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وملكهسفيانأبيبنمعاويةأيامذكر

سفيانأبيبنمعاويةأيامذكر

وملكه()1(عنهاللهرضيا

الثلاثونانقضتوقد،ملكاتكونثم،سنةثلاثونالسلامعليهبعدهالخلافةأنالحديثفيتقدمقد

وخيارهم.الإسلامملوكأولفهو،الملكأولمعاويةفأيام،عليبنالحسنبخلافةسنة

،عياضبنالفضيلحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،العزيزعبدبن3(عليحدثنا:2(الطبرانيقال

:قالا)4(عبيدةوأبيجبلبنمعاذعن،الخشنيثعلبةأبيعن،سابطبنالرحمنعبدعن،ليثعن

ملكاكائنثم،وخلافةرحمةيكونثم،ونبوةرحمةبدأالأمرهذاإن":ع!ي!اللهرسولقال

ويرزقون،والخموروالفروجالحريريستحلون،الأرضفيوفسادأوجبريةعتوأكائنثم،(عضوضأه

.جيد)6(إسناده."وجلعزاللهيلقواحتىوينصرونذلكعلى

ضعف-وفيه-مهاجربنإبراهيمبنإسماعيلطريقمنالواردالحديث"النبوةدلائل"فيذكرناوقد

لي:!صاللهرسولقولإلاالخلافةعلىحملنيماواللها:معاويةقال:قال7(عميربنالملكعبدعن

محمد،بنالعباسعن،الأصمعن،الحاكمعن9(البيهقيرواه."فأحسنملكتإن82(معاويةيا"

منشواهدوله:البيهقيقالثم.إسماعيلعن،زائدةأبيبنزكريابنيحيىعن،سابقبنمحمدعن

منها:،أخروجوه

فتبعالإداولأ.1(أخذمعاويةأن:سعيدجدهعن،العاصبنسعيدبنيحيىبنعمروحديث

معاوية:قال."واعدلاللهفاتقأمرأوليتإنمعاويةيا":لهفقال،إليهفنظر!يواللهرسول

هـ.65سنةفيلاحقامعاويةترجمةوستأتي،فقط(أ)منحاصرتينبينما()1

.19(رقم5/2)الكبيرفيالطبراني)2(

خطأ.،عمر:أفي)3(

الوجه.وهوبمنوالمثبت:قالوا:ط،أفي()4

عضا.يعضونكأنهم،وظلمعسففيهالرعيةيصيبأي:النهايةفيالأثيرابنقال)5(

ثعلبةأبايدركلم:قيل.سابطبنالرحمنوعبد،ضعيفسليمأبيبنليثف!ن،نظرقولهوفي،قالهكذا)6(

.(بشار)(124)17/الكمال!تهذيبفيقال!كماالخشني

عمر.:إلىطفيتحرف)7(

.(131)3/النبلاءأعلامسيرفيوالحديثوالخبر.أمنسقطحاصرتينبينما)8(

.(464)6/"النبوةدلائل"فيالبيهقي)9(

.أداوىوجمعها،للماءيتخذجلدمنصغيرإناء:الإداوة(01)



ملكهسفمانأ.دةمعاهأدامذ؟
و-بيبرهـ""ص

.(جم!)1اللهرسوللقولبعملمبتفىأنيأظنزلتفما

الناسعوراتاتبعتإنإنك":لمجيواللهرسولقال:قالمعاويةعن،سعدبنراشدحديثومنها

.بها)2(اللهفنفعهلمجي!اللهرسولمنمعاويةسمعهاكلمة:الدرداءأبوقال."أفسدتهم

أبيه،عن،سليمانأبيبنسليمانعن،حوشببنالعوامعن،هشيمطريقمنالبيهقيروىثم

.جداغريب."بالشاموالملك،بالمدينةالخلافة":لمجيواللهرسولقال:قالهريرةأبيعن

رأيتنائمأنابينا":!اللهرسولقال:قالالدرداءأبيعن،إدريسأبيطريقمنوروى

إلىبه!عمد،بصريفأتبعته،بهمذهوبأنهفظننت،رأسيتحتمناحتملالكتاب31عمودأ

.(")4بالشامالفتنتقعحينالإيمانوإنألا،الشام

عمرو.بناللهعبدعن.ميسرةبنيونسعن،قيسبنعطيةعن،العزيزعبدبن)5(سعيدرواهوقد
ص5)6(

أمامة.أبيعن،عامربن)7(سليمانعن،معدانبنعفيرعن،مسلمبنالوليدورواه

عن،أبيهعن،الحمصيالسلميسليمانبنمحمدبننصرعن،)8(سفيانبنيعقوبوروى

نورمنعمودارأيت":!ي!اللهرسولقال:يقولالخطاببنعمرسمعت،قيس،)9(أبيأبناللهعبد

."بالشاماستقرحتىساطعارأسيتحتمنخرج

يومرجلقال:قالصفوانبناللهعبدعن،الزهريعن،معمرعن:)01(الرزاقعبدوقال

الأبدالبهافإنا)11(غفيرأجماأالشامأهلتسبلا:عليلهفقال.الشامأهلالعناللهم:صفين

.(،)12الأبدالبهافإن،الأبدالبهافإنأ

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

بنعمروبنسعيدوهويحيىبنعمروجدفإن،بالإرسالمعلولحديثوهو(101)4/مسندهفيأحمدأخرجه

:186()5/الزوائدمجمعفيأوردهأنبعدالهيثميقالولذلك،معاويةمنسماعلهيثبتلمالعاصبنسعيد

."مرسلوهوأحمدرواه"

صحيح.حديثوهو،التجسسعنالنهيفيباب،الأدبفي()4888داودأبوأخرجه

.طمنسقط

صحيح.حديثوهو(991-891)5/مسندهفيأحمدأخرجه

خطأ.وهوعنطفيوقعت

التهذيب.رجالمنوهو،حلبسأبوكنيتهميسرةبنويونس،خطأوهوميسرةبنيونسعنبدلميسرةبنالحسنأبو(أ)في

عن.طفي

.31(1)2/والتاريخالمعرفةفي

حاشيته.فيإليهوأشاروالتاريخالمعرفةمحققذلكإلىتنبهوقد،طمنسقطت

.2(0)455الرزاقعبدمصنف

.طمنسقط

.طمنزيادة



سفيانأبيبنمعاويةفضل

.(1مرفوعا)آخروجهمنالحديثهذارويوقد

()2(عنهال!4رضيسفيانأبيبنامعاويةفضل

قصي،بنمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنحرببنصخرسفيانأبيبنمعاويةهو

العالمين.ربوحيوكاتب،المؤمنينخال،الأمويالقرشيئالرحمنعبدأبو

:قالأنهمعاويةعنرويوقد.الفتحيومشمسعبدبنربيعةبنعتبةبنتهندوأمهوأبوههوأسلم

.)4(الفتحيومإلىأبيمنإسلاميكتمتولكني،)3(القضيةعمرةيومأسلمت

أميرهوفكان،بدريومبعدقريشرئاسةإليهوأفضت،الجاهليةفيقريشساداتمنأبوهكانوقد

حتىمرنياللهرسوليا:قالأسلمولما،جزيلمالذامطاعارئيساوكان.الجانبذلكمنالحروب

:قال،يديكبينكاتباتجعلهومعاوية:قال."نعع!":قال.المسلمينأقاتلكنتكماالكفارأقاتل

واستعان،سفيانأبيبنتعزة)6(وهيا)5(الأخرىابابنتهمج!ي!اللهرسوليزؤجأنسألثم."نعم"

هذاعلىتكلمناوقد.لهيحللاذلكأن!واللهرسولوبين،ذلكيقعفلم،حبيبةأمبأختهاذلكعلى

.)7(
كانمعاويةأنوالمقصود.والمنةالحمدوللهحدةعلىمصنفالهوافردنا.موصععيرفيالحديث

عنهم.اللهرضيالوحيكتابمنغيرهمع!سي!اللهلرسولالوحييكتب

عفانبنعثمانذلكعلىوأقزه،سفيانأبيبنيزيدأخيهبعددمشقنيابةعمرولاهالشامفتحتولما

عساكر.ابنالحافظقاله.سنةأربعينوسكنهابدمشقالخضراءالقبةبنىالذيوهو.أخرىبلاداوزاده

معاويةيعزلأنعثمانقتلباشرممنأمرائهمنكثيرعليهأشارالخلافةطالبأبيبنعليوليولما

أهلمنجماعةمعاويةعلىوالتف،عزلهلهينتظمفلم،فعزله،حنيفبنسهلعليهاويوليالشامعن

تعالى:اللهقالوقد،مظلومأقتلفإنهعثمانقتلةإلييسلمحتىأبايعهلا:وقالعنهاعلياومانع،الشام

.(33:الإسراءأ!ءسقطئالولةجعقشافقذمظلوماقنلو!)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.المرفوعفيضعيفالأبدالوحديث

.طمنزيادة

سنةمنالقعدةذيفيوكانت.الصلحوعمرة،القصاصعمرة:أيضالهاويقال،صحيحوكلاهماالقضاءطفي

.037()3/هشامابنسيرة.للهجرةسبع

.(122)3/النبلاءأعلامسير

.طمنسقطت

.(71،201،691)7/الغابةأسدفيترجمتها.درة:وقيل،حمنةاسمها:وقيل

.سفيانأبيبنمعاويةترجمةضمنالجزءهذافيلاحقاالمؤلفسيورده



علجهالخواهـجمنطائفةخروج8

منا)1(والسلطاناالملكسيليمعاويةأنموقنازلتما:قالأنهعباسابنعنالطبرانيوروى

صفينمنكانعليبيعةمنمعاويةامتنعفلما.الايةهذهتفسيرعندومتنهسندهأوردناوقد.الايةهذه

قوةمنأسلفناهماموسىوأبيالعاصبنعمروأمرمنفكان،التحكيمإلىالأمرالثم.ذكرهقدمناما

معاختلاففيعليأمريزلولم،معاويةأمرواستفحل،الظاهرة)2(الصورةفيالشامأهلجانب

الشامأهلوبايع.عليبنالحسنالعراقأهلبايعذلكفعند.تقدمكماملجمابنقتلهحتىأصحابه

تواجهفلما.الشامأهلفيمعاويةوركب،منهإرادةغيرمنالعراقجنودفيالحسنركبثم.معاوية

مننفسهالحسنخلعأنإلىالحالفانتهى.بالصلحبينهماالناسسعىالفريقانوتقابلالجيشان

سنةأعني-السنةهذهمنالأولربيعفيذلكوكان،سفيانأبيبنمعاويةإلىالملكوسلم،الخلافة

لهواستوثقت.الناسبايعهبعدمابليغةخطبةبهاالناسفخطبالكوفةإلىمعاويةودخل-وأربعينإحدى

بعدواحدأميرعلىفيهالكلمةلاجتماعالجماعةعامالعامهذاوسمي،وقرباوبعدأوغرباشرقأالممالك

شرطتهعلىوكان.الخولانيإدريسلأبيبعدهثم،عبيدبنلفضالةالشامقضاءمعاويةفولى.الفرقة

الرومي.منصوربن)3(سرجونأمرهوصاحبكاتبهوكان.حمزةبنقيس

وختمها.الكتبحزممنوأول،الحرسائخذمنأولمعاويةإن:ويقال

عنه:اللهرضيدولتهفيالأحداثأولوكان

عليهالخوارجمنطائفةخروج

،الحجازقاصدينوأهلهعليبنالحسنمنهاوخرجالكوفةدخللمامعاويةأنذلكسببوكان

،فجاهدوهمعاويةإلىفسيروا،فيهيشكلاماجاء:-خمسمئةمننحووهم-الخوارجمنفرقةقالت

فطرد،الشامأهلمنخيلامعاويةإليهمفبعث،)4(نوفلبنفروةوعليهمالكوفةمنقربواحتىفساروا

فخرجوا.بوائقكمتكفواحتىعنديلكمأمانلا:ا)د(الكوفةلأهلامعاويةفقال،الشاميينالخوارج

حتىفدعونا؟وعدوناعدوكممعاويةأليس؟تبغونماذاويلكم:الخوارجلهمفقالت،الخوارجإلى

نقاتلكم.حتىواللهلا:فقالوا.كفيتموناقدكنتمأصابناوإن،كفيناكموهقدكناأصبناهفإن،نقاتله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.طمنسقط

.الصعدة:طفي

.سرحون:إلىطفيتحرف

موكل.:إلىأفيتحرف

.طمنسقط



هـ41سنةوفيات

أهلفهزمهم،فاقتتلوا.الكوفةأهليابكمأعلمكانوا،النهرأهلمنإخواننااللهيرحم:الخوارجفقالت

وطردوهم.الكوفة

بنالمغيرةلهفقال،العاصبنعمروبناللهعبدالكوفةأهلعلىيستخلفأنأرادمعاويةإنثم

عليهاوولى،ذلكعنفثناه؟الأسد)1(لحييبينأنتوتبقى،بمصروأبوهالكوفةأتوليه:شعبة

وليتهلا؟الخراجعلىالمغيرةأتجعل:فقالبمعاويةالعاصبنعمروفاجتمع،شعبةبنالمغيرة

:عمرولهفقال،ذلكفيلعمروالمغيرةفقال.الصلاةعلىوولاهالخراجعنفعزله؟اخررجلاالخراج

بتلك.فهذه:قال!بلى:قال؟عمروبناللهعبدفيالمؤمنينأميرعلىالمشيرألست

ليقتلوهجيشامعاويةفبعث،عليهاوتغلبفأخذها،البصرةعلىأبانبنحمرانوثبالسنةهذهوفي

علىوولى،وأطلقهمعنهمفعفا،والعفوالصفحفيفسأله،معاويةإلىالثقفيبكرةأبوفجاء.معهومن

ليحضرأبيهمإلىكتبمعاويةأنوذلك،قتلهميريدزيادأولادعلىفتسلط،أرطاةأبيبنبسر)2(البصرة

فبعث،بنيكقتلتوإلاالمؤمنينأميرإلىتسرعلملئن:أرطاةأبيبنبسرإليهفكتب،فتلبثإليه

تعهدهعهدمنهل:بكرةلأبيمعاويةقالوقد.،)3(منهأمانالهمفأخذأذلكفيمعاويةإلىبكرةأبو

تقلدتقدفإنكصالحاوتعملورعيتكلنفسكتنظرأن-المؤمنينأميريا-إليكأعهد،نعم:قال؟إلينا

نأوأوشك،حثيثاطالباورائكومن،تعدوهالاغايةلكفإن،اللهفاتق،خلقهفياللهخلافة،عظيما

محاسبةهيوإنما،منكبهأعلموهو،فيهكنتعمايسألكمنإلىفتصير،الطالبفيلحقالمدىيبلغ

شيئا.اللهرضاعلىتؤثرنفلا،وتوقيف

يوليهاأنأرادمعاويةأنوذلك،عامربناللهلعبدالبصرة-السنةهذهاخرفي-معاويةولىثم

إياهافولاه.هلكتتولنيهالموإن،وودائعأموالأبهاليإن:عامرابنلهفقال،سفيانأبيبنلعتبة

.()4(ذلكفيسؤالهإلىوأجابهأ

بهمحجإنما:الواقديوقال.سفيانأبيبنعتبةالسنةهذهفيبالناسوحج:معشرأبوقال

أعلم.فالله.سفيانأبيبنعنبسة

:العامهذاتوفيمنأعيانومن

بعدها.وماوبدراالعقبةشهد.العجلانبنمالكابن:را!غ)5(بنرفاعة

الفم.جانبا:اللحيان(1)

بشر.:إلىموضعمنأكثرفيأفيتحرف)2(

.طمنسقط)3(

.بوطمنزيادة)4(

الكبير-البخاريتاريخ34(40/)أحمدمسند2(0)5خليفةتاريخ(001)خليفةطبقات695()3/سعدابنطبقات)5(
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جمي!.النبيصارعهالذيوهو.القرشيالمطلبعبدبن)3(هاشمابن:يزيد)1()2(عبدبنركانة

دلائلفيذلكقدمناكماالمعجزاتمنله!يماللهرسولصرع)5(وكان.)4(الناسأشدمنركانةوكان

.النبوة

أعلم.فالثه،)6(!يماللهرسولصرعهلماأ-بمكةذلكقبل:وقيل-الفتحعامركانةأسلم

مكة.رؤساءأحد.القرشيوهبأبو)8(حذافةبنوهببنخلفابن:)7(أميةبر.،صفوان

الذيوكان،إسلامهوحسنفأسلمجاءثم،الفتحعام،)9(!يماللهرسولمنأهربأنهتقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

مشاهب!(132ورقة1/)حبانابنثقات(294)3/والتعديلالجرح24(1/)الصغيرالبهخاريتاريخ(9801ت)3/

)358(حزمأبنجمهرة(14)ورقةزبر31تشياتو436(ت)د/للطبرأنيالحبيرالمعجم86()تالأمصارعلماء

225()2//الغابةأسد)1/138(القيسرانيلابنالجمع)3/363(ماكولا:لابنالإكمال)2/794(الاستيعاب

)ورقةللطيبيالرجالأسماء(،المحققةالطبعة)2(30)9/الكمالتهذيب.(591)1/واللغاتالأسماءتهذيب

ورقة)3/مغلطايإكمال(1/184)الصحابةأسماءتجريد2(1/42)الكاشف226(ورقة1/)التهذيبتذهيب(91

.(1181/)الخزرجيخلاصة(1517/)الإصابة281()3/التهذيبتهذيب(79)ورقةالسولنهاية25(

العزيز.عبد:إلىطفييزيدعبدتحرف

ابنثقات951()3/والتعديلالجرح(1461ت)3/الكبيرالبخاريتاريخ2(0)5خليفةتاريخ)9(خليفةطبقات

)ورقةزبرابنوفيات462(ت)5/للطبرانيالكبيرالمعجم(187)تالأمصارعلماءمشاهير(133)ورقةحبان

تهذيب(1191/)واللغاتالأسماءتهذيب236()2/الغابةأسد(705)2/الاستيعاب)73(حزمابنجمهرة(41

الكاشف228(ورقة)1/التهذيبتذهيب(91)ورقةللطيبيالرجالأسماء(،المحققةالطبعة)22(1)9/الكمال

السولنهاية04(0)4/الثمينالعقد27(ورقة)2/مغلطايإكمال186()1/الصحابةأسماءتجريد)1/243(

.(11)9الخزرجيخلاصة(1/052)الإصابة(287)3/التهذيبتهذيب(89)ورقة

.هشام:إلىالأصولفيتحرف

.الرجالأشدمن:بوطفي

غلب.:بوطفي

فقط.أمن

)3/004(أحمدمسند111(،)75خليفةتاريخ278(،)24خليفةطبقات)5/944(سعدابنطبقات

والتعديلالجرح)1/903(والتاريخالمعرفة)342(المعارف403()4/الكبيرالبخاريتاريخ)6/464(و

(718)2/الاستيعاب()915حزمابنجمهرة(46)8/الكبيرالطبرانيمعجم(191)3/حبانابنثقات(142)4/

الكمالتهذيب98(1/)1دمشقتاريخمختصر924()1/واللغاتالأسماءتهذيب1(915/)8/عساكرابنتاريخ

إكمال39(ورقة)2/التهذيبتذهيب5(0)1/العبر27()2/الكاشف562()2/النبلاءأعلامسير(018)13/

الخزرجيخلاصة(4442/)التهذيبتهذيب(541)5/الإصابة(471)ورقةالسولنهاية(391ورقة)2/مغلطاي

.(942)6/دمشقتاريختهذيب،(المحققةالطبعة)(1/922)الذهبشذرات(174)

ترجمته.لمصادرالموافقالصوابهوأثبتناهوما،تحريفوهو"بن":طفي

.بوطمنزيادة
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،تقدمكماالجاهليةفيوصديقهصاحبهوكانالجمحيوهببنعمير()1(!شي!اللهرسولالهاستأمن

أدرعأمنهواستعار،،)2(أشهرأربعةاءلخ!اللهرسولفأمنه،لهفاستأمن،العصرصلاةوقتفيبهفقدم

ساداتمنفكان،،)3(قلبهالإيمانودخلاأسلمثم،مشركأحنيناصفوانوحضر.ومالاوسلاحا

الجاهلية.ساداتمنكانكماالمسلمين

معاوية.خلافةأولفيبهاتوفيحتىبمكةمقيمأصفوانيزللم:الواقديقال

الحجبي.العبدريالدارعبدبنالعزىعبدبنطلحةأبيابن:)4(طلحةبنعثمان

عنهالواقديروىوقد.الفتحقبلثمانسنةأولفيالعاصبنوعمروالوليدبنوخالدهوأسلم

إسلامه.صفةفيطويلأحديثا

تعالى:قولهيتلووهوإليهردهثم،الفتحعامالكعبةمفتاحمنهمج!ي!اللهرسولأخذالذيوهو

ينزعهالاتالدةخالدةعثمانياخذها":لهوقال(38:ادنساءأم!أفلهاإكالأئنتتؤذواأنيةمركمالله!إن)

ذلك.منفمنعه()6(!يمالنبيمنأطلبهاقدعليوكان.")5(ظالمإلامنكم

فيماتحتىبهايزللمثم،مكةنزلماتفلما،غ!يواللهرسولحياةالمدينةنزل:الواقديقال

معاوية.خلافةأول

إذايلبسهادرهمبمئتيحلةلهوكانت.الزهادالعبادمنكان:)7(السكونيالأسودبنعمرو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.بوطمنسقط

.طمنزيادة

.طمنزيادة

(551)6/والتعديلالجرح272(/1)والتاريخالمعرفة25(30و73)تخليفةطبقات(484)5/سعدابنطبقات

الاستيعاب()127العربأنسابجمهرة55(،53)9/الكبيرالطبرانيمعجم(013)تالأمصارعلماءمشاهير

تهذيب)3/578(الغابةأسدب(1/52/)1عساكرابنتاريخ352()1/الصحيحينرجالبينالجمع(3401)3/

)ورقةالكمالتهذيب59()16/دمشقتاريخمختصر)032(الأولالجزءمنالأولالقسم:واللغاتالأسماء

التهذيبتذهيب)2/921(الكاشف2/232(و038)1/الإسلامتاريخ01()3/النبلاءأعلامسير149(

.26(0)الخزرجيخلاصة(124)7/التهذيبتهذيب(4254)تالإصابة2(1)6/الثمينالعقد(031/)3/

دخولاستحبابباب،الحجفي)9132(صحيحهفيمسلمأخرجه.الفتحعامالكعبةمفتاحمنهكيه!النبيأخذ

.وغيرهللحاجالكعبة

)294(رقموالأوسط(1)1234رقمالكبيرفيالطبرانيرواهفقد.ظالم...خالدةعثمانياخذها:قولهوأما

ضعيف.وهوالمؤملبناللهعبدسندهوفي

.طمنسقط

)362(العجليثقات(1/122)الصغيرالبخاريتاريخ31(5)6/الكبيرالبخاريتاريخ(424)7/سعدابنطبقات

)ص-دأرياتاريخ86(0)تالأمصارعلماءمشاهير22!0له)6والتعديلالجرح348(و431له)2والتاريخالمعرفة
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.الخيلاءمخافةشمالهعلىيمينهوضعالمسجدإلىخرجإذاوكان.الليلصلاةإلىقام

وغيرهم.،ساريةبنوالعرباض،الصامتبنوعبادة،معاذ:عنروى

بنوضمرةعميربنحكيمعن،بكر2(أبوحدثنا،اليمانأبوحدثنا:1((أالزهد"فيأحمدوقال

بنعمروهديإلىفلينظرع!ح!اللهرسولهديإلىينظرأنسرهمن:الخطاببنعمرقال:قالاحبيب

.الأسود

.العشرةأحدزيدبنسعيدأختوهي،العزىعبدبننفيلبنعمروابن:زيد)3"بنتعاتكة

وعبادهن.الئساءحسانمنوكانت،وهاجرتأسلمت

،بعدهتتزوجألاآلتالطائفغزوةفيعنهاقتلفلما،بهافتتيم،بكرأبيبنالله4(عبدتزوجها

،العوامبنالزبيربعدهتزوجهاعنهاقتلفلما،فتزوجها-عمهاابنوهو-الخطاببنعمرإليهافبعث

نأعليكأخشىإني:لهقالتليتزوجهاطالبأبيبنعليإليهابعثفلما،(هالسباعبواديعنهافقتل

أولفيماتتحتى6(لمزوجبلاأتزللمفإنها،أيضاعنهالقتلتزوجتهولو،تتزوجهأنفأبت،تقتل

الله.رحمهاالسنةهذهفيمعاويةخلافة

وأربميرثنتيوللدنةخلت5ث!

.وسلمواوغنموا،كثيراخلقاوبطارقتهمأمرائهممنفقتلوا،والروماللانالمسلمونغزافيها

وعلى،هشامبنالعاصبنخالدمكةوعلى،المدينةنيابةالحكمبنمروانمعاويةولىوفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ابنتاريخ،(العنسي)08()9/السمعانيأنساب3(ه3)6/ماكولالابنالإكمال(155)5/الأولياءحلية07(

تاريخ(0301)ورقةالكمالتهذيب(176)91/دمشقتاريخمختصر(291)4/الغابةأسدأ(691/)13/عساكر

(4)8/التهذيبتهذيب6526()تالإصابة028()2/الكاشف)4/97(النبلاءأعلامسير(491)3/الإسلام

.)287(الخزرجيخلاصة

ضعيف.وإسناده(91-1/18)المسندفيأحمدأيضاورواه

خطأ.وهوبن:طفي

ديوانشرح)246(المعارف)1/37(الصغيرالبخاريتاريخ)365(قريشنسب)8/265(سعدابنطبقات

النساء/ت)كتابالإصابة(183)7/الغابةأسد1876()4/الاستيعاب(2.11،6.11)3/للمرزوقيالحماسة

.233()صالعربشاعرات2(10)3/لكحالةالنساءأعلام35(41/)الأدبخزانة596(

عبيد.:إلىطفيتحرفت

.343()5/البلدانمعجم.أميالخمسةالبصرةوبينبينه،ومكةالبصرةبين:"السباعوادي"

.طمنسقط
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خراسانوعلى،عامربناللهعبدالبصرةوعلى،القاضيشريحقضائهاوعلى،شعبةبنالمغيرةالكوفة

وعلى،الحارثبناللهعبدالمدينةعلىمروانواستقضى01عامربناللهعبدقبلمنالهيثمبنقيس

.()1(يثربيبنعميرةالبصرةقضاء

وثابت،جرحاهمعوفيوقد،النهروانيومعليئعنهمعفاقدكانواالذينالخوارجتحركتوفيها

علتيدااللهيقطعلا:قائلهموقالملجمابنقاتلهعلىترحمواعليمقتلبلغهمفلما.قواهمإليهم

،الناسعلىالخروجعلىعزمواثم،عليقتلعلىاللهيحمدونوجعلوا.بالسيفعليقذال)2(

.يزعمونفيماالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعلىوتوافقوا

يقالبهعرفتقلعةفيسنةمنقريباعليهامتنعقدوكان-معاويةعلىأبيهبنزيادقدمالسنةهذهوفي

إليكصاربمافأخبرنيعليأقدم؟نفسكتهلكأنعلىيحملكما:معاويةإليهفكتب-زيادقلعة:لها

وإلا،فعلتعندناتقيمأنشئتفإن،امنوأنتبهفائتنيعندكبقيومامنهاصرفتومافارسأموالمن

المغيرةفبلغ،معاويةإلىالمسيرزيادأزمعذلكفعند.امنفأنتالأرضمنشئتماحيثفاذهب

بشهر،معاويةإلىزيادفسبقه،معاويةإلىدمشقنحوفسار،قبلهبمعاويةيجتمعأنفخشي،قدومه

:المغيرةفقال؟!إليسبقكوقد)3"قبلهخرجتقدوأنتمنكأبعدوهوهذاما:للمغيرةمعاويةفقال

منمعهكانمامنهوقبض،زيادامعاويةفأكرم.النقصانأنتظروأناالزيادةينتظرإنهالمؤمنينأميريا

.،)4(عندهبقيوماأصرفهفيماوصدقه،الأموال

وأربميرث!اثصسنةخلتر5ث!

زعمهفيماببلادهموشتا،القسطنطينيةبلغحتىفيهافتوغل،الرومبلادأرطاةأبيبنبسرغزافيها

أعلم.فالله،قطلأحدمشتىبهايكنلم:وقالواآخرونذلكوأنكر،الواقدي

الخروجعلى-قدمناكما-صممواأنهموذلك،الكوفةوجندالخوارجبينعظيمةوقعةكانتوفيها

إليهمفجهز،)5(علفةبنالمستوردعليهمثلاثمئةمنقريبفيفاجتمعوا،الحينهذافيالناسعلى

فيهشكلوقد092()1/لوكيعالقضاةأخبار.عمير:إلىعصرةفيهاتحرفوقد،فقطآمنحاصرتينبينما)1(

خطأ.وهو:الميمبضم-رسما-عميرة

.الرأسمؤخرجماع:"القذال"2()

بشهر.بعدهجئتوأنت:طفيالعبارةهذهوردت)3(

.طمنسقط)4(

علقمة.:إلى:-موضعغيرفي-الأصولفيتحرفوقد2(95-258)6/إكمالهفيماكولاابنقيدهكذا()5
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فيالرواعأبايديهبينوقدم،إليهمفسار،الافثلاثةفيقيسبنمعقلعليهمجنداشعبةبنالمغيرة

معهم،فاقتتلوا،المذار)1(لهيقالبمكانالرواعأبوفلقيهم،الخوارجعدةعلىثلاثمئةهيطليعة

فيمكانهمفلزموا،ا)2(منهمأحديقتللمولكنأالخوارجفهزمتهمعليهمكرواثم،الخوارجفهزمهم

نأبعدنهارآخرفيإلاعليهمقدمفما،عليهمقيسبنمعقلالجيشأميرقدومينتظرون)3(مقابلتهم

الأمير!أيها:الرواعأبولهفقال،الزواعأبيمدحفيشرعثم،بأصحابهوصلىفنزل،الشمسغربت

بنمعقللهفقال.يديكبينفليقاتلواالفرسانومر،الناسردء)4(أنتفكن،منكرةشداتلهمإن

)5(فانجفل،وأصحابهمعقلعلىالخوارجحملحتىذلكلهقالريثماإلاكانفما.رأيتمانعم:قيس

فترجل،الأرضالأرضالمسلمينمعشريا:وقالقيسبنمعقلذلكعندفترجل،أصحابهعامةعنه

عليهمفحمل،الشاكريالزواعأبومنهمفارسمئتيمنقريبوالشجعانالفرسانمنجماعةمعه

الجيشبقيةولحق،والسيوفبالرماحفاستقبلوهم،بأصحابها)6(الخوارجأميراعلفةبنالمستورد

معهبمنالخوارجيقاتلوهومعقلإلىالناسفرجع،الفرارعلىوأنبهموعيرهمفذمرهمالفرسانبعض

ورتبهموميسرةميمنةقيسبنمعقلفصفهم،الليلأثناءفييتراجعونوالناسشديداقتالاالأنصار)7(من

فرجعوا،الخوارجهربتحتىأصبحوافما،عليهمفنحملنصبححتىمصافكمعلىتبرحوالا:وقال

طلوععندفالتقوهم،مئةستفيالرواعأبايديهبينوقذمطلبهمفيمعقلفسار،أتواحيثمن

بمنالرواعأبولهمفصبر،واحدرجلحملةحملواثم،ساعةفتبارزوا،الخوارجإليهمفثار،الشمس

حتىالثباتفيوصدقوافصبروا،الصبرعلىويحثهمالفرارعلىويؤنبهمويعيرهميذمرهموجعل،معه

قتلهمدونيكونفماعليهممعقلهجوممنخافواذلكالخوارجرأتفلما.أماكنهمإلىالخوارجردوا

ولحقهالرواعأبوواتبعهم،بهرسير)8(أرضفيووقعوادجلةقطعواحتىأيديهمبينفهربوا،شيء

المدائن-نائب-عبيدبنشريكإليهمفركب،العتيقةالمدينةإلىالخوارجووصلت،قيسبنمعقل

المقدمة.منمعهبمنالرواعأبوولحقهم

.88()5/البلدانمعجم.والبصرةواسطبينموضع:"المذار"(1)

.وبطمنحاصرتينبينما)2(

مقاتلتهم.:طفي)3(

والنصير.العون:"الردء"(4)

مسرعين.هربوا:"القومانجفل"()3

فقط.امن)6(

.أفيليسالأنصارمنوقوله.الأبطال:بفي)7(

بهأوأردشيردهمنمعربةوهي،المدائنقرببغدادسوادنواحيمن:وقال(1515/)معجمهفيياقوتقيدهاكذا)8(

إلى:طوفي،سيرنهر:إلىبوأفيتحرفتوقد.دجلةغربيوهي.أردشيرمدينةخير:ومعناه،أردشير

نهزشير.
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ترجمةوسنذكر:قلت-مسلمةبنومحمدبمصرالعا!بنعمروماتوفيها:جرير)1(ابنقالأ

قال.عمروبناللهعبدولدهمصرديارعلىعمروبعدمعاويةفوئى-السنةاخرفيمنهماواحدكل

.،)2(سنتينعليهالهفعمل:الواقدي

بنعمروبنسهمبنسعيد)4(بنهاشمبنوائلبنالعاصبنعمرو:فهو:)3(العاصبنعمروأما

محمد.أبو:ويقال،اللهعبدأبو،الشهميالقرشيغالببنلؤيبنكعببنهصيص

المسلمينمنهاجرمنعليهمليردالنجاشيإلىأرسلوهالذيوهو.الجاهليةفيقريشرؤساءأحد

يديه،علىأسلمإنه:فيقال،ذلكفيالعاصبنعمروووعظ،لعدلهذلكإلىيجبهمفلمبلادهإلى

طلحةأبي،بنطلحةأبنوعثمانالوليدبنوخالدهوأشهربستةالفتحقبلأسلمإنماأنهوالصحيح

.العبدري

عليهمبمدد!ك!يماللهرسولوأمده،الشلاسل)5(ذاتغزوةأميروهو،الإسلامأمراءأحدعمرووكان

.الفاروقوعمرالصذيقومعهعبيدةأبو

عنهاعان)8(،بنمشرححدثنا،)7(لهيعةابنأحدثناقتيبةحدثنا)6(:الترمذيقالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(181)5/الطبريتاريخ

المتقدمة.الوقعةخبرقبلوردفقدطفيأما،بأوفيهناوردحاصرتينبينما

المحبر202()4/أحمدمسند282(؟79،وه،147)تخليفةطبقات،904:قريشنسب7/394(و254)4/سعدابنطبقات

والتاريخالمعرفة452()3/المستدرك)285(المعارف)365(العجليلقات353()6/الكبيرالبخاريتاريخ177(،121)77،

والقضاةالولاة376()تالأمصارعلماءمثاهير32()3/الذهبمروج2(42)6/والتعديلالجرح(558)4/الطبريتاريخ323(1/)

أنساب362()1/:الصحيحينرجالبينالجمع1184()3/الاستيعاب،وغيرها)163(العربأنسابجمهرة(الفهرسانظر)

الحلة274()3/التاريخفيالكامل244()4/الغابةأسد(531)9/الأصولجامع1(245/)13/عساكرابنثاريخ2(40)7/السمعاني

)ورقةالكمالتهذيب232()91/دمشقتاريخمختصر03()الثانيالجزءمنالأولالقسم:واللغاتالأسماءتهذيب(13)1/السيراء

مراة)2/287(الكاشف51()1/العبر54()3/النبلاءأعلا!سير151/آ()3/التهذيبتذهيب235()2/الإسلا!تاريخ4101(

الزاهرةالنجو!)8/56(التهذيبتهذيب5884()ت:الإصابة651()1/النهايةغاية)6/893(الئمينالعقد)1/911(الجنان

.232(1/)الذهبشذرات2(59)الخزرجيخلأصة22(14/)المحاضرةحسن(1131/)

والإصابة.الأنسابكتبمنوالتصحيح،سعدالأصلفي

اسمهلجذا!ماءعلىنزلوالأنهمبذلكسميت:إسحاقابنقال.للهجرةئمانسنةالاخرةجمادىفيالغزوةهذهكانت

.236()3/البلدانومعجم،(2131/)سعدابنوطبقات،بعدهاوما623(4/)النبويةالسيرةفيوخبرهاالسلسل

لهيعةابنحديثمنإلانعرفهلا(ضعيف)يعنيغريبحديثهذا:وقال،المناقبفي384()4جامعهفيالترمذي

هريرةأبيحديثمن(2354/)أحمدعندشاهدولهللتحسينمحتملوالحديث،بالقويإسنادهوليسمشرحعن

حسن.بهفهو"وعمروهشام،مؤمنانالعاصابنا"بلفظ

.أمنسقط

.عاهان:إلىط،آفيهاعانتحرفت
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."العاصبنعمرووآمنالناسأسلم":!شي!اللهرسولقال:قالعامربنعقبة

ابنعن،الجمحيعمربن)2(نافععن،أسامةأبوحدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا:ا(أيضاوقال

صالحيمنالعاصبنعمروإن":يقول!ي!اللهرسولسمعت:اللهعبيدبنطلحةقال:قالمليكةأبي

."قريش

.")3(مؤمنانالعاصابنا":الآخرالحديثوفي

فيرووه.")4(اللهعبدوأم،اللهعبدوأبو،اللهعبد:البيتأهلنعم":الآخرالحديثوفي

.العاصبنعمروفضائل

،الحروبتلكشهدمفنفكان،الشامإلىالجيشأمراءمنبعثمنجملةفيبعثهالصديقإنثم

.السعيدةوالأحوال،الحميدةوالمواقف،السديدةالآراءبهالهوكانت

عزلهثمسنينأربععفانبنعثمانفيهاوأقره،عليهاواستنابه،فافتتحها،مصرإلىعمربعثهثم

مننفسهفيوبقي،بفلسطينعمروفاعتزل،سرحأبيبنسعدبناللهعبدعليها)5(وولى-قدمناكما-

وكان،وغيرهابصفينكلهامواقفهمعهفشهد،معاويةإلىسارعثمانقتلفلما،عنهمااللهرضيعثمان

الحكمين.أحدهو

عليها،العاصبنعمرواستعملبكرأبيبنمحمديدمنوانتزعهامصرمعاويةاسترجعأنلماثم

سنة:وقيل،وأربعينسبعسنةتوفيإنه:وقيل،المشهورعلىالسنةهذهفيماتأنإلىنائبهايزلفلم

الله.رحمه،وخمسينإحدىسنة:وقيل،وأربعينثمان

آرائهم.وذويوشجعانهمالعربدهاةمنمعدوداكانوقد

ومن.مثلألف!شي!اللهرسولمنحفظت:قالأنهعنهرويوقد.جيدةوأشعار،حسنةأمثالوله

:شعره

يمماحيثغاوياقلباينهولميحبهطعامأيتركلمالمرءإذا

ثقة،ونافع،الجمحيعمربننافعحديثمننعرفهإنماحديثهذا:وقال،المناقبفي)3845(رقمالترمذي()1

طلحة.يدركلممليكةأبيوابن،بمتصلإسنادهوليس

خطأ.وهو،عن:طفي)2(

حسن.حديثوهو(461رقم)22/الكبيرفيوالطبراني35(4)2/المسندفيأحمدأخرجه)3(

ضعيف.فهو،منقطعلكنه،ثقاترجالهبسند(161)1/مسندهفيأحمدأخرجه)4(

الأولى.وهوممنأثبتناهوما،"فيها":وبطفي()5
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الفما)1(تملأأمثالهاذكرتإذاسبةوغادرمنهوطرأقضئ

ابنأخبرنا-المباركابنيعني-اللهعبدحدثنا،إسحاقبنعليحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

العاصبنعمروحضرتلما:قالحدثهشماسةبنالرحمنعبدأنحبيبأبيبنيزيدحدثني،لهيعة

بعدمماولكن،واللهلا:فقال؟!الموتعلىأجزعأ؟تبكيلم:اللهعبدابنهلهفقال،بكئالوفاة

:عمروفقال،الشاموفتوحه!اللهرسولصحبةيذكرهفجعل،خيرعلىكنتقد:لهفقال.الموت

قدإلاطبقفيهاليس)3(أطباقثلاثةعلىكنتإني،اللهإلاإلهلاأنشهادة:كلهذلكمنأفضلتركت

وجبتحينئذمتفلو!ي!اللهرسولعلىالناسأشدوكنت،كافراشيء)4(أولكنت،فيهنفسيعرفت

،!اللهرسولمنعينيملأتفما،منهحياءالناسأشدكنت!اللهرسولبايعتفلما،النارلي

علىوكانأسلم؟لعمروهنيئا:الناسقاليومئذمتفلو،منهحياءبالثهلحقحتىأريدفيماراجعتهولا

فلامتفإذا،ليأمعليأدريفلاوأشياءبالسلطانذلكبعدتلبستثم.الجنةلهنرجو،فماتخير

الترابعليوسنوا،مخاصمفإنيإزاريعليوشدوا،ناراولامادحاتتبعنيولا،باكيةعليتبكين

وإذا،حجراولاخشبةقبريفيتجعلنولا،الأيسرجنبيمنبالتراببأحقليسالأيمنجنبيفإنسنا)5(

بكم.أستأنس()6(وتقطيعهاأجزورنحرقدرعنديفاقعدواواريتموني

وفيه،نحوهبإسنادهحبيبأبيبنيزيدحديثمن")7(صحيحه"فيالحديثهذامسلمروىوقد

وجل.عزرئيرسلأراجعماذالأنظربكمأستأنسكي:قولهفمنها،حسنةالسياقهذاعلىزيادات

فماونهيتنا،فعصيناأمرتنااللهم:يقولوجعلالجدارإلىوجههحولهذابعدأنه:روايةوفيأ

.عفوكإلايسعناولا،انتهينا

قويلااللهم:وقالالسماءإلىرأسهورفع،عنقهمنالغلموضععلىيدهوضعأنه:روايةوفي

ماتحتىيرددهايزلفلم.أنخطإلاإلهلا،مستغفربلمستكبمولا،فأعتذربريءولا،فأنتصر

.()8(عنهاللهرضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

فيأيضاوالبيتان95(-58)9/الأغانيصاحبأوردها،المخزوميالوليدبنعمارةفيهايذكرلهقصيدةمنالبيتان

.(58)3/:النبلاءأعلاموسير252(1/)9مختصره،عساكرابنوتاريخ(1881)3/الاستيعاب

.)4/991(مسندهفي

.حالاتثلاثعلى:أي

قريش.أولكنت:طفيووقعت.أحمدومسندوموبأفيكذا

صبه.:يعني-بالشين-وشنهالترابسن

المسند.منزيادة

قبله.مايجبالإسلامكونباب:الإيمانفي(112)برقم

-وأورده.قويبإسنادطويلحديثمن26(5)4/طبقاتهفيسعدابنأخرجهوقد.وموبطمنحاصرتينبينما



هـ43سنةوفيات18

حضيربنأسيدقبلعميربنمصعبيديعلىأسلمفإنه:)1(الأنصاريمسلمةبنمحمدوأما

،قولفيالمدينةعلى!يماللهرسولاستخلفهفإنه،تبوكإلابعدهاومابدراشهد.معاذبنوسح!د

.الكدر)2(قرقرةفياستخلفه:وقيل

أيضأ.خيبريوماليهوديمرحبأقتلالذيإنه:وقيل.اليهوديالأشرفبنكعبقتلفيمنوكان

سرية.عشرةخمسمننحوعلى!يواللهرسولأمرهوقد

فيوردوقد،خشبمنسيفاواتخذ،ذلكونحووصفينبالجملالحروبتلكاعتزلممنوكان

.)3(الربذةإلىوخرج،بذلك!يواللهرسولأمرهأنهقدمناهحديث

الصحابة.ساداتمنوكان

أمرعن-صادرهم:أي-شاطرهمالذيوهو.،)4(البلادبسائراعمالهإلىعمررسولهووكان

ذلك.فيلهعمر

جهينة.صدقاتعلىعمرواستعمله،عنهالثهرضيبليغةوأمانةوصيانة،عظيمةوقائعوله

بعدهوترك،السبعينجاوزوقد،ذلكغيروقيل،وأربعين-سبعأو-ستسنةتوفيإنه:وقيل

.بناتوستذكورعشرة

عنه.اللهرضي،أصلعطويلاالشمرةشديدأسمروكان

)1(

)2(

)3(

)4(

.-77(76)3/النبلاءأعلامسيرفيالذهبي

تاريخ225(4/و394)3/أحمدمسند2(0)6خليفةتاريخ(08،041)خليفةطبقات(443)3/سعدابنطبقات

الجرح)1/703(والتاريخالمعرفة)926(المعارف)08(الصغيرالبخاريتاريخ)1/923(الكبيرالبخاري

(1377)3/الاستيعاب2(14)الاستبصار(433)3/المستدرك39()تالأمصارعلماءمشاهير71()8/والتعديل

)ورقةالكمالتهذيب)23/213(:دمشقتاريخمختصر(121)5/الغابةأسدآ()15/477/عساكرابنتاريخ

الزوائدمجمع86()3/الكاشف52()1/:العبر936()2/النبلاءأعلامسير245()2/الإسلامتاريخ(1271

.(1/234)الذهبشذرات)935(الخزرجيخلاصة(131)9/الإصابة(454)9/التهذيبتهذيب31(9)9/

وهي.للهجرةثلاثسنةمنالمحرمفيالغزوةهذهوكانت.31()2/سعدابنطبقاتفيكما،الكدرقرارة:ويقال

البلدانمعجمبرد.ثمانيةوالمدينةالمعدنوبين،معونةسدوراءالأرحضيةمنقريبسليمبنيمعدنبناحية

441-442(.و)4/326

أخرجهالمؤلفإليهأشارالذيوالحديث.الحجازطريقعلىعرقذاتمنقريبةالمدينةقرىمنقرية:"الربذة"

ضعيف.وهوزيدبنعليسندهوفي(394)3/مسندهفيأحمد

افقط.من
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فيها:توفيوممن

.اليهودأحبارأحد،الإسرائيلييوسفأبو:)1(سلامبناللهعبد

رأيتفلما،إليهانجفلفيمنكنتقدمفلما:قال.لهنخلفيالمدينة!اللهرسولقدمحينكان

وأطعموا،السلامأفشواالناسأيها":يقولسمعتهماأولفكان،كذاببوجهليسأنهعرفتوجهه

.")2(بسلامالجنةتدخلوا،الأرحاموصلوا،الطعام

الحسنة.النافعةالأسئلةمن!يالهاللهرسولسألوماذا،الهجرةأولفيإسلامهصفةذكرناوقد

بها.لهفيقطع،)3(بالجنةع!يماللهرسوللهشهدممنوهو

وأربميرأربحسنةكلت5ث!

