليتعرفتكنلموأخلاق،وخلقي)3(طبيعتيغيرعلى

الكوفة-أهليعني:إبراهيمقال.الماءفيالملحموتقلوبهمأمتاللهم،مني

عن،الحبابأبوالخبيهشامبنعمروحدثنا،صالحبنالرحمنعبدحدثني:الدنياأبيابنوقال

)4(
نإ:عليليقالعليبنالحسنليقال:قال.السلميالرحمنعبدأبيعن،الثقفيعونبي

:قال؟واللددالأودمنأمتكمنلقيتمااللهرسوليا:فقلتمناميفيالليلةليسنح!ي!اللهرسول

(قالأ،مني(لهمأشرهومنبيوأبدلهم،منهمليخيرهومنبهمأبدلنياللهم:فقلتعليهمادع

الرجل.فضربهفخرج

الخصومة.:واللدد()5العوج:لأودا

صلواتأخبركمافوقع،رأسهقرنمنلحيتهيخضبوأنه)6(بقتلهبالأخبارالواردالحديثقدمناوقد

رسوله.علىوسلامهالله

عشرةليلةكليحرسونهعليأصحابكانالخوارجأيامكانلماأنهالقدركتابفيداودأبووروى

أهلمن:فقال،نحرسك:فقالوا؟يجلسكم)7(ما:فقالعليفرآهم-بالسلاحالمسجدفييبيتون-

حصينة.جنةاللهمنعليوإن،السماءفييقضىحتىشيءالأرضفييكونلاإنه:قالثم؟السماء

دابةتريدهفلاملكبهوكلوقدإلاأحدالناسمنليسوإنه،محصونة)8(جنةالرجلوإن:روايةوفي

خلياالقدرجاءفإذاعنهيدفعانملكان:روايةوفي.عنهخلاالقدرجاءفإذا.اتقهاتقه:قالإلاشيءولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيط

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

فيأ

التهذيب.رجالمن؟الأويسياللهعبدبنالعزيزوعبدتحريف؟الأريسي:

التهذيب.رجالمنسعيدبنهـابراهيم؟سعد:

وخلقي.وفطرتيطبيعتي:

.494،631،662التهذيبتقريبوانظرخطأ،عونأبيعنحبابأبيعن:

.المعو!:

تخضب.وأنهبمقتله:

أجلسكم.ما:

حصينة.:
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ليصيبهيكنلمأخطأهوما،ليخطئهيكنلمأصابهماأنيعلمحتىالإيمانحلاوةعبديجدلاوإنه،عنه