هنالك.وشتوا،المسلمونومعهالرومبلادالوليدبنخالدبنالرحمنعبدغزافيها

البحر.فيأرطاةأبيبنبسرغزاوفيها

لينكانفإنه؟لينهبسببالفسادفيهاظهرأنهوذلك،البصرةعنعامربناللهعبدمعاويةعزلوفيها

قالا0الناسيتألفأنويريد،لصايقطعولا،السفهاءأيديعلىيأخذلاوكان،كريماسهلاالعريكة

شكا.)4(
عامر:ابنفقال.السيففيهمجرد:فقال،الناسفسادزيادإلىعامربناللهعبد.جريربن

عامر،ابنفشكامعاويةإلىالكواءبناللهعبدفذهب:قال.نفسيبفسادأصلحهمأنأكرهإني

)1(

)2(

)3(

)4(

أحمدمسند602(،)56خليفةتاريخ)8(خليفةطبقات311()2/معينابنتاريخ352()2/سعدابنطبقات

علماءمشاهير62()5/والتعديلالجرح264()1/والتاريخالمعرفة)5/18(الكبيرالبخاريتاريخ045()5/

الغابةأسد81()9/الأصولطجامع(129)3/الاستيعاب(1)39الاستبصار(134)3/المستدرك(52)تالأمصار

:الحفاظتذكرة(134)3/النبلاءأعلامسير86(1/)الحديثعلماءطبقات74()15/الكمالطتهذيب264()3/

مغلطايإكمالط(511ورقة)2/التهذيبتذهيب85()2/الكاشف(151/)العبر023()2/الإسلامتاريخ26()1/

(801)6/الإصابة924()5/التهذيبتهذيب(172)ورقةالسولطنهاية326()9/الزوائدمجمع278(ورقة)2/

.233(/1)الذهبشذرات(002)الخزرجيخلاصة)7(الحفاظطبقات(1/521)الزاهرةالنجوم

كلهم34(0)1/والدارمي)3251(و()1334ماجهوابن)2485(والترمذي451()5/مسندهفيأحمدأخرجه

صحيح.حديثهذا:الترمذيوقالط.سلامبناللهعبدعن،أوفىبنزرارةعن،جميلةأبيبنعوفطريقمن

مسرعا.إليهذهب:أي،إليهانجفل:وقوله

ثمة.وتخريجها(184-174)2/النبلاءأعلامسيرفيالأحاديثهذهوردت

.(132-212)5/تاريخهفي
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الكواءابنبلغفلما.الكواءابنعدوهذاطفيلوكان،خراسانعلىاليشكريعوفبنطفيل()1فاستعمل

يبقلمأنهلوددت!؟تسوءنيخراسانطفيلولايةأنأظن،في)2(العلملقليلدجاجةابنإن:قال!ذلك

إليهاوبعث،البصرةعنعامرابنمعاويةفعزل!.ا)3(ولاهموإنهعادانيإلايشكريالأرضفي

.الأزدياللهعبدبنالحارث

عمله،إلىوردهفأكرمه،دمشقمعاويةعلىعامرابنفقدم،ليزورهإليهاستدعاهمعاويةإن:ويقال!

مأابنوأناا)4(لكهن:عامرابنقال!أ0لكهن:فقلأسألكهنثلاث:معاويةلهقال!ودعهفلما

ليوتهب:معاويةقال!.فعلتقد:عامرابنقال!،تغضبولاعمليعليترد:معاويةفقال!.حكيم

معاوية:لهفقال!.فعلتقد:قال!،بمكةدوركليوتهب:قال!.فعلتقد:قال!،بعرفةمالك

ا)5(لكهن:فقال!أ0لكهن:فقلثلاثاسائلكوإنيالمؤمنينأميريا:عامرابنقال!.رحموصلتك

،أميراولاعاملاليتحاسبولا:قال!.فعلتقد:قال!،بعرفةماليعليترد:قال!.هندابنوأنا

هذهبينخيرهمعاويةإن:ويقال!.فعلتقد:قال!،هنداابنتكوتنكحني:قال!.فعلتقد:قال!

.البصرةعنوانعزل،الثلاثهذهفاختار،البصرةعلىالولايةوبينالثلاث

نأوذلك.سفيانأبيبأبيهسميةبنأبيهبنزيادمعاويةاستلحقالسنةهذهوفي:جرير)6(ابنقال!

حملتوأنها،الجاهليةفيزيادأمبسميةعاهرأنهسفيانأبيإقرارعلىشهدا)7(القيسعبدمنأرجلا

.سفيانأبيبنزياد:لهقيلبهاستلحقهفلما،منههذابزياد

،للفراشالولد":!اللهرسول!قال!:ويقول!الاستلحاقهذاينكرالبصريالحسنكانوقد

.")8(الحجروللعاهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.الطبريتاريخمنواستدركتها،الأصلمناللفظةهذهسقطت

.الطبريتاريخمنواستدركتها،الأصلمناللفظةهذهسقطت

إلىفشكاهالكوابابنالمعروفأوفىأبيبناللهعبدفذهب:بوطفيمكانهوورد.فقطأمنحاصرتينبينما

معاوية.

.الطبريوتاريخأفيوالمثبت،بوطمنسقط

.بوطمنسقط

.(412)5/تاريخهفي

.طمنسقط

أحمدورواهعائشةحديثمن)1457(رقمومسلم)5302(رقموالبخاري)6/912(المسندفيأحمدرواه

.هريرةأبيحديثمن(0675)رقموالبخاري(41)58رقمومسلم923()2/

الإمكانلمدةبولدفأتت،لهفراشأصارتمملوكةأوزوجةللرجلكانإذاأنه:معناه"للفراشالولد":وقوله

مخالفا.أمالشبهفيلهموافقاكانسواءالولادةأحكاممنوغيرهالتوارثبينهمايجريولداوصارالولدلحقه،منه

اجتماعهما.أمكنحينمنأشهرستةمنهكونهإمكانومدة
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بكرةأبالقيتزيادادعيلما:قالعثمانأبيعن،خالدحدثنا22(هشيمحدثناا:أحمد)1(وقال

ع!ي!اللهرسولأذنيسمعت:يقولوقاصأبيبنسعدسمعتإني؟!صنعتمالذيهذاما:فقلت

:بكرةأبوفقال"حرامعليهفالجنة-أبيهغيرأنهيعلموهو-أبيهغيرالإسلامفيأباادعئمن":يقول

عنهما.عثمانأبيحديثمن)3(أخرجاه.!اللهرسولمنسمعتهوأنا

أيضا.سميةأمهواسم،نفيعاسمهبكرةأبو:قلت

معاوية.السنةهذهفيبالناسوحج

بالمدينة.مثلهاومروان،بالشاما)4(بالجامعاالمقصورةمعاويةعملوفيها

توفيت:السنةهذهوفي

رملة.واسمها،المؤمنينوأم،معاويةأخت،سفيانأبيبنت:)5(حبيبةأم

زوجهاهناكفتنصر،الحبشةأرضإلىجحش)6(بناللهعبيدوزوجهاهيوهاجرت،قديماأسلمت

بناللهعبيدمنأولادهاأكبرهيحبيبةوبنتها.عنهااللهرضيدينهاعلىهيوثبتت،بالحبشةومات

.الهجرةقبلبمكة:وقيل،بالحبشةولدتها،جحش

وولي،منهفتزوجهاالنجاشيإلىالضمريأميةبنعيروع!ي!اللهرسولبعثزوجهامنتأيمتولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لهحقولا،الخيبةله:أيالحجرلهومعنى.الزاني:"العاهر":العلماءقالفقد"الحجرللعاهر":قولهوأما

الولد.في

.(916)1/مسندهفي

،أمنسقط

يعلم.وهوأبيهعنرغبمنإيمانحالبيانباب:الإيمانفي()63ومسلم،()6766رقمالبخاري

وذلك،معاويةالمسجدفيالمقصورةاتخذمنوأول33()صالأوائلفيقتيبةابنقالوقد.فقطأمناللفظةهذه

عالمسلسلةمنالمساجدكتابهفيمؤنسحسينالدكتوركتبهماانظرالمقاصيرنشأةوحول.كلبامنبرهعلىأبصرأنه

.941-481ص)37(العددالمعرفة

أحمدمسند86(،)97خليفةتاريخ)332(خليفةطبقات)736(معينابنتاريخ)8/69(سعدابنطبقات

المستدرك461()9/:والتعديلالجرح318()3/والتاريخالمعرفة344(،)136المعارف42(وه325)6/

الكمالتهذيب(151)7/الغابةأسد،7صه:النساءتراجم:عساكرابنتاريخ(1843)4/الاستيعاب2(5)4/

مجمع426()3/الكاشف52()1/العبر)2/253(:الإسلامتاريخ)2/218(النبلاءأعلامسير(5916)ورقة

الذهبشذرات)194(الخزرجيخلاصة265()12/الإصابة)12/941(التهذيبتهذيب924(الزوائد)9/

.(1/464)لكحالةالنساءأعلام(1/236)

أحد.شهداءمن،جليلصحابي،أخوهاللهفعبد،خطأوهو،جحشبناللهعبد:الأصلفي
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فيلمجي!اللهرسولإلىوحملها،دينارأربعمئةالنجاشيعنهوأصدقها،العاصبنسعيدبنخالدالعقد

)1(
سبعسنه

عنهفثنتعليهادخل()2(ع!يماللهرسولوبينبينهمكانالذياالعقدليشذالفتحعامأبوهاجاءولما

هوبل:فقالت؟!عنهبيأمعنيالفراشبهذاأرغبتأدريمابنيةياوالله:فقال!يماللهرسولفراش

.شرا!3(بعديلقيتلقدبنيةياوالله:لهافقال،مشركرجلوأنتجم!الثهرسولفراش

.الورعاتالعابداتومن،المؤمنينوأمهاتالنساءساداتمنهيكانتوقد

بنالمجيدعبدعن،سبرةأبيبناللهعبدبنبكرأبوحدثني:الواقديعمربنمحمدقال

)4(و
كانقد:فقالتموتهاعندحبيبةأمدعتني:تقولعائشةسمعت:قالالحارثبنعو!عن،

وحاللتك،عنهوتجاوزتكلهذلكمنكانماولكلياللهيغفر:فقلت.الضرائربينيكونمابيننايكون

.ذلك)د(مثللهافقالت،سلمةأمإلىوأرسلت.اللهسزكسررتيني:فقالت

وأربميوخمللعسنةخلت5ث!

زياداووئى،أشهرأربعةبعدعنهاعزلهثم،الأزدياللهعبدبنللحارثالبصرةمعاويةولىفيها

فظن،البصرةبولايةمعاويةرسولليأتيهبهافأقام،شعبةبنالمغيرةوعليهاالكوفة()6(زيادفقدما

علىمنهيقدرفلمبهفاجتمع،خبرهليعلمحجربنوائلإليهفبعث،الكوفةإمرةعلىجاءقدأنهالمغيرة

خراسانعلىواستعمله،عليهاوالياالبصرةإلىيسيربأنزيادإلىمعاويةمنالبريدفجاء،شيء

.وعمانوالبحرينالهندلهجمعثم،وسجستان

ظاهراالفسقوجدوقد-خطبهاخطبةأولفيفقام،الأولىجمادىمستهلفيالبصرةزيادودخل

لأهلوالعذاب،الطاعةلأهلالثوابمناللهأعدماتسمعوالمكأنكم!الناسأيها:فيهافقالا-بالبصرة

،)7(.000الباقيةعلىالفانيةفاختارالشهواتمسامعهوسدت،الدنياعينهطرقتكمنأتكونون،المعصية

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.99(-79)8/سعدابنطبقات

فقط.(أ)من

.(001-99)8/سعدابنطبقات

خطأ.وهو،سهل:الأصلفي

.(001)8/سعدابنطبقات

.(ب)و(ط)من

منوالأدبالتاريخكتبأكثرثالتيبالبتراءالمعروفةخطبتهمنجزءوهوو)م(،و)ب()ط(منحاصرتينبينما

.(121-4011/)الفريدوالعقد66(-61)2/والتبيينوالبيان22(2-ا17)5/الطبريتاريخ:مثلاانظر،تناقلها
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منفيهكانواماوتركوا،عظيماخوفاالناسخافهحتىالسيفويجردالسلطانأمريقيمزالماثم

،بالبصرةالقضاءحصينبنعمرانوولى،الصحابةمنبجماعةعملهعلىواستعان،الظاهرةالمعاصي

مالك.بنوأنسسمرةبنالرحمنوعبدجندببنسمرةوولى،خراساننيابةعمروبنالحكموولى

سمعتما:الشعبيقال.بليغافصيحامفوهاوكان،داهية،هيبةذا،الرأيحازمزيادوكان

أجودكانأكثركلماكانفإنه،زياداإلايسيءأنمنخوفايسكتأنأحببتإلافأحسنتكلمقطمتكلما

كلاما.

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرعندوجاهةلهكانتوقد

لهزيادأمرعن()1الأشلجبل-خراسانعلىزيادنائب-الغفاريعمروبنالحكمغزاالسنةهذهوفي

نأكتابهجاءقدالمؤمنينأميرإن:زيادإليهفكتب،جمةأموالاوغنم،كثيراخلقامنهمفقتل،ذلكفي

بنالحكمفكتب.الماللبيتالغنيمةهذهمن-والفضةالذهبيعني-وبيضاءصفراءكللهيصطفى

والأرضالسماواتكانتلو-والله-وإنه،المؤمنينأميركتابعلىمقذماللهكتابإن:الغفاريعمرو

بينهمفقسمها،غنيمتكمقسمعلىاغدواأن:الناسفينادىثم.مخرجالهلجعلاللهفاتقىعبد)2(على

نإاللهم:الحكمقالثم.ورسولهاللهأمركماالخمسوعزل،معاويةعنإليهكتبفيمازياداوخالف

الله.رحمهخراسانمنبمروفمات،فاقبضنيخيرعندكليكان

وكانتأالمدينةعلىأميراوكان،الحكمبنمروانالسنةهذهفيبالناسوحج:جريرابنقال

.،)3(الماضيةالسنةفيكانواالذينهموالعمالالولاة

توفي:السنةهذهوفي

وهو،السيرةأواخرفيفيهمترجمتهذكرناوقد،الوحيكتابأحد:)4(الأنصاريثابتبنزيد

)2(

)3(

)4(

غزاه،خراسانثغورفيجبل:الأشل02(0)1/معجمهفيياقوتقال.تصحيفوهوالأسل:الأصولفي

.الغفاريعمروبنالحكم

.عدو:طفي

226(.)5/الطبريتاريخفيوشبيهه،فقطأمنحاصرتينبينما

الكبيرالبخاريتاريخ(181)5/أحمدمسند2()70خليفةتاريخ)98(خليفةطبقات)2/358(سعدابنطبقات

للنسائيالصحابةفضائل483(،003)1/:والتاريخالمعرفة)026(المعارف()017العجليثقات038()3/

الأمصارعلماءمشاهير(135)3/حبانابنثقات)3/558(والتعديلالجرح(1)1/57القضاةأخبار()164

)2/537(الاستيعاب)348(حزمابنجمهرة421()3/المستدرك111()5/الكبيرالطبرانيمعجم22()ت

الغابةأسد278/آ()6/ورقةعساكرابنتاريخ142()1/:القيسرانيلابنالجمع46()صالشيرازيطبقات

أعلامسير98(/1)الحديثعلماءطبقات24(0/1)الكمالتهذيب2(1/00)واللغاتالأسماءتهذيب278()2/

القراء-معرفة264(1/)الكاشف(1/53)العبر03(1/)الحفاظتذكرة223()2/الإسلامتاريخ(426)2/النبلاء
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رأيته.فيماجداقويجيدخطوهو،ذلكفيلهعثمانأمرعنبالشامالذيالإمامالمصحفهذاكتبالذي

قالا0يوماعشرخمسةفيوكتابهميهودلسانتعلم،ذكاءالناسأشدمنثابتبنزيدكانوقد

والروميةالحبشيةوتعلم()1(يوماعشرثمانيةفيكسرىرسولمنالفارسيةتعلم:البراءبنالحسنأبو

ع!ح!.اللهرسولخداممنوالقبطية

سنة.عشرةخمسابنوهوالخندقمشاهدهوأول:الواقديقال

."ثابتبنزيدبالفرائضوأعلمهم":)2(والنسائيأحمدرواهالذيالحديثوفي

.القضاء-علىعنهاللهرضي-الخطاببنعمراستعملهوقد

.)3(العلمفيالراسخينمنثابتبنزيدكان:مسروقوقال

فقال،بالركابثابتبنلزيدأخذأنه:عباسابنعن،سلمةأبيعن،عمرو)4(بنمحمدوقال

.وكبرائنا)5(بعلمائنانفعلهكذا،لا:فقال،اللهرسولعمبنياتنح:له

)7(أزمتهومن،بيتهفيالناسأفكهمنثابتبنزيدكان:قالعبيدبن)6(ثابتعن:الأعمشوقال

.الرجالإلىخرص!إذا

منهمفتوارى،منهاراجعينالناسفوجد،الصلاةإلىثابتبنزيدخرج:سيرينبنمحمدوقال

.)8(اللهمنلايستحييالناسمنلايستحييمن:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

النهايةغاية34(5)9/الزوائدمجمع(05ورقة)2/مغلطايإكمال2(48ورقة/1)التهذيبتذهيب36(/1)الكبار

طبقات(1/013)الزاهرةالنجوم(14)4/الإصابة993()3/التهذيبتهذيب(501)ورقةالسولنهاية692(/)1

العربيالتراثتاريخ237()1/الذهبشذرات393()13/العمالكنز()127الخزرجيخلاصة8()صالحفاظ

/2(18).

.)ب(و)ط(منحاصرتينبينما

ماجهوابن،1937()رقمالترمذيأيضاوأخرجه.)8287(رقمالكبرىفيوالنسائي،(184)3/مسندهفيأحمد

صحيح.حديثوهو()154

.2036/:سعدابنطبقات

الليثيعلقمةبنعمروبنمحمدأبوالحسنهو!عمروومحمدبن.عمربنمحمد:إلى(أ)فيتحرف

.عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيراوية،المدني

الحاكموصححه،الإسنادبهذاالأنصارياللهعبدبنمحمدطريقمن036()2/الطبقاتفيسعدابنأخرجه

)3/423(.

خطأ.وهو،عن:طفيوقعت

وأوقرهم.أرزنهممن:أي،أزمتهمن:وقوله.تحريفأذمها:طفي

.943()2/النبلاءأعلامسير



52هـ45سنةوفيات

وصلى،الستينقاربوقد،الأولوالصحيح،وخمسينخمسسنةفي:وقيلالسنةهذهفيمات

.كثير)1(علماليومماتلقد:عباسابنوقال.الحكمبنمروانعليه

.)2(الأمةهذهحبرمات:هريرةأبووقال

:ماتوفيها

سنة.سبعينوقش)4(عنابن:)3(سلامةبنسلمة

ومابعدها.بدراشهدوقد

له.عقبولا

وشهد،العالطوأهلقباءعلىبدرإلىخرجحين!ي!اللهرسولاستخلفهوقد:عدي)5(بنوعاصم

سنة.ومئة)6(عشرةخمسعنوتوفي،بعدهاوماأحدا

.)7(فحرقاهالضرارمسجدإلىالدخشمبنومالكهو!س!اللهرسولبعثهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

برقموالطبراني)3/428(والحاكم362(-361)2/طبقاتهفيسعدابنأخرجهوقد.كبيرعالم:()طفيوقع

ثابتبنزيدماتلما:قالعمارأبيبنعمارعن،سلمةبنحمادعنطرقمن485()1/والفسوي)9474(

.ثقاتورجاله.كثيرعلماليومدفنلقد،العلماءذهابهكذا:فقال،ظلفيعباسابنإلىجلسنا

بنحمادعنطرقمن(428-427)3/والحاكم)4755(برقموالطبراني262()2/طبقاتهفيسعدابنأخرجه

نأاللهولعل،الأمةهذهحبرماتاليوم:ثابتبنزيدماتحينهريرةأبوقال:قالسعيدبنيحيىعن،زيد

.هريرةأبيمنيسمعلمسعيدبنيحيىأنإلا،ثقاتورجاله.خلفامنهعباسابنفييجعل

الكبيرالبخاريتاريخ)3/467(أحمدمسند)702(خليفةتاريخ)77(خليفةطبقات943()3/سعدابنطبقات

المستدرك74()تالأمصارعلماءمشاهير161()4/والتعديلالجرح334()1/والتاريخالمعرفة)4/68(

النبلاءأعلامسير227()2/الإسلامتاريخ(428)2/الغابةأسد(164)2/الاستيعاب()222الاستبصار(174)3/

.(4023/)الإصابة35(5)2/

قيس.:إلى()بفيتحرف

المعرفة)326(المعارف3537(ت)6/الكبيرالبخاريتاريخ045()5/أحمدمسند466()3/سعدابنطبقات

171()17/الكبيرالطبرانيمعجم)3/286(حبانابنثقات)6/345(والتعديلالجرح)2/215(والتاريخ

الصحابةأسماءتجريد(46)2/الكاشف705()13/الكمالتهذيب(141)3/الغابةأسد781()2/الاستيعاب

)ورقةالسولنهاية218(ورقة)2/مغلطايإكمال(11اورقة)2/التهذيبتذهيب53()1/العبر7692(ت)1/

.238(/1)الذهبشذرات()182الخزرجيخلاصة(4353ت)2/الإصابة(94)5/التهذيبتهذيب(541

خطأ.وهو،وعشرينخمس:()طفيوقع

.(466)3/سعدابنوطبقات(952)2/هشامابنسيرة.تبوكغزوةأثناءذلككان



26
هـ46سنةأحداث

توفيت:وفيها

(2)صهو(1)و-ص.ص

بنخنيستحتع!يماللهرسولقبلوكانت،المؤمنينأم،الخطابابن:عمربنتحمصه

علىأبوهاعرضهاعدتهاانقضتفلما،بدربعدعنهافتوفي،المدينةإلىمعهوهاجرت،السهميحذافة

عليهيردفلم،بكرأبيعلىفعرضها،يتزوجهاأنفأبى!ي!اللهرسولبنترقيةزوجتهموتبعدعثمان

بكر:أبولهفقال،ذلكبعدبكرأباعمرفعاتب،فتزوجها!اللهرسولخطبهاقريبعنثم،شيئأ

.لتزوجتها)4(تركهاولو،)3(ذكرهاقدكان!ي!اللهرسولأنإلاعليكأردأنمامنعنيأ

.")5(راجعهاثمحفصةطلقلمجيماللهرسولأن":الحديثفيرويناوقد

.")6(الجنةفيزوجتكوهي،قوامةصوامةإنها:وقالبمراجعتهاأمرهجبريلأن":روايةوفي

أيامتوفيتإنها:وقيل،سنةستينعنالسنةهذهمنشعبانفيتوفيتأنهاعلىالجمهورأجمعوقد

أعلم.والله،أصحوالأول،عثمان

وأربميوستصسنةخلتر5ث!

كان:وقيل،الوليدبنخالدبنالرحمنعبدأميرهممعالجهادلأجلالرومببلادالمسلمونشتافيها

أعلم.فالله،غيرهأميرهم

.،)7(ذكرهمالمتقدمهمالبلادعلىوالعمال،معاويةأخوسفيانأبيبنعتبةفيهابالناسوحجأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)؟(

)بر1(

)135(المعارف)6/283(أحمدمسند)66(خليفةتاريخ)334(خليفةطبقات81()8/سعدابنطبقات

تاريخ(1688)ورقةالكمالتهذيب65()7/الغابةأسد(1181)4/الاستيعاب(14)4/المستدرك،وغيرها

تهذيب24(4)9/الزوائدمجمع(1/05)العبر(423)3/الكاشف227()2/النبلاءأعلامسير22(0)2/الإسلام

الذهبشذرات)13/796(العمالكنز)094(الخزرجيخلاصة)12/791(الإصابة411()12/التهذيب

.274(1/)لكحالةالنساءأعلام922(/1)

حنيس.:إلىطوفي،حنيش:إلىأفيتحرف

!س!.اللهرسولسرلأفشيكنتفما،ذكرهاقدكاناللهرسولإن:بوطفيمكانه

عمر.عنعمرابنحديثمنالنكاحفيو)5122(المغازيفي(054)5البخاريأخرجه

(132)6/والنسائي2(0)16ماجهوابن،المراجعةفيباب:الطلاقفي)2283(داودأبوأخرجهصحيححديث

.محرف،عمرابن:للنسائيالمجتبىوفي.عمرحديثمن

بطرقه.حسنحديثوهو(05)2/نعيموأبو(451/)الحاكمرواه

.و)م()ب(و)ط(منحاصرتينبينما
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السنة:هذهفيتوفيوممن

.)2(القرآنفيالمذكورينالبكائينأحد:(عمير)1بنسالم

كلها.المشاهدمنبعدهاومابدراشهد

بعدها.ومابدراشهد:كعب)3(بنسراقة

والأبطال،المعروفينالشجعانمنوكان.المخزوميالقرشي:الوليد)4(بنخالدبنالرحمنعبد

معاوية.منهخافحتىكذلكالشامببلاد()5(قدرهوعلا،أمرهأعظمقدوكان.كأبيهالمشهورين

.مثواهوأكرماللهرحمه،مسموموهوومات

!ي!.النبيأدرك:الأصبهانينعيموأبومندةابنقال

الحجامةفيع!يمالنبيعنعنهروىقيسبنعمروأن)6(:عمرأبيطريقمنعساكرابنروىوقد

.-مرسلايعني-.منقطعوهو:)7(البخاريقال.الكتفينبين

بنكعبوكان.معاويةمعصفينشهد،الشامأهلفيالقدرعظيمكان:بكار)8(بنالزبيروقال

الله.وعبدمهاجرولأخويهلهمداحاجعيل

معاوية.عنحفظوقد،معاويةزمنالصوائفيليكان:سميعابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الإصابة31(1)2/الغابةأسد567()2/الاستيعاب.48()3/سعدابنطبقات636(-635)2/هشامابنسيرة

.03(46)ت

أمحدلآققتلتخملهضأتوكمآإذاالذلىولاعلى):تعالىقوله:(258)صالقراننزولأسبابفيالواحديقال

اللهنبييا:فقالوا!شي!اللهرسولأتوا....سبعةوكانوا،البكائينفينزلتأ029التوبةأ!علةاخمل!خمآ

:فقال.معكنغزواالمخصوفةوالنعالالمرقوعةالخفافعلىفاحملنا،معكالخروجإلىندبناقدوجلعزاللهإن

381-)2/تفسيرهفيكثيرابنالسبعةهؤلاءأسماءفيالخلافوذكر.يبكونوهوفتولوا.عليهأحملكمماأجدلا

وغيرهما.(528)3/المعادزادفيالقيموابن382(

الإصابة033()2/الغابةأسد058()2/الاستيعاب)4/8.3(والتعديلالجرح)3/487(سعدابنطبقات

.3114()ت

352()تالأمصارعلماءمشاهير922()5/والتعديلالجرح931()3/والتاريخالمعرفة324()صقريشنسب

شذرات62(70)تالإصابة53()1/العبر324()34/دمشقتاريخ44(0)3/الغابةأسد982()2/الاستيعاب

.923(1/)الذهب

فقط.(أ)من

تاريخمختصرفيترجمته..ثورأبو:كنيتهقيسبنفعمرو،خطأوهو..عمروعمرانأبيطريقمن:)ط(في

.وغيره(1/028)9دمشق

.326()34/دمشقتاريخفيعساكرابنونقله،277()5/الكبيرتاريخه

.326()34/دمشقوتاريخ،)324(الزبيريلمصعبقريشنسبينظر
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شربةسقاه-حمصبأرضالذمةرئيسوكان-أثالابنلهيقالرجلاأن:وغيره(اجريرابنذكروقد

.فماتسمفيها

أعلم.والله،يصحولا،ذلكفيلهمعاويةأمرعنذلكأنبعضهموزعم

:فقال2(بعضهمرثاهوقد

فارسالخرجأعطتلماالزومإلىمغرباالجيوشقادالذيأبوك

ناعسأكتعوهولجامبقرعهجعةبعدنبهتهفتىمنوكم

البرانسدمشقمنعليهوصفلخالدصفالصفانيستويوما

ابنفعلما:الزبيربنعروةلهفقال،المدينةقدمخالدبنالرحمنعبدبنخالدأنذكرواوقد

ثممعاويةفحبسها،فقتله،أثالابنعلىفثارحمصإلىرجعثم،الرحمنعبدبنخالدفسكت؟أثال

ابنفعلماولكن،إياهكفيتكقد:فقال؟32(أثالابنفعلما:عروةلهفقال،المدينةقدمثم،أطلقه

.عروةفسكت؟جرموز

وفاته.قدمناوقد،قولفيمسلمةبنمحمدتوفيوفيها

عقلاءمنوكان،القرنيأويساولقي،الخطاببنعمرعمالأحدكان:)5(العبدي)4(حيانبنهرم

وعبادهم.وعلمائهمالناس

أعلم.والله،وقتهمنعليهالعشبونبت،قبرهفروتسحابةجاءتدفنلماإنه:ويقال

وأربميوسبحللمنةخلت5ث!

.62(الجهادلأجلاالرومببلادالمسلمونشتافيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(227)5/الطبريتاريخ

.332()34/دمشقوتاريخ،326()صقريشنسبفيوالأبيات.أسطرقبلذكرهوردالذيجعيلبنكعبهو

.922()5/الطبريتاريخ.()طمنسقطحاصرتينبينما

خطأ.،حبان:المحيطوالقاموس(ط)و(أ)فيووقع،اللاحقةترجمتهمصادرفيومثله،()بفيكذا

تاريخ()915والوصاياالمعمرون)331(لأحمدالزهد(158ا)تخليفةطبقات(131)7/سعدابنطبقات

حلية(1182)تالأمصارعلماءمشاهير(011)9/والتعديلالجرح)435(المعارف)8/243(الكبيرالبخاري

النبلاءأعلامسير211()3/الإسلامتاريخ193()5/الغابةأسد)4/1537(الاستيعاب)2/911(الأولياء

.(1/132)الزاهرةالنجوم4798()تالإصابة(448/)

فقط.(أ)من
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.)1(حديجبنمعاويةعليهاوولى،مصرعنالعاصبنعمروبناللهعبدمعاويةعزل!وفيها

أعلم.فالله،سفيانأبيبن-عنبسةأخوه:وقيل-عتبةبالناسوحج

فيها:توفيوممن

الخمرحرمممنوكان،والإسلامالجاهليةفيالناسساداتمنكان:)2(المنقريعاصمبنقيس

ذلك،فيلهقيلأصبحفلما،منهفهربتمنهمحرمبذاتفعبثيوماسكرأنهوذلك،الجاهليةفي

ذلك:فيوقال!فحرمها

الكريماالرجلتفضحمقابحوفيهامنقصةالخمررأيت

سقيما)3(أبدابهاأشفيولاحياتيأشربهاواللهفلا

.)4(تميمبنيوفدمعإسلامهوكان

.")5(الوبرأهلسيدهذا":قال!ع!ي!اللهرسول!أنالأحاديثبعضوفي

:ماتيومالشاعر)6(فيهيقول!الذيوهو.كريماممدحاجواداوكان

تهدماقومبنيانولكنهواحدهلكهلكهقيس!كانوما

.()7(صخرأخيهافيالخنساءالبيتهذاقال!إنما:وقيلا

قيس:بنللأحنفقيل:يقولانالعلاءبنسفيانوأباالعلاءبنعمروأباسمعت:الأصمعيوقال!

إلىيختلفكماالحكمفيإليهاختلفنالقد،المنقريعاصمبنقيسمن:قال!؟الحلمتعلمتممن

مقتول!فيهمجماعةأتتهبكسائهمحتب،بفنائهقاعدوهو،يوماعندهنحنفبينا،الفقهفيالفقهاء

حلمافوالله:قال!،أخيكابنقتلهابنكهذا:فقالوا-أخيهابنوالمكتوف،ابنهالمقتول!-ومكتوف

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

خديج.:إلىالأصولفيتصحف

692()1/والتاريخالمعرفة)351(المعارف)135(والوصاياالمعمرون61()5/أحمدمسند36()7/سعدابنطبقات

تهذيب432()4/الغابةأسد4912()3/الاستيعاب)991(للمرزبانيالشعراءمعجم227()تالأمصارعلماءمشاهير

.)317(الخزرجيخلاصة71(49)تالإصابة933()8/التهذيبتهذيب934()2/الكاشف(1381)ورقةالكمال

(9131-1381)ورقةالكمالوتهذيب(433)4/الغابةوأسد(5912)3/الاستيعابفيآخرينبيتينمعالبيتان

...وفيهاصالحةالخمررأيت:المصادرهذهفيالأولالشطرورواية

.(561-556)2/هشامابنسيرةفيكماالهجرةمنسبعسنةوذلك

الأدب"فيالبخاريأيضاورواه،ضعفإسنادهوفي)2744(رقموالبزار)18/933(الكبيرفيالطبرانيرواه

.لغيرهحسنوهووغيره()539رقم"المفرد

أسطر.بعدالبيتتخريجوسيأتي،الطبيببنعبدةهو

فقط.(أ)منحاصرتينبينما
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ووار،عمكابنعنأطلق:فقال)1(المجلسفيلهابنإلىالتفتثم،كلامهمنفرغحتىحبوته

،عددكنقصتلقد:لهفقالأخيهابنإلىنظرثمأ0غريبةفإنهاالإبلمنمئةأمهإلىواحمل،أخاك

.،)2(شيطانكوأطعت،ربكوعصيت،رحمكوقطعت

سودوابنييا:لهمفقال-ذكراوثلاثيناثنينوكانوا-بنوهحولهجلسالوفاةحضرتهلماإنه:ويقال

فإنهواصطناعهبالمالوعليكم.أكفاؤكمبكمفيزدريأصغركمتسودواولا،أباكمتخلفواأكبركمعليكم

ولا.الرجلمكسبةأخسمنفإنهاالناسومسألةوإياكم.اللئيمعنبهويستغنى،الكريم)3(يهبهمانعم

فيأعاديهمكنتفإنيوائلبنبكريشعرحيثتدفنونيولا.عليهينحلمع!ي!اللهرسولفإن،عليتنوحوا

.)4(الجاهلية

:الشاعر)5(يقولوفيه

عاصمبنقيساللهسلامعليك

منةمنكأوليتهمنتحية

واحدهلكهلكهقيس!كانفما

يترحماأنشاءماورحمته

الفما)6(تملأأمثالهاذكرتإذا

تهدماقومبنيانولكنه

وأربميرثيا،سنةخلت5ث!

ا)8(الجهادلأجلاأنطاكيةببلادبالمسلمين)7(القينيالرحمنعبدأبوشتافيها

البحر.مصربأهلعامربنعقبةغزاوفيها

المدينة.نائبالحكمبنمروانبالناسحجوفيها

)ط(و)ب(:المسجد.)1(في

.(433)4/الغابةوأسد(5912)3/الاستيعابفيمامعمتفقوهو،فقطأمنحاصرتينبينما)2(

للكريم.منبهةنعمفإنه:التخريجمراجعوفي،الأصولفيكذا)3(

(6912)3/الاستيعابفيالبرعبدابنوأيضا(13)صهوالوصاياالمعمرونكتابهفيحاتمأبوالوصيةهذهأورد)4(

.(434)4/الغابةأسدفيالأثيروابن

.وغيره(26-1/225)الأغانيفيوالأبيات،الطبيببنعبدةهو()5

فيتقدمكماالعاصبنلعمروقصيدةمنهوالثانيالشطرأنإذ؟خطأوهو،الأصولجميعفيالبيتهذاوردهكذا)6(

الآتي:النحوعلىالترجمةمصادرفيالصوابعلىوجاء،ترجمته

سلمابلادكشحطعنزارإذامنةمنكأوليتهمنتحية

.(181)7/الدينناصرلابنالمشتبهتوضيحينظر.خطأ،"القتبي":طفي)7(

فقط.(أ)منحاصرتينبينما)8(
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وأربميرتسحسنةخلت5ث!

31

الصحابةساداتمنجماعةمعهوكان،قسطنطينيةبلغحتىالرومبلادمعاويةبنيزيدغزافيها

صحيح"فيثبتوقد.الأنصاريأيوبوأبو،الزبيروابن،عباسوابن،عمرابن:منهم

هذافكان"لهممغفورقيصرمدينةيغزون،أمتيمنأجيشأول":قاللمجي!اللهرسولأن")1(البخاري

زيدبنخالدأيوبأبوتوفيوبها)2(.الجهدبلغواحتىإليهاوماوصلوا،غزاهامنأولالجيش

سيأتي.كماوخمسينبضعسنةفيبعدهابل،الغزوةهذهفييمتولم،الأنصاري

أباعليهاسعيدفاستقضى،العاصبنسعيدعليهاوولى،المدينةعنمروانمعاويةعزلوفيها

.عوفبنالرحمنعبدبنسلمة

.الرومبأرضالفزاريهبيرةبنمالكشتاوفيها

الرقيقمنأكثيراشيئاوغنم،البلدففتح،هنالكوشتا،عبيدبنفضالةغزوةكانتوفيها

0)3(،
.وعيره

البجلي.كرزبناللهعبدصائفةكانتوفيها

إليها،رجعالطاعونارتفعفلما،فاراشعبةبنالمغيرةمنهافخرج،بالكوفةالطاعونوقعوفيها

سيأتي.كماخمسينسنةماتأنهوالصحيح.فماتالطاعونفأصابه

بنسعيدعليهاووئى،منهاالأولربيعشهرفيالمدينةعنالحكمبنمروانمعاويةعزلوفيهاأ

قاضيوكان،وشهرينسنينثمانلمعاويةالمدينةعلىمروانولايةفكانت،الاخرربيعشهرفيالعاص

واستقضى،القضاءعنعزلهسعيدوليفلما،نوفلبنالحارثبناللهعبدالمدينةعلىمروان

.،)4(عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبا

هذهفييقيمفكان،بينهمالهجمعمنأولفكان،لزيادوالبصرةالكوفةولايةبينمعاويةجمعوفيها

.جندببنسمرةعليهااستخلفالبصرةمنسارإذاوكان،أشهرستةهذهوفي،أشهرستة

معاوية.بنيزيدترجمةضمنالمؤلفوسيعيده292(4)برقم39/الجهادفيالبخاري(1)

.الغزوةإلىالكلاميتوجهإذ،خطأوهو،وفيها:طفيووقعت.القسطنطينيةيعني)2(

فقط.(أ)منحاصرتينبينما)3(

فيمختصراتقدملأنهمنهشيءفيهيوجدفلاالمطبوعأما.و)م((ب)فيوبعضه،فقط(أ)منحاصرتينبينما)4(

السنة.هذهأحداثأول
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.العاصبنسعيدالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيمنذكر

فاطمةابنتهابن!يماللهرسولسبط،الهاشميئالقرشيئمحمدأبو:)1(طالبأبيبنعليبنالحسن

وجهه.فيبهاللهخلقوأشبه،وريحانته،الزهراء

أكبروهو.حسناوسماه،بريقهاللهرسولفحنكه،الهجرةمنثلاثسنةرمضانمنللنصفولد

أبويه.ولد

واعتنقهلسانهمصوربما،صغيروهو)2(زبيبهيقبلكانحتىشديداحبايحبهع!يواللهرسولكانوقد

ويطيلذلكعلىفيقره،ظهرهعلىفيركب،الصلاةفيساجد!اللهورسولجاءوربما.وداعبه

المنبر.إلىمعهصعدوربما،أجلهمنالسجود

فنزل،مقبلينوالحسينالحسنرأىإذيخطبهوبينماالسلامعليهأنهالحديثفيثبتوقد

!هوفتنةوأؤلدكضأقول!إنما)اللهصدق":وقالالمنبرإلىمعهبهماوصعدفاحتضنهما،إليهما

.")3(إليهمانزلتأنأملكفلمويعثرانيمشيانهذينابنيئرأيتإني(15:التغابنأ

.")4(وتجبنونلتبخلونوإنكم،اللهروحلمنإنكم":قالثم

ابنعن،حسينأبيبنسعيدبنعمرعن،عاصمأبيعن")5(البخاريصحيح"فيثبتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

،91،)18المحبر)1/991(أحمدمسند6891(،8،822،1482)تخليفةطبقات)46(قريشنسب

ثقات،(الفهرس)الصغيرالبخاريتاريخ286()2/الكبيرالبخاريتاريخ326(،54،46،57،66،392

587،588)الدمشقيزرعةأبيتاريخ،(الفهرس)والتاريخالمعرفة،(الفهرس)المعارف(1)16العجلي

(59)ورقةحبانابنثقات4()3/الذهبمروج،(91)3/والتعديلالجرح()5/158الطبريتاريخ(وغيرها

،)38العربأنسابجمهرة35()2/الأولياءحلية5()3/الكبيرالطبرانيمعجم6()تالأمصارعلماءمشاهير

أسد27()9/الأصولجامعب(244/)4/عساكرابنثاريخ(138)1/بغدادتاريخ383()1/الاستيعاب93(

65()2/الأعيانوفيات1/158()1/واللغاتالأسماءتهذيب046()3/التاريخفيالكامل15()2/الغابة

سيرأ(1/04/1)التهذيبتذهيب2(16)2/الإسلامتاريخ22(0)6/الكمالتهذيب(5)7/دمشقتاريخمختصر

(122)1/الجنانمراة(701)12/بالوفياتالوافي55()1/العبر(164)1/الكاشف245()3/النبلاءأعلام

التهذيبتهذيب)1/328(الإصابة(65ورلمحة)السولنهاية)4/157(الثمينالعقد174()9/الزوائدمجمع

.2(20)4/عساكرابنتهذيب2(1/42)الذهبشذرات)97(الخزرجيخلاصة)892(الخلفاءتاريخ592(2/)

.253()3/النبلاءأعلامسير

(291)3/والنسائي036(5)ماجهوابن)3774(والترمذي(011)9داودوأبو354()5/مسندهفيأحمدأخرجه

الترمذيالإمامقالكما،حسنحديثوهو

ضعيف.وإسناده،الولدحبفيجاءماباب:والصلةالبرفي(0191)والترمذي(954)6/مسندهفيأحمدأخرجه

!لمج!.النبيصفةباب،المناقبفي)3542(رقم
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وعليهوخرجثمبليالاللهرسولوفاةبعدالعصربهمصلىبكرأباأنالحارثبنعقبةعن،مليكةأبي

:يقولوجعلعنقهعلىفاحتمله،الغلمانمعيلعبالحسنفرأى،يمشيان

بعليشبيهاليسالنبيشبهبأبي

يضحك.وعلي:قال

:يقولجحيفةأباسمعت،خالدأبيبنإسماعيلحدثنا:قالواواحدوغيرالثوريسفيانوروى

."يشبههعليبنالحسنوكان!ي!اللهرسولرأيت"

خالد.أبيبنإسماعيلحديثمن)1(ومسلمالبخاريورواه

الحديث.هذاإلاجحيفةأبيمنإسماعيليسمعولم:وكيعقال

كانت:قالمليكةأبيابنعن،زمعةحدثنا،الطيالسيداودأبوحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

:وتقولعليبنالحسنتنقزفاطمة

بعليشبيهاليسالنبيشبهبأبي

أشبههمعليبنالحسنكان":قالأنسعن،الزهريعن،معمرعن:وغيره)3(الرزاقعبدوقال

."!يماللهبرسولوجها

.بنحوهالرزاقعبدعنأحمد)4(ورواه

عليعن،هانئعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،حجاجحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

اللهبرسولالناسأشبهوالحسين،الرأسإلىالضدربينما!ي!اللهبرسولاالناساأشبهالحسن":قال

."ذلكمنأسفلكانما

غريب.حسن:وقال،إسرائيلحديثمن)6(الترمذيورواه

:قالعليعن،هانئبنهانئعن،إسحاقأبيعن،قيسحدثنا:)7(الطيالسيداودأبووقال

."ذلكمنأسفلمابهالناسأشبهالحسينوكان،سرتهإلىوجههمناللهبرسولالناسأشبهالحسنكان"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الفضائل.في()2343ومسلم،غ!ي!النبيصفةباب:المناقبفي)3543(رقمالبخاري

ضعيف.وإسناده(176)9/"الزوائدمجمع"فيالهيثميوذكره(283)6/مسندهفي

.)84902(المصنففي

صحيح.حديثوهو،(164)3/مسندهفي

ضعيف.وإسناده99(1/)مسندهفي

ضعيف.وإسناده،)9377(برقم

ضعف.إسنادهوفي(013)رقممسندهفي
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!شي!.النبييشبهكانعليبنالحسنأن:الزبيروابنعباسابنعنرويوقد

تميمةأباسمعت:قالأبيهعن،معتمرحدثنا،)2(الفضلبنعارمحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

فيقعدنييأخذني!ي!النبيكان":قالزيدبنأسامةعنعثمانأبوويحدثالنهديعثمانأبيعنيحدث

."أرحمهمافإنيارحمهمااللهم:يقولثميضمناثمالأخرىفخذهعلىالحسنويقعدفخذهعلى

بنعليوعن.بهعارمأخي)5(الفضلبنمحمدعن،المسندي)4(عن)3(البخاريرواهوكذا

أسامة.عن،عثمانأبيعن،تميمةأبيعن،التيميسليمانعن،القطانيحيىعن،المديني

عن،عثمانأبيعن،أبيهعن،معتمرعن،ومسددإسماعيلبنموسىعنأيضا)6(وأخرجها

أعلم.والله،تميمةأبايذكرفلم()7(أسامة

.")8(فأحبهماأحبهماإنياللهم":روايةوفي

علىعليبنوالحسن!ي!النبيرأيت:قالعازببنالبراءعن،ثابتبنعديعن:شعبةوقال

عن،الجعدبنعليورواه.شعبةحديثمن)9(أخرجاه."أحئهإنياللهم":يقولوهوعاتقه

صحيح.حسن:الترمذيوقال."يحبهمنوأحب"فزاد،البراءعن،عديعن،مرزوقبنفضيل

مطعم،بنجبيربننافععن،يزيدأبيبناللهعبيدعن،عيينةبنسفيانحدثنا:أحمد)01(وقال

."يحئهمنوأحبفأحبهأحبهإنياللهم":عليبنللحسنقالع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن

.هريرةأبيحديثمنوأخرجاه،أحمدعن(11)مسلمورواه

عنأجبيربننافععن،يزيدأبيبناللهعبيدعن،ورقاءحدثنا،النضرأبوحدثنا:(أحمد)12وقال

فناءإلىفجاء،معهوانصرفتفانصرف،المدينةأسواقمنسوقفيع!ي!النبيمعكنت:قالهريرةأبي

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

.502()5/مسندهفي

الفضيل.بنحازم:إلى()طفيتحرف

.الأدبفي(06)30رقمالبخاري

.النهدي:إلى()طفيتحرف

الفضل.بنمحمدهووعارممقحمة"أخي"لفظة

.و)3747()3735(رقمالبخاري

.(أ)منسقطحاصرتينبينما

.قالكماوهو،صحيححسن:وقالالبراءحديثمن)3782(الترمذيأخرجه

.(2)422برقمومسلم374()9رقمالبخاري

.2(1)22رقمالبخاريوأخرجه(942)2/مسندهفي

.2(142)برقم

.331()2/مسندهفي
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فناءإلىمعهوانصرفتفانصرف،أحديجبهفلم،لكعأي،لكعأي،لكع)1(أي:فقال،فاطمة

عنقهفيلتجعلحبستهأمهأنظننا:هريرةأبوقال-عليبنالحسنفجاء:قال،فقعد،عائشة

وأحب(فأحبهأأحبهإنياللهم":قالثم.اللهرسولهووالتزماللهرسولالتزمهدخلفلما-السخاب)2(

.مراتثلاث"يحبهمن

به.اللهعبيدعن،عيينةبنسفيانحديثمنوأخرجاه)3(

عن،المجمراللهعبدبننعيمعن،سعدبنهشامحدثنا،الخياطحمادحدثنا:أحمد)4(وقال

فاحتبى،رجعثمفيهافطاف،يديعلىمتكئاقينقاعبنيسوقإلى!ي!اللهرسولخرج:قالهريرةأبي

فأدخل،حبوتهفيوثبحتىفاشتدالحسنفجاء."لكاعاليادعوا؟لكاعأين":وقالالمسجدفي

الحسنرأيتما:هريرةأبوقال.ثلاثا"يحبهمنوأحب،فأحبهأحبهإنياللهم":قالثمفمهفيفمه

بكت.أو،عينيدمعت:قالأو-عينيفاضتإلا

.يخرجوهولممسلمشرطعلىوهذا

.نحوهأومثلهفذكر،هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،نعيمعن،الثوريرواهوقد

.زيادةوفيهبنحوههريرةأبيعن،أبيهعن،مزرد)5(أبيبنمعاويةورواه

.هذامننحواعليعن،الحارثعن،إسحاقأبووروى

.زيادةوفيهبنحوهعائشةعن،مليكةأبيابنعن،)6(الكناتأبيبنعثمانورواه

قال:قال،)7(هريرةأبيعن،حازمأبيعن،حفصةأبيبنسالمعن،وغيرهالثوريسفيانوقال

."أبغضنيفقدأبغضهماومن،أحبنيفقدوالحسينالحسنأحبمن":!يماللهرسول

.)8(الوجههذامنغريب

والعقل.العلمالصغيربهأريدالكبيرعلىأطلقفإن،الصغيرعلىيطلققد(لكعا:268()4/النهايةفيالأثيرابنقال(1)

قلادةويجعلالسبحةهيئةعلىيعمل،الطيبأخلاطمنونحوهاوالعودوالمسكالقرنفلمنقلادة:"السخاب")2(

حركته.عندخرزهلصوتسخاباسمي،خرزفيهخيطهو:وقيل.والجواريللصبيان

الفضائل.في()24257(1)ومسلم()5884رقمالبخاري)3(

حسن.وإسناده(532)2/مسندهفي(4)

التهذيب.رجالمنوهو،محرف"برود":طفي(5)

.وغيره(165)6/والتعديلالجرحمنأثبتهومااللباب:إلى()طفياللفظةهذهتحرفت)6(

فقط.()طمن-تقريباصفحةقدروهو-حاصرتينبينما)7(

حسن.حديثوهو،وغيرهما(171)3/المستدركفيوالحاكم(2531/)المسندفيأحمدرواه)8(
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عن،إياسبنجعفرعن-دينارابن-يعنيالحجاجحدثنا،نميرابنحدثنا:أحمد)1(وقال

علىهذا،وحسينحسنومعه!يواللهرسولعليناخرج:قالهريرةأبيعن،مسعودبنالرحمنعبد

إنكاللهرسوليا:رجللهفقال،إليناانتهىحتىمرةوهذا،مرةهذايلثموهو،عاتقهعلىوهذاعاتقه

."أبغضنيفقدأبغضهماومن،أحبنيفقدأحبهمامن":فقال،لتحبهما

أحمد.بهتفرد

فجاء،يصليع!ي!اللهرسولكان:قالاللهعبدعن،زرعن،عاصمعن:عياشبنبكرأبووقال

:للناسقالسلمفلما،زجرهماالناسفأراد،سجدإذاظهرهعلىيثبانفجعلا،والحسينالحسن

."أحبنيفقدأحبهمامن،ابنايهذان"

به.عاصمعن،صالحبنعليعن،موسىبناللهعبيد)2(حديثمنالنسائيورواه

وأمهماوالحسينالحسنعلىاشتملجم!ي!اللهرسولأنالمؤمنينأميسلمةوأمعائشةعنوردوقد

.")3(تطهيراوطهرهمالرجسعنهمفأذهببيتيأهلهؤلاءاللهم":فقالوأبيهما

عن،جابرعن،شريكحدثنا،الأسدياللهعبدبنمحمدحدثنا:سعدبنمحمدوقال

شبابسيدإلىينظرأنسرهمن":!يواللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعن،سابطبنالرحمنعبد

."عليبنالحسنإلىفلينظرالجنةأهل

لأإسنادهمثلهفذكر،جابرعن،سابطبنالرحمنعبدعن،سعدبنالربيععن،وكيعرواهوقد

)4(
يخرجوهولم،بهبأسلا

والحسينالحسن":قال!يواللهرسولأنا)5(وحذيفةأوبريدةسعيدوأبيعليحديثمنوجاء

.")7(منهماخيروأبوهما"طريقومن")6(الجنةأهلشبابسيدا

بناللهعبدحدثني،عياشبنإسماعيلحدثنا،عمروبنداودحدثنا:البغويالقاسمأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حسن.حديثوهو(044)2/مسندهفي

.0817()رقمالكبرىفيالنسائيعندوهو.عبد:إلىبفيتحرف

سلمة.أمحديثمن32(0)5رقموالترمذي292()2/المسندفيوأحمد،عائشةحديثمن)2424(رقممسلمرواه

.(1372)رقم"الصحابةفضائل"فيأحمدرواه

.()بو()طمنسقط

مناقبفي)3768(والترمذي3()3/وأحمد،عليحديثمن3026(-)9925رقمالكبيرفيالطبرانيأخرجه

حديثمن3781()رفموالترمذي193()5/وأحمدصحيححسن:وقال،سعيدأبيحديثمنوالحسينالحسن

صحيح.حديثوهو.حذيفة

.(1)18رقمماجهابنرواه
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يسعيانوالحسينالحسنجاء:قالمرةبنيعلىعن،راشد(أبيابنسعيدعن،أ(خثيمبنعثمان

الآخر،جاءثم،إبطهإلىضمهثمرقبتهتحتيدهفجعل،الآخرقبلأحدهمافجاء!يماللهرسولإلى

أحبهماإنياللهم":قالثم،هذاقبلثم،هذاقبلثم،صدرهإلىضمهثمرقبتهفيالأخرىيدهفجعل

.")2(مجهلةمجبنةمبخلةالولدإن!الناسأيها":قالثم،"فأحبهما

نأ:أبيهعن،خلفبنالأسودبنمحمدعن،خثيمابنعن،معمرعن،الرزاقعبدرواهوقد

.")3(مجبنةمبخلةالولدإن":فقالعليهمأقبلثم،فقبلهحسناأخذ!م!اللهرسول

حدثنا:يعلىأبووقالحالحباببنزيدحدثنا،الخزاعياللهعبدبنعبدةحدثنا:خزيمةابنوقال

:قالأبيهعن،بريدةبناللهعبدحدثني،واقدبنحسينحدثني،الحباببنزيدحدثنا،خيثمةأبو

فنزل،ويقومانيعثرانأحمرانقميصانوعليهماوالحسينالحسنفجاء،يخطب!ي!اللهرسولكان"

أقول!إنما)اللهصدق:وقالالمنبرعلىحجرهفيفوضعهمافأخذهما،إليهما!ي!اللهرسول

خطبته.فيأخذثم."أصبرفلمالصبئينهذينرأيت(15:ادتغابنأ!هوفتنةوأؤلدكؤ

حسن:الترمذيوقال.بهواقدبنالحسينحديثمنماجه)4(وابنوالترمذيداودأبورواهوقد

حديثه.منإلانعرفهلا،غريب

.وحدهللحسنالقصةفذكر،أرقمبنزيدعن،الضمريمحمدرواهوقد

فسجد،العشيصلاتيإحدىبهمصلى!ي!اللهرسولأن:أبيهعن،شدادبناللهعبدحديثوفي

الحسن-يعني-هذاابنيإن":فقال،ذلكفيلهالناسقالسلمفلما،السجودفيهاأطالسجدة

.")5(حاجتهيقضيحتىأعجلهأنفكرهتارتحلني

والحسينالحسنحاملوهو!ي!اللهرسولعلىدخلت:قالجابرعن،الزبيرأبيعن:الثوري)6(وقال

."هماالعدلانونعم":فقال،جملكماالجملنعم:فقلت،أربععلىبهمايمشيوهوظهرهعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

خيثم.:إلىطفيتحرف

وهيب،عن،عفانطريقمن،الوالدبرباب:الأدبفي)3666(ماجهوابن(172)4/مسندهفيأحمدأخرجه

صحيح.حديثوهو.بهخثيمبنعثمانبناللهعبدعن

علىأبويهيحملأي،لهومظنةالبخلمنمفعلةهو:)1/301(النهايةفيالأثيرابنقال...مبخلة:وقوله

لأجله.بالمالفيبخلان،إليهويدعوهماالبخل

.الأولادفيجاءمابابفي(1918)برقمالبزاروأخرجه

أيضأ.الترجمةأولفيوتقدم،36(0)ماجهوابن،3774()والترمذي،(011)9داودأبو

صحيح.حديثوهو(023-2922/)والنسائي(494-394)3/مسندهفيأحمدأخرجه

.الترمذي:إلىطفيتحرف
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.()1يخرجوهولممسلمشرطعلىإسناده

،وهرامبنسلمةعن،صالحبنزمعةحدثنا،عامرأبوحدثنا،هاشمأبوحدثنا:يعلىأبووقال

رجل:لهفقال،عاتقهعلىالحسنحاملوهولمجي!اللهرسولخرج:قالعباسابنعن،عكرمةعن

.")2(هوالراكبونعم:!اللهرسولفقال،ركبتالمركبنعم!غلاميا

:قالهريرةأبيعن،حازمأبيعن،)4(الجحافأبوحدثنا،سليمانبنتليدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

."سالمتملمنوسلم،حاربتملمنحزبأنا":فقال،وفاطمةوحسينوحسنعليإلى!ي!هاللهرسولنظر

،الثوريسفيانعنكلاهما،وكيعحديثمن)5(ماجهوابن،نعيمأبيحديثمنالنسائيرواهوقد

نأهريرةأبيعن،حازمأبيعنمرضيا)6(-وكان:وكيعقال-عوفأبيبنداودالجحافأبيعن

."أبغضنيفقدأبغضهماومن،أحبنيفقدأحبهمامن":والحسينالحسنعنقال!يواللهرسول

.فذكرهأرقمبنزيدعن،سلمةأممولىصبيحعن،السديعنأسباطرواهوقد

سمعت:قالكربمعديبنالمقدامعن،معدانبنخالدعن،سعدبنبحير)7(عن:بقيةوقال

."عليمنوالحسين،منيالحسن":يقول!ي!اللهرسول

.)8(ومعنىلفظانكارةفيه

معكنت:قالإسحاقبنعميرعن،1(عون)0ابنعن،عديأبيبنمحمدحدثنا:أحمد)9(وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

)3/91(،المجروحينفيحبانوابن)4/247(،الضعفاءفيوالعقيلي)2/6(،الكنىفيالدولابيأخرجه

على"إسناده:المصنفقولوفي.(4و)13(4)12المتناهيةالعللفيالجوزيوابن،2661()الكبيرفيوالطبراني

وهو،مسلمرجالمنليسفهو،شهابأبومسروحوهوالثوريعنالراوييعتبرلمفإنهشديدنظر"مسلمشرط

يتوبأنيحتاج:حاتمأبووقال،حديثهعلىيتابعلا:العقيليفقالخاصةالحديثهذاعلىانتقدوقد،فيهمتكلم

وقال.هذاهوالمقصودوالحديث(،8424/والتعديل)الجرحالثوريعنرواهباطلحديثمنوجلعزاللهإلى

.)بشار((79)4/الذهبيميزانوينظر.6(2/للدولابي)الكنىباطلايكونأنيشبهمنكرحديثهذا:النسائي

،الإسنادبهذاصالحبنزمعةعن،العقديعامرأبيعن،بشاربنمحمدطريقمن)3784(الترمذيوأخرجه

لا.:قلت:بقولهالذهبيفتعقبه(017)3/الحاكموصححه،ثقاترجالهوباقي،ضعيفوزمعة

ضعيف.وإسناده(424)2/مسندهفي

.الحجاف:إلى()طفيتحرف

حسن.حديثوهو،والحسينالحسنفضلباب:المقدمةفي(1)43ماجهوابن)8168(رقمالكبرىفيالنسائيأخرجه

تحريف.وهومريضاوكان:(طو)(أ)في

يحيى.:إلى()بوفي،بجير:إلى(طو)(أ)فيتحرف

.258()3/السير

ضعيف.وإسناده(552)2/مسندهفي

.عوف:إلى()طفيتحرف
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فقال،يقبلكي!اللهرسولرأيتحيثمنكأقئلأرني:فقالهريرةأبوفلقينا،عليبنالحسن

-و.-صا")1(
سرله.لمحمئل:مالى،بمميصه

.عونابنعن،عليةبنإسماعيلعنرواهثم.أحمدبهتفرد

الجرشي،عوفأبيبنالرحمنعبدعن،3(حريزحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا:أحمد)2(وقال

يعذبلن-وإنهعليبنالحسنيعني،شفته:قالأو-لسانهيمصن!ي!اللهرسولرأيت:قالمعاويةعن

ءلمجي!.اللهرسولمصهماشفتانأولسان

أحمد.بهتفرد

الله!رسولأناللهعبدبنجابر)5(عنأحمدوروى،)4(بكرةأبيعن"الصحيح"فيثبتوقد

."المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهيصلحأناللهولعل،سئدهذاابنيإن":قال

ووقع.الخلافةعنلمعاويةالحسننزولعندقريبأوتقدم"النبوةدلائل"فيالحديثهذاتقدموقد

.ع!ي!)6(أخبركماذلك

.ويتفداهويحبهويكرمهويعظمهيجفهالصديقكانوقد

التيمي،الحارثبنإبراهيمبنمحمدبنموسىعن،الواقديفروى،الخطاببنعمروكذلك

.آلافخمسةآلافخمسةفيبدرأهلمعوالحسينللحسنفرضالديوانعمللماعمرأن:أبيهعن

الدار-يومعليبنالحسنكانوقد.ويحبهماوالحسينالحسنيكرمعفانبنعثمانكانوكذلك

فأقسم،عليهعثمانفخشي،عثمانعنيحاجفبهمتقفداالسيفومعهعنده-محصورعفانبنوعثمان

عنهم.اللهرضي،عليهوخوفا،عليلقلبتطييبامنزلهمإلىليرجعنعليه

حتىتخطبألابنييا:يومالهقالوقد.ويبجلهويعظمهزائدأإكرامأالحسنيكرمعليوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بطنه.عنوكشفقميصهرفع:أي

صحيح.حديثوهو39()4/مسندهفي

جرير.:إلىأحمدومسندطفيتحرفوقد،عثمانبنحريزهو

والترمذي(هوا94و44و)5/38مسندهفيأحمدوأخرجه.)4027(رقمالبخاريأخرجهبكرةأبيحديث

.()4662داودوأبو(701)3/والنسائي)3773(

أخرجهوإنما،فيهليسفالحديث،ذلكفيأصابأظنهولا،أحمدمسندإلىجابرحديثروايةالمصنفنسبهكذا

تاريخعلىتعليقنافيتخريجهتماموينظر351(،)4/تاريخهفيوالخطيب)6/443(،النبوةدلائلفيالبيهقي

)بشار(.المذكورةطبعتنامنالخطيب

الأمرعنوتخليه،الشاموأهلالعراقأهلبينإصلاحهمنكانبمافيهالقولهذامصداقخرجوقد:الخطابيقال

الجماعة.سنةالعامذلكويسمى.الدملإراقةوكراهيةالفتنةمنخوفا
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قامثم،الحسنيراهلاحيثفجلسعليفذهب،أراكوأناأخطبأدنأستحييإني:فقال؟أسمعك

:يقولعليجعلانصرففلما،فصيحةبليغةخطبةفأدى،يسمعوعليخطيباالناسفيالحسن

.431:عيرانالىأ!هوعليض!يغوآدلهبغفىمنمابغف!اذريةم)

عليه.اللهنعممنهذاويرى،ركباإذاوالحسينللحسنالركابيأخذعباسابنكانوقد

وأرضاهما.عنهمااللهرضي،عليهمايزدحمونممايحطمونهماالناسيكادبالبيتطافاإذاوكانا

علي.بنالحسنمثلعنالنساءقامتماوالله:يقولالزبيرابنوكان

حتىاللهيذكرمصلاهفييجلس!صاللهرسولمسجدفيالغداةصلىإذاالحسنكان:غيرهوقال

أمهاتعلىفيدخليقومثم،عندهيتحدثونالناسساداتمنيجلسمنإليهويجلس،الشمسترتفع

منزله.إلىينصرفثم،أتحفنهوربما،عليهنفيسلمالمؤمنين

،جائزةعامكلفيمعاويةعلىلهكانالمسلمينلدماءصيانةورعهمنالخلافةعنلمعاويةنزلولما

معاوية،عنسنةفانقطع.ألفمئةسنةكلفيوراتبه،درهمألفبأربعمئةأجازهفربما،إليهيفدوكان

معاويةإلىيكتبأنفأراد-وأسخاهمالناساكرممنوكان-إليهاالحسنواحتاج،الجائزةوقتوجاء

مخلوقإلىأتكتب!بنييا:لهفقال،المنامفي!ي!اللهرسولرأىالليلةتلكنامفلما،إليهبهاليبعث

ابعثوا:وقالوافتقدهمعاويةفذكره،كتابةمنبههمكانماالحسنفترك،بهيدعودعاءوعلمه!؟بحاجتك

.سؤالغيرمنإليهفحملت.عليناالقدومتركهفيضرورةلهفلعل،أخرىألفمئةوزيدوابجائزتهإليه

"()1(."تاريخهفيعساكرابنحكاه.ثقةمدنيعليبنالحسن:يقولأبيسمعت:أحمدبنصالحقالأ

وعشرينخمساوحبئ.مرتينمالهمنوخرج،مراتثلاثمالهوجلعزاللهالحسنوقاسم:قالوا

ابنعنعميربنعبيدبناللهعبدطريقمنالبيهقيذلكروى.يديهبينلتقادالجنائبوإنماشياحجة

.)2(جدعانبنزيدبنعليوقاله،عباس

يديه.بينتقادوالجنائبماشياحجأنه"صحيحه"فيالبخاريعلقوقد

ماشياعليبنالحسنحج:قالأبيهعن،محمدبنجعفرعن،حفصعن،رشيدبنداودوروى

جنبه.إلىتقادونجائبه

لأستحييإني:عليبنالحسنقال:قالعليبنمحمدعن،القاسمعن:الفضلبنالعباسوقال

رجليه.علىالمدينةمنمرةعشرينفمشى،بيتهإلىأمشولمألقاهأن-وجلعز-ربيمن

)1(

)2(

فقط.طمنحاصرتينبينما

.233()6/الكمالتهذيب
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،ينامأنقبلالكهفسورةليلةكليقرأوكان،إبراهيمسورةخطبهبعضفييقرأوكان:قالوا

،ينامأنقبلالفراشفييدخلبعدمافيقرؤها،نسائهبيوتمنكانحيثمعهيدوركانلوحمنيقرؤها

عنه.اللهرضي

الرجلعليبنالحسنأجازربما:سيرينبنمحمدقال.عظيمجانبعلىالكرممنكانوقد

ألف.بمئةالواحد

آلافعشرةيملكهأناللهيدعورجلاجانبهإلىعليبنالحسنسمع:العزيزعبدبنسعيدوقال

بها.إليهفبعثمنزلهإلىفقام،درهم

!غلاميا:لهفقال،لقمةهناككلباويطعملقمةرغيفمنيأكلأسودغلامارأىالحسنأنوذكروا

منتبرحلا:الحسنلهفقال،أطعمهولاآكلأنمنهأستحيإني:الغلامفقال؟هذاعلىحملكما

الحائط.وملكهفأعتقه،فيههوالذيالحائطواشترىفاشتراه،سيدهإلىفذهب،آتيكحتىمكانك

له.وهبتنيللذيالحائطوهبتقدإنيمولاييا:الغلامفقال

أحصنإنه:يقال،مصداقامطلاقاوكان،حرائرأربعيفارقهلاوكان،التزوجكثيروكان:قالوا

المجلس،فيأربعةعلىالعقديعقدكانوربما،امرأةألف:وقيل،سبعمئة:وقيلأامرأةسبعين

.(1،)أربعةويفارق

منهماواحدةكلإلىوبعث،فزاريةوأخرى،أسدبنيمنواحدة،يومفيامرأتينطلقأنهوذكروا

فقالت:الفزاريةفأما.منهماواحدةكلتقولمااسمع:للغلاموقال،عسلمن)2(وبزقاقآلافبعشرة

فقالت:الأسديةوأما.لهودعت،خيرااللهجزاه

مفارقحبيبمنقليلمتاع

.)3(الفزاريةوترك،الأسديةفارتجع،بذلكإليهالغلامفرجع

لو-المؤمنينأميريا-والله:فيقولون،مطلاقفإنهتزوجوهلا:الكوفةلأهليقولعليكانوقد

!روخ!.اللهرسولصهرفيمحبةأرادمالنزوجنهيومكلإليناخطب

فعمدت،إجار)4(فوق-سهيلبنتهند:وقيل-الفزاريمنظوربنتخولةامرأتهمعنامأنهوذكروا

فقالت:؟هذاعلىحملكما:قالذلكورأىاستيقظفلما،خلخالهاإلىبخمارهارجلهفربطتالمرأة

)1(

)2(

)3(

)4(

فقط.(أ)منحاصرتينبينما

.(اللسان)فأزقادتىالقلةجمعأما،للكثيرجمعوهو-السقاءوهو-زدتىجمع:"زقاق"

.-28(27)7/دمشقتاريخمختصر

عنه.الساقطيردماحولهليسالذيالسطح:"الإجار"
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بهاواستمر،منهاذلكفأعجبه.العربعلىسخلةأشأمفأكونفتسقطالنوموسنمنتقومأنخشيت

.(1،)بجائزةوأجازهااذلكبعدأيامسبعة

معتكفا،فوجده،حاجهفيبهفاستعان،عليبنالحسينإلىرجلجاء:الباقرجعفرأبووقال

أحباللهفيليأخحاجةلقضاء:وقالحاجتهفقضى،بهفاستعان،الحسنإلىفذهب،إليهفاعتذر

شهر.اعتكافمنإلي

،أحداطعامهإلىيدعولاعليبنالحسنكان:قالسيرينابنعن،منصورعن:هشيموقال

.،)2(أحدعلىفيهلنامنةلافليأكليأكلأنأرادمناأحدإليهيدعئأنمنأهونالطعامإن:يقول

منرجلفقال،مطلاقفإنهعليبنالحسنتزوجوالاالكوفةأهليا:عليقال:جعفرأبووقال

طلق.وماكره،أمسكرضيفما،لنزؤجنهوالله:همدان

حدثنا،الجنيد)3(بنإبراهيمحدثنا:"الأخلاقمكارم"كتابفيالخرائطيبكرأبووقال

،امرأةعليبنالحسنتزوج:قالسيرينبنمحمدعن،هشامعن،الأعلىعبدحدثنا،القواريري

درهم.ألفجاريةكلمعجاريةبمئةإليهافبعث

عن،سعدبنالحسنعن،أبيهعن،اللهعبدبنالرحمنعبدعن،الثوريعن:الرزاقعبدوقال

الحنفية:وأراها-إحداهمافقالت،عسلمنوزقاقألفابعشرينامرأتينعليبنالحسنمتع:قالأبيه

مفارقحبيبمنقليلمتاع

عليبنالحسنكان:قالالحسينبنعليعن،أبيهعن،عمربنعليحدثني:)4(الواقديوقال

تحبه.وهيإلاامرأةيفارقلاوكان،للنساءمطلاقا

الحسين:لهفقال،جنازتهفيالحكمبنمروانعليهبكىالحسنماتلما:أسماءبنجويريةوقال

إلىوأشار،هذامنأحلمإلىذلكأفعلكنتإني:فقال؟!تجرعهماتجرعهكنتوقدأتبكيه

.)5(الجبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.236()6/الكمالتهذيبفيوالخبر.فقط(أ)منحاصرتينبينما

فقط.(أ)منحاصرتينبينما

.القواريريحدثنا،إبراهيمهوالمنذرابنحدثنا:طفي

الصحابة.منالخامسةالطبقة203(/1)سعدابنطبقات

الخبرهذاالذهبيأوردوقد.للمعنىالأقربهوأثبتهوما،النسخفيمضطربالجبل...أفعلكنتإني:قوله

.الجبالحلمهيوازنبمنذلكأفعلكنت:فيهولفظه276()3/السيرفي
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بنعمير)2(عن،عونابنعن،الأسديإبراهيمبنإسماعيلأخبرنا:سعد)1(بنمحمدوقال

منهوماسمعت،عليبنالحسنمنيسكتألاتكلمإذاإليأحبكانأحدعنديتكلمما:قالإسحاق

إلاعندنالهليس:الحسنفقال،خصومةعثمانبنعمرووبينبينهكانف!نه،مرةإلاقطفحشكلمة

قط.منهسمعتهافحشكلمةأشدفهذه،أنفهأرغمما

سواربن)4(رزيقعن،الجصاصمسافرأخبرنا،دكينبنالفضلوأخبرنا:سعد)3(بنمحمدقال

مروانفامتخط،ساكتوحسن،للحسنيغلظمروانفجعل،خصومةمروانوبينالحسنبينكان:قال

.مروانفسكت!لكأخ؟للفرجوالشمالللوجهاليمنىأنعلمتأما!ويحك:الحسنلهفقال،بيمينه

إليأحبالفقرإن:يقولذر)5(أباإن:عليبنللحسنقيل:المبرديزيدبنمحمدالعباسأبووقال

حسنعلىاتكلمن:فأقولأناأما،ذرأبااللهرحم:فقال.الصحةمنإليأحبوالسقم،الغنىمن

بماالرضىعلىالوقوفحدوهذا.لهاللهاختارالتيالحالةغيرفييكونأنيتمنلملهاللهاختيار

.)6(
.القضاءبهتصر!

أخعنأخبركمإني:لأصحابهيومذاتعليبنالحسنقال:الأصمكيسانبنمحمدبكرأبووقال

منخارجاكان،عينهفيالدنياصغرعينيفيعظمهماعظيموكان،عينيفيالناسأعظممنكانلي

عقلهلهيستخففلافرجهسلطانمنخارجاوكان،وجدإذايكثرولايجدلامايشتهيفلابطنهسلطان

إلاخطوةيخطوولاا،المنفعةثقةعلىإلايدايمدفلاجهلهسلطانمنخارجاوكان،رأيهولا

نأعلىمنهأحرصيسمعأنعلىيكونالعلماءجامعإذاوكان،يتبرمولايسخطلاوكان()7(لحسنة

القائلين،بذ)8(قالفإذاصامتادهرهأكثركان،الصمتعلىيغلبلمالكلامعلىغلبإذاوكان،يتكلم

ويفعللايفعلمايقولقاضيايرىحتىبحجةيدليولا،مراءفييدخلولا،دعوىفييشاركلاكان

فيماأحدا)9(يلوملاكان،دونهمبشيءيستخصولاإخوانهعنيغفللاكان،وتكرماتفضلالايقولما

فخالفه.هواهإلىأقربهوفيمانظرالحقإلىأقربأيهمايدريلاأمرانابتداهإذاكان،بمثلهالعذريقع

.028(-1/927)الكبرىالطبقات(1)

التهذيب.رجالمن.هاشمبنيمولىمحمدأبوهو:إسحاقبنفعمير،خطأوهومحمد:طفيوقع)2(

.284(-1/283)الكبرىالطبقات)3(

زيد.:إلىبوفيرزين:إلى(طو)(أ)فيتحرف(4)

.زر:إلىطفيالخبرهذافيالمتكررةذرلفظةتحرفت()5

.تعرف:طفيووقعت.92()7/دمشقتاريخمختصرفيومثلهبو(أ)فيكذا)6(

دمشق.تاريخمختصرولافيبفيليسحاصرتينبينما)7(

وغلبهم.سبقهم:أي:"القائلينبذ")8(

دمشق.تاريخمختصرمنوالتصويبيكرم:إلىالنسخفيتحرفت()9
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والخطيب.(أعساكزابنرواه

المنذربنعليحدثنا،الحضرميالهيثمبنبدرحدثنا:الجريريزكريابنالمعافئالفرجأبووقال

حدثنا-تسترأهلمن-رجاءأبواللهعبدبنمحمدحدثنا،الدارميسعيدبنعثمانحدثنا،2(الطريقي

يعني-ابنهسألعليأأنالأعورالحارثعن،الهمدانيإسحاقأبيعن،الواسطيالحجاجبنشعبة

:فقالالمروءةمنأشياء-عنالحسن

.بالمعروفالمنكردفعالسداد!أبةيا:قال؟السدادمايابني

.الجريرةوحمل،العشيرةاصطناع:قال؟الشرففما:قال

.3(مالاالمرءوإصلاح،العفاف:قال؟المروءةفما:قال

الحقير.ومنع،اليسيرفيالنظر:قال؟4(الدنيهطفما:قال

عرسه.وبذله،نفسهالمرءإحراز:قال؟اللؤمفما:قال

واليسر.العسرفيالبذل:قال؟السماحةفما:قال

تلفا.أنفقتهوما،شرفايديكفيماترىأن:قال؟الشحفما:قال

.والرخاءالشدةفيالوفاء:قال؟الإخاءفما:قال

.العدوعنوالنكول،الصديقعلىالجرأة:قال؟الجبنفما:قال

.أد(الباردةالغنيمةهيأالدنيافيوالزهادة،التقوىفيالرغبة:قال؟الغنيمةفما:قال

النفس.وملك،الغيظكظم:قال؟الحلمفما:قال

.61(النفسغنىالغنىفإنماأقلوإنلهااللهقسمبماالنفسرضى:قال؟الغنئفما:قال

.شيءكلفيالنفسشره:قال؟الفقرفما:قال

.الناسأشدومقارعة،البأسشدة:قال؟المنعةفما:قال

المصدوقية.عندالفزع:قال؟الذلفما:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

.03()7/دمشقتاريخمختصر

...بأصبهانأستاذيسألت:923()8/الأنسابفيالسمعانيقال.الطرائفي:إلى(أ)فيالنسبةهذهتحرفت

إليها.فنسبالطريقفيولدكان:قال؟هذانسبشيءلأي:الطريقيالمنذربنعليعن

حاله.:الكمالوتهذيبدمشقتاريخمختصرفي

الدقه.:الكمالوتهذيبدمشقتاريخمختصرفي

.()طمنسقط

.(أ)منسقط
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.()1(الأقرانموافقة:قال؟الجرأةفما:قالأ

يعنيك.لافيماكلامك:قال؟الكلفةفما:قال

.الجرمعنتعفووأن،الغرمفيتعطيأن:قال؟المجدفما:قال

استرعيته.ماكلالقلبحفظ:قال؟العقلفما:قال

كلامك.عليهورفعك،لإمامكمعاداتك:قال؟)2(الخرقفما:قال

القبيح.وترك،الجميلإتيان:قال؟السناءفما:قال

هو،الظنبسوءالناسمنوالاحتراس،بالولاةوالرفق،الأناةطول:قال؟الحزمفما:قال

.الحزم

.الجيرانوحفظ،الإخوانموافقة:قال؟الشرففما:قال

.الغواةومصاحبة،الدناةاتباع:قال؟السفهفما:قال

المفسد.وطاعتك،المسجدتركك:قال؟الغفلةفما:قال

عليك.عرضوقدحظكتركك:قال؟الحرمانفما:قال

بأمرالمتحزن)3(،يجيبفلايشتمبعرضهالمتهاون،المالفيالأحمق:قال؟السيدفمن:قال

السيد.هو،العشيرة

منأفضلمالولا،الجهلمنأشدفقرلا":يقولع!ي!اللهرسولسمعتبنييا:عليقالثم:قال

حسبولا،كالتدبيرعقلولا،المشاورةمنأوثق)4(مظاهرةولا،العجبمنأوحشوحدةولا،العقل

وآفة،الصبرالإيمانورأس،كالحياءإيمانولا،كالتفكرعبادةولا،كالكفورعولا،الخلقكحسن

الصلف،الظرفوآفة،)5(الفترةالعبادةوآفة،السفهالحلموافة،النسيانالعلموآفة،الكذبالحديث

."الفخر)6(الحسبوآفة،الخيلاءالجمالوآفة،المنالسماحةوافة،البغيالشجاعةوافة

فعدهمثلككانوإن،أباكفعدهمنكأكبركانفإن،أبداتراهبرجلتستخفنلابنييا:عليقالثم

ابنك.فعدهمنكأصغركانوإن،أخاك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.امنسقط

الحمق.:"الخرق"

المهتم.:"المتحزن"

المعاونة.:"المظاهرة"

الضعف.:الفترة

الحب.:طفي
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وحفظه،راعاهمنبهينتفعماالفائدةوجزيلالحكمةمنالخبرهذاففي:الفرجأبوالقاضيقال

وفيما.عندهبالوقوففائدتهوتتوفر،إليهبالرجوعوهذبها،عليهبالعملنفسهوأدببهوعمل،ووعاه

منوالمسعود،وتأملهحفظهعنعليملبيبلكللاغنىمالمجيمالنبيعنأضعافهفيالمؤمنينأميررواه

.)2(وتقبلهلامتثالهوفقمن(والمجدود)1،لتلقيههدي

عبارتهافيالألفاظهذهومثل،ضعيفالمرفوعالحديثمنومافيهالأثرهذاإسنادولكن:قلت

أعلم.والله،بمحفوظليسأنهعلىالنكارةمنبعضهافيمايدلما

،هذاتشبهأشياءعنعليبنالحسنسألمعاويةأن:وغيرهموالمدائثيوالعتبيالأصمعيذكروقد

أعلم.فالله،بكثيرأطولالسياقهذالكنتقدممابنحوفأجابه

:مكتوبا)3(عليبنالحسنخاتمعلىكان:الطبرانيالعباسبنعليوقال

فتىيابك)4(نازلالمنيةإنالتقئمناستطعتمالنفسكقذم

والبلىالمقابرفيقلبكأحبابترىلاكأنكفرحذاأصبحت

عليبنالحسنقال:قالأرلانبنمحمدحدثنا،محمدأبوزيادبنمطلبحدثنا:أحمدالإماموقال

."فليكتبمنكميحفظلمفمن،غداكبارهم،اليومقومصغارفإنكم،تعلموا":)5(أخيهوبنيلبنيه

نإإنكم":روايةوفي01أبيهعنأحمدبناللهعبدعن،)6(الأصمعنأالحاكمعن،البيهقيرواه

.،)7("اخرينقومكبارتكونواأنفعسئ،قومصغارتكونوا

حدثنا،معاويةبنزهيرحدثنا:قالايونسبنوأحمدموسىبنالحسنحدثنا:سعدبنمحمدوقال

مبعوثعلئاأنتزعمالشيعةهذهإن:عليبنللحسنقلت:قالالأصمبنعمروعن،إسحاقأبو

،نساءهزؤجناما،)8(مبعوثأنهعلمنالو،بالشيعةهؤلاءما،واللهكذبوا:قال،القيامةيومقبلأ

ماله.اقتسمناولا

.لمحظوظا:"ودلمجدا"(1)

-)6/238الكمالوتهذيب32(-03)7/دمشقتاريخومختصر36(-35)2/الأولياءحليةفيبطولهالخبر)2(

يلي.فيماالمؤلفعليهوسيحكم.24(0

.26(0/)13دمشقتاريخفيالأبيات)3(

.الوزنبهايستقيمولا،نازلة:طفي(4)

فيووقع242()6/الكمالوتهذيب37()7/دمشقتاريخمختصرفيومثله،طفيوردكذاأخيهوبني:قوله)5(

أحبه.ومن:بو(أ)

.طمنسقط)6(

فقط.(أ)منحاصرتينبينما)7(

.263()3/النبلاءأعلاموسير242()6/الكمالتهذيبفيوالخبر.(أ)منسقط)8(
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ريحانة،أبوأخبرنا،عاصمبنعليحدثنا،الطحانسويدعليأبوحدثنا:أحمدبناللهعبدوقال

فيحاضرأكانرجلفقال.")1(سنةثلاثونبعديمنالخلافة":قاللمجيمالنبيعن،سفينةعن

الشهورتلك،أتيتهاهنامن:فقال.معاويةخلافةفيشهورستةالثلاثينهذهمندخلتقد:المجلس

ألفأ.وأربعوناثنانأوألفأأربعونبايعه،عليبنللحسنالبيعةكانت

وصالحالخلافةفيفزهد،ألفأ)2(سبعونالحسنبايع:يقولأبيسمعت:أحمدبنصالحوقال

.دم)3(منمحجمةأيامهفييسفكولم،معاوية

أهلبايععليقتللما:أبيقال:قالجريربنوهبحدثنا،أبيحدثنا:خيثمةأبيابنوقال

.)4(لأبيهحبهممنأشدوأحبوه،وأطاعوه،عليبنالحسنالكوفة

عليقتللما:قالشوذبابنعن،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا:خيثمةأبيابنوقال

علىمعاويةوبايعالقتالالحسنفكره،فالتقوا،الشامأهلفيمعاويةوسار،العراقأهلفيالحسنسار

فكان:قال!المؤمنينعاريا:يقولونالحسنأصحابفكان:قال.بعدهمنللحسنالعهدجعلأن

.النار)5(منخيرالعار:لهميقول

الناسبايععليقتللما:قالأبيهعن،)6(هشامبنالعباس!حدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

يومأ.عشروأحدأشهرسبعةفوليها،عليبنالحسن

وبويع،عليقتلبعدلإيلياء)7(معاويةالشامأهلوبايع،الكوفةأهلالحسنبايع:عباسغيروقال

سوادمن-بمسكنمعاويةالحسنلقيثمأأربعينسنةآخرمنالجمعةيومالمقدس!ببيتالعامةبيعة

معاوية.الحسنوبايع،فاصطلحا،)8(وأربعينإحدىسنةفي-الكوفة

الحديث،لينالطحانسعيدبنوسويد.سفينةعنأخرىطرقمن22(وا022)5/مسندهفيأحمدأخرجه)1(

عنالطحانسويدعنأحمدبناللهعبدعنالمؤلفذكرهاالتيوالروايةبالتشيعورميويصريخطئعاصمبنوعلي

022)5/جمهانبنسعيدعنطرقمنأحمدرواهالحديثلأن،تضرلاسفينةعنريحانةأبيعنعاصمبنعلي

باب:الفتنفي)2226(والترمذي،الخلفاءباب:السنةفي)4647(و)4646(داودأبووأخرجه.22(وا

.الترمذيالإمامقالكما،حسنحديثفهوجمهانبنسعيدطريقمنكلاهما،الخلافةفيجاءما

خطأ.وهو،تسعون:بوطفي)2(

.(161)صللعجليالثقاتتاريخ)3(

.2(43)6/الكمالتهذيب(4)

.24(4-243)6/الكمالتهذيب()5

.244()6/الكمالتهذيبفيوالخبر،الكلبيابنيعني)6(

.المقدسبيتمدينةاسم-واللامأولهبكسر-إيلياء:392(/1)البلدانمعجمفيياقوتقال)7(

.244()6/الكمالتهذيبفيوالخبر،(أ)منسقطحاصرتينبينما)8(
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تكلمناوقد.وأربعينإحدىسنةمنالأولربيعفيالكوفةمعاويةودخولصلحهماكان:غيرهوقال

.تقدمفيماذلكتفصيلعلى

معاويةلهفوفى،الكوفةمالبيتفيماالحسنيأخذأنعلىمعاويةمعاصطلحأنهذلكوحاصل

البصرةخراجيكونأنوعلى،ألفآلافسبعة:وقيل،ألفآلافخمسةفيهفإذافأخذه،بذلك

عنمعاويةفعوضه،إليهالخراجأداءعنالناحيةتلكأهلفامتنع،عامكلفيله-دارابجرد)1(:وقيل-

الجوائزمنوفادتهفيعامكلفيمالهمعيتناولهايزلفلم،عامكلفيدرهمألفآلافبستةذلك

.العامهذافيتوفيأنإلىوالهداياوالتحف

دخللما:قالسيرينبنمحمدعن،عوفعن،خليفةبنهوذةعن:سعد)2(بنمحمدوقال

بذلكيخطبأنعليبنالحسنمر:لمعاويةمعاويةأصحابقالعليبنالحسنوبايعهالكوفةمعاوية

خطبته:فيفقالفخطب،معاويةفأمره.الناسقلوبفيفيتضعيتلعثمفلعفه،عييالسنحديثفإنه

أعطيناقدوإنا،تجدوهلمأخيوغيرغيرينبيجدهرجلاجابرس)3(وجابلقبينابتغيتملو!الناسأيها

إلىومتاعلكمفتنةلعلهأدريماوالله،إهراقهامنخيرالمسلميندماءحقنأنورأينا،معاويةبيعتنا

اللهأرادمامنهاأردت:قال؟هذهمنأردتما:وقالذلكمنفغضب،معاويةإلىوأشار.حين

.بعدهوخطبمعاويةفصعد.منها

.ا)5(بذلكالحسنخطبلمااأصحابهعلىعتبمعاويةأنوقدمنا،واحد)4(غيررواهوقد

سمعت:قالخميربنيزيدعن،شعبةحدثنا،الطيالسيداودأبوحدثنا:سعد)6(بنمحمدوقال

الناسإن:عليبنللحسنقلت:قالأبيهعنيحدثالحضرمينفيربنجبير()7(بنالرحمنعبدأ

منويحاربونسالمتمنيسالمون،بيديالعربجماجمكانت:فقال.الخلافةتريدأنكيزعمون

!الحجاز)8(أهلبينثانياأثيرهاثم،اللهوجهابتغاءفتركتها،حاربت

السمعانيوأنساب(464و914)2/البلدانمعجم.فارسبلادمنبلدة-الأولىالألفبإسقاط-بجرددار:ويقال(1)

.(292و422)5/

الصحابة.منالخامسةالطبقة-328(1/327)الكبرىطبقاته)2(

بأقصىمدينة:"وجابلق"...الشرقبأقصىمدينة:"جابرس":19(-09)2/البلدانمعجمفيياقوتقالى)3(

الخبر.هذاأوردثمالغرب

.272(-271)3/النبلاءأعلامسير)4(

فقط.(أ)منحاصرتينبينما)5(

.31(9-1/318)الكبرىطبقاته)6(

.()طمنسقط)7(

.274()3/النبلاءأعلاموسير25(5)6/الكمالتهذيب)8(
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رجلدخل:قالأسلمبنزيدعن،محمدبنإبراهيمعن،محمدبنعليأخبرنا:سعد)1(بنمحمدوقال