.(أجلهامرىءكلحارس:قالأنهروايةوفيأ

تلكقلقصبيحتهافيقتلالتيالليلةكانتفلما،فيهفيصليليلةكلالمسجديدخلعليوكان

فإنهنذروهن:فقالعنه(فسكتوهن)1وجههفيالإوزصرخالمسجدإلىخرجفلما،أهلهوجمع،الليلة

ألاالمؤمنينأميريا:الناسفقال.قبلذكرنا)2(مافكانملجمابنضربهالمسجدإلىخرجفلما،نوائح

فالجروحعشتوإنفاقتلوهمتفإن،)3(إسارهوأحسنوااحبسوهولكنلا:فقال؟كلهامرادانقتل

في(أالمؤمنينأميرعمرزوجيقتل،الغداةولصلاةليما:تقولعليبنتكلثومأموجعلت.قصاص

ألا:لعليوقيل.عنهااللهرضي،الغداةصلاة(فيأالمؤمنينأمير(عليأأبيوقتل،الغداةصلاة

علىيجمعكمخيرابكماللهيردفإن،!اللهرسولترككمكما)4(أترككمولكنلا:فقال؟تستخلف

الصديق.بفضلالدنياوقتاخرفيمنهاعتراففهذا،!اللهرسولبعدخيركمعلىجمعكمكماخيركم

هذهخيرإنالناسأيها:فقال،إمارتهودارخلافتهأيامفيبالكوفةخطبأنهبالتواتر)5(عنهثبتوقد

مننازلوهوقالأنهوعنه.لسميتالثالثأسميأنشئتولو،عمرثم،بكرأبونبيهابعدالأمة

وكبرالحسنابنهعليهوصلى،أهلهودفنهغسلهوليعليماتولما.عثمانثمعثمانثم:المنبر

الدورمنحجرةفيالقبلةمنالجامعتجاهوقيلالخلافةبدارعليودفن.ذلكمنأكثروقيل،أربعا)6(

وقيلأبالبريةدفنوقيل،بالكناسةوقيل،الكوفةبظاهروقيلالوراقينباببحذاء،هبيرةبنجعدة

.(الكوفةجامعبحائط

معاويةمعصلحهبعدعليبنالحسن(ابنهأنقله:دكينبنالفضلنعيموأبوالقاضيشريكوقال

!و.اللهرسولبنتفاطمة(زوجتهأجانبإلىبالبقيع)7(بالمدينةفدفنهالكوفةمن

طيىءببلادبهمروافلما،بعيرعلى)8(صندوقفيحملوهبهتحملوالمابل:دأببنعيسىوقال

فلابلادهمفيدفنوهميتا)9(بالصندوقوجدوافلما،مالافيهتحسبطيىءفأخذتهالبعيرذلكأضلوا

بنخالدأنعمرانبنالملكعبدذكركمابالكوفةالانإلىقبرهأنوالمشهور،الانإلىقبرهيعرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فسكنوهن.:أفي

.تقدمما:أفي

.أسره:أفي

أترككم.بل:أفي

عنه.بالتوتر:أفي

أربعا.عليهفكبر:أفي

المدينة.إلى:أفي

.صندوقفيجعلوهبهاليدفنوهالمدينةإلىيحملونهأنأرادوالمابل:عمهعنهدأب:أفي

.بالصندوقدفنوهميتابذلكوجدوافلمامالايحسبونهعليهبماالبعيرذلكطيء:أفي
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الرأسأبيضشيخفيهقبراوجد)1(ليبنيهادوراهدملما-هشامزمانفيأميةبنينائب-القسريالنهعبد

يريدونلاأميةبنيإنالأميرأيها:لهفقيلبالناريحرقهأنفأراد،(طالبأبيبنأعليهوفإذاواللحية

.هناكودفنهقباطيفيفلفه(قالطاعتهمفيالمبالغةهذهأيأكلههذامنك

نإثم.عساكرابن)2(رواه.منهاارتحلإلافيهاهوالتيالدارتلكيسكنأنأحديقدرفلا:قالوا

،)3(ليحرقوهوالبواريالنفطالناسفأحضر،السجنمنملجمبنالرحمنعبداستحضرعليبنالحسن

كحلتثم،الذكرعنفترولايجزعفلمورجلاهيداهفقطعت،منهنشتفيدعونا:عليأولادلهمفقال

آخرها،إلى(علقمنالإنسانخلقخلقالذيأربكباسماقرأسورةوقرأاللهيذكرذلكفيوهوعيناه

ذلكفيلهفقيل،شديداجزعاذلكمنفجزعليقطعوهلسانهحاولواثم،خديهعلىلتسيلانعينيهوإن

الله.قبحه،بالناروحردتىذلكعندفقتل.فيهاللهأذكرلافواقا)4(الدنيافيأمكثأنأخافإني:فقال

جبهتهفي،أذنهشحمةمعشعره)6(أبلجالوجهحسنأسمررجلاملجمابنكان:سعد)5(بنمحمدقال

:قالوا،أبوهقتليومصغيراكانفإنهعليبنالعباسبلوغبقتلهينتظرولم:العلماءقال.السجودأثر

أعلم.والله،قصاصالامحاربةقتلكانلأنه

منماتفقيلخلافبلاأربعينسن!رمضانمنعشرالسابعالجمعةيومعنهاللهرضيعليطعنوكان

منه.عشرالتاسعالأحديومقيليومه

ثمانأوبضععنامنهأوعشرينأربعليلةوماتوعشرينإحدىليلةضرب)7(وقيل:الفلاسقال

جعفروأبو،(ابنهأالحنفيةبنمحمدقاله،وهوالمشهورسن!وستينثلاثعنوقيل،سن!وخمسين

سن!،وستينأربعأوثلاثعن:بعضهموقال.عياشبنبكروأبو،السبيعيإسحاقوأبو،الباقر

سن!.وستينخمسالباقرجعفرأبيوعن

وست!:وقيلأياموثلاثةأشهروتسعةأسنينأربعوقيل،أشهرثلاثةإلاسنينخمسخلافتهوكانت

عنهاللهرضي،يوماوعشرينوثلاثةأشهروثمانية(سنينأربعوقيل،يوماعشروأربعة:وقيل،أيام

مع)8(نائموهومعاويةإلىطالبأبيبنعلينعيجاءلما:قالمغيرةعن:جريروقال.(وأرضاهأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فوجد.ليبنيهادوراهدمالعراقعلىأميراكانلماالملكعبدبنهشامزمنفي:أفي

.(2376/)-عليترجمة-دمشقتاريخفيوالخبر.عساكرابنذكرهكذا:أفي

.والبواريالنفطأحضرثمالحبسمنالمراديملجمبنالرحمنعبدأحضر:أفي

.(فوق)القاموس.الوقتمنالحلبتينبينما:فواق

.(304/)الكبرىالطبقات

أفلج.:الطبقاتفي

ضربه.:أفي

نائما.وكانالقائلةوقتفيذلكوكان:أفي



613الغرائبمنغريبة

لهفقالتيبكيوجعل،راجعونإليهوإناللهإنا:يقولوهوجلس،صائفيومفيقرظةبنتفاختةامرأته

حلمهمنالناسفقدلماأبكيإنماويحك:فقال،عليهتبكيواليومعليهتطعنبالأمسأنت:فاختة

.وخيرهوسوابقهوفضلهوعلمه

معاويةأمراءمن)2(الشامأهلمنرجلاأن)1(-الشيطانمكايدكتابفي-الدنياأبيابنوذكر

فجلس،يذهبأينيدريلاالغلامفخرج،منزلهمنفأخرجهابنهعلىليلةذاتغضب(وجلسائهأ

منزلهمفيالذيالهرإليهفخرج،بريأسودهريخمشهوبابهاستيقظثمساعةفنامخارجمنوراءالباب

وأناجائعفمانيبهأتبلغبشيءائتنيويحك:فقال،أستطيعلا:فقالافتح!ويحك:البريلهفقال

فقالقال،طالبأبيبنعليقتل،عظيمحدثالليلةحدثوقد،الكوفةمنمجيئيأوانهذا،تعبان

عليهيشوونكانواسفودغير،عليهاللهاسمذكرواوقدإلاشيءهاهناليسإنهوالله:الأهليالهرله

الغلاممنبمرأىوذلك،وانصرفحاجتهأخذحتىيلحسهفجعلبهفجاء،بهائتني:فقال،اللحم

لك؟ماويحك:فقال،افتح:لهفقال؟من:فقالأبوهإليهفخرجفطرقهالبابإلىفقام،ومسمع

:قال،واللهلا:قال؟هذاأمنامويحك:لهفقال،رأىماخبرعليهفقصففتح،افتح:فقال

الآنمعاويةإلىفاذهب،لكوصفتكماالأمرولكن،واللهلا:قال؟بعديجنونأفأصابك!ويحك

ذلكفأرخوا.ولدهلهذكرماخبرفأخبرهمعاويةعلىفاستأذنالرجلفذهب،لكقلتبماعندهفاتخذ

هذا،الغلامأبوبهأخبركانلمامطابقابهأخبروهمماوجدواالبردجاءتولما،البردمجيءقبلعندهم

.ذكرهماملخص

بنعمروعن،إسحاقأبيعن،معاويةبنزهيرحدثنا،الجعدبنعليحدثنا:القاسمأبووقال

:فقال،القيامةيومقبلمبعوثعلياأنيزعمونالشيعةهذهإن:عليبنللحسينقلت:قالالأصم

محمدبنأسباطورواه.مالهقسمناولانساءهزوجنامامبعوثأنهعلمنالو،بالشيعةهؤلاءماواللهكذبوا