فيهايعدمعاويةمن)2(:فقال؟الصحيفةهذهما:فقال،صحيفةيدهوفيبالمدينةوهوعليبنالحسنعلى

ألفاسبعونالقيامةيوميجيءأنخشيتولكن،أجل:قال؟منهالنصفعلىكنتقد:الرجلفقال،ويتوعد

.؟دمههريقفيماللهيستعديكلهم،دما)3(أوداجهمتنضحكلهمأقلأواكثرأوألفاثمانونأو
)4(رو

منامهفيعليبنالحسنرأى:قالاللهعبدبنعمرانعن،مسكينبنسلامعن:الأصمعيوقال

رأىكانإن:فقالالمسيببنسعيدذلكفبلغ،بذلكففرح!هوأحدهواللهقل)عينيهبينمكتوبأنه

.مات)5(حتىأياماإلاذلكبعدعليبنالحسنيلبثفلم:قال.أجلهمنبقيمافقلالرؤياهذه

قالا:العجليعثمانبنومحمدالعتكيصالحبنالرحمنعبدحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

علىقريشمنآخرورجلأنادخلت:قالإسحاقبنعميرعن،عونابنعن،أسامةأبوحدثنا

ولقد،العودبهذاأقلبهاكبديمنطائفةلفظتلقد:فقالخرجثمالمخرجفدخلفقام،عليبنالحسن

تسألني،ألاقبلسلني:الرجللذلكيقولوجعل:قال.هذهمنأشدمرةسقيتومامراراالسمسقيت

فيأخذوقدالغدمنإليهعدناثم،عندهمنفخرجنا:قال.اللهيعافيك،شيئاأسألكما:فقال

:قال؟قتلهتريد:قال؟صاحبكمن!أخيأي:فقالرأسهعندقعدحتىحسينفجاء،!1إالسوق

وإن-تنكيلاوأشدبأساأشددله:روايةوفي-وعقوبةنقمةأشددلهأظنالذيصاحبيكانلئن:قال،نعم

.بريئا73(بيتقتلأنأحبماهويكنلم

.عونابنعن،عليةابنعن،سعد)8(بنمحمدورواه

كان:قالتالمسوربنتبكرأمعن،جعفربناللهعبدحدثني:)9(الواقديعمربنمحمدوقال

يختلفكانفإنه،فيهاماتالتيالأخيرةالمرةكانتحتى،منهيفلتذلككلمراراالسمسقيقدالحسن

.1(.شهرالمالنوحعليههاشمبنينساءأقامماتفلما،كبده

.332(/1)الكبرىطبقاته(1)

خطأ.وهو،ابن:طفي)2(

العنق.فيعرقوهو،ودججمع:"الأوداج")3(

.251(-525)6/الكمالتهذيب()4

.251()6/الكمالتهذيب)5(

.الموتعندالنزع:"والسياقالسوق")6(

.(522-125)6/الكمالوتهذيب93(-38)7/دمشقتاريخومختصر38()2/الأولياءحلية)7(

.336(-1/335)الكبرىطبقاته)8(

.933(/1)الكبرىالطبقات()9

.(252)6/الكمالتهذيب(01)
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علىهاشمبنينساءحد)4(:قالت)3(عائشةعن،)2(نابلبنتعبيدةوحدثتنا:)1(الواقديوقالأ

.(سنةعليبنالحسن

نكاحكثيرعليبنالحسنكان:قالحسنبناللهعبدعن،جعفربناللهعبدحدثنا:)3(الواقديقال

سقيكانإنه:فيقال،به()آوضنتأحبتهإلاتزؤجهاامرأةقلوكان،عندهيحظينماوقل،النساء

وهوالطبيبقالالوفاةحضرتهفلما،فيهاتوفيالآخرةكانتثم،أفلتثمسقيثم،أفلتثم،سما

:قال؟سقاكمنأخبرني!محمدأبايا:الحسينفقال.أمعاءهالسمقطعقدرجلهذا:إليهيختلف

إليه،الشخوصأتكلفبأرضيكونأو،عليهأقدرأولا،أدفنكأنقبلواللهأقتله:قالأخي؟ياولم

وقد.لهيسميهأنوأبى.اللهعندوهوأناألتقيحتىدعه،فانيةليالالدنياهذهإنما!أخييا:فقال

سما.يسقيهأنالحسنخدملبعضتلطفقدمعاويةكان:يقولمنبعضسمعت

موسى،أمعن،المغيرةعن،عوانةأبوأخبرنا،حماد)8(بنيحيىأخبرنا:سعد)7(بنمحمدقال

طستتحتهيوضعفكان:قال،شكاتهمنهفاشتكى،السمالحسنسقتقيسبنالأشعثبنتجعدةأن

يوما.أربعينمننحوااخرويرفع

،بعدهأتزوجكوأناالحسنسميأن:الأشعثبنتجعدةإلىبعثمعاويةبنيزيدأنبعضهموروى

.!؟لأنفسناأفنرضاك،للحسننرضكلمواللهإنا:فقال،ذلكفيإليهبعثتالحسنماتفلما،ففعلت

أعلم،واللهأوالأحرىالأولىبطريقمعاويةأبيهعنصحتهوعدم،بصحيحليسهذاأنوعندي

.()9(أجمعينالخلائقميقاتالفصلويوم

ذلك:في1(عزة)0كثيرقالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.353(/1)الكبرىالطبقات

تهذيبمنمستفادأثبتهوما،خطأوهو،نائلبنتعبدةوحدثنا:فيهووقع،فقطالمطبوعمنالحاصرتينبينما

.وغيره(437و21/436)التهذيب

.وقاصأبيبنسعدبنتعائشةهي

الزينة.وتركت،الحزنثيابولبست،عليهحزنتإذا:"حادفهيوتحدتحدالميتعلىالمرأةحدت"

.335(-1/334)الكبرىالطبقات

252()6/الكمالوتهذيبالكبرىالطبقاتفيووقعت93()7/دمشقتاريخمختصرفيومثله،الاصولفيكذا

وصبت.(427)3/لسيروا

.338(/1)الكبرىطبقاته

.(275-274)3/والسير(252)6/الكمالتهذيبفيوالخبر.حمال:إلىالمطبوعفيتحرف

فقط.(أ)منحاصرتينبينما

للنجاشي.تروىوقد:253()6/تهذيبهفيوالمزي(04)7/مختصرهفيعساكرابنقال
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بالباطلليسحقبكاءتسأميولابكيهجعديا

ناعلولاحافمنالناسفيمثلهعلىالبيتتستريلن

الماحلالمستخرجللزمنأهلهأسلمهالذيأعني

الماثلبالنسبيرفعهانارهلهسبتإذاكان

بالآهلليسقومفردأومرملبائسيراهاكيما

آكلعلئيغللمأنضجإذاحتىاللحمبنيءيغلي

إلىأخرجوني:قالالوفاةالحسنحضرتلما:قالمصقلةبنرقبةعن:عيينةبنسفيانقال

أحتسبإنياللهم:فقالفنظر،رأسهفرفع،فراشهفأخرجوا،السماواتملكوتفيأنظرحتىالصحن

.عندهنفسهاحتسبأنلهالثهصنعممافكان:قال.عليالأنفسأعزفإنهاعندكنفسي

عليهفدخل،شديداجزعاجزعالمرضالثوريبسفياناشتدلما:مهديبنالرحمنعبدقال

له،صمت،سنةستينعبدتهرل!علىتقدم!؟اللهعبدأباياالجزعهذاما:فقالالعزيزعبدبنمرحوم

.الثوريعنفسري:قال...لهحججت،لهصليت

محمدأبايا:لهفقالرجلعليهفدخل،جزعالوجععليبنبالحسناشتدلما:نعيمأبووقال

جديك:وعلى،وفاطمةعلي:أبويكعلىفتقدمجسدكروحكتفارقأنإلاهوما!؟الجزعهذاما

ومطهروالطيبالقاسم:أخوالكوعلى،وجعفرحمزة،أعمامكوعلى،وخديجة!يوالنبي

عنه.فسري:قال.وزينبكلثوموأمرقية:خالاتكوعلى،وإبراهيم

أمرمنأمرفيأدخلإنيأخييا:لهقالالحسنوأن،الحسينأخوهذلكلهالقائلأن:روايةوفي

عنهما.اللهرضيالحسينفبكى:قال.قطمثلهمأرلماللهخلقمنخلقاوأرى،مثلهفيأدخللمالله

.نحوهفذكرأبيهعن،محمدبنجعفرعنبعضهمورواه.معينابنعن،الدوريعباسرواه

:يقولاللهعبدبنجابرسمعت:قالعتيقأبيعن،الفضلبنإبراهيمحدثنا:)1(الواقديوقال

الحسنلأن،الحكمبنومروانعليبنالحسينبينتقعالفتنةفكادت،ماتيومعليبنحسنشهدنا

بالبقيع،فليدفنشرأوقتالذلكفييكونأنخاففإن!يواللهرسولمعيدفنأنأخيهإلىعهدقدكان

)1(

مالك،بنعمروبنقيسهو:والنجاشي.للنجاشيبنسبتها5()3/الذهبمروجفيالمسعوديصرح:قلت

،نجرانمنأصله،والإسلامالجاهليةفياشتهر،مخضرمهجاءشاعر.كهلانمن،كعببنالحارثبنيمن

فيالسكرعلىعليوضربه،لسانهبقطععمروهدده،أهلهاوهجابالكوفةاستقرثم،الحجازإلىوانتقل

.(702)5/الزركليأعلامفيترجمته.رمضان

.347(-1/346)الكبرىالطبقات
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عدؤامروانيزلولم-بذلكمعاويةيرضيأنأرادوإنما،معزوليومئذومروان-يدعهأنمروانفأبى

أخاكفإناللهاتق!اللهعبدأبايا:فقلتعليبنحسينيومئذفكلمت:جابرقال.ماتحتىهاشملبني

ففعل.،أمهمعبالبقيعفادفنه،ترىمايحبلاكان

موتحضرت:قالعمر()1(ابنأعن،أبيهعن،نافعبناللهعبدحدثني:الواقديروىثم

جنبإلىأخاكوادفن،الدماءتسفكولا،فتنةتثرولا،اللهاتق:للحسينفقلت،عليبنالحسن

ففعل.:قال.إليكبذلكعهدقدفإنه،أمه

.هذامننحواهريرةأبيعنالواقديروىوقد

،السلاحالحسينلبسماتفلما،لهفأذنت،ذلكفيعائشةيستأذنبعثالحسنأن:روايةوفي

فيعليبنالح!حمنويدفنبالبقيععضمانأيدفن!ك!ي!اللهرسولمعيدفنندعهلا:وقالواأميةبنووتسلح

علىعمروابن،وجابر،هريرةوأبو،وقاصأبيبنسعدأشارالفتنةوقوعالناسخاففلما!؟الحجرة

بالبقيع.أمهقبرمنقريباأخاهودفن،فامتثل،يقاتلألاالحسين

قدمعليبنالحسينرأيت:قالحازمأبيعن،حفصةأبيبنسالمعن:الثوريسفيانوقال

قدمته.ماسنةأنهالولا:وقال،الحسنعلىفصلىالعاصبنسعيديومئذ

علىقائماهريرةأبارأيت:قال-بكربنسعدبنيمولى-مساورحدثني:إسحاقبنمحمدوقال

حباليوممات،!الناسأيهايا:صوتهبأعلىيناديوهوعليبنالحسنماتيوم!ك!ي!اللهرسولمسجد

.فابكوا)2(!ي!اللهرسول

سبعا،والنساءالرجالبكاهوقد،الزحاممنأحدايسعالبقيعكانماحتىلجنازتهالناساجتمعوقد

سنة.عليه()3(هاشمبنينساءوحدت،شهراعليهينحنأهاشمبنينساءواستمر

أبيهعن،محمدبنجعفر)4(عن،سفيانحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

الحسين.لهاوقتل،الحسنلهاومات،سنةوخمسينثمانابنوهوعليقتل:قال

إمارةمنمضىبعدماأيامفيعليبنوالحسنسعدتوفي:قالحفصبنبكرأبيعن:شعبةوقال

سنين.عشرمعاوية

)1(

)2(

)3(

)4(

.275()3/النبلاءأعلامسيرفيوالخبر.طمنسقط

.(255)6/الكمالتهذيب

.()بمنسقط

.316()3/والتاريخالمعرفةفيوالخبر.يحيى:إلى()ب،(أ)فيتحرف
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وأربعين،سبعابنوهوالحسنتوفي:قالأبيهعن،محمدبنجعفرعن:عليةا)1(ابناوقال

أصح.وهو،واحدغيرقالوكذا

سنة:وقيل.خمسينسنةمات:اخرونوقال.ذكرناكماوأربعينتسعسنةماتأنهوالمشهور

سبحانه.أعلموالله.وخمسينثمان:وقيل،وخمسينإحدى

اليجرةموخمسيرسنةخلت5ث!

سيأتي.كماوخمسينثنتينسنةماتأنهوالصحيح،قولفيالأشعريموسىأبوتوفيالسنةهذهفي

الكوفةوعلى،العاصبنسعيدالمدينةنائبوكان.يزيدابنه:وقيل،معاويةبالناسحجوفيها

.زيادوالهندوالسندوفارسوسجستانوالمشرقوالبصرة

وكان،المدينةإلىمنهالفرزدقفهرب،زيادإلىالفرزدقعلىنهشلبنواشتكىالسنةهذهوفي

إلىمنهففر،الطلبأشدزيادفتطلبه،لهقصيدةفيبذكرهوعرضمعاويةهجاالفرزدقأنذلكسبب

توفيحتىوالمدينةمكةبينيتردديزلولم،أشعاراذلكفيوقال،العاصبنبسعيدفاستجار،المدينة

قصته.2(جريماابنطولوقد.بلادهإلىفرجع،زياد

عن،ديناربنسعيدبنيحيىحدثني:الواقديرواهماالحوادثمنالسنةهذهفيجريرابنوذكر

العصايأخذوأن،دمشقإلىالمدينةمنع!ي!اللهرسولمنبرتحويلعلىعزمقدكانمعاويةأن:أبيه

قالحتى،فيمسكهاالمنبرعلىمعاويةفيقف()3(خطبإذايدهفييمسكها!ك!ي!اللهرسولكانالتيا

يحلولا،يصلحلاهذافإن،هذاتفعلأناللهنذكرك!المؤمنينأميريا:اللهعبدبنوجابرهريرةأبو

ذلكفترك.المدينةمنعصاهتخرجوأن،فيهع!ي!اللهرسولوضعهالذيموضعهعنالمنبريحولأن

.()4(الناسإلىواعتذرادرجاتستالمنبرفيزادولكن،معاوية

نإ:لهفقيل،عليهوعزمبذلكهمخلافتهأيامفيمروانبنالملكعبدأن:الواقديروىثم

ذلك.فترك.الشمس)5(كسفتقلعهوأرادالمنبرحركلماوأنه،تركهثمهذاعلىعزمقدكانمعاوية

.تركاهثمذلكأراداوأباكمعاويةإن:لهفقيل،أيضاذلكأرادالملكعبدبنالوليدحجلماثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)ط(.منسقط

.(052-5/142)ريخهتا

.(ب)منسقط

.923()5/الطبريتاريخفيوالخبر.بمنسقطحاصرتينبينما

خسفت.:()بو()طفي
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.فترك،ويعظهذلكفييكفمهأنالعزيزعبدبنعمركلمالمسئببنسعيدأنتركهفيالسببوكان

عننهاهالمسيببنسعيدوأنالوليدعليهعزمكانبماالعزيزعبدبنعمرأخبرهسليمانحجلماثم

،هذانفعلأنلنايكونوما،الوليدعنولاالملكعبدعنهذايذكرأنأحبما:سليمانفقال،ذلك

الناسإليهيفدالإسلامأعلاممنعلمإلىنعمدأنفنريدأيدينافيفهيالدنياأخذناوقد،ولهذالناما

الله.رحمه.لايصلحماهذا؟!قبلناماإلىفنحمله

مخلد.بنمسلمةإفريقيةمععليهوولى،()1حديجبنمعاويةمصرعنمعاويةعزلالسنةهذهوفي

تأويغيضةمكانهاوكان،القيروانواختط،إفريقيةبلاد-معاويةأمرعن-نافعبنعقبةافتتحوفيها

جعلتال!باعإنحتى،ذلكمنشيءفيهايبقفلم،اللهفدعا،العظاموالحياتوالوحوشالسباعإليها

منكثيرخلقأسلمذلكفعند.هواربأجحارهنمنيخرجنوالحيات،أولادهاحاملةمنهاتخرج

.القيروانمكانهافيفبنى،البربر

.الرومأرضعوفبنوسفيانأرطاةأبيبنبسرغزاوفيها

البحر.عبيدبنفضالةغزاوفيها

توفي:وفيها

لهأرولم.!اللهرسولمعكلهاالمشاهدشهد.جليلصحابي:)3(السلميعمروبنمدلاج)2(

)5(.)4(الصحابةفيذكرا

وحسان،مطعمبنجبير:توفيالسنةهذهفيأن"المنتظم"كتابهفيالجوزيابنالفرحأبووذكر

أميةبنوعمرو،طالبأبيبنوعقيل،الكلبيخليفةبنودحية،الغفاريعمروبنوالحكم،ثابتابن

وأم،حييبنتوصفية،الحارثبنتوجويرية،شعبةبنوالمغيرة،مالكبنوكعب،بدريالضمري

أجمعين.عنهماللهرضي،الأنصاريةشريك

.وغيره693()2/الإكمالفيماكولاابنضبطه.خديج:إلىالأصولفيتحرف(1)

مدلج.:ويقال(2)

ميزان132()5/:الغابةأسد)4/1468(الاستيعاب)8/428(والتعديلالجرح)3/89(سعدابنطبقات)3(

.7857()تالإصابة86()4/الاعتدال

حسبأثبتهموقد،السنةهذهوفياتفيالمترجمينترتيبحيثمنب،(أ)فيوردعماالمطبوعاختلفهذابعد()4

واحد.المعتمدةالأربعالنسخمضمونبأنعلمأ(و)م،)ب(،(أ)فيورودهم

به.جزملماوجهفلا،السابقالهامشفيتقدمكماالصحابةكتبفيمذكورفهو،نظرقولهوفي،قالهكذا()ك
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وقيل:-محمدأبو،النوفليالقرشيمنافعبدبننوفلبنعديبن)1(مطعمبنجبيرفأما

سورةفيع!يماللهرسولقراءةسمعفلما،بدرأسارىفداءفيمشركوهوقدمفإنه،المدني-عدي)2(أبو

حيبر،عامأسلمثم،الإسلامقلبه!يدخل(35:الطورأ!هوآتخلقوتهمأتملثئءغثرمنظقواأتم)الطور

أصح.والأول،الفتحزمن:وقيل

الصديق.عنذلكأخذ،بالأنسابوأعلمهاقريشساداتمنوكان

وخمسين.تسعسنة:وقيل،وخمسينثمانسنةتوفيأنهوالمشهور

سيأتي.كماوخمسينأربعسنةتوفيأنهفالصحيح-الإسلام-شاعرثابتبنحسانوأما

بنالحكم:لهويقال-الغفاريعمروبنرافعأخو:)3(الغفاريمجدعبنعمروبنالحكموأما

الإنسية.الحمرلحومعنالنهيفيواحدحديث)4(البخاريعندله،جليلفصحابي-الأقرع

ذلك،وغيروالفضةالذهبمنكثيراشيئافغنم،)5(الأشلجبلغزوعلىأبيهبنزياداستنابهوقد

لبيتوالفضةالذهبمنفيهامالمعاويةالغنيمةمنيصطفيأنمعاويةلسانعلىإليهزيادكتابفجاء

لاطاعة":السلامعليهلقولهيسمعأولم،المؤمنينأميركتابقبلاللهكتابإن:الحكمعليهفرد،ماله

العلل96(،)67المحبر266(،154،177،)68خليفةتاريخ43()تخليفةطبقات)102(قريشنسب)1(

(2602/و364،368)1/والتاريخالمعرفة)285(المعارف223()2/الكبيرالبخاريتاريخ2(140/)لأحمد

الكبيرالطبرانيمعجم3()تهالأمصارعلماءمشاهير05()3/حبانابنثقات)2/512(والتعديلالجرح

واللغاتالأسماءتهذيب)1/323(الغابةأسد023()1/الاستيعاب)116(العربأنسابجمهرة)2/112(

النبلاءأعلامسير274()2/الإسلامتاريخ)4/605(الكمالتهذيب)6/5(دمشقتاريخمختصر)1/146(

العقدو.13()1/127الجنانمراة1/أ(2.)1/التهذيبتذهيب)1/125(الكاشف)1/95(العبر)3/59(

الذهبشذرات)06(الخزرجيخلاصة)2/63(حجرابنتهذيب)1/225(الإصابة)3/804(الثمين

عيسى.:إلى()ب،(أ)فيتحرف2()

أحمدمسند21()1خليفةتاريخ321(،)175خليفةطبقات(126)2/معينابنتاريخ)7/28(سعدابنطبقات)3(

)3/25(والتاريخالمعرفة)014(الصغيرالبخاريتاريخ)2/328(الكبيرالبخاريتاريخوه/66()4/212

الكبيرالطبرانيمعجم4(ها)تالأمصارعلماءمشاهير84()3/حبانابنثقات)3/911(والتعديلالجرح

ماكولالابناجممال356()1/الاستيعاب)186(العربأنسابجمهرة441()3/الحاكممستدرك)3/233(

سير22(0)2/الإسلامتاريخ(124)7/الكمالتهذيب4(0)2/الغابةأسد(165)9/السمعانيأنساب223()7/

136()1/الصحابةأسماءتجريد)1/183(الكاشف168(ورقة)1/التهذيبتذهيب474()2/النبلاءأعلام

.)98(الخزرجيخلاصة(436)2/التهذيبتهذيب273()2/الإصابة(014)9/الزوائدمجمع

الذبائح.في(564)9/(4)

.2(1/00)البلدانمعجم.خراسانثغورفيجبل:"الأشل"()د
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ولم،الناسفيوقسمها،غنائمكمعلىاغدواأن:الناسفينادىثم.(")1الخالقمعصيةفيلمخلوق

وخمسين،إحدىسنةفيوقيل،السنةهذهفيبمروماتأنإلىحبسإنه:فيقال.الخمسإلايترك

الله.رحمه

كثيرايأتيجبريلكانولهذا،الصورةجميلكان،جليلفصحابي:)2(الكلبيخليفةبندحيةوأما

صورته.على

.قيصر)3(إلىأرسله!اللهرسولوكان

دمشق-غربي-بالمزةوأقام،اليرموكشهدئم،بعدهاماوشهد،بدرايشهدلمولكنقديماأسلم

معاوية.خلافةفيماتأنإلى

توفي:وفيها

العبشصي.سعيدأبو،القرشيش!مممىعبدبن)5(ربيعةبنحبيببن)4(سفرةبنالرحمنعبد

وكانت.وغيرهماوكابلسجستانوافتتح،خراسانوغزا،مؤتةشهدإنه:وقيل،الفتحيومأسلم

.بمرو:وقيل،بالبصرةوأقام،بدمشقدارله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.66()5/مسندهفيأحمدأخرجه،صحيححديث

المعارف254()3/الكبيرالبخاريتاريخ311()4/أحمدمسند)97(خليفةتاريخ)4/924(سعدابنطبقات

الطبرانيمعجم38(ه)تالأمصارعلماءمشاهير()3/117حبانابنثقات)3/924(والتعديلالجرح)932(

أنساب314()3/:ماكولالابنالإكمال461()2/الاستيعاب4(ه)8العربأنسابجمهرة265()4/الكبير

185()1/واللغاتالأسماءتهذيب()2/158الغابةأسد(ب24/)6/عساكرابنتاريخ452(1/)5السمعاني

055()2/النبلاءأعلامسير222()2/الإسلامتاريخ(473)8/الكمالتهذيب(915)8/دمشقتاريخمختصر

(5ورقة)2/مغلطايإكمال(165)1/الصحابةأسماءتجريد225()1/الكاشف21(1ورقة)1/التهذيبتذهيب

الخزرجيخلاصة(191)3/الإصابة2(56)3/التهذيبتهذيب)9/378(الزوائدمجمع19()ورقةالسولنهاية

.22(1)5/عساكرابنتهذيب،(الثانية)الطبعة85(-)67السائلينإعلام(1)12

.85(-67)صالمرسلينسيدكتبعنالسائلينإعلامفيذلكتفصيل

مسند)211(خليفةتاريخ174(،)11خليفةطبقات)934(معينابنتاريخ366(و)7/15سعدابنطبقات

والتعديلالجرح)1/283(والتاريخالمعرفة)354(المعارف242()5/الكبيرالبخاريتاريخ61()5/أحمد

عساكرابنتاريخ835()2/الاستيعاب444()3/الحاكممستدرك278()تالأمصارعلماءمشاهير)5/238(

الإسلامتاريخ597()ورقةالكمالتهذيب265()14/دمشقتاريخمختصر454()3/الغابةأسد481/آ()9/

الإصابة(091)6/التهذيبتهذيب55()1/العبر(914)2/الكاشف571()2/النبلاءأعلامسير231()2/

.2(1/44)الذهبشذرات)228(الخزرجيخلاصة284()6/

.(455-454)3/الغابةأسد.النسابينبينخلافموضعوهي،المطبوعفيربيعةكلمةليست



75هـ05سنةوفيات

وصقى-وخمسينإحدىسنة:وقيل-خمسينسنةبالبصرةمات:واحدوغير(سعد)1بنمحمدقال!

.الذكورمنعدةوترك،زيادعليه

!ي!اللهرسول!فسماه،الكعبةعبد:وقيل،كلوبعبد:وقيل،كلال!عبدالجاهليةفياسمهوكان

الرحمن.عبد

والحسن.معاويةبينالسفيرينأحدوكان

عنأعطيتهاإنفإنك،الإمارةتسأللا،سمرةبنالرحمنعبديا":!ي!اللهرسوللهقالوقدا

.()2("عليهاأعنتمسألةغيرعنأعطيتهاوإن،إليهاوكلتمسألة

توفي:وفيها

صحبة.الحكمولأخيهله.الطائفياللهعبدأبو:)3(الثقفيالعاصأبيبنعثمان

بكرأبوعليهاوأقزه،الطائفعلى!ي!اللهرسول!فاستعمله،ثقيفوفدفيع!ي!اللهرسول!علىقدم

عنه.اللهرضي-وخمسينإحدىسنةوقيل-خمسينسنةماتحتىطويلةمدةوأميرهمإمامهمفكان،وعمر

منأكبروجعفر،سنينبعشرجعفرمنأكبروكان.عليأخو:)4(طالبأبيبنعقيلوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

.(951/)17الكمالىوتهذيب،367()7/الكبرىطبقاته

خيرهوالذيفائتمنهاخيراغيرهافرأيتيمينعلىحلفتوإذا:الحديثوتمام.فقط(أ)منحاصرتينيينما

يمينك.عنوكفر

إليها،وكلالإمارةسألىمنباب:الأحكامفي71()46رقموالبخاري63(-62)5/مسندهفيأحمدأخرجهوقد

النذورفي()9152والترمذي،النذورفي(51)7/والنسائي)3277(داودوأبو،الأيمانفي()1652ومسلم

صحيح.حسن:وقالى،والأيمان

21)4/أحمدمسند(152،)914خليفةتاريخ(182،791،)53خليفةطبقات)5/558(سعدابنطبقات

273(/1)والتاريخالمعرفة(555،)268المعارف)328(العجليثقات2(12)6/الكبيرالبخاريتاريخ2(16و

الحاكممستدرك(35،53)9/الكبيرالطبرانيمعجم224()تالأمصارعلماءمشاهير(163)6/والتعديلالجرح

سير35(5)2/الإسلامتاريخ(159)ورقةالكمالىتهذيب(957)3/الغابةأسد(31.ه)3/الاستيعاب618()3/

388()6/الإصابة(128)7/التهذيبتهذيب37(5)9/الزوائدمجمع(522)2/الكاشف374()2/النبلاءأعلام

.(526)الخزرجيخلاصة

البخاريتاريخ451(3/و251)2/أحمدمسند148(وا82وه17)تخليفةطبقات42()4/سعدابنطبقات

والتعديلالجرح،)الفهرس(المعارف)338(العجليثقات(145)1/الصغيرالبخاريتاريخ55()7/الكبير

الاستيعاب)96(العربأنسابجمهرة575()3/الحاكممستدرك14()تالأمصارعلماءمشاهير)6/218(

مختصر1/337()1/واللغاتالأسماءتهذيب)4/63(الغابةأسدأ()11/363/عساكرابنتاريخ()3/7801

سير(ب47/)3/التهذيبتذهيب233()2/الإسلامتاريخ519()ورقةالكمالىتهذيب(141)17/دمشقتاريخ

(113)6/الثمينالعقد)9/273(الزوائدمجمع02()5الهمياننكت)2/923(الكاشف)3/99(النبلاءأعلام

.)926(الخزرجيخلاصة254()7/التهذيبتهذيب(494)2/الإصابة
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طالبا.إلاأسلمكلهمو،سنينبعشرعقيلمنأكبرطالباأنكما،سنينبعشرعلي

الذينأقرباءهورثقدوكان،قريشأنسبمنوكان،مؤتةوشهد،الحديبيةقبلعقيلأسلم

معاوية.خلافةفيومات،بمكةوديارهمأموالهموتركواهاجروا

معونة.بئرمشاهدهوأول،أحدبعدأسلم.جليلفصحابي:(1ألضمري)أميهبنعمرووأما

.هناكالمسلمينمنبقيبمنيأتيوأن،حبيبةأمتزويجفيالنجاشيإلى!ي!اللهرسولساعيوكان

عنه.اللهرضيمحمودةوآثارحسنةأفعالوله

معاولة.خلافةفيتوفي

:وفاةكانتوفيها

حجةعامأسلمإنما:وقيل،وهاجرالفتحقبلأسلم:)2(الخزاعيالكاهنبنالحمقبنعمرو

.)3(الوداع

لحيتهفييرىلاسنةثمانينفعاش،بشبابهاللهيمتعهأنلهدعالمجي!اللهرسولأن"حديثفيوردوقد

)4(.!د5
علي،شيعةمنذلكبعدصارثم،عثمانعلىدخلواالذينالأربعةأحدكانهذاومع."بيصاءسعره

وصفين.الجملمعهفشهد

معاويةفبعث،الموصلإلىمنهفهرب،زيادفتطفبه،عديبنحجرمعقامواالذينجملةمنوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

،118،)76المحبروه/287(917و)4/913أحمدمسند182()تخليفةطبقات)4/248(سعدابنطبقات

والتعديلالجرح325()1/والتاريخالمعرفة)362(العجليثقات703()6/الكبيرالبخاريتاريخ(911،183

رجالبينالجمع1162()3/الاستيعاب18()هالعربأنسابجمهرة)3/623(الحاكممستدرك022()6/

تهذيب(391)4/الغابةأسد(ب891/)13/عساكرابنتاريخ(915)8/السمعانيأنساب362()1/الصحيحين

الإسلامتاريخ0301()ورقةالكمالتهذيب)91/178(دمشقتاريخمختصر24(2/)1/واللغاتالأسماء

365()6/الثمينالعقد028()2/الكاشف)3/917(النبلاءأعلامسير49/آ()3/التهذيبتذهيب234()2/

.(05-4)9السائلينإعلام)287(الخزرجيخلاصة6()8/التهذيبتهذيب(452)2/الإصابة

الأوائل)363(العجليثقات(501)1/الصغيرالبخاريتاريخ223()5/أحمدمسند25()6/سعدابنطبقات

الأمصارعلماءمشاهير225()6/والتعديلالجرح033()1/والتاريخالمعرفة)192(المعارف4()1قتيبةلابن

(102)91/دمشقتاريخمختصر217()4/الغابةأسد(1731)3/الاستيعاب6()هللعسكريالأوائل937()ت

المحاضرةحسن5818()تالإصابة23()8/التهذيبتهذيب283()2/الكاشف(3401)ورقةالكمالتهذيب

.)288(الخزرجيخلاصة223(/1)

أصح.والأول:البرعبدابنقال

الحمق.بنعمروحديثمن2(17)4/الغابةأسدفيالأثيروابن()475برقموالليلةاليومعملفيالسنيابنرواه

.متروكوهوفروةأبيبناللهعبدبنإسحاقسندهوفي
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معاوية،إلىبهفبعث،رأسهفقطع،فماتحيةفنهشته،غارفياختفىقدفوجدوهفطلبوه،نائبهاإلى

الشريدبنتآمنةزوجتهإلىبرأسهمعاويةبعثثم.بهطيفرأسأولفكان،وغيرهاالشامفيبهفطيف

غئبتموه:وقالتفمهولثمتجبينهعلىكفهافوضعت،حجرهافيفألقي-معاويةسجنفيوكانت-

.()1مقليةولاقاليةغيرهديةمنبهافأهلا،قتيلاإليأهديتموهثم،طويلاعني

ولم،العقبةوشهد،قديمأأسلمفإنه،الإسلامشاعر،الأنصاريالسلمي:)2(مالكبنكعبوأما

لفاعليهمتيبالذينالثلاثةأحدكانفإنه،عليهاللهتوبةسياقفي"الصحيحين"فيثبتكمابدرايشهد

.ا)3(تبوكغزوةفيتقدموكما،التفسيرفيأمفصلاذلكتقدمكماتبوكغزوةعنتخففوا

أعلموهو-الواقديفإن،الأربعينقبلتوفي:قولهوفي،بدرأشهدإنه:قولهفيالكلبيابنوغلط

.)5(وخمسينإحدىسنة:عديبن)4(الهيثموقال.خمسينسنةتوفي:قال-

:ويقال()7(محمدأبو:ويقالأعيسىأبو،مسعودبنعامرأبيبن)6(شعبةبنالمغيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

طاهر.أبيلابنالنساءبلاغاتعننقلأ(111/)لكحالةالنساءأعلامفيمعاويةوبينبينهاداروماكلامهاتتمة

تاريخ6/38(و454)3/أحمدمسند2()20خليفةتاريخ(1)30خليفةطبقات22(0)1/الشعراءفحولطبقات

علماءمشاهير(016)7/والتعديلالجرح318(1/)والتاريخالمعرفة)343(المعارف2(91)7/الكبيرالبخاري

الاستبصار44(.)3/الحاكممستدرك)922(للمرزبانيالشعراءمعجم226()16/الأغاني63()تالأمصار

487()4/الغابةأسد1(286/)14/عساكرابنتاريخ(141)7/السمعانيأنساب(1323)3/الاستيعاب(16.)

النبلاءأعلامسير)2/243(الإسلامتاريخ1148()ورقةالكمالتهذيب)21/188(دمشقتاريخمختصر

403()8/الإصابة044()8/التهذيبتهذيب)231(الهمياننكت)3/8(الكاشف)1/56(العبر)2/523(

.(1/442)الذهبشذرات(581/)13العمالكنز32(1)الخزرجيخلاصة

.(أ)فيليسحاصرتينبينما

القاسم.:إلىالأصولفيتحرف

خطأ.وهووأربعينإحدى:()ب،(أ)فيوقع

المحبر)4/244(أحمدمسند9141(،884،)361خليفةطبقات6/02(و)4/284سعدابنطبقات

(02،06)قتيبةلابنالأوائل)492(المعارف()437العجليثقات316()7/الكبيرالبخاريتاريخ،()الفهرس

(962)تالأمصارعلماءمشاهير(422)8/والتعديلالجرح234()5/الطبريتاريخ،()الفهرسوالتاريخالمعرفة

رجالبينالجمع(191)1/بغدادتاريخ(1445)4/الاستيعاب)267(العربأنسابجمهرة97()16/الأغاني

تهذيب461()3/التاريخفيالكامل247()5/الغابةأسد(ب33/)17/عساكرابنتاريخ994()2/الصحيحين

)ورقةالكمالتهذيب(154)25/دمشقتاريخمختصر(1)90الثانيالجزءمنالأولالقسم:واللغاتالأسماء

العبر(148)3/الكاشف21()3/النبلاءأعلامسيرأ(6/.)4/التهذيبتذهيب247()2/الإسلامتاريخ(1363

خلاصة262(0/1)التهذيبتهذيب818(ا)تالإصابة255()7/الثمينالعقد(1412/)الجنانمراة56(1/)

.2(1/54)الذهبشذرات)385(الخزرجي

.()طمنسقط



هـدهـسنةهـفيات06

أبيه.عم11(الثقفيمسعودبنوعروة01الثقفياللهعبدأبو

ثقيفمنرجلاعشرثلاثةقتلمابعدالخندقعامأسلم.ارائهاوذويالعربدهاةمنالمغيرةكان

وكان،الحديبيةوشهد.مسعودبنعروةدياتهمفغرم،أموالهموأخذ،2(المقوقسىعندمنمرجعهم

هوالطائفأهلإسلامبعد!ك!ي!اللهرسولوبعثه.صلتابالسيف!ك!ي!اللهرسولرأسعلىالصلحيومواقفا

اليمامةوشهد،البحرينإلىالصديقوبعثه.ذلككيفيةقدمناوقد،اللاتفهدما،حرببنسفيانوأبو

وشهد.عينهضوءفذهبكاسفةوهيالشمسإلىنظربل:وقيل،يومئذعينهوأصيبتواليرموك

رستم،إلىوقاصأبيبنسعدوأرسله.وميسانهمذان:منهاكثيرةفتوحاعمروولاه.القادسية

يثبت-ولمبالزنىعليهشهدفلما،البصرةعلىعمرواستنابه.البليغالفصيحالكلامبذلكفكلمه

الحكمينأمركانحتىمعزولافبقي،عزلهثمحيناعثمانبهواستمر،الكوفةوولاهعنهاعزله-3(عليا

ماتحتىأميرهايزلفلم،عليهاولاهالكوفةودخلالحسنمعاويةوصالحعليقتلفلما،بمعاويةفلحق

.وغيرهسعد)4(بنمحمدقاله.المشهورعلىالسنةهذهفي

وقال.سنةسبعينعنمنهارمضانفيوذلك،ذلكعلىالناسأجمع:(الخطيبوقال

ثمانسنة:وقيل،وخمسينإحدىسنة:6(البرعبدابنوقال.وأربعينتسعسنةمات:عبيدأبو

غلط.وهو،وثلاثينستسنةوقيل.وخمسين

،)7(أهتم،الشفتينمقلص،اللونأكشف،جداالشعرأصهبالمغيرةكان:سعدبنمحمدقال

.)8(قرونأربعةرأسهيفرقوكان،المنكبينبينمابعيد،الذراعينعبل،الهامةضخم

أربعة:والدهاة.موسىوأبو،مسعودوابن،وعمر،بكرأبو:أربعةالقضاة:الشعبيوقال

.وزياد1،والمغيرة،العاصبنوعمرو،معاوية

بن39(والمغيرة،العاصبنوعمرو،معاوية:خمسةالفتنةفيالدهاة:الزهريوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)أ(.منسقط

.8(ا)صالمرسلينسيدكتبعنالسائلينإعلام.لهلقبوالمقوقس،مينابنجريجاسمه

.-28(27)3/النبلاءأعلامسير

.02()6/طبقاتهفي

.رمضانفيلاشعبانفيتوفيأنه:فيهلكن،(-1191391/)تاريخهفي

.(46441/)الاستيعاب

.ثناياهانكسرتمن:"الأهتم"

ترجمتهمنالمخرومالجزءفيفلعلهسعدابنطبقاتفيالنصهذانجدولم.الذؤابةوهو،قرنجمع:"قرون"

وغيرهما.والسيرعساكرابنتاريخفيوهو،فيها

.-23(22)3/والسير(471)25/دمشقتاريخمختصرفيوالقول.(أ)منسقطحاصرتينبينما
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علي.معوكانا،ورقاءبنبديلبناللهوعبد،عبادةبنسعدبنوقيس-معتزلاوكان-شعبة

والحسن،،وفاطمة،وعلي!لمجي!اللهرسول:خمسة)1(الأشياخ:يقولونوالشيعة:قلت

شعبة.بنوالمغيرة،العاصبنوعمرو،ومعاوية،وعمر،بكرأبو:خمسةوالأضداد.والحسين

أتزوجأنأردت،مرة،فتىإلاأحدغلبنيما:يقولشعبةبنالمغيرةسمدت:الشعبيوقال

رأيتإني:فقال؟لم:لهفقلت،تتزوجهاأنلكأرىلا!الأميرأيها:فقال،فيهافاستشرته،امرأة

نعم،:فقال؟يقبلهارجلارأيتأنكتزعمألم:لهفقلت،تزوجهاأنهعنهبلغنيثم.يقبلهارجلا

.)2(صغيرةوهييقبلهاأباهارأيت

ثمانيةلهامدينةأنفلو،شعبةبنالمغيرةصحبت:يقولجابربنقبيصةسمعت:أيضاوقالأ

كلها.أبوابهامنالمغيرةلخرجبمكرإلامنهابابمنيخرجلاأبواب

الواحدةالمرأةصاحب:يقولشعبةبنالمغيرةكان:()3(يقولمالكاسمعت:وهبابنوقال

الأربعةوصاحب،تشتعلاننارينبينالمرأتينوصاحب،معهافيمرضوتمرض،معهافيحيضتحيض

معا.ويطلقهنمعاأربعايتزوجوكان.العينقرير

:قتادةوقال.امرأةألف:غيرهوقال.امرأةثلاثمئةالمغيرةأحصن:الصائغنافعبناللهعبدوقال

أعلم.فالله.امرأةثمانين:وقيل.امرأةمئة

!صاللهرسولسباهافكان،المؤمنينأم،المصطلقيةالخزاعيةضرارأبيبن)4(الحارثبنتجويريةوأما

الله!رسولفأعتقها،فأسلصت،ملكهمأبوهاوكان،المصطلقبنيغزوةوهي،المريسيعغزوةفي

فيتستعينه!لمجي!اللهرسولفأتت،فكاتبها،شماسبنقيسبنثابتسهمفيوقعتقدوكانت.وتزوجها

وأعتقك،،أشتريك":قال؟اللهرسولياهووما:قالت؟"ذلكمنخيرأو":فقال،كتابتها

المصطلق،بنيسبيمنبأيديهممافأعتقوا!ي!اللهرسولأصهار:الناسفقال،فأعتقها"وأتزوجك

.منها)5(أهلهاعلىبركةأعظمكانتامرأةأعلمفما:عائشةقالت.بيتأهلمئةمننحواوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الأشباح:إلىالمطبوعفيتحرفت

.(175-174)25/دمشقتاريخمختصر

.(177و174)25/دمشقتاريخمختصر.بفيبياضومكانه،(أ)منسقطحاصرتينبينما

المعارف944(و324)6/أحمدمسند)224(خليفةتاريخ)342(خليفةطبقات)8/116(سعدابنطبقات

(11/534)السمعانيأنساب(44018/)الاستيعاب2(ه4/)الحاكممستدرك322()3/والتاريخالمعرفة()138

الكاشف261()2/النبلاءأعلامسير275()2/الإسلامتاريخ(1687)ورقةالكمالتهذيب56()7/الغابةأسد

خلاصة182()12/الإصابة)12/457(التهذيبتهذيب255()9/الزوائدمجمع61()1/العبر422()3/

.227(/1)النساءأعلام257(/1)الذهبشذرات75(6/)13العمالكنز()948الخزرجي

حسن.حديثوهو،عائشةحديثمنالعتقفي3193()داودوأبو،277()6/أحمدأخرجه
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.()1!مجويريةاللهرسولفسماها،برةاسمهاوكان

.الكلامحلوة:أي-ملاحةامرأةوكانت

ستسنة:الواقديوقال.سنةوستينخمسعنوغيرهالجوزيابنذكرهكماالسنةهذهفيتوفيت

وأرضاها.عنهااللهرضي،وخمسين

حبيبأبيبنالخزرجبنكعببنعبيد)4(بنثعلبةبنسعية)3(بنأخطببنحيي)2(بنتصفيهوأما

.السلامعليهماموسىأخيهارونسلالةمن،النضرية،المؤمنينأم،نحومبنالنحامبنالنضيرابن

خيبر،إلىسارواالنضيربني!ي!اللهرسولأجلىفلما،بالمدينةأخطببنحديوعمهاأبيهامعوكانت

جملةمنصفيةكانتخيبر!ي!اللهرسولفتحفلما،قدمناكماصبراقريظةبنيمعحييأبوهاوقتل

ملكهم،بنتوأنهاجمالها!ي!اللهلرسولفذكر،الكلبيخليفةبندحيةسهمفيفوقعت،السبي

بها،بنىبالصهباء)5(حلتفلما،وتزوجهافأعتقها،وأسلمت،عنهادحيةوعوض،لنفسهفاصطفاها

سليم.أمماشطتهاوكانت

!ي!اللهرسولووجد،بخيبرالمعركةفيفقتل،الحقيقأبيبنكنانةعمهاابنتحتكانتوقد

فقصصت،حجريفيفسقطيثربمنأقبلالقمركأنرأيتإني:فقالت؟هذهما:فقاللطمةبخدها

لطمته.منفهذه؟يثربملكيتزوجكأنأتتمنين:وقالفلطمني،عميابنعلىالمنام

عنها.اللهرضي.وصدقةوبراوزهادةوورعاعبادةالنساءسيداتمنوكانت

أعلم.والله،أصحوالأول.وثلاثينستسنة:غيرهوقال.خمسينسنةتوفيت:الواقديقال

قبلها،:فقيللمجيوللنبينفسهاوهبتالتيفهي-العامرية:ويقال-:)6(الأنصاريةشريكأموأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

...حسنإلىالقبيحالاسمتغييراستحبابباب:الآدابفي2(041)مسلمأخرجه

والتاريخالمعرفة()138المعارف336()6/أحمدمسند86(،83،)82خليفةتاريخ(021)8/سعدابنطبقات

)7/916(الغابةأسد)9/143(الأصولجامع1871()4/الاستيعاب)4/28(الحاكممستدرك،)الفهرس(

الكاشف231()2/النبلاءأعلامسير(ه)1/6العبر)2/228(الإسلامتاريخ4916()ورقةالكمالتهذيب

كنز()294الخزرجيخلاصة(41)13/الإصابة(942/)12التهذيبتهذيب25(0)9/الزوائدمجمع(942)3/

.333()2/النساءأعلام24(ه/1)الذهبشذرات07(637،4/)13العمال

ماوأثبتإلخ...وسعنة،وسعية،شعبة:منهاأقوالعلىالاسمهذاتقييدفيالمصادراختلفتوفدشعبةالمطبوعفيوردت

.67()5/الإكمالفيماكولاابنالأميراختارهالذيوهو،إليهوصلتفيماالصحةإلىأقربهاوهوب(،أ)في

عبد.:إلىالمطبوعفيتحرف

خيبر.قربموضع:"الصهباء"

الجرح462(،421)6/أحمدمسند)335(خليفةطبقات154()8/سعدابنطبقات)742(معينابنتاريخ

)ورقة-الكمالتهذيب352()7/الغابةأسد(4391)4/الاستيعاب34(4/)الحاكممستدرك(464)9/والتعديل
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.ا)2(أزواجهمنتكونأنبذلكترجوا)1(ماتتحتىتتزوجولم.يقبلهالم:وقيل

ذلك.عندفأسلموا،الماءالمشركونمنعهالماالسماءمنبدلوسقيتالتيوهي

بنعمروبنمنقذبنرواحةبناعامربنعمروبندودانبنت-غزيلة:وقيل-غزيةواسمها

.لؤيبنعامربنمعيص

قديما.أسلمت

وهبتلمابهادخل!ي!اللهرسولأن"المسانيدجامع"فيوالمؤلفالجوزيابنذكرقد:قلت

أعلم.والله،طفقهاسنهاكبررأىلما:وقيل.أحاديثوروت.لهنفسها

.لغيرهأرهولم.خمسينسنةماتت:الجوزيابنوقال.الصحيحعلىا)3(السنةهذهفيماتت

وخمسيوإحرفىسنةخلت5ث!