.31(أعلمسبحانهوالله.بنحوهعليبنالحسنعن،الأصمبنعمروعن،إسحاقعنمطرفعن

.القرآنمكتبةالقاهرةطبعة-الدنياأبيلابنالشيطانمكائدكتابفيالخبرهذاأجدلم(1)

كتبفيأجدهلى.فائدةأيإثباتهافينجدلموطأبينالخبرهذافيكثيرةخلافاتوثمة؟دمشقأهلمن:أفي)2(

.(3012/)-عليترجمة-دمشقتاريخفيوهوالطبراني

المؤلف:عليهنصماعلىزيادةكلماتفيهنذكرفصل:عليالإمامكلاممنالتاليةالزياداتأفياللفظةهذهبعد)3(

الذينالزهادالأخيارالأبرارالشفاهالذبلالحكماءالعلماءعليشيعةإنما:قالمجاهدعن،كهيلبنسلمةعن

.العبادةبأثريعرفوك

الله.طاعةإلىدعىمنمناوالإمامالشفاهالذبلشيعتنا:الحسينبنعليوقال

عميرأبيبنالواحدعبدحدثنا،الضبيبكاربنالعباسحدثنا،الغلابيزكريابنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

فقال،معاويةعلىالكنانيضمرةبنضراردخل:قالصالحأبيعن،الكلبيالسائببنمحمدعن،الأسدي

-كان،لهوصفيمنبدلاإذأما:قال.أعفيكلا:قال؟المؤمنينأميرياتعفينيأو:قال.علياليصف:له
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منالحكمةوتنطق،جوانبهمنالعلميتفجر،عدلاويحكم،فصلايقول،القوىشديد،المدىبعيدوالله

يقلب،الفكرةطويل،العبرةغزيرواللهكان،وظلمتهبالليلويستأنس،وزهرتهاالدنيامنيستوحش،نواحيه

ويجيبنا،أتيناهإذايدنيناكأحدناواللهكان،خشنماالطعامومنقصرمااللباسمنيعجبه،نفسهويخاطب،كفه

ويحب،الدينأهليعظم،المنظوماللؤلؤمثلفعنتبسمفإنلههيبةلانكلمهقربنامعوكنا،سألناهإذا

وقد،مواقفهبعضفيرأيتهلقدباللهفأشهد؟عدلهمنالضعيفييئسولاباطلهفيالقوييطمعلا،المساكين

بكاءويبكي،السليمتململيتململلحيتهعلىقابضامحرابهفييتمثل،نجومهوغارت،سدولهالليلأرخى

تشوقتليأمتعرضتإليللدنيايقولثم،إليهيتضرع،ربناياربنايا:يقولوهوالآنأسمعهفكأنيالحزين

وبعدالزادقلةمن5ااهكبيروخطرك،حقيرومجلسك،قصيرفعمرك،ثلاثابتتكقد،غيريغريهيهاتهيهات

الطريق.ووحشةالسفر

كانكذلك:فقال،بالبكاءالقوماختنقوقد؟بكمهينشفهاوجعليملكهامالحيتهعلىمعاويةدموعفوكفت:قال

يسكنولادمعتهاترقألاحجرهامنأوحدهاذبحمنوجد:قال؟ضرارياعليهوجدكفكيفاللهرحمهالحسنأبو

.(11/158دمشقتاريخمختصرفيالخبرأفخرجقامثمحزنها

.المالفيالأخومواساة،حالكلعلىاللهوذكر،نفسكمنالحقإعطاء؟ثلاثةالأعمالأشد:عليوقال

يعصى.واللهوالسكوتبالإذعانالقرآنأهلمنيرضلماللهإن:عليوقال

القلب،يخشع:قال!قميصكترقعلم؟المؤمنينأميريا:لعليقيل:قالقيسبنعمروعن:الثوريوروى

المؤمن.بيويقتدي

الإسلامإن:فقال.يأكلولايأكلونفجعلواأيديهمبينفوضعهخبيصمنبشيءأتىعليأأن:ميلحبنزيادوعن

عليه.فتناحرتهذاالعيشهذارأتقريشولكن،ضالببكرليس

يزيدلاطعامههوالقائلةوقتبالماءليشربهسويقفيهيكون-غزالجلدجرابأي-ظبيةعنهاللهرضيلعليكانوقد

منأبعدلبوسيإنوللبوسيلكما:لهفقال.لبوسهفيرجلوعاتبه.بغيرهيختلطلئلاعليهيختموكان،عليه

المسلم.بييقتديأنوأجدرالكبر

،اللونحسن،الريحطيبإنك:فقاليديهبينفوضع؟بفالوذجأتيأنهعليعنجدهعنشريكبناللهعبدوعن

تعتد.لمما،نفسيأعودأنأكرهولكن،الطعمطيب

القيامة.يوملهيشهدأنرجاءمسجدايتخذهفيهويصليويكنسهالمالبيتماليقسمعليكان:قالالتيميمجمعوعن

أنهطالبأبيبنعليعنالوالبيربيعةبنعليعنقيسبنمحمدحدثنا،سعيدبنوهبحدثنا...الإماموقال

ابنعلىمتوكئافقامأكبرالله:فقال؟وبيضاءصفراءمنالمالبيتامتلأالمؤمنينأميريا:فقالالنباجابنجاءه

:فقالالمالبيتعلىقامحتىالنباج

فيهإلىيدهجانووكلفيهوخيارهجنايهذا

بيضاءوياصفراءيا:يقولوهوالمالبيتفيماجميعفأعطاهالناسفيفنوديالكوفةبأشياععليالنباجابنيا

ركعتين.فيهوصلىبنضحهأمرثم،درهمولادينارمنهبقيماحتىوهاغيرهاغري

عليأبيعن،شعيببنسهلحدثنا،الخطاببنالعزيزعبدحدثنا،الكشيمسلمأبوحدثنا:الطبرانيوقال
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لا:فقال.المؤمنينأميريااستخلف:لهقالواملجمابنضربهلماعنهاللهرضيعلياأنذكرناقد

على)1(يجمعكمخيرابكماللهيردفإن-استخلافبغيريعني-!ي!اللهرسولترككمكماأدعكمولكن

(كانألأنه-الحسنابنهعليهوصلى)2(توفيفلما.!ي!اللهرسولبعدخيركمعلىجمعكمكماخيركم

:فقالالنجومإلىفنظرليلةخرجطالبأبيبنعليرأيت:قالالبكالينوفعنالأعلىعبدعن،الصيقل

فيالراغبينالدنيافيللزاهدينطوبىنوفيا:فقال.المؤمنينأميريارامقبل:قلت؟رامقأمأنتأراقدنوفيا

علىالدنيافرضواوشعارادثاراوالدعاءوالقرآنطيباوماءهافراشاوترابهابساطاالأرضاتخذواقومأولئكالآخرة

منبيتأيدخلوالاأنإسرائيلبنيمرأنعيسىإلىأوحىوجلعزاللهإن،نوفيا،السلامعليهالمسيحمنهاج

عندهخلقيمنولأحدمنهملأحدأستجيبلافإنينقيةالآثاممنوأيدخاشعةوأبصارطاهرةبقلوبإلابيوتي

ساعةفيقامالسلامعليهداودفإنشطرحياعشاراولاجابياولاشرطياولاعريفاولاشاعرأتكنلانوفيا.مظلمة

وأجابياأوشرطياأوعريفايكونأنإلافيهالهاستجابإلاربهعبدفيهايدعولاساعة،منألهايا:فقالالليلمن

..-الشطرنجوهو-الشاهصاحبأو-الطبلوهو-كوبةصاحبأو-الطنبوروهو-عربطةصاحبأوعشارا

خلقان،الليلمصابيح،الحكمةمعادنالعلمينابيعكونوا:قالعليعن،مرةبنعمرعن:قيسبنعمرووروى

ربكم.عندوتذكرونالأرضأهلفيوتخفونالسماءأهلفيتعرفون،القلوبجدد،الثياب

.مسعودابنعنذلكنحووروى

منيؤمنهمولا،اللهرحمةمنالناسيقنطلاالذيالفقيهكلالفقيهإنألا:قالعليعن:ضمرةبنعاصموقال

فيها،علملاعبادةفيخيرولا،غيرهإلىعنهرغبةالقرانيدعولا،اللهمعاصيفيلهميرخصولا،اللهعذاب