وهو:،وأصحابهعديبنحجرمقتلكانفيها

بنثوربنمعاويةبنالحارثبن)5(الكرممعاويةبنربيعةبنعديبنجبلةبنعدىبنحجر )4("

مولياطعنعدياأباهلأن،الأدبربنحجر:لهويقال!،الخيرحجر:ويقال!،الكوفي6كندهبنمرتع

الكوفة.أهلرؤساءمن،كندةمنوهو.،)7(الرحمنعبدبأبيحجرويكنى01الأدبرفسمي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

تهذيب235()13/الإصابة442()3/الكاشف255()2/النبلاءأعلامسير033()2/الإسلامتاريخ(1171

.692()2/النساءأعلام()894الخزرجيخلاصة(472/)12التهذيب

.مات:طفيووقعتسعدابنطبقاتفيمثله

فقط.(أ)منحاصرتينبينما

.352()7/الغابةأسدفيونسبهااسمهافيالخلافالأثيرابنوذكر،()ب،()طمنسقطحاصرتينبينما

الصغيرالتاريخ72()3/الكبيرالبخاريتاريخ)292(المحبر(4201)تخليفةطبقات217()6/سعدابنطبقات

الجرح253()5/الطبريتاريخ،)223(الطوالالأخبار،32(0)3/والتاريخالمعرفة334()المعارف(159/)

الطبرانيمعجم(133)17/الأغاني648()تالأمصارعلماءمشاهير(12)3/الذهبمروج266()3/والتعديل

عساكرابنتاريخ932()1/الاستيعاب()426العربأنسابجمهرة468()3/الحاكممستدرك93()4/الكبير

الإسلامتاريخ235()6/دمشقتاريخمختصر472()3/التاريخفيالكامل461()1/الغابةأسدب(131/)4/

الذهبشذرات314()1/الإصابة(125)1/الجنانمرآة57()1/العبر462()3/النبلاءأعلامسير275()2/

.87()4/عساكرابنتهذيب247()1/

الاكرمين.:الترجمةمصادروفي.الاكبر:طفيوقعت

.الأنسابجمهرةمنوالتصحيح،كنديابن:الأصلفي

.طمنسقط
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شرحبيل:ويقال-مرةبنوشراحيل،وعمارا،علياوسمع.!ي!النبيإلىوفد:ا(عساكرابنقال

فيالشاموغزا.الطائيالبختريوأبو،عباسبنالرحمنوعبد،مولاهليلىأبوعنهوروى.مرةابن

قبرهومسجد،دمشققرىمنبعذراءوقتل،أميراعليمعصفينوشهد،عذراء)2(افتتحواالذينالجيش

.وغيرهعليعنروايتهمنصالحاطرفافذكرحجرإلىبأسانيدهعساكرابنساقثم.معروفبها

فيذكرهثم!ي!النبيعلىوفادةلهوذكر،الصحابةمنالرابعةالطبقةفيسعدبنمحمدذكرهوقد

شيئا.علي3(غيرعنيروولم،معروفاثقةوكان:قال.الكوفةأهلتابعيمنالأولى

.مرةبنوشراحيل،عمارعنروىقدبل:عساكرابنقال!

مرج)4(وافتتح،القادسيةشهد.صحبةلهيصححونلاالمحدثينأكثر:العسكريأحمدأبووقال

-الشر)5(وحجر-هذاعديبنحجروهو-الخيرحجرعليمعوكان،وصفينالجملوشهد،عذراء

.مرةبنسلمةبنيزيدبنحجروهو

وكان.عديبنهانئأخيهمع!ي!اللهرسولإلىوفدعديبنحجرأنرويقد:المرزبانيوقال

معشر:أبوقال.والصيامالصلاةكثيروكان،بأمهباراوكان،وزهادهمالناسعبادمنالرجلهذا

واحد.غيرقالوهكذا.ركعتينصلىإلاتوضأولا،توضأإلاقطأحدثما

سلمانقال:قالإسحاقأبيعن،الأعمشحدثني،عبيدبنيعلىحدثنا:أحمدالإماموقال

.الإيمانبلغتماأعضاؤكتقطعتلو،حجرأمبنيا:لحجر

مدحبعدفتنقصهخطبتهفيعلياذكرإذا-الكوفةعلىالمغيرةكانإذ-شعبةبنالمغيرةعلىينكروكان

عنهيصفحفكان،وأناةحلمفيهالمغيرةكانولكن،عليهالإنكارويظهرهذاحجرفيغضبوشيعتهعثمان

يرجعفلم.وبالهاشديدالسلطانذيمعارضةفإن،الصنيعهذاغب)6(ويحذره،وبينهبينهفيماويعظه

وذفه،بهوصاح،الخطبةفيعليهفأنكر،يوماحجرقامالمغيرةأياماخرفيكانفلما.ذلكعنحجر

فدخل،المغيرةعلىفشنعواقومهوتبعه،لقيامه)7(الناسمنفئاممعهوقام،الناسعنالعطاءبتأخيره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.2(80-702/)12دمشقتاريخ

عشرخمسهعنهاوتبعد،منهاالشرقيالشمالفيتقع،دمشقغوطةقرىمنوهيعدرااليوماسمهاالعامةوتلفظ

تقريبا.ميلا

.225()6/سعدابنطبقات.امنغيرلفظةسقطت

.بر!:طفيوقعت

.(674)3/النبلاءأعلامسيرفيترجمته.الشرفحجر:الأصولفي

عاقبته.:"ومغبتهالأمرغب"

.الناسفقام:طفيووقعت.الجماعة:"الفئام"
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حجرايردعأنالمغيرةعلىفأشاروا،الأمراءمنالناسجمهورمعهودخل،الصلاةبعدالقصرالمغيرة

التنكيلعلىوحثوهوذمروه،الأمراءعلىوالقيامالعصاوشقالسلطانعلىالجرأةمنيتعاطاهعماهذا

به.وحلمعنهفصفح.به

عيرافبعث،المالبيتمنيبعثهبماليستمدهالمغيرةإلىكتبمعاويةأن:عبيدبنيونسوذكر

فقال.حقهحقذيكلتعطيحتىواللهلا:وقالأولهابزمامفأمسك،حجرلهافاعترض،مالاتحمل

معاويةبلغفلما،فتركه،بحجرذلكلأفعلكنتما:فقال؟برأسهنأتيكألا:للمغيرةثقيفشباب

.زياداوولىالمغيرةعزلذلك

،لزيادالبصرةمعالكوفةمعاويةجمعماتفلما،ماتحتىواليازالماالمغيرةأنوالصحيح

معاويةويسبون،يدهعلىويشدون،أمرهيقوونعليشيعةمنجماعاتحجرعلىالتفوقدفدخلها

وأقتلهمنوذم،عثمانفضائلاخرهافيذكربالكوفةزيادخطبهاخطبةأولكانفلما.منهويتبرؤون

لهيعرضفلم،المغيرةبهيكلمكانبماوتكلم،المغيرةأيامفييقومكانكماحجرفقام،قتلهعلىأعان

إني:فقال،حدثايحدثلئلاالبصرةإلىمعهحجرايأخذأنوأراد،البصرةإلىزيادركبثم.زياد

إلىذلكفيلأسعينشيئاأحدثتلئنوالله،والعقلوالقلبالدينلمريضإنكوالله:فقال،مريض

بنعمرووهو-بالكوفةنائبهعلىأنكرواوأصحابهحجراأنفبلغه،البصرةإلىزيادسارثم.معاوية

إلىخرجثم،القصرفنزل،الكوفةإلىزيادفركب،الجمعةيومالمنبرعلىوهووحصبوه-حريث

كانواماأكثرأصحابهوحولهجالسوحجر،شعرهفرققد،أحمرخزومطرفسندسقباءوعليهالمنبر

فيالمسجدفي،)1(حولهوجلسوا،آلافثلاثةمننحويومئذأصحابهمنلبسمنوكان،يومئذأ

والغيالبغيغبفإن،بعدأما:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمد،زيادفخطب.والسلاحالحديد

:قالثم.بدوائكملأداوينكمتستقيموالملئناللهوايم،عليفاجترؤواأمنونيالقومهؤلاءوإن،وخيم

العشاءبكسقط،حجرياامكويل،بعدهلمننكالاوأدعهحجرمنالكوفةساحةأمنعلمإنبشيءأناما

:قالثم.سرحانعلى

)2(سرحانعلىبهالعشاءسقطإبلهاراعيأننصيحةأبلغ

حجر:فقال،المؤمنينأميرحقمنإنأالمؤمنينأميرحقمنإن:خطبتهفييقولزيادوجعل

يعنيا)3(-المؤمنينأميرحقمنإن،المؤمنينأميرحقمنإن:عادثمإليهونظرزيادفسكت،كذبت

فقط.المطبوعمن(1)

الأمثالمجمعفيوهو.التلفإلىصاحبهايؤديالحاجةطلبفييضربمثلوهذا،الذئب:"السرحان")2(

.328(1/)للميداني

.المطبوعمنسقط)3(
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،زيادفانحدر.اللهلعنةعليك،كذبت:وقالبهافحصبه،حصىمنكفاحجرفأخذ-وكذاكذا

.حجراواستحضر،القصردخلثم،فصلى

فيفمضى،الصلاة:حجرلهفقال،الصلاةوأخرالخطبةطولخطبلمازياداإن:ويقال

عالبصوتأالصلاة:ونادى،حصىمنكفإلىعمدالصلاةفوتحجرخشيفلما،()1(خطبته

زيادذلكرأىفلما،معهالناسوثار()2(منهخارجهوومنالمسجدأهلسمعهاحتىعظيمةوصيحة

معاوية:إليهفكتب،عليهوكثرأمرهفيمعاويةإلىكتبصلاتهمنانصرففلما،بالناسفصلىنزل

فقالأعوانهومعه-الهيثمبنشدادوهو-الشرطةواليزيادإليهفبعث،إليواحملهالحديدفيشدهأن

زيادإلىالواليفرجع،أصحابهدونهوقام،زيادإلىالحضورعنفامتنع،يطلبكالأميرإن:له

قتالبينهمفكان،وأصحابهحجرإلىالواليمعفركبوا،القبائلمنجماعاتزيادفاستنهض،فأعلمه

جيشا،معهوجهز،ثلاثاوأمهله،الأشعثبنمحمدلهفندب،عنهفعجزوا،والعصيبالحجارة

أنهيظنكانمنولاقومهعنهأغنىوما،زيادإلىأحضروهحتىطلبهفييزالواولم،طلبهفيفركبوا

يشهدونجماعةمعهوبعث،معاويةإلىبهبعثثم،أيامعشرةوسجنه،زيادقيدهذلكفعند،ينصره

بنعليآلفيإلايصلحلاالأمرهذاإن:يقولوأنه،الأميرحاربوأنه،الخليفةسبأنهعليه

طالب.أبي

بنسعدبنوعمر،حجربنووائل،موسىأبيبنبردةأبوعليهالشهودجملةمنوكان

،شهاببنوكثير،الزبيربنوالمنذر،اللهعبيدبنطلحةبنووموسىوإسماعيلوإسحاق،وقاصأبي

)4( )3(رر،!
أنكروإنه،فيهمالقاضيشريحشهادةكتبتإنه:ويقال.رجلاسبعيندي...ربعيبنوسب!

قواما.صواماكانإنه:لزيادقلتإنما:وقالذلك

.الشامإلىشهاببنوكثيرحجربنوائلمعوأصحابهحجرازيادبعثثم

منهم:،رجلاعشرةأربعةوقيل،عشرون:قيل،جماعةأصحابهمنعديبنحجرمعوكان

بنضبيعةبنوقبيصة،)د(فسيلبنوصيفي،الحضرميشدادبنوشريك،الكندياللهعبدبنالأرقم

البجلي،سميبنوورقاء،البجليعوفبنوعاصم،الخثعميعفيفبنوكريم،العبسيحرملة

)أ(فقط.)1(من

)أ(فقط.)2(من

ثابت.:إلىالمطبوعفيتحرف)3(

.275(-926)5/الطبريتاريخفيذلكتفصيل()4

.(1/441)7لأغانيا(5)
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التميمي،شهاببنومحرز،)2(هميمبنيمنالعنزيانحسانبنالرحمنوعبد)1(حيانبنوكدام

ناثم.معاويةالىمعهوصلواالذينححرأصحا!فهؤلاء.أيضاالتصميالسعدلة.الله)3( ..-يحو-ب!وعبد

فكملوا،الهمداني)4(نمرانبنوسعيد-سعدبنيمن-الأخنسبنعتبة:اخرينبرجلينأتبعهمزيادا

.الشامإلىبهمفساروا،رجلاعشرأربعة

.شديداغضبامعاويةفغضب.المؤمنينأميرياعليكالسلام:قالمعاويةعلىدخللماحجراإن:ويقال

منإليهمبعثبل:ويقال.عذراءمرجإلىفتلقاهمركبمعاويةإن:ويقال.معهومنهوعنقهبضربوأمر

وهم:نفرثلاثةدمشقمنمعاويةإليهمبعث.هنالكفقتلوا-العقابثنية-الثنيةتحتعذراءإلىتلقاهم

فبات،عشاءإليهمفجاؤوا،)6(البدويشريفوأبو،الكلابياللهعبدبن)5(وحصين،القضاعيفياضبنهدبة

أعلم.والله،الأشهرهووهذا.قتلوهمالصبحصلوافلما،الليلطوليصلونوأصحابهحجر

.بعذراءفقتلوا،فردهممعاويةعلىدخلواأنهم:سعدبنمحمدوذكر

حبسواإنهم:وقيل-أعذراءمرجإلىبهموصلحينفيهمالناساستشارقدمعاويةوكان

فياخركتابازيادإلىمعاويةفكتب،البلادفيبتفريقهممشيرومن،بقتلهممشيرفمن()7(-فيها

منهفاستوهب،بقتلهمأمرذلكفعند.العراقملكفيحاجةلهكانتإنبقتلهمعليهفأشار،أمرهم

ورجع،عديبنحجرأولهم()8(ستةمنهموقتلأستةمنهاستوهبواحتىواحدبعدواحداالأمراء

فبعث،علياومدحالحكمفيجارمنأولأنهوزعمعثمانمننالباخروبعث،معاويةعنهفعفا،اخر

حيا-الناطف)9(فيدفنهزيادإلىوصلفلما.هذامنأردىفيهمإليتبعثلم:وقالزيادإلىمعاويةبه

.)01(العنزيحسانبنالرحمنعبدوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

.حبان:إلىالمطبوعفيتحرف

:طوفي.هيثمبنيمنالعنزيان:بوفي.الغنوي:(أ)فيعنهبدلاورد،...هميمبنيمنالعنزيان:قوله

مادةالأثيرلابناللبابمنوأيضا271()5/الطبريتاريخمنوالمثبت،تحريفوكلها.تميمبنيمنالعريان

.)الهميمي(

عبيد.:إلىالمطبوعفيتحرف

.عمران:إلىالمطبوعفيتحرف

حضير.:إلىالمطبوعفيتحرف

.البدريصريفأبو:الأغانيوفيالبديشريفأبو:الأثيرلابنوالكاملالطبريتاريخفيوورد،الأصولفيكذا

فقط.(أ)من

.بمنسقط

كما،الشرقيالفراتشاطىءعلىالكوفةمنقريبموضع:الناطفوقس.الناطفقس(531)17/الأغانيفي

.934()4/البلدانمعجمفي

.الفري:إلىطوفي.العنبري:إلىب،أفيالنسبةهذهتحرفت
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الشيباني،فسيلبنوصيفي،شدادبنوشريك،عديبنحجر:بعذراءقتلواالذينتسميةوهذه

وعبدأالعنزي)1(حيانبنوكدام،السعديالمنقريشهاببنومحرز،العبسيضبيعةبنوقبيصة

.()2(الناطففيالمدفونزيادإلىالمبعوثالعنزيحسانبنالرحمن

مدفونونأنهميزعممنومنهم1غربيه)3(فيالقصببمسجدمدفونونأنهميزعممنالناسومن

أنهموالصحيح.()4(شرقيهفي-سبعةلأنهمإليهمالسبعةنسبتوإنما-تومابابخارجالسبعةبمسجد

الله.رحمهم،دمشقغوطةمنبعذراءمدفونون

حتىدعوني:فقال!،توضأ:فقالوا،أتوضأحتىدعوني:قال!قتلهأرادوالماحجراأنويذكر

نأولولا،!هماأخفقطصلاةصليتماوالله:قال!ثمفيهماوخفففصلاهما،ركعتينأصلي

وقد-للقتلقدموهثم.كثيرةصلواتلهماتقدمقد:قال!ثم،لأطلتهماالموتمنجزعبيماأنيقولوا

لستقلتإنك:لهفقيل،فرائصهارتعدتالسيافإليهتقدمفلما-أكفانهمونشرت،قبورهمحفرت

.مشهوراوسيفا،منشوراوكفنا،محفوراقبراأرىوأناأجزعلاومالي:فقال!!القتلمنبجازع

أرادفلما،اخررجلإليهتقدم:وقيل،البدويشريفأبووهو،السيافإليهتقدمثم.مثلافأرسلها

يومذلكعنفأسأل!نفسيقتلعلىأعينلا:فقال!،واشددهعنقكارفع:لهقال!عنقهضرب

وصلواغسلوهبل:وقيل،ذلكبهففعل،قيودهفييدفنأنأوصىقدوكان.فقتلهفضربه،القيامة

عليه.

واستقبلوا،وغسلوهم،عليهمأصلوا:قال!وأصحابهحجرقتلبلغهلماعليبنالحسنأنوروي

هذاقائلأنوالظاهر.الكعبةوربحجوهم)5(:قال!،نعم:قالوا؟قيودهمفيودفنوهم،القبلةبهم

سنة:وقيل،وخمسينإحدىسنةفيقتلإنماحجرافإن()6(البصريالحسنأوأعليبنالحسينهو

أعلم.والله،قبلهماتقدكانفالحسنتقديركلوعلى،وخمسينثلاث

مقتلبعدوذلك-الحجابوراءمنعليهافسلمعائشةالمؤمنينأمعلىدخللمامعاويةأنوروينا

.حبان:إلىالمطبوعفيتحرف(1)

.ب،طمنسقط)2(

.العمارةحيشرقيويقع،بدمشقمعروفالقصبمسجدوحي.عرفة:إلىالمطبوعفيغربيهلفظةتحرفت)3(

فقط.(أ)منحاصرتينبينما)4(

بالحجة.غلبه:حجايحخهحخه)5(

.(486)3/الكاملفيالأثيرابنقالهماوهو،ب،طمنسقطحاصرتينبينما)6(
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فقدته:لهافقال؟وأصحابهحجراقتلتحينمعاويةياحلمكعنكذهبأين:لهقالت-وأصحابهحجر

،لباربيإنك:فقالت؟أماهيابكبريفكيف:لهاقالثم،أماهيامثلكقوميمنعنيغابحين

لها:قالأنه:روايةوفي.وجلعزاللهيديبينموقفولحجرليوغدا،اللهعندهذايكفيني:فقال

عليه.شهدواالذينقتلهإنما

بكيوميإن:يقولوهوبروحهيغرغرجعلالموتحضرهلمامعاويةأنجرير)1(ابنوروى

أعلم.فالله،ثلاثاقالها.لطويلعديبنحجريا

معغ!ي!اللهرسولإلىوفدحجراأنالعلمأهلبعضذكر:")2(الطبقات"فيسعدبنمحمدوقال

علىوالياسفيانأبيبنزيادقدمفلما،طالبأبيبنعليأصحابمنوكان،عديبنهانئأخيه

منيعني-علمتقدماعلى)3(وإياكأناكنتوقد،أعرفكأنيتعلم:لهفقالعديبنحجردعاالكوفة

عليكاملك،كلهفأستفرغهقطرةدمكمنليتقطرأناللهأنشدكوإني،ذلكغيرجاءقدوإنه-عليحب

فإنينفسكفاكفني،لديمقضيةوحوائجك،مجلسكفهوسريريوهذا،منزلكوليسعكلسانك

عنيستزلوكأنالسفهاءوهؤلاء)4(السفلةوهذهوإياك،نفسكفياللهفأنشدك،عجلتكأعرف

لك؟قالما:فقالواالشيعةفأتاه،منزلهإلىانصرفثم،ونهيتنصحتقد:حجرفقال...رأيك

إلىيترددونالشيعةفجعل،البصرةإلىزيادوسار.ا)5(لكنصحما:قالواأوكذاكذاليقال:قال

حريثبنعمروإليهفأرسل،معهمشواالمسجدجاءوإذا.رأيناوذوشيخناأنت:لهويقولونحجر

فقال؟!علصتقدماالأميرأعطيتوقدالجماعةهذهما:يقول-الكوفةعلىزيادنائب-وكان

نإ:زيادإلىحريثبنعمروفكتب.لكأوسعوراءكإليك،عليهأنتمماينكرونإنهم:للرسول

عديبنحجرإلىبعثوصلفلما،الكوفةإلىالسيرزيادفأعجل.فالعجلبالكوفةحاجةلككانت

لينهوهالكوفةأهلأشرافمنجماعةفيعرفطةبنوخالد،البجلياللهعبدبنوجرير،حاتمبنعدي

!غلاميا:يقولجعلوإنما،شيئاعليهميردلاوجعل،يكلمونهفجعلوافأتوه،الجماعةهذهعن

غلاميا:تقولوأنتنكلمك؟أنتأمجنون:حاتمبنعديلهفقال-الدارفيمربوطلبكر-البكراعلف

نهضواثم.أرىماكلالضعفبهبلغالبائسهذاأظنكنتما:لأصحابهعديقالثم،البكراعلف

بل،يقبلفلم،بهالرفقوسألوه،عندهحجرأمروحسنوا،بعضاوكتموهالخبرببعضزيادافأخبروا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(927)5/تاريخهفي

.(022-172)6/الكبرىالطبقات

تحريف.وهو،وأباك:طفي

السقطة.:طفيوقعت

.طمنسقط
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بيعتيعلىإني:فقال؟مالكويلك:زيادلهفقال،وبأصحابهبهفأتي،)1(والبخاريةالشرطإليهبعث

وأصحابه،حجرعلىشهاداتكماكتبوا:فقالالكوفةأهلوجوهمنسبعينزيادفجمع.لمعاوية

إلىهشامبنالحارثبنالرحمنعبدفأرسلت،عائشةالخبروبلغ.معاويةعلىأوفدهمثم،ففعلوا

حجركانولكن،الباقينالسبعةوأطلقواسبعةمنهمقتلواقدفوجدهم،سبيلهميخليأنتسألهمعاوية

لأخفإنها:وقالطولهماركعتينفصلى،يقتلوهأنقبلركعتينيصليأنسألهمقدوكان،قتلفيمن

عزب)2(أين:عائشةلهقالتمعاويةحجفلما،شأنهممنفرغمابعدعائشةرسولوجاء.صليتهاصلاة

قومي.منمثلكعنيغابحين:فقال؟حجراقتلتحينحلمكعنك

أحبقتله:معاويةفقال؟الأدبربنحجرأقتلت:لمعاويةقالالحارثبنالرحمنعبدأنويروى

ألف.مئةمعهأقتلأنمنإلي

فيهويطلقون،عثمانمنينالونكانواأنهموأصحابهعديبنحجرعنوغيرهجريرابنذكروقد

شيعةويتولون،ذلكفيويبالغون،عليهمالإنكارفيويسارعون،الأمراءعلىوينتقدون،الجورمقالة

الدين.فيويتشددون،علي

فمال،يبكينوهنالطريقفيبناتهتلقتهالشامإلىالكوفةمنسائراقيودهفيأخذلماأنهويروى

،يموتلاباقحيئوهو،اللههوويكسيكنويسقيكنيطعمكنالذيإن:قالثمساعةفسكت،نحوهن

ربيمنلأرجووإنيأعليهوالتوكل،وجههابتغاءوالصبر،وعبادتهاللهبتقوىفعليكن،بعديلكنوهو

فيإليكنالانصرافوإما،الكبرىالسعادةوهيالشهادةإما:الحسنيينإحدىهذاوجهيفيوجلعز

،انصرفثم.فيكنيحفظنيوأن،يضيعكنألامؤنتكنيكفينيكانالذياللهمنلأرجووإني،عافية

مستقبليودفنوهمفقتلوا،عذراءمرجوبأصحابهبهفأتوا،بالعافيةلهاللهيدعونفجعلوا،بقومهفمر

.()3(عنهموعفااللهرحمهم،القبلة

إنها:ويقال-الأنصاريةمخرمةبنزيدبنتهندوهي-حجراترثيالمتشيعاتمنامرأةقالتوقد

أعلم:فالله،حجرأختلهند

يسيرحجراترىهلتبصرالمنيرالقمرأيهاترفع

الأميرزعمكماليقتلهحرببنمعاويةإلىيسير

المحاربة.:طفىووقعت.سعدابنوطبقاتب،أفىهكذا(1)

.غاب:"عزب"(2)

فيوتبديلاوتأخيراتقديمافيهأنإلا،نفسهالمعنىفيط،بفيجاءوما،أالنسخةمنلفظهحاصرتينبينما)3(

والجمل.الألفاظبعض
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وزيرأمتهشرمنلهحقاعليهالخيارقتليرى

البعيرنحركماينحرولمموتاماتحجراليتياألا

والسدير)1(الخورنقلهاوطابحجربعدالجبابرتجبرت

مطيرمزنيحيهالمكأنمحولالهالبلادوأصبحت

والسرورالسلامةتلقتكعديبنيحجرحجرياألا

زئير)2(لهدمشقفيوسبعاعدياأردىماعليكأخاف

يصيرهلكإلىالدنيامنقومزعيمفكلتهلكفإن

وحور)3(نعئمبهاوجناتميتاعليكالإلهفرضوان

.كثيرةمراثيلهعساكرابنذكروقد

الأسودأبيعن،لهيعةابنأخبرني،وهبابنأخبرنا،حرملةحدثني:)4(سفيانبنيعقوبوقال

مأيا:فقال؟وأصحابهحجرا:عذراءأهلقتلعلىحملكما:فقالتعائشةعلىمعاويةدخل:قال

الله!رسولسمعت:فقالت.للأمةفسادابقائهموفي،للأمةصلاحاقتلهمفيرأيتإنيالمؤمنين

."السماءوأهللهماللهيغضبناشبعذراءسيقتل":يقول

منقطع.ضعيفإسنادوهذا

سيقتلأنهبلغني":قالتعائشةأن:الأسودأبيعن،لهيعةابنعن،المباركبناللهعبدرواهوقد

."السماءوأهللهماللهيغضب)د(سبعةأناشبعذراء

عن،يزيدبنالحارثحدثني،لهيعةابنحدثني()6(بكيرابنحدثنيأ:سفيانبنيعقوبوقال

سبعةمنكمسيقتل!العراقأهليا:يقولطالبأبيبنعليسمعت:قالالغافقيرزينأبيبناللهعبد

وأصحابه.حجرفقتل:قال.الأخدودأصحابكمثلمثلهم،بعذراءنفر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.العربأشعارفيكثيرذكرلهما،الحيرةقربقصران:"والسديرالخورنق"

يلي:كماالأغانيفيالبيترواية

زئيرلهدمشقفيوشيخاحربآلسطوةعليكأخاف

وابن(028)5/والطبري(551-541/)17والأغاني22(0)6/سعدابنطبقاتفي-منهاالأخيرعداما-الأبيات

-)462العربوشاعرات466(-465)3/النبلاءأعلاموسير24(0)6/دمشقتاريخومختصر)3/488(الأثير

.المصادرمنوغيرها(463

.32(1-032)3/والتاريخالمعرفة

.طمناللفظةهذهسقطت

.32(1-032)3/والتاريخالمعرفةفيوالخبر.ب،طمنسقط
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ضعيف.لهيعةابن

لهفنعي،السوقفيعمرابنكان:قالنافععن،عونابنعن،عليةابنعن،أحمدالإماموروى

.)1(النحيبعليهوغلب،وقامحبوتهفأطلق،حجر

أو-مليكةأبيبناللهعبدعن،أيوبعن،عليةابنعن،عفانعن،أيضاأحمدالإماموروى

المؤمنينأميا:فقال؟حجراأقتلت:فقالت،عائشةعلىدخلالمدينةمعاويةقدملما:قال-غيره

رجلقتلوجدتإني:()2(روايةوفي.الناسصلاح:قالأو-للأمةصلاحفيهجرقتلوجدتإنيا

.)3(فسادهمفياستحيائهمنخيزالناسصلاحفي

دخلت:قالالحكمبنمروانعن،المسيببنسعيدعن،زيدبنعليعن:سلمةبنحمادوقال

أما،فعلتالذيوفعلتوأصحابهحجراقتلتمعاويةيا:فقالت،عائشةالمؤمنينأمعلىمعاويةمع

الإيمان":يقول!اللهرسولسمعت،أمانبيتفيإني،لا:فقال؟يقتلكرجلالكأخبأأنخشيت

قالت:؟وأمركحاجاتكمنذلكسوىفيماأناكيفالمؤمنينأميا."مؤمنيفتكلا،الفتكقيد)4(

،)5(وجلعزربناعندنلتقيحتىوحجرافدعيني:قال.صالح

قتلهفيفلامته،دخلحتىيتلطفيزلفلم،أبداعلييدخللا:وقالتحجبتهأنها:روايةوفيا

.()6(عذرتهحتىيعتذريزلفلم،عنيفالوماحجرا

قتلهفيولمعاويةليلكانسفهاؤنايغلبنالولا:وتقولكثيراتئوعدهكانتأنها:أخرىروايةوفي

.()7()8(أعلموالله،إغماضعلىأعذزتهإليهااعتذرفلما.شأنحجرا

.(466)3/السيرفيوهو.صحيحإسناده(1)

فقط.(أ)منحاصرتينبينما)2(

.-467(466)3/السير)3(

التخريج.ومصادربمنأثبتهوماضد:ط،أفيوقعت()4

حديثوهو،كرةعلىيؤتىالعدوفيباب:الجهادفي)9276(داودوأبو29()4/مسندهفيأحمدأخرجه)5(

صحيح.

فيقتله،عليهفيشدغافلغاروهوالرجلالرجليأتيأن:"والفتك"

ءالتصرفعنالقيديمنعكماالقتليمنعالإيمانأن:يعني"الفتكقيدالإيمان":وقوله

.بفيليسحاصرتينبينما)6(

والمساهلة.المسامحة-اللسانفيجاءكما-والإغماض.فقط(أ)!نحاصرتينبينما)7(

حيثمن-مضطربسيأت!مالكن،السنةهذهأحداثذكرالمؤلفويتابع،عديبنحجرترجمةتنتهيهنا)8(

.الصوابإلىأقربلكونه(أ)النسخةفيوردماأثبتوقد،النسخفي-الترتيب
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عمروبنالحكمموتبعدخراسانعلىزيادولىالسنةهذهوفي:جرير)1(ابنقال:المؤلفقال

وفتح،قيسبنالأحنفصالحهمبعدماأغلقوهاقدوكانوا،صلحابلخففتح،الحارثيزيادبنالربيع

بعدمسلمبنقتيبةفقتله،طرخان)2(نيزكإلامنهميبقولمفقتلهم،أتراكعندهاوكان،عنوةقوهستان

سيأتي.كماذلك

وسلم.فغنم،النهروراءما-المذكورهذا-الربيعغزاوفيها

.والواقديمعشرأبوقالهفيما-معاويةبنيزيدبالناسحجوفيها

البجلي،اللهعبدبنجرير:الأكابرمنالسنةهذهفيتوفيأنه"المنتظم"فيالجوزيابنوذكر

بنعمروبنزيدبنوسعيد،عديبنوحجر،النعمانبنوحارثة،الحارثبنسفيانأبيبنوجعفر

عنهم.اللهرضي،الثقفيالحارثبننفيعبكرةوأبو،أنيسبناللهوعبد،نفيل

قدومهوكان،عشرسنةرمضانفيالمائدةنزولبعدفأسلم:)3(البجلياللهعبدبنجريرفأما

يمن،ذيخيرمنالفجهذامنرجلعليكميقدمإنه":خطبتهفيقالقدوكان،يخطب!ماللهورسول

الله!رسولوصفكمافكان،بأبصارهمالناسرماهجريردخلفلما"ملكمسحةوجههعلىوإن

.)4(تعالىاللهفحمد،بذلكفأخبروه

.)3("فأكرموهقومكريمجاءكمإذا":وقالرداءهلهبسطجالسهلما!اللهرسولأنويروى

أنه!يمللنبيفذكر-الجاهليةفيدوستعظمهكانتبيتوهو-الخلصةذيإلى!يىاللهرسولوبعثه

فهدمه.إليه)6(فذهب"مهدياهادياواجعلهثبتهاللهم":وقالصدرهفيفضرب،الخيلعلىيثبتلا

.(286-285)5/تاريخهفي(1)

.ترك:إلىطفيتحرفت)2(

البخاريتاريخ357()4/أحمدمسند)218(خليفةتاريخ(1،138)16خليفةطبقات22()6/سعدابنطبقات)3(

حبانابنثقات205()2/والتعديلالجرح،(الفهرس)والتاريخالمعرفة)292(المعارف211()2/الكبير

الاستيعاب(464)3/الحاكممستدرك326()2/الكبيرالطبرانيمعجم27(ه)تالأمصارعلماءمشاهير(45)3/

واللغاتالأسماءتهذيب)1/333(الغابةأسد85()9/الأصولجامع،)1/187(بغدادتاريخ،)1/236(

الكاشف(57)1/العبر(053)2/النبلاءأعلامسير274()2/الإسلامتاريخ533()4/الكمالتهذيب(1471/)

الإصابة)2/73(التهذيبتهذيب72(ورقة)2/مغلطايإكمال1(4.)1/ورقةالتهذيبتذهيب)1/126(

.25(هو1/247)الذهبشذرات61()الخزرجيخلاصة76()2/

صحيح.وهو364()4/مسندهفيأحمدأخرجه)4(

شواهدوللحديث.أعرفهملمجماعةوفيه،والبزارالطبرانيرواه:الهيثميوقال.)9273(برقمالبزارأخرجه)5(

حسن.بهافهوالصحابةمنغيرهعن

الصحابة.فضائلفي2()476ومسلم،3(040)رقموالبخاري365()4/مسندهفيأحمدأخرجه)6(
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.("أأتبسمإلارانيولا،أسلمتمنذ!ي!اللهرسولحجبنيما":قالأنهعنه"الصحيحين"وفي

الأقة.هذهيوسفجرير:يقولالخطاببنعمروكان

قمر.شقةوجههكأنجريرارأيت:عميربنالملكعبدوقال

:فقال،ريحابعضهممنعمرفاشتتم،بيتفيعمرمعوجماعةهوجريركان:الشعبيوقال

فقال؟المؤمنينأميريافنتوضأكلنانقومأو:جريرفقال.فتوضأقامإلاالريحهذهصاحبعلىعزمت

.)2!الإسلامفيأنتالسيدونعم،الجاهليةفيكنتالسيدنعم:عمر

اعتزلعثمانقتلفلما-هناكعينهأصيبتإنه:ويقال-وبلادها)3(همذانعلىلعثمانعاملاكانوقد

وقيل:.الواقديقاله.وخمسينإحدىسنةبالشراةتوفيحتىبالجزيرةمقيمايزلولم،ومعاويةعليا

وخمسين.ستسنة:وقيل،أربعسنة

والمدينةمكةبينتلقياهحينأبيهمعفأسلم،المطلبعبدبنالحارثبن)4(سفيانأبيبنجعفروأما

الأرضفيفلأذهبنهذابنيبيدلاخذنعليهلييأذنلملئنوالله:سفيانأبوقالرذهمافلما،الفتحعام

إسلامافأسلما،إسلامهماوقبل،لهوأذن،لهرق!اللهرسولذلكبلغفلما،أذهبأينيدرىفلا

.كثيراأذى!ي!اللهرسوليؤذيسفيانأبوكانبعدماحسنا

يومئذ.ثبتممنوكان،حنيناوشهد

منوكان،كلهاوالمشاهدوالخندقوأحدابدرافشهد:)د(النجاريالأنصاريالنعمانبنحارثةوأما

بنييومراهوأنه،خيبربعديتحادثانبالمقاعد!صاللهرسولمعجبريلرأىأنهويروى،الصحابةفضلاء

.)6(الكلبيدحيةصورةفيقريظة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الصحابة.فضائلفي2()475ومسلم،)3822(رقموالبخاري365()4/مسندهفيأحمدأخرجه

.(4953/)الكمالتهذيب

.(014)5/البلدانمعجم.همدان:إلىالأصولفيتحرفت

أعلامسير،341()1/الغابةأسد245()1/الاستيعاب.48()2/والتعديلالجرح55()4/سعدابنطبقات

.85()2/الإصابة(423)3/الثمينالعقد2(1/50)النبلاء

الجرح)3/39(الكبيرالبخاريتاريخ)5/433(أحمدمسند)09(خليفةطبقات)3/487(سعدابنطبقات

الاستيعاب(ه)9الاستبصار2()3/8.الحاكممستدرك)3/256(الكبيرالطبرانيمعجم)3/253(والتعديل

313()9/الزوائدمجمع378()2/النبلاءأعلامسير215()2/الإسلامتاريخ942()1/الغابةأسد603()1/

.(091)2/الإصابة

.488()3/سعدابنطبقات
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.)2(الجنةفيقراءتهسمع!ي!اللهرسولأن:)1أالصحيحوفي

حدثنا،فديكأبيبنإسماعيلبنمحمدحدثنا،يونسبنالرحمنعبدحدثنا:سعدبنمحمدقال

بابإلىمصلاهمنخيطافجعل،بصرهكفقدكانالنعمانبنحارثةأن:أبيهعنعثمانبنمحمد

يمسكأخذثمالتمرذلكمنأخذالمسكينجاءهفإذا،)3(وغيرهتممفيهمكتلاعندهيضعوكان1،حجرته

:فيقول،ذلكنكفيكنحن:لهيقولونأهلهوكان.المسكينيدفيذلكيضعحتىالخيطبذلك

.")4(السوءميتةتقيالمسكينمناولةإن":يقول!ي!اللهرسولسمعت

مبسوطة.مطولةقصتهتقدمتفقدعديبنحجروأما

المشهودالعشرةأحدفهو()6(العدويالأعورأبوأالقرشي:نفيلبنعمروبنزيد)3(بنسعيدوأما

سعيد()7(.زوجةفاطمةعمرأوأخت،عمرزوجةعاتكةوأخته،الخطاببنعمرعمابنوهو،بالجنةلهم

الصحابة.ساداتمنوكان،وهاجرا،فاطمةوزوجتههوعمرقبلسعيدأسلم

كانلأنهبدرايشهدلم:واحدوغيروالواقديإسحاقبنومحمدعقبةبنوموسىوالزهريعروةقال

،بدرمنفرغحتىيرجعافلمقريشأخباريتحسسانيديهبيناللهعبيدبنوطلحةهو!ي!اللهرسولبعثهقد

قرابتهيحابيلئلاالشورىأهلفيعمريذكرهولم.وأجرهمابسهمهماع!يواللهرسوللهمافضرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الحديثفيأراد:فلعلهفيهما،ليسوهو،مسلمأوالبخاريصحيحإلىالإشارةفيعادتهوهي،قالهكذا

صحيح.فكلامه،كذلكذلككانفإن،بعيدوهو،الصحيح

حبانوابن)8233(،الكبرىفيوالنسائي(،167و166و152و151)6/وأحمد2(10)91الرزاقعبدأخرجه

صحيح.حديثوهو،عائشةعنعمرةحديثمن07()15

العنب.أوالتمرفيهيحملالذي-القفة-الزبيل:"المكتل"و.المطبوعمنسقطحاصرتينبينما

ويغني،أعرفهلممنوفيه"الزوائدمجمع"فيالهيثميقال)3228(رقمالكبيرالطبرانيورواه488()3/سعدابنطبقات

أمامة.أبيعنالكبيرفيالطبرانيرواه،حسنحديثوهو"السوءمصارعتقيالمعروفصنائع"حديث،عنه

مسند)218(خليفةتاريخ127(،)22خليفةطبقات)433(قريشنسب6/13(و)3/937سعدابنطبقات

والتاريخالمعرفة)245(المعارف(151/)1الصغيرالتاريخ(9515ت)3/الكبيرالبخاريتاريخ(1187/)أحمد

حلية(اا)تالأمصارعلماءمشاهير(571ورقة/1)حبانابنثقات(4/12)والتعديلالجرح،وغيرها(1/192)

أسد(ب/151)7/عساكرابنتاريخ61(4)2/الاستيعاب(17.،1ه)1العربأنسابجمهرة59(/)1الأولياء

(1446/)0الكمالتهذيب892()9/دمشقتاريخمختصر217()1/واللغاتالأسماءتهذيب387()2/الغابة

إكمال286()1/الكاشف(91ورقة)2/التهذيبتذهيب(124)1/النبلاءأعلامسير285()1/الإسلامتاريخ

الإصابة34()4/التهذيبتهذيب115()ورقةالسولنهاية)4/955(الثمينالعقد84(ورقة)2/مغلطاي

.(912)6/عساكرابنتهذيب2(1/46)الذهبشذرات()138الخزرجيخلاصة(4188/)

.طفيليس

.أفيليس
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صحتكماالعشرةجملةفيبالجنة!ي!اللهرسوللهشهدممنفهووإلا،لذلكفتركه،فيولىعمرمن

الصحيحة.المتعددةالأحاديثبذلك

الأصح-وهوبالمدينة:وقيل-بالكوفةماتحتىكذلكومازال،ولاية!لمج!اللهرسولبعديتولولم

أعلم.والله(12وخمسينثنتينسنة:وقيلأوخمسينإحدىسنة:وغيرهالفلاسقال

إلىالرجالأعناقعلىالعقيقمنوحمل،وقاصأبيبنسعدغسلهوقد،أشعرطوالارجلاوكان

سنة.وسبعينبضعايومئذعمرهوكان،المدينة

يشهدولم،العقبةشهد،جليلفصحابي،المدنييحيىأبو:)2(الجهنيأنيسبناللهعبدوأما

.الأنصارأصناميكسرانومعاذهووكان،بعدهاماوشهد،بدرا

.3(وعشرينثلاثليلةالقدرليلةأن:حديثالصحيحفيله

!ي!اللهرسولوأعطاه،بعرنه43(فقتله،الهذليسفيانبنخالدإلى!ي!اللهرسولبعثهالذيوهو

.أكفانه)6(فيمعهفدفنتبهافأمر"القيامةيوموبينكبينيماآيةهذه":وقال(ك9مخصر

سنة:وقيلأوخمسينأربعسنة:غيرهوقال.وخمسينإحدىسنةتوفيأنهالجوزيابنذكروقد

أعلم.والله.ثمانينسنة:وقيل72(وخمسينثمان

فصحابيئ،الثقفيسلمةأبيبنعلاجبنعمروبنكلدةابن:)8(الحارثبننفيعبكرةأبووأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.أفيليس

المعارف26(ت)5/الكبيرالبخاريتاريخ(594)3/أحمدمسند(1)18خليفةطبقات961()2/هشامابنسيرة

الأمصارعلماءمشاهير)3/233(حبانابنثقات(1)5/والتعديلالجرح)1/268(والتاريخالمعرفة)285(

،(البركي،166-165)2/السمعانيأنساب245(/1)القيسرانيلابنالجمع986()3/الاستيعاب38(أ)ت

تجريد65()2/الكاشف)14/313(الكمالتهذيب026()1/واللغاتالأسماءتهذيب)3/178(الغابةأسد

إكمال131(ورقة)2/التهذيبتذهيب)2/992(الإسلامتاريخ)1/95(العبر315(.)1/تالصحابةأسماء

تهذيب4(هه.)2/تالإصابة)1/468(المشتبهتوضيح163()ورقةالسولنهاية245(ورقة)2/مغلطاي

.(1/552)الذهبشذرات(191)الخزرجيخلاصة(941)5/التهذيب

.القدرليلةفضلباب:الصيامفي(1)168مسلمأخرجه

.عرفاتبحذاءواد-كهمزة-عرنةوبطن.بعرفة:أفيوقعت

ونحوها.العصامثل،عليهليتوكأبيدهالرجليأخذهشيء:"المخصرة"

ضعيف.وإسناده(694-594)3/مطولاالمسندفيأحمدأخرجه

فقط.(أ)من

918(،)912المحبر35()5/أحمدمسند1425(،367،829)تخليفةطبقات15()7/سعدابنطبقات

22(ه)تالأمصارعلماءمشاهير948()8/والتعديلالجرح)288(المعارف(121)8/الكبيرالبخاريتاريخ

الغابة=أسد)17/316/آ(عساكرابنتاريخ)2/533(الصحيحينرجالبينالجمع0153()4/الاسميعاب
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الطائفيومبكرةفيتدلىلأنهبكرةأبولهقيلوإنما،مسروحاسمهكان:ويقال،القدركبير،جليل

يومئذ.مواليهممننزلمنوكل!ي!اللهرسولفأعتقه

.زيادأمهيسميةوأمه

بنونافعمعبدبنشبل)1(ومعهما،زيادوأخوههوبالزنىشعبةبنالمغيرةعلىشهدممنوكان

صممفإنهبكرةأباإلافتابوااستتابهمثم،الباقينالثلاثةعمرجلدالشهادةفيزيادتلكأفلما،الحارث

لو!اسكت:لهوقالعمرفنهره،العبدهذامناشفنيالمؤمنينأميريا:المغيرةوقالأالشهادةعلى

.الشهودهؤلاءخيربكرةأبووكان.ا)2(بأحجاركلرجمتكالشهادةكملت

منها.شيئايحضرفلم،الفتناعتزلممنوكان

الأسلمي،برزةأبوعليهوصلى-بسنةبعدها:وقيل،بسنةقبلها:وقيل-السنةهذهفيومات

ع!ي!.اللهرسولبينهماآخىقدوكان

توفيت:وفيها

سبع.سنةالقضاء)4(عمرةفيع!ي!اللهرسولتزوجها:)3(الهلاليةالحارثبنتميمونةالمؤمنينأم

صحيح"فيوثبت.)5(محرموهوع!ي!اللهرسولتزوجها:-الفضلأمأختهاابنوكان-عباسابنقال

.عباسابنقولعلىالأكثرينعندمقدموقولها.حلالينكاناأنهما:عنها")6(مسلم

)2(

)3(

)4(

)6(

دمشقتاريخمختصر891(:الأولالقسممنالثاني)الجزءواللغاتالأسماءتهذيب6/38(و)5/354

النبلاءأعلامسيرآ(50/2)4/التهذيبتذهيب932()2/الإسلامتاريخ(4261)ورقةالكمالتهذيب(018)26/

الإصابة946()01/التهذيبتهذيب92(8/و)7/347الثمينالعقد)1/58(العبر(184)3/الكاشف5()3/

.(1/052)الذهبشذرات(404)الخزرجيخلاصة987()ته

.(305)2/الغابةأسدفيترجمته.سهل:إلىالمطبوعفيتحرف

.بمنسقطحاصرتينبينما

المعارف)6/932(أحمدمسند218(،)86خليفةتاريخ)338(خليفةطبقات132()8/سعدابنطبقات

تاريخ(5175)ورقةالكمالتهذيب272()7/الغابةأسد(4191)4/الاستيعاب35()4/الحاكممستدرك()137

الزوائدمجمع57(،)1/45:العبر)3/435(الكاشف)2/238(النبلاءأعلامسير)2/324(الإسلام

)13/758(العمالكنز)694(الخزرجيخلاصة)13/138(الإصابة)12/453(التهذيبتهذيب)9/924(

.(138)5/النساءأعلام(1/912،482)الذهبشذرات

-09)2/المعادزاد.قريشافيهاقاضىلأنهالقضاءعمرةسميت:السهيليقال.القضيةعمرة:أيضالهاويقال

)19.

.(5141)رقمومسلم(151)4رقمالبخاريرواه

.(141)1برقم
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."حلالينكاناأنهما"-بينهماالشفيروكان-رافعأبيعن()1الترمذيوروى

ميمونة.!ي!اللهرسولفسماها،برةاسمهاكان:ويقال

سنةفي:وقيل،السنةهذهفي-ع!ي!اللهرسولبهابنى-حيثوالمدينةمكةبينبسرفوتوفيت

بناللهعبدأختهاابنعليهاوصلى.الأولوالمشهور()2"وستينستسنة:وقيل1،وستينثلاث

عنهما.اللهرضيعباس

وخيسيوثنتيرسنةكين5ت!

بعدهالجندعلىواستخلف،هنالكفمات،الأزديعوفبنسفيانبهاوشتاالرومبلادغزاففيها

،أرطاةأبيبنبسرالسنةهذهفيالرومببلادالغزوأميركانالذيإن:وقيل.الفزاريمسعدةبناللهعبد

.عوفبنسفيانومعه

وغيرهما.والواقديمعشرأبوقاله.المدينةنائبالعاصبنسعيدالسنةهذهفيبالناسوحج

الثقفي.اللهعبدبنمحمدالصائفةوغزا

الماضية.السنةفيعمالهاالسنةهذهفيالأمصاروعمال

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

كلها،والمشاهدوالعقبةبدراشهد.الخزرجيالأنصاريأيوبأبو:)3(كليببنزيدبنخالد

الحرورية.قتالعليمعوشهد

)1(

)2(

)3(

.)841(برقم

.أفيليسحاصرتينبينما

البخاريتاريخ(131)5/أحمدمسند21()1خليفةتاريخ303(،)98خليفةطبقات484()3/سعدابنطبقات

حبانابنثقات331()3/والتعديلالجرح)1/312(والتاريخالمعرفة)274(المعارف)3/136(الكبير

حلية)3/457(الحاكممستدرك)4/138(الكبيرالطبرانيمعجم012()تالأمصارعلماءمشاهير201()3/

القيسرانيلابنالجمع)1/153(بغدادتاريخ424()2/الاستيعاب)438(حزمابنجمهرة361()1/الأولياء

الكمال!تهذيب)7/336(دمشقتاريخمختصر49()2/الغابةأسد)5/213/ب(عساكرابنتاريخ)1/118(

أعلامسير2(30)1/الكاشف(187ورقة)1/التهذيبتذهيب56()1/العبر327()2/الإسلامتاريخ66()8/

مجمع82()ورقةالسول!نهاية31(1ورقة)1/مغلطايإكمال!(1ه.)1/الصحابةأسماءتجريد4(20)2/النبلاء

(614)13/العمال!كنز(01)0الخزرجيخلاصة56()3/الإصابة09()3/التهذيبتهذيب323()9/الزوائد

.93()5/عساكرابنتهذيب2(1/46)الذهبشذرات
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بنىحتىشهراعندهفأقام،مكةمنمهاجراالمدينةقدمحيثع!ي!اللهرسولنزولكاندارهوفي

ثم،دارهأسفلفي!ييهاللهرسولأنزلأيوبأبوكانوقد،إليهاتحولثم،حولهومساكنهالمسجد

فيأيوبوأمهويكونوأن،الدارأعلىإلىيصعدأن!ييهاللهرسولفسأل،فوقهيعلوأنمنتحرج

ذلك.إلىفأجابه،السفل

دارهعنلهخرج-نائبهاعباسابنوكان-البصرةعليهقدملماأيوبأباأنعباسابنعنرويناوقد

ألفاأربعينأعطاه:كثيراوخدماتحفاوزاده،بهاشيءكلعنلهخرجالانصرافأرادفلما،بهاوأنزله

منهومعهومافعله،دارهفيلهإنزالهمنع!ي!اللهرسولمعفعلعمالهومجازاةلهإكراماعبداوأربعين

.أيوبلأبيالشرفأعظم

أكنت:لهافقال؟عائشةفيالناسيقولماتسمعأما:لهقالتحينأيوبأملزوجتهالقائلوهو

ظنإذ!غتمؤلؤلا)اللهفأنزل،منكخيرلهيوالله:فقال،واللهلا:فقالت؟أيوبأمياذلكفاعلة

لآية.ا(21:النورأ!وخيرابأنفسهمواتمؤضمنتالمؤضمنون

وقيل:،قبلهاالتيفي:وقيل،السنةهذهمنالقسطنطينيةسورمنقريباالرومببلادوفاتهوكانت

عليه.صلىالذيوهو،أوصىوإليه،معاويةبنيزيدجيشفيوكان.بعدهاالتيفي

مكة:أهلمنرجلعن،)3(عاصمحدثنا،همامحدثنا،)2(عفانحدثنا:(1أحمد)الإمامقالوقد

إذا:لهفقال،الموتعندعليهفدخل،أيوبأبوفيهغزاالذيالجيشعلىأميراكانمعاويةبنيزيدأن

يشركلاماتمن":يقول!ييهاللهرسولسمعتأنيوأخبروهم،السلاممنيالناسعلىفاقرؤوامتأنا

فحدث:قال.استطاعواماالرومأرضفيوليبعدوابجنازتيولينطلقوا"الجنةفياللهجعلهشيئابالله

بجنازته.وانطلقواالناسفاستلأم)4(،الحديثبهذاأيوبأبوماتلماالناس

:قالظبيانأبيعن،الأعمشعن،بكرأبوحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

تحتفادفنوني،العدوأرضفيفأدخلونيمتإذا:أيوبأبوفقال،معاويةبنيزيدمعأيوبأبوغزا

شيئأباللهيشركلاماتمن":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قالثم:قال.العدوتلقونحيثأقدامكم

."الجنةدخل

بها.يقوىطردتىلهولكن،مكةأهلمنالرجللجهالة،ضعيفوإسناده(164)5/مسندهفي(1)

.عثمان:إلىطفيتحرفت)2(

خطأ.وهو،عاصمأبو:طفيوقعت)3(

.القتالعدةلبسوا:يعني،الناساستلأم:وقوله.فأسلم:إلىطفيوتحرفت،أفياللفظةهذهتردلم(4)

صحيح.حديثوهو(423)5/مسندهفي()5
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وقال،فذكرهظبيانأباسمعت:الأعمشعن،عبيدبنويعلىنميرابنعنأيضأأحمد)1(ورواه

ع!ي!اللهرسولسمعت،حدثتكموهماهذاحاليلولاع!ي!اللهرسولمنسمعتهحديثأسأحدثكم:فيه

."الجنةدخلشيئابالثهيشركلاماتمن":يقول

قاص)4(قيسبنمحمدحدثني31(ليثحدثنيأعيسىبنإسحاقحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

كتمتكنتقد:الوفاةحضرتهحينقالأنهالأنصاريأيوبأبيعن،صرمةأبيعن،العزيزعبدبنعمر

."لهمفيغفريذنبونقومأاللهلخلقتذنبونأنكملولا":يقولسمعتهوو!اللهرسولمنسمعتهشيئاعنكم

كانوماأالإرجاءمنطرفعلىمعاويةبنيزيدحملالذيهوقبلهوالذيالحديثهذاأنوعندي

أعلم.والله،ترجمتهفيسنذكرهكماعليهأنكرتكثيرةأفعالابسببهوركبد(3القبائحمنيتعاطاه

هناكوقبره،القسطنطينيةعندودفن،وخمسينثنتينسنةالرومبأرضأيوبأبومات:الواقديقال

وهم،ومسجدمزارقبرهوعلىالقسطنطينيةحائطفيمدفونإنه:وقيل.قحطواإذاالرومبهيستسقي

أعلم.والله،أثبتوالأول.وخمسينخمسسنةتوفي:الدمشقيزرعةأبووقال.يعظمونه

بنميسرةحدثنا،المحبربنداودحدثنا،أسامةأبيبنالحارثحدثنا:خلادبنبكرأبو)6(وقالأ

النبيعن،الأنصاريأيوبأبيعن،يزيدبنعطاءعن،الزهريعن،عبيدةبنموسىعن،ربهعبد

صلاةمنأوزنوصلاتهأحدهمافينصرف،فيصفيانالمسجدإلىليتوجهانالرجلينإن":قال!!

علىوأحرصهما،اللهمحارمعنأورعهماكانإذا،ذرةمثقالصلاتهتعدلوماالآخروينصرف،الآخر

.")7(الخيرإلىالمسارعة

صلاةصليتإذا":لهفقال،ويوجزيعلمهأنسألهلرجلجم!اللهرسولقال:قالأيوبأبيوعن

.(")8(الناسأيديفيممااليأسوأجمع،منهتعتذربكلابمتكلمنولا،مودعصلاةفصل

صحيح.حديثوهو(914)5/مسندهفي(1)

.)2748(رقمومسلم(414)5/مسندهفي)2(

المسند.منواستدركته،الأصولمنسقطحاصرتينبينما)3(

قاضي.:(طو)(أ)فيووقعت،المسندفيومثلهبفيكذا)4(

فقط.(أ)منحاصرتينبينما)5(

.بمنسقطأيوبأبيترجمةآخروحتىهنامن)6(

.3762(1)الأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه؟ضعيفإسناده)7(

الكمالتهذيبفيوالمزي،)8793(الكبيرفيوالطبراني،الزهدفي(1714)ماجهوابن،(124)5/أحمدأخرجه)8(

ضعيفهـاسناده،أيوبأبيعنجبير،بنعثمانعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدطريقمنكلهم)91/347(،

الزجاجة،مصباحفيالبوصيريالحافظضعفهوكذا434(،)2/التقريبتحريرفيكماجبيربنعثمانلجهالة

بها.لغيرهحسنايكونشواهدرلحديثولكن
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توفي:فيهاو

أو(1)

بنعامربنبكربنغنم)2(بنعامربنحرببنحضاربنسليمبنلمحيسبناللهعبدموسىنجو

اليماني.الأشعريالأشعربنجماهربنناجيةبنوائلبنعدي

مكة،إلىأولاهاجرأنهإسحاقبنمحمدوذكر.خيبرعاموأصحابهجعفرمعوقدم،ببلادهأسلم

.بالمشهورهذاوليس،اليمنإلىهاجرثم

وشهد،تستروفتح،البصرةعلىعمرواستنابه،اليمنعلىمعاذمع!يواللهرسولاستعملهوقد

خدعاجتمعافلما،ومعاويةعليبينالحكمينأحدوكان،الكوفةعثمانوولاه،بالجابيةعمرخطبة

موسى.أباعمرو

زمانه.في)3(بالقرانصوتاالصحابةأحسنوكان،وفقهائهمالصحابةقراءمنوكان

.)5(موسىأبيصوتمنأطيبمزمارولا)4(بربطولاصنجصوتسمعتما:النهديعثمانأبوقال

.")6(داودالمزاميرمنمزماراهذاأوتيلقد":قال!واللهرسولأنالحديثفيوثبت

.يسمعونوهمفيقرأ،موسىأباياربناذكرنا:لهيقولعمروكان

سنين.أربعفليقرموسىأباإلاسنةمنأكثرعامللييقزلاأن:وصيتهفيعمركتب:الشعبيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تاريخ182(،132،)68خليفةطبقات)326(معينابنتاريخ6/16(و4155/و344)2/سعدابنطبقات

المعارف)272(العجليثقات22()5/الكبيرالبخاريتاريخ193()4/أحمدمسند،وغيرها)178(خليفة

(221)3/حبانابنثقات(138)5/والتعديلالجرح283(1/)القضاةأخبار267(/1)والتاريخالمعرفة)236(

الجمع979()3/الاستيعاب2(ه1/6)الأولياءحلية(464)3/الحاكممستدرك2(16)تالأمصارعلماءمشاهير

97()9/الأصولجامع()422عساكرابنتاريخ381(8/و273)1/السمعانيأنساب241()1/القيسرانيلابن

84(/1)الحديثعلماءطبقات(464/)15الكمالتهذيب233(/)13دمشقتاريخمختصر367()3/الغابةأسد

(561)2/الكاشف23()1/الحفاظتذكرة385()2/النبلاءأعلامسير52()1/العبر255()2/الإسلامتاريخ

الجنانمرآة3487(ت)1/الصحابةأسماءتجريد(174ورقة)2/التهذيبتذهيب93()1/الكبارالقراءمعرفة

طبقات362()5/التهذيبتهذيب(491)6/الإصابة442()1/النهايةغاية)9/358(الزوائدمجمع(512)1/

.235(/1)الذهبشذرات6(60/)13العمالكنز2(01)الخزرجيخلاصة)7(الحفاظ

غز.:إلىالمطبوعفيتحرفت

فقط.(أ)مناللفظةهذه

.معربأعجمي.العودتشبهملهاةأو،العود:"البربط"

.(801)4/سعدابنطبقات

فيباب:الصلاةإقامةفي()1341ماجهوابن045()2/مسندهفيوأحمد1()4/57طبقاتهفيسعدابنأخرجه

صحيح.حديثوهو،بالقرآنالصوتحسن
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بسنة،قبلها:وقيل.بعضهمقولوهو،السنةهذهفيتوفيأنه"المنتظم"فيالجوزيابنذكر

أعلم.والله،ذلكغيروقيل،وأربعينثنتينسنةفي:وقيل

منميلينعلىالثويةلهيقالبمكان:وقيل،التحكيمبعدللناسمعتزلابهامقيمابمكةوفاتهوكانت

الكوفة.

عنه.اللهرضي.لهلحيةلا:أي-أثط،الجسمنحيف،قصيراوكان

أيضا:السنةهذهفيتوفيأنهالجوزيابنوذكر

البصرةإلىعمربعثهمالذينالعشرةوأحد،البكائينأحدوكان:)1(المزنيالمغفلبناللهعبد

حكاهماالصحيحلكن.فتحهاحينالمسلمينمنتستردخلمنأولوهو.الدينفيالناسليفقهوا

وقال،ستينسنةتوفي:البر)4(عبدابنوقال.وحمسينسبعسنهتوفيأنهمسددعن)2(البخاري
)3(.

أعلم.فالله،وستينإحدىسنة:غيره

فجعل،نجاإليهوصلمنمكانهناكوكان،قامتقدالقيامةكأننومهفىرأىأنهعنهويروى

)5(عيبةإلىفعمدفاستيقظ!؟الدنيامنعندكماوعندكإليهتصلأنأتريد:لهفقيل،إليهالوصوليحاول

فزقهاوقدإلاالصباحعليهيصبحفلم()6(حلالانصيبهمنالغنائممنلهحصلمماأكثيرذهبفيهاعنده

عنه.اللهرضي،والأقاربوالمحاويجالمساكينفي

توفي:وفيها

الخزاعي.نجيدأبو،خلفبنعبيدابن:7حصينبنعمران

أحمدمسند)146(خليفةتاريخ76(،)37خليفةطبقات)333(معينابنتاريخ)7/13(سعدابنطبقات)1(

علماءمشاهير(914)5/والتعديلالجرح256()1/والتاريخالمعرفة)792(المعارف272(،54/وه85)4/

الغابةأسد264()7/ماكولاابنإكمال699()3/الاستيعاب(ه)3/78الحاكممستدرك22(ا)تالأمصار

()2/911الكاشف)2/483(النبلاءأعلامسير1()2/الإسلامتاريخ746()ورقةالكمالتهذيب)3/893(

.271(/1)الذهبشذرات2(1)5الخزرجيخلاصة223()6/الإصابة(42)6/التهذيبتهذيب

.(175/)16الكمالوتهذيب،36(الترجمة)5/الكبيرتاريخه2()

وخمسين.تسعسنة:الكبيرالتاريخمنالمطبوعفي)3(

.(699)3/لاستيعابا(4)

.المتاعفيهايكونأدممنوعاء:(العيبة"(5)

فقط.(أ)من)6(

مسند)218(خليفةتاريخ187(،)601خليفةطبقات)2/436(معينابنتاريخ)4/287(سعدابنطبقات)7(

192()1/القضاةأخبار)903(المعارف)373(العجليثقات4(80)6/الكبيرالبخاريتاريخ426()4/أحمد

-(8012)3/الاستيعاب(47.)3/الحاكممستدرك2(18)تالأمصارعلماءمشاهير692()6/والتعديلالجرح
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بناللهعبداستقضاه.الصحابةساداتمنوكان،غزواتوشهد،خيبرعامهريرةوأبوهوأسلم

السنة.هذهفيماتحتىبهايزلولم،فأعفاهاستعفاهثم،مدةبهافحكم،البصرةعلىعامر

منه.خيرراكبالبصرةقدمما:سيرينوابنالحسنقال

موتهقبلعليهفسلمواعادواثم،سلامهمعنهانقطعاكتوىفلما،عليهتسلمالملائكةكانتوقد

أيضأ.أبيهوعنعنهاللهرضي،بقليل

)2(الفديةآيةفيهنزلتالذيوهو،جليلصحابي،المدنيمحمدأبو:)1(الأنصاريعجرةبنكعب

الحج.في

سنة.وسبعين-سبعأو-خمسعن،بسنةقبلهاالتيفي:وقيل،السنةهذهفيمات

.المصريالخولانيالكنديقتيرةبنجفنةابن:حدليج)3()4(بنمعاوية

.الأولوالصحيح،)5(الثقاتمنالتابعينفيحبانابنوذكره،الأكثرينقولعلىصحابي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(805)2/النبلاءأعلامسير88(/1)الحديثعلماءطبقات،5701ورقة:الكمالتهذيب281(4/)الغابةأسد

381()9/الزوائدمجمع)2/992(الكاشف)1/57(العبر)2/603(الإسلامتاريخ)1/92(الحفاظتذكرة

الخزرجيخلاصة)8(الحفاظطبقات(143)1/الزاهرةالنجوم(155)7/الإصابة(125)8/التهذيبتهذيب

.(1/942)الذهبشذرات(2)59

الجرح931(1/)والتاريخالمعرفة22(0)7/الكبيرالبخاريتاريخ2(414/)أحمدمسند389()تخليفةطبقات

الجمع(1321)3/الاستيعاب)442(العربأنسابجمهرة78()تالأمصارعلماءمشاهير(016)7/والتعديل

واللغاتالأسماءتهذيب481()4/الغابةأسد(ب277/)14/عساكرابنتاريخ942()2/الصحيحينرجالبين

الإسلامتاريخ(1471)ورقةالكمالتهذيب(176)21/دمشقتاريخمختصر68(الثانيالجزءمنالأول)القسم

الجنانمراة017/1()3/التهذيبتذهيب)3/7(الكاشف)1/57(العبر52()3/النبلاءأعلامسير)2/313(

.924(1/)الذهبشذرات32()1الخزرجيخلاصة742(1)تالإصابة(435)8/التهذيبتهذيب(1125/)

رواهوالحديث(691:البقرةأ!فسلثأوصدقةأوصيامىئنففذيةزأشهءمن(ذيبهءأوعسلصامنكمكانفن):تعالىقولههي

.)85((1021)ومسلم(181)6رقمالبخاري

خديج.:إلىالأصولفيتحرف

328()7/الكبيرالبخاريتاريخ(104)6/أحمدمسند2723(و477)تخليفةطبقات(305)7/سعدابنطبقات

العربأنسابجمهرة384()تالأمصارعلماءمشاهير)8/377(والتعديلالجرح)2/528(والتاريخالمعرفة

واللغاتالأسماءتهذيب2(60)5/الغابةأسد327/ب()16/عساكرابنتاريخ()3/1413الاستيعاب)942(

الإسلامتاريخ(4134)ورقةالكمالتهذيب293()24/دمشقتاريخمختصر(101الثانيالجزءمنالأول)القسم

الإصابة94/ب()4/التهذيبتذهيب)3/138(الكاشف)3/37(النبلاءأعلامسير)1/57(العبر)2/317(

الخزرجيخلاصة237()1/المحاضرةحسن(151)1/الزاهرةالنجوم2(130/)0التهذيبتهذيب6408()ت

.(1/052)الذهبشذرات381()

.(154)5/حبانابنثقات
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البربرقتال!سرحأبيابنمعوشهد،الإسكندريةبفتحعمرإلىوفدالذيوهو،مصرفتحشهد

.المغرببلادفيكثيرةحروباوتولى،يومئذعينهفذهبت

مصرسفيانأبيبنمعاويةأخذفلما،بالكليةعليايبايعولم،مصرببلادعليأيامفيعثمانياوكان

أبيهبعدبهانائباعمروبناللهعبدتولاهاوقد،العاصبنعمروبناللهعبدبعدبهاواستنابهأكرمه

السنة.هذهفيبهاماتحتىبمصريزل!فلم،هذاحديجبنمعاويةعليهاوولىمعاويةعزلهثم،سنتين

.()2(عازببنالبراءخال!وهوأالبلويبردةأبو:(نيار)1بنهانئ

ولناالأضاحيمنغيرهاعنتجزيهأنهاوأخبره،)3(العناقبذبحع!اللهرسول!خصهالذيوهو

.()4(بعدهأحدعنتجزي

عنه.اللهرضي،الفتحيوممعهحارثةبنيرايةوكانت،كلهاوالمشاهدوبدراالعقبةشهدوقد

وخيسيرث!اثصسنةخلتر5ث!

بها.وشتاالرومبلادالثقفيالحكمأمبنالرحمنعبدغزافيها

كانواالمسلمينمنطائفةبهافأقام،رودسجزيرةأميةأبيبنجنادةوعليهمالمسلمونافتتحوفيها

الأرزاقعليهيدرمعاويةوكان،سبيلهمويقطعونالبحرفيلهميعترضون،الكفارعلىشديدين

)5(ذراريهمفيهعندهلهمعظيمحصنفييبيتون،الفرنجمنشديدحذرعلىوكانوا،الجزيلةوالأعطيات

حتىكذلكومازالوا،أحدأوكادهمعدوقدمإنينذرونهمالبحرعلىنواطيرولهم،وحواصلهمودوائهم

وزروعاتكثيرةأموال!بهاللمسلمينكانتوقد،الجزيرةتلكمنفحولهم،يزيدابنهووليمعاويةمات

.غزيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

466)3/أحمدمسند2()55خليفةتاريخ)85(خليفةطبقات)496(معينابنتاريخ451()3/سعدابنطبقات

الأمصارعلماءمشاهير)9/99(والتعديلالجرح)326(المعارف)8/277(الكبيرالبخاريتاريخ44(4/و

النبلاءأعلامسير(1583)ورقةالكمالتهذيب03(6/و382)5/الغابةأسد(16)4/8.الاستيعاب1(18)ت

.(4)43الخزرجيخلاصة34(/11)الإصابة(91/)12التهذيبتهذيب(273)3/الكاشف35()2/

.طمنسقطحاصرتينبينما

سنة.تستكمللمماقويتإذاالمعزمنالأنثىهي:"العناق"

(6191)ومسلم،الأضاحيأولفي()5557رقمالبخاريأخرجهوالحديث.بوطمنسقطحاصرتينبينما

.عازببنالبراءحديثمن،وقتهافيباب:الأضاحيفي()9

حوائجهم.:طفي
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.والواقديمعشرأبوقاله.المدينةواليالعاصبنسعيدالسنةهذهفيبالناسوحج

التراجم.هذهآخرفيترجمتهستأتيكماالغسانيالأيهمبنجبلةتوفيالسنةهذهوفي

توفي:وفيها

صحبته.فيمختلف:)1(الحارثيزيادبنالربيع

.خراسانعلىزيادنائبوكان

ولكن،صبراقتللمالهالعربثارتلووالله:وقال!عليهفتأس!،عديبنحجرذكرقدوكان

الجمعةإلىعاشفما،إليهيقبضهأنالمنبرعلىاللهدعاالجمعةيومكانلماثم.فذلتالعربأقرت

بشهرين،ذلكبعدفمات،ذلكعلىزيادفأقره،الربيعبناللهعبدابنهعملهعلىواستخلف.الأخرى

.زيادفأقره،الحنفياللهعبدبنخليدعملهعلىواستخلف

ومات،المغر!للادفتحفيحيدةاثاروله،مصرفتحشهد،حلملوصحا.)2("را..
...بي.ب!ب!ورويمع

مصر.نائبمخلدبنمسلمةجهةمنعليهاوالياببرقة

توفي:وفيها

هذهمنرمضانفيتوفي-أمهوهي-سميةبنوزياد،أبيهبنزياد:لهويقال:!ان)3(أبيبنزرا!

)1(

)2(

)3(

علماءمشاهير013()1/ورقةحبانابنثقات979()3/تالكبيرالبخاريتاريخ)6/915(سعدابنطبقات

ورقة)1/التهذيبتذهيب08()9/الكمالتهذيب2(56)2/الغابةأسد(294)2/الاستيعاب849()تالأمصار

938()4/الثمينالعقد(15ورقة)2/مغلطايإكمال(177)1/الصحابةأسماءتجريد235()1/الكاشف921(

.(1)15الخزرجيخلاصة5(155/)الإصابة24(4)3/التهذيبتهذيب59()ورقةالسولنهاية

البخاريتاريخ)4/701(أحمدمسند)802(خليفةتاريخ724()تخليفةطبقات354()4/سعدابنطبقات

938()تالأمصارعلماءمشاهير133(ورقة)1/حبانابنثقات525()3/والتعديلالجرح)3/338(الكبير

(1291/)واللغاتالأسماءتهذيب923()2/الغابةأسد(ه.4)2/الاستيعاب(434ت)5/الكبيرالطبرانيمعجم

تذهيب244()1/الكاشف36()3/النبلاءأعلامسير927(،223)2/الإسلامتاريخ254()9/الكمالتهذيب

99()ورقةالسولنهاية92(ورقة)2/مغلطايإكمال187()1/الصحابةأسماءتجريد(922/ب)1/التهذيب

.(021)الخزرجيخلاصة(1/991)المحاضرةحسن(992)3/التهذيبتهذيب(9926)تالإصابة

357()3/الكبيرالبخاريتاريخ(303،947،)184المحبر(1516)تخليفةطبقات99()7/سعدابنطبقات

العقد953()3/والتعديلالجرح،وغيرها(176)5/الطبريتاريخ)346(المعارف(151)1/الصغيرالتاريخ

الغابةأسد356()6/الأعيانوفياتأ(242/)6/عساكرابنتاريخ523()2/الاستيعابوغيرها(011)4/الفريد

دمشقتاريخمختصر1/891()1/واللغاتالأسماءتهذيبوغيرها()3/394الأثيرلابنالكامل271()2/

الوافي31()2/الوفياتفوات)1/58(العبر494()3/النبلاءأعلامسير)2/927(الإسلامتاريخ72()9/

(517)2/الأدبخزانة252()1/الذهبشذرات058()1/الإصابة(126)1/الجنانمرآة(01)15/بالوفيات

.(904)5/عساكرابنتهذيب
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.!أ(اللهوعبدهوفالتقى،سنةوثلثيسنةنحوإلاعديبنحجربعداللهيمهلهلمامطعوناالسنة

بشمالي،العراقلكضبطتقدإني:لهيقول!معاويةإلىكتبأنهبالطاعونهلاكهسببوكان

الحجازأهلبلغفلما،أيضاالحجازبلادعلىيستنيبهأنلهيعرضوهو،ذلكليفارعفارغةويميني

كمافيعسفهمزيادعليهميليأنوخافوا،ذلكإليهفشكواالخطاببنعمربناللهعبدإلىجاؤواذلك

فيبالعراقزيادفطعن،يؤمنونوالناسزيادعلىودعا-القبلةفاستقبلعمرابنفقام،العراقأهلعسف

تفعلأنأرىلاإني:شريحلهفقال!،يدهقطعفيالقاضيشريحاواستشار،بذلكذرعافضاق،يده

كانوإن،اللهلقاءمنجزعايدكقطعتقدأجذماللهلقيتفسحةالأجلفييكنلمإنفإنه،ذلكبنفسك

عندهمنشريحخرجفلما،ذلكعنفصرفه.وولدكأنتبذلكفتعيرأجذمالناسفيبقيتأجللك

.")2(مؤتمنالمستشار":!ي!اللهرسول!قال!:فقال!؟يدهيقطعتركتههلا:وقالواالناسبعضعاتبه

جيءفلما،يدهقطععلىفعزم؟واحدفراشفيوالطاعونأناأنامأ:يقول!جعلزياداإن:ويقال!

ذلك.فتركذلكمنخافوالحديدبالمكاوي

كانممنثلاثةمنهم،باطنهفيالحرمنيجدمماليداووهعندهطبيباوخمسينمئةجمعأنهويذكر

شهرثالثفيفمات،المحموموالأمرالمحتومالقدرردعنوهوهمفعجزوا،هرمزبنكسرىيطب

كانوقد،الكوفةخارجبالثوية)3(ودفن،سنينخمسالعراقإمرةفيأقاموقد،السنةهذهفيرمضان

بلغفلما،أ)4(ذلكوغيروخراسانالعراقمنبيدهماإلىمضافاأعليهاوالياالحجازإلىقاصدامنهابرز

أدركت.الآخرةولا،لكبقيتالدنيافلا،سميةبنياإليكاذهب:قال!عمربناللهعبدموتهخبر

)5(المقومأبوثعلبةبنيحيىحدثني،محمدبنهشامعن،أبيحدثني:الدنياأبيبنبكرأبوقال!

أهلزيادجمع:قال!الأنصاريالسائببنالرحمنعبدعن،أمها)6(عن،عائشةأمهعن،الأنصاري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فقط.(أ)منحاصرتينبينما

معيشةفيماجاءباب:الزهدفي)9236(والترمذي،المشورةفيباب:الأدبفي)5128(داودأبوأخرجه

المستشارباب:الأدبفي)3745(ماجهوابن،مؤتمنالمستشارباب:الأدبفيو)2822(!شيه!النبيأصحاب

قال:قالهريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عميربنعبدالملكعن،شيبانطريقمنكلهم،مؤتمن

منكلهم2(91)2/والدارمي)3746(ماجهوابن274()5/أحمدوأخرجه."مؤتمن"المستشار:كي!اللهرسول

صحيح.حديثوهو،لمجي!النبيعن،الأنصاريمسعودأبيعن،الشيبانيعمروأبيعن،الأعمشطريق

السوية.:إلى(أ)وفيالثوبة:إلىالمطبوعفيتحرفت

فقط.(أ)منحاصرتينبينما

.61(5)2/النسبةمشتبهفيوضبطها.المقدم:إلىالأصولفيتحرف

أبيها.عن:طفي
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قال.طالبأبيبنعليمنالبراءةعليهليعرضوالقصروالرحبةالمسجدمنهمفملأالكوفة

:قال،حصروفيذلكمنعظيمأمرفيوالناسالأنصارمنأصحابيمننفرلمعفإني:الرحمنعبد

أهدب،البعيرعنقمثلعنقله،العنقطويلأقبلشيئافرأيت-نعسةنعست:أي-تهويمةفهومت

فاستيقظت:قال،القصرهذاصاحبإلىبعثت،الرقبةذوالنقادأنا:فقال؟أنتما:فقلت،أهدل

خرج،)1(أخبرتهمأنإلاهوفماأفأخبرتهم،لا:قالوا؟رأيتمارأيتمهل:لأصحابيفقلت،فزعا

قدالطاعونوإذا،مشغولعنكمفإنيعنيانصرفوا:لكميقولالأميرإن:فقالالقصرمنخارجعلينا

.)2(أصابه

له:يقالرجلعلىفدل،أهلهاأعبدعنسألالكوفةوليلمازياداأن:الدنياأبيابنوروى

شئت،ماالمالمنأعطيكوأنامنهتخرجولابيتكالزم:لهفقال،بهفجيء،الحميريالمغيرةأبو

تتكلمولاالجماعةالزم:فقال.الجماعةلصلاةخروجيتركتماالأرضملكأعطيتنيلو:فقال

احتضرولما01عنقهفضربتبهفأمر.المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرتركأستطيعلا:فقال،بشيء

منخيرلباسإماأمرأبيكمندناقدبنييا:فقال،فيهاأكفنكثوباستينلكهياتقدأبةيا:ابنهلهقال

.ا)3(سريعسلبوإما،لباسه

.جداغريبوهذا

)3((-)4.و"ص5ص
.دارمبنمجاشعبنسفيانبنمحمدبنعقالابن:لاجيهبنصعصعه

،موؤودةوستينثلاثمئةالجاهليةفيأحياإنه:يقال.الإسلاموفيالجاهليةفيقومهفيسيداكان

اللهمنإذذلكأجرلك"ع!يماللهرسوللهقالأسلمفلما،موؤودةوتسعينستا:وقيل،أربعمئة:وقيل

.")6(بالإسلامعليك

الليلفيأنافبينا:قال،لهشردتاناقتينطلبفيذهبأنهالموؤودةأحياماأولأنه:عنهويروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.وبطمنسقط

.-98(88)9/دمشقتاريخمختصرفيالخبر

.09()9/دمشقتاريخمختصر.بمنسقطحاصرتينبينما

حبانابنثقات)4/445(والتعديلالجرح7892()4/تالكبيرالبخاريتاريخ)7/38(سعدابنطبقات

السمعاني718(أنساب)2/الاستيعاب76()8/الكبيرالطبرانيمعجم923()تالأمصارعلماءمشاهير(491)3/

التهذيبتذهيب6927(ت)1/الصحابةأسماءتجريد(175)13/الكمالتهذيب22()3/الغابةأسد(1134/)1

الخزرجيخلاصة6804()2/تالإصابة)4/423(التهذيبتهذيب147()ورقةالسولنهاية39(ورقة)2/

)174(.

.عفان:إلىطفيتحرف

ضعيف.وإسناده74()12الكبيرفيالطبرانيرواه
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أوصلتنيإنعليلكاللهم:فقلت،إليهاأهتديلافجعلت،أخرىوتخبوتارةتضيءبنارأناإذأسير

نسوةوعندهنارأيوقدكبيرشيخوإذاإليهافوصلت:قال،بهموجدتهإنضيماأهلهاعنأدفعأنإليها

ليفقال،تخلصولمتطلق،ثلاثمنذحبستناقدامرأةهذهإن:فقلن؟أنتنما:فقلت،مجتمعات

إنهما،وجدتهماقد:فقال،ليندتاناقتينطلبفيإني:فقلت؟وماخبرك:المنزلصاحبالشيخ

ذكرأكانإن:الشيخفقال،وضعت:قلنإذنزلتأنإلاهوفما:قال،عندهفنزلت:قال،إبلنافي

:فقال؟اللهعلىورزقهولدكتقتلعلام:لهفقلت،صوتهاتسمعننيفلاأنثىكانتوإن،فارتحلوا

بكم؟:قال،تموتأوعنك)1(تبينحتىعندكوأتركهامنكأفتديهاأنا:فقلت،بهاليحاجةلا

شائاأراهفإني،هذابعيركتزيدنيأنإلالا:قال،فبهما:قلت،لا:قال،ناقتيبإحدى:قلت

الذيأنرأيتعندهممنخرجتفلما،نعم:قال،أهليإلىتردنيأنعلى:قلت،اللونحسن

افتديتكماافتديتهاإلاموؤودةأجدألاعليللهفجعلت،إليهاوهدانيعليبهامناللهمننعمةصنعته

.الناسعلىذلكبتحريمالقرآنونزل،أربعأإلاموؤودةمئةأحييتحتىالإسلامجاءفما:قال.هذه

المذكورين:المشاهيرمنالسنةهذهفيتوفيوممن

.العربنصارىملك:)2(الغسانيالأيهمبنجبلة

ماريةابنوهو،الحارثبنالمنذرواسمه،شمرأبيبنالحارثبنجبلةبنالأيهمبنجبلة:وهو

القيس،امرئبنحارثةبنعامربنكعبواسمه،جفنةبنعمروبنثعلبةابنوهو،القرطينذات

الغشانيالمنذرأبوجبلةوكنية.نسبهفيذلكغيرويقال،جفنةبنعمروبنثعلبةبنأرقمبنتومارية

الجفني.

وخزرجها.أوسهاالأنصارعمأولادوغسان،هرقلأيامالعربنصارىوهم،غسانملكوكان

،الإسلامإلىيدعوهوهببنشجاعمعكتابا!ي!اللهرسولإليهفكتب،غسانملوكآخرجبلةوكان

.)3(ع!ي!اللهرسولإلىبإسلامهوكتبفأسلم

العزيز.عبدبن)4(وسعيدالواقديبهصرحوقد.قطيسلملمإنه:قيل:عساكرابنقال

.":تتزوج)1("تبين

أنسابجمهرة(1/571)5الأغاني(56)2/الفريدالعقد()436الاشتقاق(64)4المعارف372(،)76المحبر)2(

الأدبخزانة2(41)2/الإسلامتاريخ532()3/النبلاءأعلامسير368()5/دمشقتاريخمختصر)372(العرب

/2(1)24.

والخبر.؟يهمافيبنجبلةأمالغسانيشمرأبيبنالحارثأهو:وهببنشجاعإليهأرسلفيمنالمؤرخوناختلف)3(

.801صالسائلينإعلامفي

.محرف،الواحدي:طفي(4)
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عمر،أيامفيذلكبعدأسلمثم،الخطاببنعمرأيامالروممعاليرموكشهد:الواقديوقال

عبيدةأبيإلىجبلةأصحابفرفعه،المزنيذلكفلطمه،)1(بدمشقمزينةمنرجلرداءوطئأنهفاتفق

فما:قالوا،لا:قال؟يقتلماأو:فقالوا،جبلةفيلطمه:عبيدةأبوقال،جبلةلطمهذا:فقالوا

منجاءمزنيلوجهبدلاوجهيجاعلأنيأترون:جبلةفقال،بالقوداللهأمرإثما،لا:قال؟يدهتقطع

ذلكفبلغ،الرومأرضدخلحتىبأهلهوترحل،نصرانياارتدثم،هذاالدينبئس؟المدينةناحية

ثم،راجعونإليهوإناللهإنا:فقال،الإسلامعنارتدجبلةصديقكإن:لحسانوقالعليهفشق،عمر

بها.فضربهبالذرةعمرإليهفقام،لهوحق:فقال،مزينةمنرجللطمه:قال؟ولم:قال

ذلكوساق،عباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن،وغيرهمعمرعنالواقديرواه

.الأقوالأشهرهوالقولوهذا.الصحابةمنجماعةإلىبأسانيده

ليراهيستدعيهبعثثم،بإسلامهفرحجبلةإسلامبلغهلماعمرأن:وغيرهالكلبيابنروىوقد

مئة:قيل-قومهمنكثيرخلقفيفركب،لهفأذنعليهالقدومفيجبلةاستأذنهبل:وقيل،بالمدينة

يوموكان،بمراحلالمدينةإلىيصلأنقبلونزلهعمرهداياوتلقته-خمسمئة:وقيل،راكبأوخمسين

رأسهعلىتاجأهوولبس،والفضةالذهبقلائدخيولهألبسوقددخلها،مشهودايوماالمدينةإلىدخوله

إليه،ينظرونونساؤهمرجالهمالمديثةأهلوخرج،جدتهماريةقرطاوفيه،والجواهرباللالئمرصعأ

يطوفهوفبينما،السنةهذهفيعمرمعالحجوشهد،مجلسهوأدنىعمربهرحبعمرعلىسلمفلما

إزارهوطئالذيالرجلذلكأنففهشميدهجبلةفرفع،فانحل،فزارةبنيمنرجلإزارهوطئإذبالكعبة

،فزارةبنيمنكثيرخلقومعهعمرإلىالفزاريفاستعداه-عينهقلعإنه:يقولمنالناس-ومن

:فقال؟سوقةوهوملكوأناكيف:جبلةفقال،أقده:عمرلهفقال،جبلةفاعترف،عمرفاستحضره

أعزالإسلامفيأكونأنأظنكنتقد:جبلةفقال،بالتقوىإلآتفضلهفلستوإياهجمعكالإسلامإن

أتنصر،إذا:فقال،منكأقدتهالرجلترضلمإنفإنك،عنكذادع:عمرفقال،الجاهليةفيمني

منفانصرف،الليلةهذهأمريفيلأنظرأمهلني:قالالجدرأىفلما،عنقكضربتتنصرتإن:فقال

علىودخل،الرومبلاددخلثم،الشامإلىفسارأطاعهومنقومهفيركبالليلادلهمفلما،عمرعند

أرزاقاعليهوأجرى،كثيرةبلاداوأقطعه،وأكرمه،هرقلبهفرحب،القسطنطينيةمدينةفيهرقل

إلىكتاباكتبعمرإنثم.دهراعندهفمكث،سمارهمنوجعله،جميلةهداياإليهوأهدى،جزيلة

لهقالالخطاببنعمركتابهرقلبلغفلما،)2(الكنانيمساحقبنجثامة:لهيقالرجلمعهرقل

.أفياللفظةهذهليست()1

مساحي.:ب،أفيووقع.الأغانيفيومثلهطفيكذا)2(
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النعمةمنفيهوماهو،بهاجتماعهفذكر،فالقه:قال،لا:قال؟جبلةعمكابنلقيتهل:هرقل

،والقيانالخدممنالحسانحواليه،وجواريهوطيبهومجلسهوفرشهلباسهفيالدنيويوالحبوروالسرور

إلىوالعودالإسلامإلىدعاهأنهوذكر،)1(السلامدارعنبهاتعوضالتيودارهوسرورهوشرابهومطعمه

وقاتلهمارتدقيسبنالأشعثإن،نعم:فقال؟الارتدادمنمنيكانماأبعد:جبلةلهفقال،الشام

بالطعامعنهفالتهى:قال،فروةأمبأختهالصديقوزوجهمنهقبلوهالحقإلىرجعلماثم،بالسيوف

القيانجواريهأمرثم،سكرحتىشيئاالخمرمنجبلةوشرب،عليهفأبىالخمرعليهوعرض،والشراب

:الحيوانهذاجبلةوالدفيوالشعر،غسانمنعمهبنييمدححسانقولمنبالعيدانفغنينه

الأولالزمانفيبجلقيومانادمتهمعصابةدرلله

المفضلالكريمماريةابنقبرأبيهمقبرحولجفنةأولاد

السلسلبالرحيقيصفقبردىعليهمالبريصوردمنيسقون

الأولالطرازمنالأنوفسمأحسابهمكريمةالوجوهبيض

)2(المقبلالسوادعنيسألونلاكلابهمتهرماحتىيغشون

كيف:ليقالثم،ملكناوفيفيناالأنصاريثابتبنحسانشعرهذا:قالثم،ذلكقولهنفأعجبه:قال

أيضا:لحسانيغنينفاندفعن،أطربنني:لهنقالثم.كبيراشيخاضريراتركته:لهقلت؟حسانحال

فالصماناليرموكأعلىبينبمعانأقفرتالدارلمن

الدوانيفالقصورفسكاء!فدارببلاسمنفالقريات

وهجانقبائلمغنى!رالصذيمرجإلىجاسمفحمئ

الأركانعظيمةوملوكأنيسبعدالعزيزدارتلك

والرهبانالقسيسدعاء-الدبذلكفيالمسيحصلوات

الأزمانتعاقبوحق-الدهـفيجفنةلآلمغنىذاك

ومكانيمجلسيالتاجذيعندمكينحقهناكأرانيقد

الجولانبحارثحفوايومثكلتهموقدأمهمثكلت

)3(المرجانأكلةسراعاصينظ!فالولائدالفصحودنا

)1(

)2(

)3(

.الإسلامدار:طفي

06(-95)2/الفريدالعقدفيأيضا.الألفاظبعضفياختلافمع366(-364)صحسانديوانفيالأبيات

.372()5/دمشقتاريخومختصر(581-1/157)5والأغاني

والأغاني06()2/الفريدالعقد:فيوأيضا.475(-474)صحسانديوانفي-منهاالخامسعدا-الأبيات

.373(-372)5/دمشقتاريخومختصر(1/166)5
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ثم:قال،دمشقغوطةبأكنافمنازلناوفيملكناوفيفيناثابتبنحسانالفريعةلابنهذا:قالثم

وقلن:رؤوسهنونكسنعيدانهنفوضعن،بكينني:لهنقالثمطويلاسكت

ضررلهاصبرتلوفيهاكانومالطمةعارمنالأشرافتنصرت

بالعورالصحيحةالعينبهاوبعتونخوةلجاجفيهاتكنفني

عمرقالهالذيالقولإلىرجعتوليتنيتلدنيلمأميليتفيا

مضرأوربيعةفيأسيرأوكنتبقفرةالمخاضأرعىليتنيويا

والبصرالسمعذاهبقوميأجالسمعيشةأدنىبالشامليليتويا

الدبر)1(علىالكبيرالعوديصبروقدشريعةمنبهدانوابماأدين

ديناربخمسئةاستدعىثم،معهوبكيت،بدموعهلحيتهبلحتىفبكىوجههعلىيدهفوضع:قال

فقلت:،لكهذهخذ:فقالمثلهابأخرىوجاء،ثابتبنحسانإلىفأوصلهاهذهخذ:فقالهرقلية

فبعثلحسانالتيإلىأضافهاإنه:فيقال-الإسلامعنارتددتوقدشيئامنكأقبلولافيهاليحاجةلا

عمرعلىقدمتفلما.المسلمينوسائرالسلاممنيالخطاببنعمرأبلغ:لهقالثم-هرقليةديناربألف

ربحتفمابباقيةفانيةتعجل،اللهأبعده:قال،نعم:قلت؟الخمريشربورأيته:فقال،خبرهأخبرته

إليه،فدفعهاحسانافدعا،هرقليةدينارخمسمئة:قلت؟لحسانبهوجهالذيوما:قالثم.تجارته

:يقولوهووولىفأخذها

باللوماباؤهميغزهملممعشربقيةمنجفنةابنإن

بالروممتنصراولاكلاربهاهوإذبالشامينسنيلم

)2(المذمومعطيةكبعضإلاعندهيراهولاالجزيليعطي

)3(الخرطوممنفروانيوسقىمجلسيفقربيوماوأتيته

ملكإلىرسولاالفزاريمسعدةبناللهعبدمعاويةبعثمعاويةأياممنالسنةهذهفيكانلماثم

)1(

)2(

)3(

تاريخومختصر61()2/الفريدالعقدفيوأيضا(017)15/الأغانيصاحبعليهنصكماالأيهمبنلجبلةالأبيات

.373()5/دمشق

الدابة.قرحة:"والدبر".الإبلمنالمسن:"العود"الدبرعلىالكبيرالعوديصبروقد:وقوله

التخريج.مصادرمنوغيرهالديوانمنوالمثبت.المذمومبدلالمحرومكتابناأصولفي

.يداسأنقبلالعنبمنمايجريأولهو:وقيل.الإسكارالسريعةالخمر:"الخرطوم"

ومختصر()15/167:والأغاني62()2/الفريدالعقدفيوأيضا448(-447)صحسانديوانفيوالأبيات

.374()5/دمشقتاريخ
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والذهبوالحشمالخدممنوالأموال!الدنيويةالسعادةمنفيههومافرأىالأيهمبنبجبلةفاجتمع،الروم

غوطةمنقريةوعشرينمنازلنافإنهاالبثنية)1(أرضيقطعنيمعاويةأنأعلملو:جبلةلهفقال!،والخيول!