فيها.تدبرلاقراءةفيخيرولا،فيهفهملاعلمفيخيرولا

عن،المتيدأبيبنيوسفعن،زيادبنيوسفحدئنا،حجربنعليحذثنا:خزيمةبنبكرأبووقال

فإنه،بالعملمنكماهتماماأشدالعمللقولكونوا:عليقال:قالحازمأبيبنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيل

يقبل.عمليقلوكيف،التقوىمععمليقللن

وأن،حلمكويعظمعلمكيكثرأنالخيرولكنوولدكمالكيكثرأنالخيرليس:قالعليعن،خيرعبدوعن

رجلرجلينلأحدإلاالدنيافيخيرولااللهاستغفرتأسأتوإناللهحمدتأحسنتفإن؟ربكبعبادةالناستباهي

التقوىمععمليقلولا،الدرجاتفيويعمل،الخيراتفييسارعورجل،بتوبةذلكيتداركفهوذنوبأأذنب

.الدرداءأبيعنهذانحووروي.يقبمايقلوكيف

لماطلبهنفيالإبلركبتملوخمساعنياحفظوا:عليقال:قالالزاهرأبيعن،صفيةأبيبنئابتوروى

نأجاهليستحيولا،ذنبهإلايخافولا،ربهإلاعبديرجولا:تدركوهنأنقبلالإبلولأضنيتمأصبتموهن

الرأسبمنزلةالإيمانمنوالصبر،أعلمالله:يقولأنيعلملاعماسئلإذاعالميستحييولا،يعلملاعمايسأل

له.صبرلالمنإيمانولاالجسدمن

فسيجمعكم.:أفي()1

.مات:أفي)2(
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فلما،الناسأقوالمنالصحيحعلىابالكوفةاالإمارةبدارذكرناكماودفن-عنهماللهرضيبنيهأكبر

له:فقالعبادةبنسعدبنقيسعنهاللهرضيعليبنالحسنإلىتقدممنأولكانشأنهمنفرغ)93(

يومذلكوكان،بعدهالناسبايعهثمفبايعهالحسنفسكت،نبيهوسنةاللهكتابعلىأبايعكيدكابسط

وقيل،أربعينسنةرمضانمنعشرالسابعالجمعةيوموهوقولعلىضربيومموتهوكان،عليمات

بنالحسنولييومئذومن،رمضانمنالأخيرالعشرفيماتوقيل،بيومين2(الطعنتمابعدماتإنما

علىعليابايعواقد،مقاتلألفأربعونيدهتحت،أذربيجانإمرةعلىسعدبنقيس!وكان)،علي

عنقيسافعزل،الشامأهللقتالالنفير)4(فيالحسنعلىسعدبنقيسألحعليماتفلما،الموت

ولكن،أحدايقاتلأنالحسننيةفييكنولم،عليهاعباسبناللهعبيدد(وولى،أذربيجانإمرة

عظيماميلاالحسنإلىمالواالناسلأنبمثلهايسمعلمعظيمااجتماعافاجتمعوا،رأيهعلىغلبوه

علىعبادةبنسعدبنقيسعليبنالحسنفأمراوريحانتهع!ي!اللهرسولبنتابنهوإذوطاعةمحبة

وأهلمعاويةليقاتل،الشامبلادقاصداأثرهفيبالجيوشهووسار،يديهبينألفاعشراثنيفيالمقدمة

ذإ،بظاهرهامعسكراالمدائنفيهوفبينما،يديهبينالمقدمةوقدمنزلهابالمدائناجتازفلما؟)"الشام