معاويةمسعدةبناللهعبدفأخبر.الشامإلىلرجعتجوائزناويحسن،لجماعتناويفرض،دمشق

وقدإلاالبريدأدركهفما،بذلكالبريدمعكتاباإليهوكتب،ذلكأعطيهأنانعم:معاويةفقال!،بقوله

الله.قبحه،السنةهذهفيمات

أعني-السنةهذهفيوفاتهوأرخ"المنتظم"فيالجوزيبنالفرجأبوالشيخالأخبارهذهأكثرذكر

وخمسين.ثلاثسنة

توفيجبلةأنبلغني:آخرهافيقال!ثم،وأفادالترجمةفأطال!"تاريخه"فيعساكرابنترجمهوقد

أعلم.والله،الهجرةمنأربعينسنةبعدالرومبأرضمعاويةخلافةفي

وكمسيوأربحلللنةخلت5ث!

السلمي.يزيدبنمعنالصائفةوغزا،الرومبأرضمالكبنمحمدشتافيها

نأإليهوكتب،الحكمبنمروانإليهاورد،المدينةإمرةعنالعاصبنسعيدمعاويةعزل!وفيها

سعيددارإلىبالفعلةمروانفجاء،الحجازبأرضالتيأموالهويصفيالعاصبنسعيدداريهدم

إليككتبولو،بذلكإليكتبالمؤمنينأميرإن:فقال!،ذلكلتفعلكنتما:سعيدفقال!،ليهدمها

ويصفيمروانداريهدمبأنالمدينةولاهحينإليهمعاويةكتابإليهفأخرجسعيدفقام.لفعلتهداريفي

سعيدإلىالكتابمروانرأىفلما.عنهذلكصرفحتىدونهمعاويةيحاجفيزل!لمأنهوذكر،ماله

عليهوأقردارهفيمعاويةتركهحتىعنهيدافعيزل!ولم،أموالهأخذوعنسعيددارعنذلكثناهبذلك

أمواله.

ستةمعاويةفأقره،عليهااستخلفهقدزيادوكان،البصرةعنجندببنسمرةمعاويةعزل!وفيها

.غيلانبنعمروبناللهعبدعليهاوولى،عزلهثمأشهر

أطعتكمااللهأطعتلو،معاويةاللهلعن:معاويةعزلهلماقال!أنهسمرةعنوغيرهجريرابنوروى

عنه.يصحلاوهذا.أبداعذبنيمامعاوية

أبيهنوابعنوسألهفأكرمه()2(العرا!تىمندمشقأمعاويةعلىزيادبناللهعبيدالسنةهذهفيوقدم

)1(

)2(

.وأذرعاتدمشقبينقرية:"البثنية"

فقط.(أ)منحاصرتينبينما
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مقاطعتهإلىفسار،سنةوعشرينخمسابنوهوخراسانإمرةولاهثم.عنهمفأخبره،البلادعلى

منوهما-بيكندونصفراميثن)1(ففتحابخارىجبالإلىالنهرفقطع،إليهاغاديافورهمنوتجهز

المسلمينإنبحيثفظيعةهزيمةوهزمهم،شديداقتالافقاتلهم،هناكالتركوالتقى()2(-بخارىمعاملة

فقومواالمسلمونفأخذها،الأخرىوتركتواحدةفلبست،خفيهاتلبسأنالملكامرأةأعجلوا

)3(
سنتين.بخراسانزيادبناللهعبيدوأقام،كثيرةغنائمذلكمعوغنموا،درهمألفبمئتيجوربها

بنخالدبناللهعبدالكوفةعلىوكان.المدينةنائبالحكمبنمروانبالناسحجالسنةهذهفي

.غيلانبناللهعبدالبصرةعلىوكان.قيسبنالضحاكعليهاكانبل:وقيل،أسيد

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

وابنوحبه،مولاهوابن!واللهرسولمولى،المدنيمحمدأبو:)4(الكلبيحارثةبنزيدبنأسامة

وحاضنته.!اللهرسولمولاةأيمنأمبركةوأمه،حبه

نإ":!اللهرسولفقال،إمرتهفيالناسبعضفطعن،أبيهمقتلبعدالإمرة!ي!اللهرسولولاه

أحبلمنكانوإنبالإمارةلخليقاكانإناللهوايم،قبلهمنأبيهإمرةفيطعنتمفقدإمارتهفيتطعنوا

.")6(بعده()5(إليالناسأحبلمنهذاوإناإليالناس

فخذهعلىعليبنالحسنيجلسكان!ي!اللهرسولأن":عنه")7(البخاريصحيح"فيوثبت

."فأحبهماأحبهماإنياللهم:ويقولالأخرىفخذهعلىأسامةويجلس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

رامس.:طفيووقعت.الطبريتاريخفيومثلهبفيكذا

.أمنسقطحاصرتينبينما

جواهرها.:طفي

أحمدمسند226(،51)5خليفةتاريخ792(،)6خليفةطبقات)22(معينابنتاريخ61()4/سعدابنطبقات

(1/435)والتاريخالمعرفةوغيرها(1)45المعارف()95العجليثقات2(5)2/الكبيرالبخاريتاريخ(991)5/

الحاكممستدرك125()1/الكبيرالطبرانيمعجم24()تالأمصارعلماءمشاهير)2/283(والتعديلالجرح

(أ1/34)2/عساكرابنتاريخ(51/145)السمعانيأنساب7(ه/1)الاستيعاب87(،)34الاستبصار(ه69)3/

تاريخ694()2/النبلاءأعلامسير)2/338(الكمالتهذيب)4/248(دمشقتاريخمختصر97()1/الغابةأسد

تهذيب286()9/الزوائدمجمع57()1/الكاشف5(5)1/التهذيبتذهيب95()1/العبر275()2/الإسلام

)1/253(الذهبشذرات275()13/العمالكنز)26(الخزرجيخلاصة54()1/الإصابة2()1/80التهذيب

.(493،204)2/عساكرابنتهذيب

.طمنسقط

عمر.ابنحديثمن2()426ومسلم0373()رقمالبخاريأخرجه

علي.بنالحسنترجمةفيالحديثتقدموقد75()7/
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.جداكثيرةوفضائله

سنة.عشرةتسعوعمرهع!ي!اللهرسولتوفي

الأمير.أيهاعليكالسلام:يقوللقيهإذاعمروكان

تسع--أوثمانسنة:غيرهوقال،السنةهذهفيتوفيأنهالبر)1(عبدبنعمرأبووصحح

أعلم.فالله.عثمانمقتلبعدتوفي:وقيل،وخمسين

.)2(ووه05
.السلامعليهيخدمهكانومنمواليهفيترجمتهتقدمتع!ي!اللهرسولمودى:بجددبنتوبان

،وحضرأسفرا!ي!اللهرسولفلزم،وأعتقه!ي!اللهرسولفاشتراه،سبيفأصابه،العربمنأصله

علىالسنةهذهفيماتحتىبهايزلولم،دارابهافابتنىحمصإلىانتقلثم،بالرملةأقامماتفلما

بحمص.والصحيح،بمصرتوفيإنه:ويقال،غلطوهوأربعينسنة:وقيل،الصحيح

.")3(.و
حمسين.سنهتوفيأنهتقدم:مطعمبنجبير

:غيرهوقال.ربعيبنالنعماناسمه:الواقديوقال1،الأنصاريقتادةأبو:)4(ربعيبنالحارث

.الإسلامفارس،المدنيالسلميا)5(الأنصاريقتادةأبووهو.ربعيبنعمرو

.(1/77)ستيعابلاا(1)

المحبر275()5/أحمدمسند)223(خليفةتاريخ271(و.ها)تخليفةطبقات04(0)7/سعدابنطبقات)2(

والتعديلالجرحوغيرها()2/433والتاريخالمعرفة)147(المعارف(181)2/الكبيرالبخاريتاريخ)128(

الأولياءحلية85()2/الكبيرالطبرانيمعجم324()تالأمصارعلماءمشاهير)3/48(حبانابنثقات946()2/

()3/792/بعساكرابنتاريخ)1/68(الصحيحينرجالبينالجمع)1/218(الاستيعاب3(ه5،.18)1/

(134)4/الكمالتهذيب346()5/دمشقتاريخمختصر(041)1/واللغاتالأسماءتهذيب692()1/الغابةأسد

التهذيبتذهيب)1/911(الكاشف)3/15(النبلاءأعلامسير)1/95(العبر)2/273(الإسلامتاريخ

(1/018)المحاضرةحسن679()تالإصابة31()2/التهذيبتهذيب(48ورقة)2/مغلطايإكمال(ب89//1)

.381()3/عساكرابنتهذيب253(/1)الذهبشذرات()58الخزرجيخلاصة

.05سنةوفياتفيترجمتهتقدمت)3(

أحمد:مسند223(،155،102،)99خليفةتاريخ)072(معينابنتاريخ)6/15(سعدابنطبقات41(

93()تالأمصارعلماءمشاهير74()3/والتعديلالجرح)2/258(الكبيرالبخاريتاريخ592(/وه383)4/

بغدادتاريخ(41731/)الاستيعاب(1)46الاستبصار(48.)3/الحاكممستدرك027()3/الكبيرالطبرانيمعجم

جامع2(218/)باريسعساكرابنتاريخ(141)7/السمعانيأنساب525()4/ماكولالابنالإكمال(915)1/

تاريخ1644()ورقةالكمالتهذيب011()92/دمشقتاريخمختصر025()6/الغابةأسد)9/77(الأصول

خلاصة203()11/الإصابة325()3/الكاشف)2/944(النبلاءأعلامسير06()1/العبر)2/188(الإسلام

.(1/255)الذهبشذرات(176/)13العمالكنز(4)57الخزرجي

.بمنسقطحاصرتينبينما)5(
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ع!يم:اللهرسولقال.هناكقدمناكمامشكورسعيقردذييوملهوكان،بعدهاوماأحداشهد

.")1(الأكوعبنسلمةرجالتناوخير،قتادةأبواليومفرسانناخير"

.بمعروفوليس،بدراشهدأنهالحاكمأحمدأبووزعم

قال!سي!اللهرسولأن-الأنصاريقتادةأبو-منيخيرهومنأخبرني:الخدريسعيدأبووقال

.")2(الباغيةالفئةتقتلك":لعمار

سنة.سبعينعنبالمدينة-وخمسينأربعسنةيعني-السنةهذهفيتوفي:وغيرهالواقديقال

طالب،أبيبنعليعليهوصفى،وثلاثينثمانسنةبالكوفةتوفيأنه:وغيرهعديبنالهيثموزعم

غريب.وهذا

خالدأبو،الأسديالقرشيكلاببنقصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدابن:)3(حزامبنحكيم

المكي.

زوجةخويلدبنتخديجةوعمته،العزىعبدبنأسدبنالحارثبنزهيربنتفاختةأمه

إبراهيم.سوىأولادهوأمع!يماللهرسول

،تزورالكعبةدخلتأنهاوذلك،سنةعشرةبثلاثالفيلقبلالكعبةجوففيأمهحكيماولدت

نطع.علىفوضعته،الكعبةفيوهيالطلقفضربها

يبايعونلاالشعبفيالمطلبوبنوهاشمبنوكانولما،ع!ي!اللهلرسولالمحبةشديدوكان

فيضرببهايذهبثمبكمالها)4(،فيشتريهاالشاممنتقدمبالعيريقبلحكيمكانيناكحونولا

-52)4/مسندهفيوأحمد،قردذيغزوةباب:والسيرالجهادفي()7018مسلمأخرجهطويلحديثمنقطعة(1)

.الاكوعبنسلمةحديثمن54(

.03(6)5/مسندهفيوأحمد،الساعةوأشراطالفتنفي192()5مسلمأخرجه)2(

البخاريتاريخ473(،)176المحبر434(و104)3/أحمدمسند.7()تخليفةطبقات)231(قريشنسب)3(

المعارف()128العجليثقات353()1/قريشنسبجمهرة(1،911،012)20الصغيرالتاريخ(11)3/الكبير

الحاكممستدرك.3()تالأمصارعلماءمشاهير07()3/حبانابنثقات202()3/والتعديلالجرح)311(

()1/501الصحيحينرجالبينالجمع362()1/الاستيعابوغيرها()121العربأنسابجمهرة482()3/

(1166/)واللغاتالأسماءتهذيب(45)2/الغابةأسد1(123/)5/عساكرابنتاريخ228(1/)السمعانيأنساب

(ب/1916/)التهذيبتذهيب277()2/الإسلامتاريخ(017)7/الكمالتهذيب233()7/دمشقتاريخمختصر

مغلطايإكمال)1/137(الصحابةأسماءتجريد)1/185(الكاشف44()3/النبلاءأعلامسير06()1/العبر

(447)2/التهذيبتهذيب74()ورقةالسولنهاية22(1)4/الثمينالعقد(1127/)الجنانمراة283(ورقة1/)

.(4164/)عساكرابنتهذيب(1/254)الذهبشذرات(09)الخزرجىخلاصة(0018)تالإصابة

مكانها.:ب،(أ)في(4)



هـ45لمشةوفيات69

خديجة.ولعمتهع!اللهلرسولتكرمةوالكسوةالطعامتحملالشعبتلجحتىأدبارها

فأعتقه.!يماللهلرسولفوهبته،خديجةعمتهمنهفابتاعته،أولاحارثةبنزيداشترىالذيوهو

منهأحسنشيئارأيتفما:قال،فلبسهاع!اللهلرسولفأهداها،يزنذيحلةاشترىالذيوهو

فيها.

كلهم.وأولادههوالفتحيومإلاأسلمماهذاومع

سنة.ستينالإسلاموفي،سنةستينالجاهليةفيحكيمعاش:وغيره()1البخاريقال

أسلمفلما،والعتاقةوالبرالصدقةكثيروكان،بالنسبوأعلمهموكرمائهمقريشساداتمنوكان

.")3(خيرمن)2(أسلفتماعلىأسلمت":لهفقال،ذلكعن!اللهرسولسأل

إلاسحبفما،يقتلهأنحمزةفكادالحوضإلىوتقدم،بدراالمشركينمعشهدحكيمكانوقد

.بدريومنجانيوالذيلا:يقولاليمينفياجتهدإذاحكيمكانفلهذا،يديهبينمنسحبا

يتحسسانوحكيمسفيانأبوخرجالجنودومعه)4(الظهرانبمرالفتحيومجم!اللهرسولنزلولما

سفيانأبووأسلم،ع!ي!اللهرسولمنأمانألهوأخذفأجارهسفيانأبافأخذ،العباسفلقيهما،الأخبار

حكيم.أسلماليومذلكصبيحةومن،كرهاليلتئذ

سأله،ثم،فأعطاه،سألهثم،الإبلمنمئةلمجي!اللهرسولوأعطاه،حنينا!ي!اللهرسولمعوشهد

ومن،فيهلهبوركنفسبسخاوةأخذهمنوإنه،خضرةحلوةالمالهذاإنياحكيم":لهقالثمفأعطاه

بالحقبعثكوالذي:حكيمفقال."يشبعولايأكلكالذيوكان،فيهلهيباركلمنفسبإشرافأخذه

عمروكذلك،فيأبىالعطاءعليهيعرضبكرأبوفكان،بعدهأحدايرزأفلم.شيئاأحدابعدكأرزأ)5(لا

الزبيرمات،الناسأغنىمنكانهذاومع.)6(المسلمينعليهفيشهد،فيأبىالعطاءعليهيعرضفكان

ألف.مئةعليهولحكيمماتيوم

.(24الترجمة)3/الكبيرتاريخه(1)

أسلمت.:إلىالمطبوعفيتحرفت)2(

حزامبنحكيمعن،عروةعن،شهابابنطريقمن،الإيمانفي()123ومسلم()1436رقمالبخاريأخرجه)3(

لهفقال؟شيءمنفيهاليهلالجاهليةفيبهاأتحنثكنتأمورأأرأيت:ع!يواللهلرسولقالأنهأخبره

.خير"منأسلفتمما"أسلمسر:ع!يةاللهرسول

.(94)3/السيرعلىالتعليقفيتنظرأخرىطرقوللحديث

مكة.قربموضع:"الظهرانمر"()4

منه.نقصولاشيئامالهمنأصابماأي:شيئأفلانارزأما:اللسانفي)5(

.(1)350رقمومسلم31()43رقمالبخاريرواه)6(
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رواية:وفي-ألفبمئةمعاويةمنبعدفباعها،الندوةودار)1(الرفادةأسلمحينبيدهكانوقد

المكارمذهبتأخيبنيا:حكيملهفقالط!؟قريشمكرمةبعت:الزبيرابنلهفقالط-دينارألفبأربعين

الجنة،فيدارابهاولأشترين،خمربزقالجاهليةفياشتريتهاإنيأخيبنيا،بالتقوىإلاكرمفلا

أحدايمكنونلاوكانوا،العدلطداربمنزلةلقريشكانتالداروهذه،اللهسبيلفيجعلتهاقدأنأشهدك

ذكره.سنةعشرةخمسوعمرهدخلهافإنهحزامبنحكيمإلاسنةالأربعينجاوزمنإلادخولهامن

.بكار)2(بنالزبير

مئةبعرفاتمعهوأوقف،شاةوألف،مجللةبدنةمئةفأهدىعاماحجحكيماأن:الزبيروذكر

م!ء)3(

وأهدىفأعتقهم،حزامبنحكيمعناللهعتقاءهؤلاء:فيهانقشقدالفضةأطوقةاعناقهمفيوصيف

عنه.اللهرضي.)4(الأنعامتلكجميع

غيروقيل()5(ستينسنة:وقيل،خمسينسنة:وقيل1،الصحيحعلىالسنةهذهفيحكيمتوفي

سنة.وعشرونمئةالعمرمنوله،ذلك

طويلا،فىهراعمرقدوكان،الفتحعامأسلم.جليلصحابي:العا!ري)6(العزىعبدبنخويطب

.)7(الحرمأنصابجددواالذينالنفرفيعمرجعلهولهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

طاقته،بقدرمالاإنسانكليخرجأنوذلك،الجاهليةفي-تتعاونأي-بهتترافدقريشكانتشيءالرفادة

يطعمونيزالونفلا،للنبيذوالزبيبوالطعامالجزرللحاجفيشترون،الموسمأيامعظيمامالأذلكمنفيجمعون

بنهاشمبالرفادةقاممنأولوكان،هاشملبنيوالسقايةالرفادةوكانت.الحجموسمأيامتنقضيحتىالناس

.(رفد:اللسان)الثريدلهشمههاشماوسمي،منافعبد

.354()صقريشنسبجمهرة

.الخادمأوالعبد:"الوصيف"

.356()صقريشنسبجمهرة

.طفيليسحاصرتينبينما

البخاريتاريخ)223(خليفةتاريخ)27(خليفةطبقات145()2/معينابنتاريخ454()5/سعدابنطبقات

حبانابنثقات158(،)4/33الفريدالعقد314()3/والتعديلالجرح)311(المعارف)3/127(الكبير

جمهرة(294)3/الحاكممستدرك243(ت)3/الكبيرالطبرانيمعجم(177)تالأمصارعلماءمشاهير69()3/

الغابةأسد(91)5/عساكرابنتاريخ(1411/)القيسرانيلابنالجمع993(1/)الاستيعاب()167العربأنساب

الإسلامتاريخ(183ورقة1/)التهذيبتذهيب(465)7/الكمالتهذيب287()7/دمشقتاريخمختصر75()2/

مغلطايإكمال144()1/الصحابةأسماءتجريد)1/791(الكاشف545()2/النبلاءأعلامسير)2/278(

)3/66(التهذيبتهذيب)2/354(الإصابة85()ورقةالسولنهاية251()4/الثمينالعقد503()1/ورقة

.(18)5/عسا!ابنتهذيب()99الخزرجيخلاصة

،أميالتسعةالعراقطريقومن،أميالثلاثةالتنعيمالغربطريقمنالحرموحد.حدوده:"الحرمأنصاب"

ميلا.عشرونالطائفطريقومن،أميالسبعةاليمنطريقومن
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فيوسعىالحديبيةوشهد.والأرضالسماءبينيومئذالملائكةورأى،المشركينمعبدرأشهدوقد

فأمر،مكةمنبالخروجلمجي!اللهرسولأمرااللذينهماوسهيلهوكانالقضاءعمرةكانفلما،الصلح

إلااللهويأبىبالإسلامأهمالمواطنهذهكلوفي:قال.أصحابهمنأحدوبمكةالشمستغربألابلالأ

الجاهلية-فيخليلاليوكان-ذرأبوفلحقني،وهربتشديداخوفأخفتالفتحزمنكانفلما.يريدما

لكجاروأنا،الناسوأوصلالناسأبرفإنهتخفلا:فقال،خائف:فقلت؟مالكحويطبيا:فقال

علمنيوقد،وعمربكرأبوومعهبالبطحاءوهو!ي!اللهرسولعلىبيفوقف،معهفرجعت،معيفاقدم

!؟"حويطب":قالذلكقلتفلما،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام:أقولأنذوأبو

بذلك،وسر"هداكالذيدلهالحمد":فقال،اللهرسولوأنكاللهإلاإلهلاأنأشهد،نعم:قلت

مئةحنينغنائممنوأعطاني،والطائفحنينامعهوشهدت.ألفأأربعينفأقرضته،مالأواستقرضني

بعير.

جاءهالحكمبنمروانعليهاوليولما،داربهاوله،فنزلهاالمدينةذلكبعدحويطبقدمثم

اجتمعثم.تفرقواثمعندهيتحدثونوجعلواعليهفسلموا،نوفلبنومخرمةحزامبنوحكيمحويطب

حتىالشيخأيهاإسلامكتأخر:لهفقال،فأخبره،عمرهعنمروانفسأله،اخريومأبمروانحويطب

يعوقنيذلككلمرةغيربالإسلامهممتلقدوالله،المستعانالله:حويطبفقال،الأحداثسبقك

واستحعىمروانفأسكت:قال!؟تابعاوتصير،محدثلدينابائكدينوتدعشرفكتضع:يقولأبوك

أسلم؟حينأبيكمنلقيكانماعثمانأخبرككانأما:حويطبقالثم.ليقالكانماعلىوندم

غما.مروانفازداد:قال

.عثماندفنشهدفيمنحويطبوكان

فيهيوما:حويطبفقال،الناسفاستكثرها،دينارألفبأربعينبمكةدارهمعاويةمنهواشترى

.!؟العيالمنخمسةلهرجل

جاهلئا.ريعأبمكةقريشأكثروكان،الإسلامحميدحويطبكان:الشافعيقال

فيحويطبومات.سنةستينالإسلاموفي،سنةستينالجاهليةفيحويطبعالش:الواقديوقال

.بالشامتوفي:غيرهوقال.سنةوعشرونمئةوله،بالمدينةالسنةهذه

بناللهعبدعن،عنهيزيدبنالسائبحديثمن)1(والنسائيومسلمالبخاريرواهواحدحديثله

عنرواهالزهريأنالإسنادهذالطائفومن(401)5/والنسائي(01)45رقمومسلم)7163(رقمالبخاريرواه)1(

وعمر.،السعديوابن،وحويطب،السائبواحدنسقفيالصحابةمنأربعة
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الصحابة،منأربعةفيهاجتمعلأنهالحديثغريبمنوهو،بتمامه)1(العمالةفيعمرعن،السعدي

عنهم.اللهرضي

)2()3(
.محزومبنعامربنعنكثةابن:يربوعبن

الإبل.منخمسين!ي!اللهرسولوأعطاه،حنيناوشهد،الفتحعامأسلم

.سعيدافسماه-أصرم:روايةوفي-صرمااسمهوكان

.)4(الحرمأنصاببتجديدعمرأمرهمالذينالنفرجملةفيوكان

.)5(البخاريرواه.فيهيعزيهعمرفأتاه،ذلكبعدبصرهأصيبوقد

مئةابنوهو-بمكة:وقيل-بالمدينةالسنةهذهفيمات:واحدوغير)6(وخليفةالواقديقال

ذلك.منأكثر:وقيل،سنةوعشرين

الخير.ومرة،الطيبمرة:لهويقال:)7(الهمدانيشراحيلبنمرة

وغيرهم.،مسعودوابن،وعلي،وعمر،بكرأبيعنروى

ركعة.أربعمئةصلىكبرفلما،ركعةألفوليلةيومكليصليكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

العامل.أجرة:"العمالة"

معبد.:إلىالمطبوعفيتحرف

المعارف(151ات)3/الكبيرالبخاريتاريخ)223(خليفةتاريخ)278(خليفةطبقات2(90)2/معينابنتاريخ

الحاكممستدرك(917)تالأمصارعلماءمشاهير(163ورقة/1)حبانابنثقات72()4/والتعديلالجرح)313(

الغابةأسد)7/182/ب(عساكرابنتاريخ)2/626(الاستيعاب)142(العربأنسابجمهرة094()3/

)2/928(الإسلامتاريخ)1/95(العبر111()11/الكمالتهذيب)01/16(دمشقتاريخمختصر104()2/

الصحابة0أسماءتجريد)1/892(الكاشف)2/542(النبلاءأعلامسير31()2/ورقةالتهذيبتذهيب

التهذيبتهذيب)4/588(الثمينالعقد)915(الهمياننكت001()2/ورقةمغلطايإكمال2347()1/ت

.(018)6/عساكرابنتهذيب(1/552)الذهبشذرات(441)الخزرجىخلاصة(4002/)الإصابة(499/)

.حدوده:"الحرمأنصاب"

.(1151الترجمة)3/الكبيرتاريخهفي

.(232)صتاريخه

الجرح)424(العجليثقات5()8/الكبيرالبخاريتاريخ(701ا)تخليفةطبقات(161)6/سعدابنطبقات

تهذيب287()8/السمعانيأنساب(161)4/الأولياءحلية754()تالأمصارعلماءمشاهير366()8/والتعديل

تذكرة303()3/الإسلامتاريخ74()4/النبلاءأعلامسير(1134/)الحديثعلماءطبقات(1316)ورقةالكمال

خلاصة26()صللسيوطيالحفاظطبقات)01/88(التهذيبتهذيب)3/116(الكاشف)1/67(الحفاظ

.317(2/)المفسرينطبقات)372(الخزرجي
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-نوراالمكانذلكصاروقد-المنامفيرئيماتفلما،جبهتهالترابأكلحتىسجدإنه:ويقال

.يموتونولاأهلهايظعنلادارفي:فقال؟منزلكأين:لهفقيل

.)3(الحارثبنرفاعةابن:)2(()1(عمروبنالنعيمانأ

بعدها.ومابدراشهد

أكثرمااللهلعنه:رجلفقال()4(ع!ي!النبيفيجلدهأالخمرفيبهيؤتىكانالذيهوإنه:ويقال

.")5(ورسولهاللهيحبفإنه،تلعنهلا":!واللهرسولفقال،بهيؤتىما

ص-)7(05)6("5ص

المؤمنين.أم،العامرئةالقرشية:رمعهبنتسوده

فلما-عمروبنسهيلأخي-عمروبنالسكرانعندقبلهوكانت،خديجةبعد!واللهرسولتزوجها

لعائشة،يومهاوتهبنسائهفييبقيهاأنفسألته،طلقهاإنه:ويقال،بطلاقها!ي!اللهرسولهمكبرت

لاا.()9128:النساءألآيةا*!وإغساضاأؤلنمثوزابغلهامنضافتأضأةوإن):تعالىاللهألزلو،وأبقاهامنهاذلكفقبل

.وزهادةوورععبادةذاتوكانت

منهاتسرعحدةفيهاأنإلا،سودةإلامسلاخهافيأكونأنأحبامرأةمامن:عائشةقالت

.الفيئة)9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.أمنسقط

366(،1/365)والتاريخالمعرفة932(،)328المعارف(394)3/سعدابنطبقات307(/1)هشامابنسيرة

دمشقتاريخمختصر351()5/الغابةأسد(1526)4/الاستيعاب(ه7.)8/والتعديلالجرح)045(الاشتقادتى

.(185)3/للكاندهلويالصحابةحياة8788()تالإصابة(916)26/

الحر.:إلىالمطبوعفيالحارثلفظةتحرفت

.ب،طمنسقط

عمر.حديثمن0678()رقموالبخاري،عامربنعقبةحديثمن)6775(رقمالبخاريانظر

خطأ.وهوبن:المطبوعفي

المعارف901(،)05الصغيرالتاريخ)6/942(أحمدمسند)335(خليفةطبقات52()8/سعدابنطبقات

الغابةأسد14()9/هالأصولجامع)4/793(ماكولالابنالإكمال)4/1867(الاستيعاب284(،)133

428()3/الكاشف265()2/النبلاءأعلامسير66()2/الإسلامتاريخ(3916)ورقةالكمالتهذيب(157)7/

شذرات)294(الخزرجيخلاصة426()12/التهذيبتهذيب)12/323(الإصابة246()9/الزوائدمجمع

.(2267/)لكحالةالنساءأعلام(2هوه1/917)الذهب

صحيح.حديثوهو2()135رقمداودأبورواه

نأتمنتفكأنها،الجلد:"والمسلاخ".لضرتهانوبتهاهبتهاجوازباب:الرضاعفي)1463(مسلمأخرجه

وطريقتها.هديهامثلفيتكون
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بنعمرخلافةاخرفيتوفيت:خيثمةأبيابنوقال!،السنةهذهفيوفاتهاالجوزيابنذكر

أعلم.فالله،الخطاب

وكمللديرخيللعسنةخلت5ث!

وكان،زيادبناللهعبيدعليهاوولىالبصرةعنغيلانبن12(عمروبنأاللهعبدمعاويةعزل!فيها

له:فقالواإليهقومهفجاء،يدهبقطعفأمر،ضبةبنيمنرجلفحصبه،الناسيخطبكانأنهعزلهسبب

بنبحجرفعلمانظيروبقومهبهفعلالصنيعهذافيصاحبنايدقطعتأنكالمؤمنينأميربلغمتىإنه

معاويةجاؤواثم،حيناعندهمفتركوه،لهمفكتب،شبهةفييدهقطعتأنككتابالنافاكتب،عدي

الدية،ولكننوابيمنالقودإلىسبيللا:قال!،منهفأقدناشبهةفيصاحبنايدقطعنائبكإن:لهفقالوا

فذكروا،تريدونمناختاروا:لهموقال!،غيلانابنعنهموعزل!22(المال!بيتمنأالديةفأعطاهم

علىزيادابنفاستخلف،فولاه،زيادبناللهعبيدأخيابنعليكمأوليولكن،لا:فقال!،رجالا

.البلادمنشيئايفتحولميغزفلم،زرعةبنأسلمخراسان

وولى،العبديأذينةابنوولىعزلهثم،أوفىبنلزرارةقضاءهافولىالبصرةإلىزيادابنوجاء

.حصن)3(بناللهعبدشرطتها

المدينة.نائبالحكمبنمروانالسنةهذهفيبالناسوحج

.الفهريقيسبنالضحاكعليهاوولى،الكوفةعنأسيدبنخالدبناللهعبدمعاويةعزل!وفيها

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيمنذكر

.مخزومبنعمربناللهعبدبنأسدبنمنافعبد:)4(الأرقمأبيبنالأرقم

معهأسلمومن!ي!اللهرسول!إليهايأويللمسلمينكهفادارهوكانت-سبعةسابع:يقال!-قديماأسلم

)1(

)2(

)3(

)4(

.طفيليس

.طفيليس

الحصين.:طفي

الجرح)2/46(الكبيرالبخاريتاريخ)3/417(أحمدمسند)21(خليفةطبقات)3/242(سعدابنطبقات

(255)3/الحاكممستدرك284(1/)الكبيرالطبرانيمعجم(162)تالأمصارعلماءمشاهير35(9)2/والتعديل

(132)2/الإسلامتاريخ(947)2/النبلاءأعلامسير74(/1)الغابةأسد(1131/)الاستيعاب(1)17الاستبصار

.2(1/56)الذهبشذرات(926/)13العمالكنز(1/04)الإصابة(1/61)العبر
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موسىأمالخيزرانلامرأتهفوهبها،للمهديذلكبعدفيماصارتوقد،الضفاعندوكانت،قريشمن

لغيرها.صارتثم،بهافعرفتوجذدتهافبنتها،الرشيدوهارونالهادي

المشاهد.منبعدهاومابدرأالأرقمشهدوقد

بضعوله،عنهمااللهرضيبهأوصىوقاصأبيبنسعدعليهوصلى،السنةهذهفيبالمدينةومات

سنة.وثمانون

بفصاحتهيضربالذي،الوائليالباهلي)2(الأحببنشمسعبدابن:)1(إياسبنزفربنسحبان

بنقيسبنسعدبنأعصربنمالكبنمعن)3(ابنهو:ووائل.وائلسحبانمنأفصح:فيقالالمثل

بنتباهلة:وهي،ولدهاإليهاينسب،أعصربنمالكامرأةوباهلة.نزاربنمضربنا/4(عيلان

.العشيرةسعدبنصعب

معاوية:فقال،فتكلممعاويةعلىوفدأنهبلغني،وائلبسحبانالمعروفسحبان:عساكرابنقال

.هذاعلىعساكرابنيزدولم.ذلكوغيرواللهإي:فقال؟الشيخأنت

المثليضرببليغاوكان:قالثم،ذكرناكما"المنتظم"كتابهفيالجوزيابننسبهوقد

عنه،بقصورهملعلمهمخرجوارأوهفلما،القبائلخطباءوعندهمعاويةعلىيومأدخل،بفصاحته

:سحبانفقال

خطيبهاأني،بعدأما:قلتإذاأننياليمانونالحيعلملقد

وأنتبهاتصنعوما:فقالوا،أوديمنتقيمعصاليانظروا:فقال،اخطب:معاويةلهفقال

منوتكلمفأخذها،وجلعزربهيخاطبوهوموسىبهايصنعكانما:فقال؟المؤمنينأميربحضرة

عليهبقيتوقدعنهفخرجمعنىفيابتدأولاتوقفولاسعلولاتنحنحما،العصرقاربتأنإلىالظهر

وتنبيه،وعظة،وتمجيدتحميدفيألسنا،أمامكالصلاة:فقال،الصلاة:معاويةفقال،فيهبقية

الجنأخطببل؟!وحدهاالعرب:قال،العربأخطبأنت:معاويةفقال؟!ووعيدووعدوتذكير

كذلك.أنت:قال،والإنس

)تهذيبه:عساكرابنتاريخ)1/924(الأمثالمجمع024()2/الفريدالعقد)273(الاشتقاق)611(المعارف)1(

.97()3/الزركليأعلام347(4/)الأدبخزانة(561)3/الأدببلوغ،()سحب:العربلسان،(665/

الأجب.:إلىالمطبوعفيتحرف2()

معد.:إلىالمطبوعفيتحرف)3(

.غيلان:إلىالمطبوعفيتحرف(4)
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إسحاقأبو،كلاببنزهرةبنمنافعبدبنأهيببنمالك)2(واسمه:)1(وقاصأبيبنسعد

توفيالذينالشورىأصحابالستةوأحد،بالجنةلهمالمشهودالعشرةأحد.الزهريالقرشي

.راضعنهموهو!يماللهرسول

أنهالصحيحفيعنهوثبت.سنةعشرةسبعأسلميومعمرهوكان:قالوا،قديماسعدأسلم

سابع)3(الإسلاملثلثوإنيأيامسبعةمكثتولقد،فيهأسلمتالذياليومفيأحدأسلمما:قال

)4(-
سبعه.

شجاعا،فارساوكان.)5(اللهسبيلفيبسهمرمىمنأولوهو.بعدهاومابدراوشهد،وهاجر

لمجحم.اللهرسولأمراءمن

الكوفة،علىعمراستنابهوقد،عمرأيامفيوكذلك،القدرجليلمعظماالصديقأيامفيوكان

وكانت،المدائنفتحالذيوهو.الدعوةمجابوكان.الأعاجمعنهاونفى،الكوفةكوفالذيوهو

ولكن،خيانةولاعجزغيرعنالكوفةعنعمروعزله.مطاعاسيداوكان.جلولاء)6(وقعةيديهبين

ثم،الكوفةعثمانولاهثم.الشورىأصحابالستةفيذكرهوقد،ذلكفيلعمرظهرتالتيللمصلحة

عنها.عزله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)223(خليفةتاريخ(126،)15خليفةطبقاتوغيرها()263قريشنسب(612/و137)3/سعدابنطبقات

(018)العجليثقاتوغيرها(199/)الصغيرالتاريخ(8091ت)4/الكبيرالبخاريتاريخ(1168/)أحمدمسند

علماءمشاهير(154ورقة)1/حبانابنثقات)4/39(والتعديلالجرح)215(البلدانفتوح)241(المعارف

عساكرابنتاريخ)1/144(بغدادتاريخ)2/606(الاستيعاب)1/29(الأولياءحلية.ا()تالأمصار

دمشقتاريخمختصر2(113/)واللغاتالأسماءتهذيب366()2/الغابةأسد(01)9/الأصولجامع(ب66/)7/

الحفاظتذكرة29()1/النبلاءأعلامسير84()1/الحديثعلماءطبقات903(1/)0الكمالتهذيب025()9/

تجريد028(1/)الكاشف(11ورقة)2/التهذيبتذهيب281()2/الإسلامتاريخ(1/04)الإسلامدول22(/1)

537()4/الثمينالعقد(531)9/الزوائدمجمع(1)55الهمياننكت(1/06)العبر2272(ت/1)الصحابةأسماء

)5(الحفاظطبقات(1/471)الزاهرةالنجوم(483)3/التهذيبتهذيب(016)4/الإصابة03(1/4)النهايةغاية

ابنتهذيب(1/256)الذهبشذرات(212/)13العمالكنز()135الخزرجيخلاصة(1/502)المحاضرةحسن

.(59)6/عساكر

.وقاصأبياسميعني

.)3727(البخاريرواه

.(54)12رقمالبخاريرواه

.63()صقتيبةلابنالأوائل

وخبر.بالعرا!تىاليومجلولاءوموضع.للمسلمينفيهاالنصروكاناهـ،6سنةكانت،الوقيعةجلولاءوتسمى

الشرقيةالخلافةوبلدان)4/156(البلدانمعجمفيوأيضأ.بعدهاوما24()4/الطبريتاريخفيالوقعةهذه

.87()ص
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عمروابنوقاصأبيبنسعدشهد:قالديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانعن:الحميديوقال

الحكمين.يومالجندلدومة

الإمارةيتنازعونالناس:فقالإبلهفيمعتزلوهوإليهجاءعمرابنهأن(")1مسلمصحيح"فيوثبت

التقيالغنيالعبديحباللهإن":يقولع!ي!اللهرسولسمعتإنيبنييا:فقال؟!هاهناوأنت

."الخفي

عميا:فقالجاءهوقاصأبيبنعتبةبنهاشمأخيهابنأنالعلمأهلبعضوذكر:عساكرابنقال

ضربتإذاواحداسيفاسيفألفمئةمنأريد:فقال،الأمربهذاالناسأحقيرونكسيفألفمئةهاهنا

منالمؤمنيعرفسيفاأريد:قالأو1.قيالكافربهضربتوإذا،شيئافيهيقطعولميؤذهلمالمؤمنبه

.()2(أؤذيهلاحتىغيره

وقاصأبيبنسعدأنعمروبنزكرياحدثني،جريجابنعن()3(معمرعنا:الرزاقعبدوقال

سعدسألهومافبايعه:غيرهوقال.ويفطر)4(الصلاةيقصررمضانشهرعندهفأقام،معاويةعلىوفد

.إياهأعطاهإلاشيئا

بنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،عليةبنإسماعيلحدثنا،زهيرحدثنا:)5(يعلىأبووقال

جمعوما،المشركينفياللهسبيلفيبسهمرمىرجللأولإني:سعدقال:قالحازمأبي

."وأميأبيفداكارم":يقولسمعتهولقد،قبليلأحدأبويه!واللهرسول

:يقولمالكبنسعدسمعتقيسعن،إسماعيلحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمد)6(وقال

وهذاالحبلةورقإلانأكلهطعامومالنانغزوكناولقد،اللهسبيلفيبسهمرمىالعربلأولإنيوالله

لقد،الدينعلىتعزرنيأسدبنوأصبحتثم،خلطمالهالشاةتضعكماليضعأحدناإنحتىالسمر)7(

عملي.وضلإذاخبت

به.خالدأبيبنإسماعيلعنواحدوغيرووكيعشعبةرواه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الزهد.في(2)659رقم

فقط.(أ)منحاصرتينبينما

.()بو()طفيليس

.(1435)برقمالرزا!تىعبدأخرجه

صحيح.وإسناده752(رقم2/)مسندهفي

.)6692(رقمومسلم54()12رقموالبخاري(1/186)أحمدمسندفيهو

البادية.شجرمننوعان:"والسمرالحبلةورق"
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بنسعيدعن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن()1(سعيدبنيحيىأحدثنا:أحمدالإماموقال

."أحديومأبويه!يىاللهرسولليجمع":قالسعدعن،المسيب

.الأنصاريسعيدبنيحيىعن،شعبةعن،()2(غندرعنأيضاأأحمدورواه

.()3(الأنصارييحيىعنواحدوغيرالليثرواهوقدأ

سعد.عن،المسيببنسعيدعنواحدغيرورواه

أبيه.عن،سعدبنعامرحديثمنالناسورواه

.(")4الحزورالغلاموأنتارم:فقال":روايةوفي."وأميأبيفداك":الرواياتبعضوفي

سمعت،شدادبناللهعبدعن،إبراهيمبنسعدعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)د(وقال

أحد:يوملهيقولسمعتهفإني،مالكبنسعدإلابأبويهأحدايفدي!ي!اللهرسولسمعتما:يقولعليا

."وأميأبيفداكسعدارم"

به.إبراهيمبنسعدعن،مسعرعننعيمأبيعن)6(البخاريورواه

إبراهيم.بنسعدعن،شعبةورواه

عن،المسيببنسعيدعن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن،واحدوغيرعيينةبنسفيانورواه

.فذكره،طالبأبيبنعلي

سعداللهسبيلفيبسهمرمىالناسأول:قالسمرةبنجابرعن،خالدأبيعن:الأعمشوقال

عنه.اللهرضي

الذيالمهاجرابنةأنا:تقولسعدبنتعائشةسمعأنهأيوبعن،معمرأخبرنا:الرزاقعبدوقال

بالأبوين.!ي!اللهرسولفداه

أرميرأيتنيلقد:قالأبيهاعن،سعدبنتعائشةعن،)7(نابلبنتعبيدةحدثتني:الواقديوقال

ملك.أنهظننتذلكبعدكانلماحتى،أعرفهلاالوجهحسنأبيضرجلعليفيردهأحديومبالسهم

صحيح.وإسناده(018)1/أحمدمسندفيوهو،أمنسقط()1

جعفر.بنمحمدهو:وغندر(174)1/أحمدمسندفيوهو،آمنسقط)2(

.بمنسقطحاصرتينبينما)3(

.وقوياشتدإذاالغلام:"الحزور"(4)

صحيح.وإسناده(1124/)أحمدمسند)5(

.(04)58رقمالبخاري)6(

.وغيره(437/)12التهذيبتهذيب.تصحيفوهونابلبنعبيدةحدثني:ط،أفي)7(
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عناأبيهعن،سعدبنإبراهيمحدثنا،الهاشميداودبنسليمانحدثنا:أحمدالإماموقال

،)1(ء رجلينأحديوميسارهوعنلمجيواللهرسوليمينعنرأيتلقد:قالوقاصأبيبنسعدعنبيه

بعد.ولاقبلرأيتهماما،القتالكأشذعنهيقاتلانبيضثيابعليهما

-عونأبيابنجدالواحد)3(-عبدعن،اللهعبدأبيبنإسحاق،)2(أبوأحدثني:الواقديورواه

يمينه،عنأحدهما!اللهرسولعنيقاتلانبديىيومرجلينرأيت:قالسعدعن،سعدمولىزيادعن

.(4)وجلعزاللهظفرهبمامسرورامرةذاوإلىمرةذاإلىينظرلأراهوإني،يسارهعنوالاخر

وقاصأبيبنسعدرأيتلقد:قالمسعودابنعن،علقمةعن)5(،إبراهيمعن:الأعمشوقال

للراجل.الفارسقتالبدريوميقاتل

أنااشتركت:قالأبيهعن،مسعودبناللهعبدبن)6(عبيدةأبيعن،إسحاقأبيعن:سفيانوقال

.بشيءوعمارأناأجئولم،بأسيرينسعدفجاء،الغنيمةمنأصبنافيمابدريوموعماروسعد

بات:عائشةقالت:يقولربيعةبنعامربناللهعبدسمعأنهسعيدبنيحيىعن:مالكوقال

ذإكذلكنحنفبيثما:قالت"الليلةيحرسنيصالحأرجلاليت":قالثمليلةذاتأرقأ!يماللهرسول

أحرسكجئتوقاصأبيبنسعدأنا:قال؟"هذامن":اللهرسولفقال،السلاحصوتسمعنا

.غطيطه)7(سمعتحتى!يماللهرسولفنام:قالت،اللهرسوليا

سعيد.بنيحيىحديثمن)8(أخرجاه

.نامثم!يماللهرسوللهفدعا:روايةوفي

صالحأبيعن،شدادبن)9(الحجاجعن،سعدبنرشدينحدثنا،قتيبةحدثنا:أحمدوقال

رقمومسلم4()540رقمالبخاريفيوهو،صحيحهـاسناده(171)1/أحمدمسندفيوهو،الأصولمنسقط()1

)6023(.