)8(بعضهمأمتعةفانتهبواالناسفثار،قتلقدعبادةبنسعدبنقيسإنألا:صارخإ!\(الناسفيصرخ

طعنةركبحينبعضهموطعنه،عليهجالساكانبساطانازعوهحتى،الحسنسرادقانتهبواحتىبعضا

وهوفنزلهالمدائنمنالأبيضالقصرفدخل)9(وركب،شديدةكراهيةالحسنفكرههموأشوتهأثبتوه

فلما-الجسر)01(يومصاحبعبيدأبيأخو-الثقفيمسعودبنسعدالمدائنعلىعاملهوكان،جريح

الشرففيلكهل:مسعودبنسعدلعمهاللهقبحهعبيدأبيبنالمختارقالبالقصرالحسناستقر

عمه:لهفقال،معاويةإلى)11(وتبعثهفتقيدهعليبنالحسنتأخذ:قال؟ماذا:قال؟والغنى

جيشهتفرقعليبنالحسنرأىولما؟!اللهرسولبنتبابنأغدر،بهجئتماوقبحالله)12(قبحك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

في

.فرغوا

طعن.أن

مكانه.ابنهالحسنوليدفنويوم

التجهيز.

عليها.ولى

.سفيانأبيبنمعاويةالحرب

.بالناس

بعضهم.فانتهب

ركب.ثم

.المختارعم

به.وتبعث

قبحكم.:
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لقتالأالشامأهلفيركبقدوكان-سفيانأبيبنمعاويةإلىذلكعندوكتبشديدامقتامقتهمعنه)1(

عامربناللهعبدمعاويةإليهفبعث،بينهماالصلحعلىيراوضها-وجعلأمسكنفنزلاالعراقأهل

بيتمالمنيأخذأنفاشترط،الأموالمنأرادمالهفبذلاالكوفةعليهفقدما،سمرةبنالرحمنوعبد

علييسبلاوأناذكرهاأشياءفيألهأبجرددارخراجيكونوأن،درهمألفالافخمسةالكوفةمال

ذلكعلىفاصطلحوا.المسلمينبينالدماءويحقن،لمعاويةالإمرةعننزلذلكفعلفإذا،يسمعوهو

هذاعلىالحسن)2(أخاهالحسينلاموقد،وتفصيلهبيانهسيأتيماعلىمعاويةعلىالكلمةواجتمعت

عليبنالحسنوبعث.قريبادليلهسنذكركماعنهاللهرضيالحسنمعوالصواب،منهيقبلفلمالرأي

ذلك،قبولمنسعدبنقيسفأبى،المعاويةأويطيعيسمعأنسعدبنقيس)3(المقدمةأميرإلى

.سنذكرهكماقريببعدمعاويةفبايعالأمرراجعثمأطاعهبمنواعتزل،جميعاطاعتهماعنوخرج

لاجتماع،الجماعةعاملهيقالولهذا،أربعينسنةفيكانتلمعاويةالحسنمبايعةأنالمشهورثم

سنةأوائلفيكانذلكأنالسيرعلماءمنوغيرهجرير)4(ابنعندوالمشهور،معاويةعلىفيهالكلمة

الله.شاءإنسنذكرهكما)5(وأربعينإحدى

رواهفيماجرير)7(ابنوزعم،شعبةبنالمغيرة-أربعينسنةأعني-السنةهذهفي)6(بالناسوحج

وبادر،عامئذالحجإمرةليليمعاويةلسانعلىكتاباافتعلشعبةبنالمغيرةأن:راشدبنإسماعيلعن

يومبالناسفوقفالمغيرةفتعجل،الحجبإمرةأخيهمنكتابمعهوكان،سفيانأبيبنعتبةذلكإلى

ذلك،عنهاللهرضيبالمغيرةيظنولا،يقبللاجريرابننقلهالذيوهذا.الإمرةإلىعتبةليسبقالثامن

شيعية.نزعةهذهولكن،هذامنقدراأجلالصحابةفإن،باطلأنهليعلمذلكعلىنبهناوإنما

فبايعواالشامأهلقام-عليماتلمايعني-بإيلياءلمعاويةبويعالسنةهذهوفي:جرير)8(ابنقال

اللهرضيعليبنالحسنالعراقأهلأقامذلكفعند،منازععندهملهيبقلملأنهالمؤمنينإمرةعلىمعاوية

وارائهمتدبيرهمقبلمنخذلانهمكانوإنما،حاولوهوماأرادوهمالهميتمفلمالشامأهلبهليمانعواعنه
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803

903

314

314

931

323

334



063

الموضوع

عنه-اللهرضي-صفتهذكر

عفانبنعثمانبهرثيمابعضذكر

عثمانفضائلفيالواردةالأحاديثبعض

غيرهمععثمانفضائلفيوردما

وحدهعثمانفضائلفيوردما

عفانبنعثمانسيرةمنشيءذكر

عفانبنعثمانخطبمنشيءذكر

عنه-اللهرضي-عثمانمناقبمنفصل

وبناتهوبنيهزوجاتهذكر

هـ35سنةوفيات

الأنصاريمعاذبنأنس

الصامتبنأوس

الأنصاريخوليبنأوس

قيسبنالجد

المشهورالشاعرالحطيئة

الأنصارييسافبنخبيب

الباهليربيعةبنسلمان

السهمىحذافةبناللهعبد

سراقةبناللهعبد

قيسبناللهعبد

سهلبنالرحمنعبد

سراقةبنعمرو

الأنصاريسعدبنعمير

حزامبنعروة

عامربنقطبة

قهدبنقيس

ربيعةبنلبيد

المخزومىحزنبنالمسيب

الجموحبنعمروبنمعاذ

طالبأبيبنجعفربنمحمد

العباسبنمعبد

الدوسيفاطمةأبيبنمعيقيب

الأنصاريعمروبنمنقذ
لفهرسا

الصفحة

346

353

357

365

368

937

382

384

386

388

938

093

193

293



لفهرسا

لموضوعا

مسعودبننعيم

ذؤيب(أبو)الهذليخالدبنخويلد

العزىعبدبنسبرةرهمأبو

الشاعر()الطائيزبيدأبو

العامريرهمأبيبنسبرةأبو

المنذرعبدلبابةأبو

طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرخلافة

بالخلافةعنهاللهرضيعليبيعةذكر

هـ36سنةأحداث

الجملوقعةابتداء

البصرةإلىطالبأبيبنعليمسيرذكر

هـ36سنةوفيات

اللهعبيدبنطلحة

العوامبنالزبير

هـ36سنةأحداثومن

صفينوقعةذكر

هـ37سنةأحداث

ياسربنعمارمقتل

المصاحفالشامأهلرفعذكر

التحكيمقصة

الخوار!خرو!ذكر

الجندلبدومةالحكميناجتماع

الكوفةمنالخوارجخروج

الخوارجإلىالمؤمنينأميرمسير

الشريفةالأحاديثمنالخوارجفيوردما

هـ37سثةوفيات

الأرتبنخباب

ثابتبنخزيمة

لمجييهاللهرسولمولىسفينة

الأرقمبناللهعبد

الخزاعيورقاءبنبديلبناللهعبد

الأرتبنخباببناللهعبد

سرحأبيبنسعدبناللهعبد

631

الصفحة

293

393

493

993

304

904

427

3

6

03

9

2

7

9

43

43

43

46

46

47

47

48

48

48

522



632

الموصوع

ياسربنعمار

معوذبنتالربيع

هـ38سنةأحداث

هـ38سنةوفيات

حنيفبنسهل

بيضاءبنصفوان

سنانبنصهيب

الصذيقبكرأبيبنمحمد

عميسبنتأسماء

هـ93سنةأحداث

هـ93سنةوفيات

القرظسعد

ثعلبةبنعمروبنعقبة

هـ54سنةأحداث

طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرمقتلذكر

طالبأبيبنعليئمقتلصفة

وبناتهوبنيهزوجاتهذكر

طالبأبيبنعليفضائلمنشيءذكر

المؤاخاةحديث

عنهااللهرضيالزهراءفاطمةتزويجه

خمغديرحديث

الطيرحديث

طالبأبيبنعليفضلفيأحاديث

الفاضلةوطريقتهالعادلةسيرتهمنشيءذكر

عنهاللهرضيالحسنكلامهمن

الغرائبمنغريبة

عنهاللهرضيعليبنالحسنخلافة

الفهرس

دسلفهرا

الصفحة

523

524

525

532

533

534

534

537

538

953

543

553

557

567

574

578

583

695

651

965

615

961