.المطبوعمنسقط)2(

العزيز.عبد:إلىالمطبوعفيتحرف)3(

.78(/1)الواقديمغازي(4)

خطأ.وهو،بنالمطبوعفي()5

خطأ.وهو،مسعودبناللهعبدعنعبيدةأبيعن:الأصلفي)6(

المرتفع.النائمصوت:"الغطيط")7(

سعد.فضائلباب:الفضائلفي2(014)ومسلم،الغزوفيالحراسةباب:الجهادفي)2885(البخاري)8(

خطأ.،الحجاجبنيحيى:المطبوعفي)9(
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رجلالبابهذامنيدخلمنأول":قالع!يواللهرسولأنالعاصبنعمروبناللهعبدعن،الغفاري

.)1(وقاصأبيبنسعدفدخل"الجنةأهلمن

،بصريالخرازالرقاشيقيسبن،)2(اللهعبدحدثنااالمثنىبنمحمدحدثنا:يعلىأبووقال

هذامنعليكميدخل":فقال!ي!اللهرسولعندجلوساكنا:قالعمرابنعن،نافععن،أيوبحدثنا

بنسعدفإذا،بيتهأهلمنيكونأنيتمنىوهوإلاأحدمنافليس:قال،"الجنةأهلمنرجلالباب

.طلع)3(قدوقاصأبي

منحدثني،شهابابنعن،عقيلأخبرني،حيوةأخبرني،وهبابنعن:حرملةوقال

منرجلعليكمالآنيطلع":فقالع!يواللهرسولعندجلوشنحنبينا:قالمالكبنأنسعن،أتهملا

فاطلع:قال،ذلكمثل!ي!اللهرسول:قالالغدكانإذاحتى،وقاصأبيبنسعدفاطلع"الجنةأهل

علىفطلع:قال،ذلكمثل!حماللهرسولقالالغدكانإذاحتى.الأولترتيبهعلىوقاصأبيبنسعد

غاضبتإني:فقال،)4(سعدإلىاالعاصبنعمروبناللهعبدثارع!يالهاللهرسولقامفلما.الأولترتيبه

أنس:قال.فعلتيمينيتنحلحتىإليكتؤوينيأنرأيتفإن،ليالثلاثعليهأدخلألافأقسمتأبي

إذاكانأنهغير،شيئاالليلةتلكيقمفلمالفجرمعكانإذاحتىليلةمعهباتأنهعمروبناللهعبدفزعم

يصبحثموأتمهالوضوءأسبغالمكتوبةصلىفإذا،الفجرمعيقومحتىوكبرهاللهذكرفراشهعلىانقلب

إلايقولأسمعهلمأنيغير،ذلكعلىيزيدلاوأيامهنليالثلاثفرمقته:عمروبناللهعبدقال.مفطرا

غضبأبيوبينبينييكنلمإنه:قلت،عملهأحتقروكدتالثلاثاللياليمضتفلما،خيرا

عليكميطلع":مجالسثلاثةفيمراتثلاثيقولذلكقبلع!يالهاللهرسولسمعتولكني،هجرولا

نلت،مالأنالبكفأقتديعملكماأنظرحتىإليكآويأنفأردت،أنتفاطلعت"الجنةأهلمنرجل

:قال.رأيتماإلاهوما:فقال؟!صاللهرسولقالمابكبلغالذيفما،عملكثيرلكأرفلم

منلأحدسوءأنفسيفيأجدلاأنيغيررأيتماإلاهوما:فقال،وليتحينفدعاني،فانصرفت

.)5(أطيقلاالتيوهيبكبلغتالتيهذه:قلت:قال.أقولهولا،شرالهأنويولا،المسلمين

فيثابتة.بالجنةوقاصأبيسعدبنوبشارة،سعدبنرشدينلضعفضعيفوإسناده222()2/أحمدرواه)1(

بالجنة.المبشرينالعشرةأحدوهو،صحيحةأحاديث

.()بو(أ)منسقط2()

إلايعرفولا،عليهيتابعولا،محفوظغيرحديثهأيوبعن،الرقاشيقيسبناللهعبد:الضعفاءفيالعقيليقال)3(

...هذاحديثهأوردثم.به

فقط.(أ)من(4)

ليسوسعدالأنصارمنالرجلأنوفيه،أيضاأنسحديثمن(أآآ)3/أحمدمسندفيوهو،ضعيفوإسناده)5(

.بمعناهوهو،أحمدمسندفيصحيحوالحديث،قرشيهوبل،أنصاريا
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فذكر،أبيهعن،سالمعن-الزبير11(ال!أمولى-ديناربنعمروعن،المريصالحرواههكذا

مالك.بنأنسروايةمنمثله

سعدعن،أبيهعن،شريحبنالمقدامعن،الثوريسفيانطريقمن2((إمسلمصحيح"فيوثبت

أناستةفينزلت521:ا!لشامأمهووتج!هويرلدونوألعشىبأتغدوةربهصيذعونألذينتطردولا):تعالىقولهفي

منهم.مسعودوابن

81:العخكبوتأ!هولطغهمافلاعغلهءلكليشمابىلتشركجهداكوإن):فياللهأنزل!:روايةوفي

مئةلككانتلوواللهتعلمين:سعدلهافقال!،أياماوالشرابالطعاممنأمهامتنعتأسلملماأنهوذلك

تأكليفلاشئتوإن،واشربيفكليشئتإن،لشيءهذادينيتركتمانفسانفسافخرجتنفس

الاية.هذهفنزلت31(أكلتذلكرأتفلماأتشربيولا

.زيد)5(بنسعيدحديثمن4(الصحيحفيفثبتبالجنةللعشرةالشهادةحديثوأما

منهم.وقاصأبيبنسعدذكر64(حراقصةفيهريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلحديثمنوجاء

فأقبلع!ج!اللهرسول!معكنا:قال!جابرعن،الشعبيعن،مجالدعن:واحدوغيرهشيموقال

.7(الترمذ!برواه."خالهامرؤفليرني،خاليهذا":!ي!اللهرسول!فقال!،سعد

حدثنا،الضحاكبنالوهابعبدحدثنا،التستريإسحاقبنالحسينحدثنا:8(الطبرانيوقال

ذإ!اللهرسول!معكنا:قال!جابرعن،التميميماعزعن،عمروبنصفوانعن،عياشبنإسماعيل

."خاليهذا":فقال!،سعدأقبل

نأ"أبيهعن،سعدبنعامرعن،الزهريعن،وغيرهمالكحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

مال!ذوإني!اللهرسول!يا:فقلت.بهاشتدوجعمنالوداعحجةعاميعودهجاءهع!ج!اللهرسول!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.طمنسقطت

سعد.فضائلباب:الفضائلفي24()13رقم

.طفيليس

تخريجه.فيسيأتيكما،الصحيحينفيليسفهو،بعينهكتاباوليس،الصحيحالحديثفي:يريدكأنه

صحيح.حديثوهو)3757(رقموالترمذي(644)9رقمداودوأبو(1/188)أحمدرواه

نأ:هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلعن،سعيدبنيحيىطريقمن)2417(مسلمأخرجه

وأصديقأونبيإلاعليكفما،حراء"اسكن:!ي!اللهرسولفقال،فتحرك،حراءجبلعلىكانءسيالهاللهرسول

عنهم.اللهرضي،وقاصأبيبنوسعدوالزبيروطلحةوعليوعثمانوعمربكروأبو!يوالنبيوعليهشهيد"

بنتآمنةوهي،زهرية!يوالنبيأملأن"خاليهذا":وقوله.سعدمناقبباب:المناقبفي)3752(برقم

صحيح.حديثوهو،وقاصأبيعمابنة،منافعبدبنوهب

.)323(برقمالكبيرمعجمهفي
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قلت:،لا:قال!؟اللهرسول!يافالشطر:قلت،لا:قال!؟ماليبثلثيأفأتصدق،ابنةإلايرثنيولا

،الناسيتكففونعالةتذرهمأنمنخيرأغنياءورثتكتذرأنإنك،كثيروالثلثالثلث:قال!؟فالثلث

حتى:روايةوفي-امرأتكفيفيتجعلماحتى،بهاأجرتإلااللهوجهبهاتبتغينفقةتنفقلنوإنك

فتعملتخلفلنإنك:فقال!؟أصحابيبعدأخلفاللهرسول!يا:قلت-امرأتكفمفيتضعهااللقمة

بكويضرأقوامبكينتفعحتىتخلفأنولعلك،ورفعةدرجةبهازددتإلااللهوجهبهتبتغيعملا

خولة"بنسعدالبائسلكن،أعقابهمعلىتردهمولاهجرتهملأصحابيأمضاللهم:قال!ثم.آخرون

.()1بمكةماتأن!ي!اللهرسول!لهيرثي

فذكرأبيهاعن،سعدبنتعائشةعن،أوسبنالجعدعن،سعيدبنيحيىعن،أحمد)2(ورواه

وأتمسعدااشفاللهم:وقال!وبطنهوصدرهوجههفمسحجبهتهعلىيدهفوضع":قال!:وفيه،نحوه

الساعة.حتىكبديعلىيدهبردأجدأنيإلييخيلزلتفما:سعدقال!."هجرتهله

فقال!:سعداعاد!اللهرسول!أنأبيهعن،رباحبنعليبنموسىحدثني:وهبابنوقال!

منأرقيكاللهبسم،أنتإلالهشنافيلاالشافيأنت،الناسملكالناسإله،الباسعنهأذهباللهم"

."دعوتهوأجب،سقمهواكشف،وجسمهقلبهأصحاللهم،وعينحسدمن،يؤذيكشيءكل

!صاللهرسول!قول!عنسعدبنعامرسألت:قال!الأشجبنبكرعن،عمروأخبرني:وهبابنوقال!

قومافقتل،العراقعلىسعدأمر:فقال!"آخرونبكويضرأقوامبكينتفعتبقىأنوعسى":لسعد

به.فانتفعوا،فتابوا،الكذابمسيلمةسجعسجعوا)3(كانواقوماواستتاب،فضرهمالردةعلى

،يزيد)6(بنعليحدثني،رفاعةبن)5(معانحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمد)4(الإماموقال!

فبكى،ورققنافذكرنا!ي!اللهرسول!إلىجلسنا:قال!أمامةأبيعن،الرحمنعبدأبيالقاسمعن

أعندي!سعديا"ا:!ح!اللهرسول!فقال!،متليتنييا:وقال!،البكاءفأكثروقاصأبيبنسعد

منطال!فما،خلقتللجنةكنتإن!سعديا"()7(قال!ثم،مراتثلاثذلكفردد؟"الموتتتمنى

."لكخيرفهوعملكمنحسنأوعمرك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الزهريكلاممنهو،بمكةماتأنع!يواللهرسوللهيرثي:وقوله()1628رقمومسلم()5912رقمالبخاريرواه

الفتح.فيذكرالحافظكما

صحيح.حديثوهو(1/171)مسندهفي

.قصدهعلىوسارواأشبهوه:فلانسجعسجعوا

ضعيف.وإسناده(267)5/مسندهفي

.معاذ:إلىطفيتحرف

زيد.:إلىطفيتحرف

المسند.منواستدركته،الأصولمنسقطحاصرتينبينما
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!ي!اللهرسولأن:سعدعنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلعن:وغيرهعقبةبنموسىوقال

."دعوتهوأجب،رميتهسدداللهم":قال

لسعد:يقول!لمجيماللهرسولسمعت:قالالصديقبكرأبيعن،قيسعن،بشيربنسيارورواه

."عبادكإلىوحببه،دعوتهوأجب،سهمهسدداللهم"

عن،حميدبنالهيثمعن-الدمشقيعائذبنمحمد:روايةوفي-عباسابنحديثمنوروي

اللهإن":فقال،دعوتييجيبأناللهادع!اللهرسوليا:قالسعداأن:وغيرهالمقدامعن،مطعم

له.فدعا،مطعمييطيبأناللهادع!اللهرسوليا:فقال"مطعمهيطيبحتىعبددعوةيستجيبلا

.أخذتحيثمنفيردها،زرعهفييجدهاالسنبلةمنيتورعسعدفكان:قالوا

فيثبتماذلكأشهرفمن،لهاستجيبإلابدعاءيدعويكادلا،الدعوةمجابسعدكانوقد

عمرإلىسعداشكواالكوفةأهلأن:)1(سمرةبنجابرعن،عميربنالملكعبدطريقمن"الصحيحين"

!ييهاللهرسولصلاةبهمأصليأنآلولاإنيأما:سعدفقال،يصلييحسنلا:قالواحتىشيءكلفي

.)3(إسحاقأبايابكالظنذاك:عمرفقال،الأخريين،)2(فيأوأحذفالأوليينفيأطيل

م!!واحتى،خيراأثنواإلامسجدأهليسألونلافجلعوا،الكوفةبمحالعنهيسألمنبعثقدوكان

فييسيرلاكانسعداإن:فقالقتادةبنأسامةسعدةأبولهيقالمنهمرجلفقام،عبسلبنيبمسجد

قامهذاعبدككانإناللهم:فقال،قولهسعدافبلغ.القضيةفييعدلولا،بالسويةيقسمولا،السرية

شيخاذلكبعدرأيتهفأنا:قال.للفتنوعرضه،بصرهوأعم،فقرهوأدم،عمرهفأطلوسمعةرياءمقام

شيخ:فيقول،ذلكفيلهفيقال،الجواريفيغمزالطريقفييقف،عينيهعلىحاجباهسقطتقدكبيرا

.فيها)4(فقتل،عبيدأبيبنالمختارفتنةأدركأنه:غريبةروايةوفي،سعددعوةأصابتهمفتون

بنسعدعن،شعبةحدثنا،مرزوقبنعمروحدثنا،القاضييوسفحدثنا:)5(الطبرانيوقال

جديد،قميصوعليها،زبراءلهايقاللسعدجاريةخرجت:قالالمسيببنسعيدعن،إبراهيم

)1(

)2(

)3(

)4(

سلمة.:إلىالمطبوعفيتحرفت

ويحذفهابالقراءةيخلأنهلا،الأوليينعنأقصرهما:يعنيالأخريينفيأحذف:وقوله.المطبوعمنسقطت

كلها.

الأخريين،فيويحذفالأوليينفييطولباب077()والبخاري(1/176،917،018)مسندهفيأحمدأخرجه

والعصر.الظهرفيالقراءةباب:الصلاةفي()453ومسلم

.(141-131)1/النبلاءأعلامسير

.3(0)9برقمالكبيرفي
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علىيدعوسعدفذهب،بالدزةعمرفتناوله،ليمنعهسعدوجاء،بالدرةعمرعليهافشد،الريحفكشفها

عمر.عنفعفا،منياقتص:وقالالدرةفناوله،عمر

مسعودابنفخاف،عليهيدعوأنسعدفهم،كلاممسعودوابنسعدبينكانأنه:أيضاوروي

.الهربفييشتدوجعل

يوميشهدفلمجراحأصابتهوقد،الناسعلىسعدكانالقادسيةيومكانلما:عيينةبنسفيانوقال

بجيلة:منرجلفقال-القادسيةفتح:يعني-الفتح

معصمالقادسيةببابوسعددينهأظهراللهأنترألم

أئم)1(فيهنليسسعدونسوةكثيرةنساءآمتوقدفأبنا

جميعا.يداهويبستفخرس،غرب)2(سهمفجاء،ولسانهيدهاكفنااللهم:سعدفقال

ابنعن،جابربنقبيصةعن،عميربنالملكعبدعن،عمربنوسيفالبكائيزيادأسندوقد

إليهم.ليعذرظهرهفيالقروحمنبهماالقومفأرىسعدخرجثم:وفيه،مثلهفذكر..عمر)3(

ينته،فلم،سعدفنهاه،عليمننالرجلأأنسعدبنمصعبعن،بلحأبيعن:هشيموقال

فتخبطه.ناد)5(بعيرجاءحتى،)4(برحفماأعليهاللهفدعا،ينتهفلم،عليكأدعو:سعدفقال

منرأسهفأدخل،رجلعلىعكوفاجماعةرأىسعداأن:سعدبنعامرعن:اخرجهومنوجاء

فقال،عليكأدعو:فقال،ينتهفلم،ذلكعنفنهاه،والزبيروطلحةعليايسبهوفإذا،اثنينبين

رفعثم،ركعتينوصلىفتوضأ،فلانآلدارفدخل،سعدعنهفانصرف!؟نبيكأنكتتهددني:الرجل

قدوأنه،الحسنىسابقةمنكلهمسبقتقدأقواماسبقدالرجلهذاأنتعلمكنتإناللهم:فقاليديه

شيءيردهالافلانآلدارمننادةبختية)6(فخرجت:قال.وعبرةآيةاليومفاجعله،إياهمسبهأسخطك

.ماتحتىتتخبطهتزلفلم،قوائمهابينفأخذته،عنهاالناسفافترق،الناسأضعافبيندخلتحتى

.إسحاقأبايادعاءكاللهاستجاب:يقولونسعدوراءيشتدونالناسرأيتفلقد:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

أعلاموسير(946)2/الأثيرلابنوالكامل264()9/مختصره،عساكرابنوتاريخ(1/44)الفريدالعقدفيالبيتان

.(151)1/النبلاء

راميه.لايعرفأي:"غربسهم"

.(1151/)السيرفيوكذلك،الأصولفيهكذا

.طفيليس

.شارد:"ناد"

الناقة.:"البختية"
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.نحوهفذكر..المسيببنسعيدعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادورواه

،الرزاقعبدحذثنا،القرشيالمنكدربنمحمدبنداودبنالحسنحدثني:الدنياأبيابنوقال

فلم،فنهاها،سعدعلىتطلعكانتامرأةأن:-عوفبنالرحمنعبدمولى-إ(اميناعن،أبيهعن

قفاها.فيوجههافعاد،وجهكشاه:فقال،يتوضأوهويومافاطلعت،تنته

تقاتللممالك:لهفقال،معاويةعلىسعددخل:قالبديلبناللهعبدعن:النواءكثيروقال

عرفتثم،عنيانجلتحتىراحلتيفأنخت،إخ)2(إخ:فقلتمظلمةريحبيمرتإني:فقال؟معنا

منطإلفنانوءان):تعالىقالولكن،إخإخاللهكتابفيليسإنه:معاويةفقال،فسرتالطريق

(9:است!!"ستأمهواللهأقرإلم!تفىءحتئتتغىالتىفمئلوالاخرىأعلىإضدلمحفمابغت!انبتحنهمافأضلحوأأقئتلواآتمؤمنين

قالرجلالأقاتلكنتما:سعدقال.الباغيةعلىالعادلةمعولا،العادلةعلىالباغيةمعكنتمافوالله

سمعمن:معاويةفقال."بعدينبيلاأنهغيرموسىمنهارونبمنزلةمنيأنت":!ي!اللهرسولله

وفي.عليأقاتلتلما!منهسمعتهلوإنيأما:معاويةفقال.سلمةوأموفلانفلان:فقال؟معكهذا

مأإلىقاماوأنهما،معاويةحجهاحجةفيبالمدينةوهمابينهماكانالكلامهذاأن:اخروجهمنرواية

خادمالكنتاليومهذاقبلهذاسمعتلو:معاويةفقال،سعدبهحدثبمافحدثتهما،فسألاها،سلمة

.أموتأويموتحتىلعلي

أعلم.والله،ضعف)3(هذاإسنادوفي

ديننا.إلىبيننامايبلغلمإنه:فقال،خالدوفيعليفييتكلمرجلاسمعأنه:سعدعنرويوقد

،النومأخذهالعاشرةإلىانتهىفلما،ليلةفيجوارتسععلىسعدطاف:سيرينبنمحمدوقال

توقظه.أنفاستحيت

لهقناعةلامنفإنه،بالقناعةفاطلبهشيئأطلبتإذابنييا:مصعبلابنهقالأنهالحسنكلامهومن

.الماليغنهلم

حجريفيأبيرأسكان:قالسعدبنمصعبعن،حرببنسماكعن:سلمةبنحمادوقال

نإ،الجنةأهللمنوإني،أبدايعذبنيلااللهإنوالله؟بنييايبكيكما:فقال،فبكيت،يقضيوهو

)1(

)2(

)3(

التنكبوجب...الحديثمنكر:22()3/المجروحينفيحبانابنقال،متروك،الزهريميناأبيبنميناهو

.237(/4)للذهبيالاعتدالميزانفيأيضأمترجم.روايتهعن

.ليبركالبعيرلزجرتقال:"إخ"

باب:المغازيفي(44)16رقمالبخاريأخرجه،صحيححديث"...هارونبمنزلةمنيأنت":حديثلكن

أيضأ.الصحابةفضائلفي2(04)4ومسلم،طالبأبيبنعليمناقبباب:الصحابةفضائلوفي،تبوكغزوة
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نفدتفإذا،بحسناتهمعنهمفيخففالكفاروأما.خالصاللهفاعملوا،بحسناتهمللمؤمنينيدينالله

.له)1(عملممنعملهثوابعاملكلليطلب:قال

فيهالقيتفإنيهذهفيكفنوني:فقالجبةبخلقدعاالوفاةسعدأحضرتلما:الزهريوقال

.اليوملهذاخباتهاوإنما،بدريومالمشركين

يقعقعشيءفإذا،أبولليلةفخرجت،العيششدةيصيبنابمكةع!ي!اللهرسولمعكنا:سعدوقالأ

ثمفسحقتها،حجرينبينوضعتهاثم،أحرقتهاثمفغسلتهافأخذتها،بعيرجلدقطعةفإذا،بوليتحت

.()2(ثلاثاعليهافقويتالماءمنعليهاوشربت،استففتها

عليهفصلى،الرجالأعناقعلىالمدينةإلىفحمل،المدينةخارجبالعقيقسعدوفاةوكانت

هذهفيذلكوكان،بالبقيعودفن،الصالحاتالباقياتالمؤمنينأمهاتعليهبصلاتهوصقى،مروان

قال.الصحيحعلىالثمانينجاوزوقد،الجمهورعليهالذيالمشهورعلى-وخمسينخمسسنة-السنة

،وفاةالأولينالسابقينالمهاجريناخركان:غيرهوقال.وفاةالعشرةآخروهو:المدينيبنعلي

نعيموأبومعشرأبووقال.خمسينسنةمات:عديبنالهيثموقال.أجمعينعنهماللهرضي

علىلنالحسنتوفىوفيها:3(قعنطوزاد،وخمسينثمانسنةسعدتوفى:المحزربنو!عنب .")3(1.

وخمسين.خمس!سنة-الأولوالصحيح.سلمةوأئموعائشة

.(بالسواد)يخضب،الجسدأشعر،أفطس،الكفين(شثن)4،غليظا،قصيراسعدوكان:قالوا

ألفا.وخمسينألفبمئتيميراثهوكان

،الشامودخل،الرضوانبيعةوشهد،أحدمشاهدهأول:)6(الأوسيالأنصاريعبيدبنفضالة

.الدرداءأبيبعدمعاويةأيامفيبدمشقالقضاءوتولى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(471)3/سعدابنطبقات

الحلية.فينعيمأبوأوردهوقد.فقط(أ)منحاصرتينبينما

تحرفوقد(1/412)النبلاءأعلاموسير2(18)7/ماكولاابنإكمالفيوالخبر.مغيث:إلىالأصولفيتحرف

لذلك.فيتنبه،المحرزإلىالمحررفيه

الغليظ.:"الشثن"

ضعيف.وإسناده(694)3/الحاكمورواه

124()7/الكبيرالبخاريتاريخ)492(المحبر)6/18(أحمدمسند546()تخليفةطبقات451()7/سعدابنطبقات

علماءمشاهير)7/77(والتعديلالجرح25(؟)3/القضاةأخبار341()1/والتاريخالمعرفة)1/911(الصغيرالتاريخ

عساكرابنتاريخ1262()3/الاستيعاب)2/17(الأولياءحلية)3/473(الحاكممستدرك933()تالأمصار

الكمالتهذيب027(2/؟)دمشقتاريخمختصر55(2/)1/واللغاتالأسماءتهذيب363()4/الغابةأسد(1/ب111/)4

التهذيبتذهيب327()2/الكاشف)3/113(النبلاءأعلامسير)1/58(العبر311()2/الإسلامتاريخ8915()ورقة

.2(1/52)الذهبشذرات)358(الخزرجيخلاصة267()8/التهذيبتهذيب2(60)3/الإصابة(ب/136)3/
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فيالجوزيابنوقال.وستينسبعسنة:غيرهوقال.وخمسينثلاثسنةمات:عبيدأبوقال

أعلم.والله،السنةهذهفيتوفي:"المنتظم"

.!اللهبرسولالناسأشبهكان:)1(المطلبعبدبنالعباسبنقثم

بها،فاستشهد()2(النهروراءممااسمرقندفتحوشهد.عليأيامفيالمدينةنيابةتولى

الله.رحمه

بنالعباسيومئذوأسر،وبدراالعقبةشهد.السلميالأنصارياليسرأبو:عمرو)3(بنكعب

!ص.اللهرسولمعالمشاهدمنذلكبعدماوشهد،المطلبعبد

.بدرأهلمنماتمناخروهو:غيرهوزاد.وخمسينخمسسنةمات:وغيره)4(حاتمأبوقال

يوماللهأظلهلهوضعأومعسراأنظرمن":يقولع!يواللهرسوللسمعتأشهد:اليسرأبوقالا

.،)5("ظلهإلاظللا

وخيسيرستلللنةخلتص5ث!

.مسعودبنالرحمنعبد:وقيل.الرومبأرضأميةأبيبنجنادةشتاففيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

البخاريتاريخ(46،701،)17المحبر(7391)تخليفةطبقات)27(قريشنسب367()7/سعدابنطبقات

علماءمشاهير(145)7/والتعديلالجرح65()3/الأشرافأنساب(142)1/الصغيرالتاريخ(491)7/الكبير

(427)2/الصحيحينرجالبينالجمع(4013)3/الاستيعاب()91العربأنسابجمهرة(174،)91الأمصار

(131)2/الإسلامتاريخ(1261)ورقةالكمالتهذيب(1/295/)واللغاتالأسماءتهذيب293()4/الغابةأسد

الثمينالعقد)1/138(الجنانمراة044()3/النبلاءأعلامسير61()1/العبر)3/157/ب(التهذيبتذهيب

.(1/572)الذهبشذرات)318(الخزرجىخلاصة36(1)8/التهذيبتهذيب(226)3/الإصابة(67)7/

فقط.(أ)من

22(0)7/الكبيرالبخاريتاريخ427()3/أحمدمسند)223(خليفةتاريخ(1)52خليفةطبقات581()3/سعدابنطبقات

الحاكممستدرك96()تالأمصارعلماءمشاهير165()7/والتعديلالجرح931()1/والتاريخالمعرفة)327(المعارف

332(6/و484)4/الغابةأسد)14/277/ب(عساكرابنتاريخ1322()3/الاستيعاب)163(الاستبصار(.هه)3/

مجمع)3/8(الكاشف61()1/العبر933()2/الإسلامتاريخ)2/537(النبلاءأعلامسير1(147)ورقةالكمالتهذيب

.256(/1)الذهبشذرات32(1)الخزرجيخلاصة35(1)8/الإصابة(437)8/التهذيبتهذيب316()9/الزوائد

.09(1الترجمة)7/والتعديلالجرح

جابرحديثباب:الزهدفي35()56مسلمأخرجهطويلحديثمنقطعةوهو.فقط(أ)منالحاصرتينبينما

اليسر.أبيوقصةالطويل
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.الحارثبنعياضالبروفي،)1(شجرةبنيزيدالبحرفيغزافيها:وقيل

.سفيانأبيبنعتبةبنالوليدبالناسوحج،رجبفيمعاويةاعتمروفيها

إلىسعيدفسار،زيادبناللهعبيدعنهاوعزل،خراسانبلادعثمانبنسعيدمعاويةولىوفيها

فيما-منهمجماعةمعهواستشهدكثيراخلقامنهمفقتل،سمرقندصغدعندالتركمعوالتقى،خراسان

المطلب.عبدبنالعباسبن-قثمقيل

بناللهعبيدبهاإن:فقال،خراسانيوليهأنمعاويةعفانبنعثمانبنسعيدسأل:جريرابنقالأ

يجارىلاالذيالمدىباصطناعهبلغتحتىورقاكأبياصطنعكلقدأما:لمعاويةسعيدفقال،زياد

وبايعت-معاويةبنيزيد:يعني-هذاعليوقدمت،بآلائهجازيتهولا،بلاءهشكرتفما،يسامىولا

به،الجزاءعلييحقفقدعنديأبيكبلاءأما:معاويةلهفقال.ونفساوأماأبامنهخيرلأناووالله،له

وأما.التشميرفيلنفسيبلائمولست،الأمورتكشفتحتىبدمهطلبتأنيلذلكشكريمنكانوقد

فإن،ينكرلافماأمهعلىأفكفضلوأما.!ي!اللهبرسولوأقربمنيخيزفأبوك،أبيهعلىأبيكفضل

رجالاليزيددحستالغوطةأنأحبمافوالله،عليهفضلكوأما.كلبمنامرأةمنخيزقريشمنامرأة

لهفقال.منهمإليوأحبخيرايزيدكانعثمانبنسعيدمثلرجالاملئتلوالغوطةأنيعني-مثلك

حربفولاه.فأعتبهفيئعليكعتبوقد،أمرهفينظرمنأحقوأنتعمكابن!المؤمنينأميريا:يزيد

مدينتهم،فيوحصرهموهزمهمفقاتلهم،التركمنالصغدأهلإليهفخرج،سمرقندفأتى،خراسان

لهم،يفولمبالترمذفأقام،عظمائهمأبناءمنيدهفييكونونغلاماخمسينرهناوأعطوهفصالحوه

.()2(المدينةإلىمعهالزهنبالغلمانوجاء

ذلكقبلعزمقدوكان،بعدهمنعهدهولييكونأنولدهليزيدالبيعةإلىالناسمعاويةدعاوفيها

علىقدمقدكانالمغيرةأن:الشعبيطريقمنجرير)3(ابنفروى،شعبةبنالمغيرةحياةفيهذاعلى

بلغفلما،العاصبنسعيدتوليتهاعلىوعزم،وضعفهلكبرهفأعفاه،الكوفةإمرةمنواستعفاهمعاوية

منالعهدولييكونأنأبيهمنيسألأنعليهفأشار،معاويةبنيزيدإلىفجاء،ندمكأنهالمغيرةذلك

منمعاويةذلكفأعجب،المغيرة:قال؟بهذاأمركمن:فقال،أبيهمنذلكيزيدفسأل،بعده

ذلك،توطيدفيالمغيرةسعىذلكفعند،ذلكفييسعىأنوأمره،الكوفةعملإلىورده،المغيرة

اللعبعلىوإقبالهيزيدلعبمنيعلملماذلكزيادفكره،ذلكفييستشيرهزيادإلىمعاويةوكتب

.سمرة:إلىالمطبوعفيتحرفت(1)

.03(036-5)5/الطبريتاريخفيوهو،بمنسقطبكاملهالخبر)2(

بعدها.وما3(10)5/تاريخهفي)3(
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فسار-لزيادأكيداصاحباوكان-النميريكعببنعبيدوهوذلكعنرأيهيثنيمنإليهفبعث،والصيد

تركهفإن()1(يقبلهولاأذلكيطلببألاعليهوأشار،زيادعنفكلمه،أولابيزيدفاجتمع،دمشقإلى

هذافيذلكتركعلىواتفقابأبيهاجتمعثم،ذلكمنيريدعمايزيدفانزجر،فيهالسعيمنلهخير

لولدهالبيعةوعقد،إليهوالدعاءليزيدذلكنظمفيمعاويةشرعالسنةهذهوكانتزيادماتفلما،الوقت

اللهوعبد،بكرأبيبنالرحمنعبدإلاالأقاليمسائرفيالناسلهفبايع،بذلكالآفاقإلىوكتب،يزيد

فلما،معتمرامكةإلىمعاويةفركب،عباسوابن،الزبيربناللهوعبد،عليبنوالحسين،عمرابن

منفكان،بانفرادهوتهذدهفأوعدهالخمسةهؤلاءمنواحدكلاستدعى-مكةمنمرجعه-بالمدينةاجتاز

بناللهعبدكلاماألينهموكان،الصديقبكرأبيبنالرحمنعبدالكلامفيوأجلدهمرداعليهأشدهم

،قعودوهمليزيدالناسوبايع،منبرهتحتحضووالخمسةوهؤلاءمعاويةخطبثم،الخطاببنعمر

الوفودوقدمت،البلادسائرفيليزيدالبيعةفاتسقت،وتوعدهمتهددهملماخلافايظهرواولميوافقوالم

فجلسا،،يزيديحادثأنمعاويةفأمره،قيسبنالأحنفقدمفيمنفكان،يزيدإلىالأقاليمسائرمن

ونخافكم،كذبناإناللهنخافإنا:فقال؟أخيكابنمنرأيتماذا:معاويةلهفقال،الأحنفخرجثم

،أردتبماأعلموأنت،ومخرجهومدخله،وعلانيتهوسره،ونهارهليلهفيبهأعلموأنت،صدقناإن

للأمة.تنصحأنوعليك،ونطيعنسمعأنعليناوإنما

أمرقويالحسنماتفلما،بعدهمنبالأمرللحسنعهدعليبنالحسنصالحلمامعاويةكانوقد

منفيهيتوسمكانولما،لولدهالوالدمحبةشدةمنوذاك،أهللذلكأنهورأى،معاويةعنديزيد

أنهيظنوكان،بأبهتهوالقيامالملكوترتيببالحروبومعرفتهمالملوكأولادوسيما،الدنيويةالنجابة

إني:بهخاطبهفيماعمربناللهلعبدقالولهذا،مقامهالمعنىهذافيالصحابةأبناءمنأحديقوملا

بايعتهكلهمالناسبايعهإذا:عمرابنلهفقال.راعلهاليسالمطيرةكالغنمبعديمنالرعتةأذرأنخفت

.الأطرافمجدعحبشياعبداكانولو

مكانيعني-مكانهيوليهأنمنهوطلب،عفانبنعثمانبنسعيديزيدولايتهفيمعاويةعاتبوقد

وقد،والشرفالمجدذروةبلغتحتىبكمعتنيايزللمأبيإن:قالفيماسعيدألهوقال-يزيدابنه

أمرفإنهإليأبيكإحسانمنذكرتماأما:لهفقال.ونفساوأماأبامنهخيروأناعليولدكقذمت

خيراكونكوأما،منهاخيرفهيكلبيةوأمهقرشيةوأمك،فحقأبيهمنخيراأبيككونوأما،ينكرلا

كلكم.منكمإليأحبيزيدلكانمثلكرجالاالغوطةإليملئتلوفوالله()2(منه

1(لر

2(لر

)أ(فقط.من

.أفيليسحاصرتينبينما
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فأتملذلكأهلأراهفيمالأنهوليتهأنيتعلمكنتإناللهم:خطبتهفييوماقالأنهمعاويةعنوروينا

وليته.مالهتتمفلاأحبهلأنيوليتهإنماأنيتعلمكنتوإن،وثيتهماله

ولدهايكونالتيالمرأةفيأصحابهفتكلم،ليلةسمرقدكانمعاويةأن:11عساكرابنالحافظوذكر

بهذهتكونبامرأةعرفتلووددت:معاويةفقال،نجيباولدهايكونالتيالمرأةصفةفذكروا،نجيبا

أميرياابنتي:قال؟ومن:قال.المؤمنينأميرياذلكوجدتقد:جلسائهأحدفقال؟!المثابة

أخرىامرأةخطبثم.حاذقاذكيانجيبافجاء،معاويةبنيزيدلهفولدت،معاويةفتزوجها.المؤمنين

النظارةفيهوفبينما،دارهجنبفيعندهفكانتيزيدأتموهجر،آخرغلامالهوولدتعندهفحظيت

:فقال.تسرحماوقبحاللهقئحها:امرأتهفقالت،تسرحهوهييزيدأمإلىنظرإذالأخرىامرأتهومعه

نإ:لهفقالولدهااستدعىثم،ذلكلكبينتأحببتوإن،ولدكمنلأنجبولدهاإنفوالله؟ولم

المؤمنينأميرمنأسأل:فقال.شئتمامنيفاطلبعليهتتمناهمالكيطلقأنلهعنقدالمؤمنينأمير

ثم.بذلكلكأمرناقد:معاويةفقال.الصيدفيمعييكونونورجالاوخيلاللصيدكلابالييطلقأن

؟هذاعنالوقتهذافيالمؤمنينأميريعفينيأو:يزيدفقال،لأخيهقالكمالهفقاليزيداستدعى

منعهدهوليأكونأن-المؤمنينأميرعمراللهوأطال-أسأل:فقال،حاجتكتسألأنلكبدلا:فقال

قالثم.ذلكإلىأجبتكقد:فقال.عامخمسمئةكعبادةالرعيةفييومعدلأنبلغنيفإنه،بعده

ولدها.علىيزيدفضلوتحققتفعلصت؟رأيتكيف:لامرأته

الصامت،بنعبادةامرأةالأنصاريةملحانبنتحرامأموفاةالسنةهذهفيالجوزيابنذكروقد

هيوكانت،عثمانخلافةفيأوعشرينسبعسنةتوفيتأنهاغيرهالعلماءيذكرلمالذيوالصحيح

والعجب.بقبرصوقبرها،هناكفماتتبغلتهاوقصتها)3(،قبرصدخلحينمعاويةمع()12وزوجها

ورؤياهبيتهافي!ي!النبيقيلولةفي"الصحيحين"فيالمخرجحديثهاترجمتهافيأوردالجوزيابنأن

نأسألتهوأنها،اللهسبيلفيغزاةالأسرةعلىالملوكمثلالبحرثبج)4(يركبونأمتهمنقومامنامهفي

:فقال،منهميجعلنيأناللهاح:فقالت،كذلكفرأىنامثم،لهافدعا،منهمتكونأنلهايدعو

تكنولم،وعشرينسبعسنةفيوذلكمعهمفكانتقبرصفتحواالذينوهم")15الأولينمنأنت،لا"

توفيوقد،أيوبأبوومعهمأمعاويةبنيزيدمعوخمسينإحدىسنةالرومبلادغزواالذينالاخرينمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يزيد.ترجمةضمن2(5)28/دمشقتاريخمختصر

.بمنسقطحاصرتينبينما

عنقها.وكسرتأوقعتها:"وقصتها"

ومعظمه.وسطه:"البحرثبج"

.(1)129رقمومسلم()2788رقمالبخاريرواه
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.(1()النبوةدلائلفيمقرراهذاذكرناوقد.القسطنطينيةسورمنقريبفقبره،هناك

،خيسيرسبحللمنةخلت5ث!

.الرومبأرضقيسبناللهعبدمشتىكانفيها

بنعتبةبنالوليدعليهاوولى،المدينةعنالحكمبنمروانمعاويةعزلشوالهاوفي:الواقديقال

الكوفةعلىوكان،المدينةإمرةإليهصارتلأنه،السنةهذهفيبالناسحجالذيوهو،سفيانأبي

.عثمانبنسعيدخراسانوعلى،زيادبناللهعبيدالبصرةوعلى،قيسبنالضحاك

ابنيوسهلعبادةأخووهو،الأوسيالأنصاريحنيفبنعثمانتوفيوفيها:الجوزيابنقال

حنيف.

صحبةوالزبيرطلحةقدمفلما،الكوفةعلىعمرواستنابه،بالعراقالسوادخراجلمساحةعمربعثه

وسلمهعليجاءفلما،بهومثلعينيهوأشفاروحواجبهلحيتهنتفتالإمارةدارتسليممنوامتنع،عائشة

:وقالعنهاللهرضيعليفتبسم،أمردبكواجتمعتلحيةذافارقتكالمؤمنينأميريا:لهقال،البلد

الله.عندذلكأجرلك

ضوءعليهاللهليردلهيدعوأنع!ي!اللهرسولسألالذيالأعمىحديث"السنن"و"المسند"فيوله

.)3(النسائيعنداخرحديثوله.)2(عليهاللهفرده،بصره

أعلم.والله،الجوزيابنسوىالسنةبهذهوفاتهأرخأحداأرولم

وخمسيرثيا!3للمنةخلت5!لم

.الرومأرضالخثعمياللهعبدبنمالكغزافيها

)1(

)2(

)3(

والحديث316()2/النبلاءأعلامسيرفيحرامأموترجمة.كلههذاتقدموقد:أفيعنهبدلاوردحاصرتينبينما

.هناكمخر!

وابن)59401(رقمالكبرىفيوالنسائي،الدعواتفي)3578(والترمذي)4/138(مسندهفيأحمدأخرجه

عن،المدنيجعفرأبيعن،شعبةعن،عمربنعثمانطريقمنكلهم...الصلاةإقامةفي)1385(ماجه

يعافيني،أناللهحا:فقالع!ي!النبيأشىالبصرضريررجلا"أن:حنيفبنعثمانعن،ثابتبنخزيمةبنعمارة

وضوءهفيحسنيتوضأأنفأمره:قال.فادعه:قال.لكخيرفهوصبرتشئتوإن،دعوتشئتإن:فقال

فيربيإلىبكتوجهتإنييامحمد.الرحمةنبيمحمدبنبيكوأتوجهأسألكإنياللهم:الدعاءبهذاويدعو

.قالكماوهوصحيححسن:الترمذيوقال."فيفشفعهاللهم.لتقضىهذهحاجتي

التصاوير.عنالنهيفيهو()7659رقمالكبرىفيالنسائيرواه
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وقيل:.أميةأبيبنجنادةالروموبلادالبحرغزابل:وقيل01البحرفيشجرةبنيزيدقتلوفيها

الجهني.يزيدبنعمروالرومبأرضشتاإنما

.سفيانأبيبنعتبةبنالوليدفيهابالناسوحج:ا)1(والواقديمعشرأبوقال

وأمأالحكمأمابن-الثقفيربيعةبنعثمانبناللهعبدبنالرحمنلعبدالكوفةمعاويةولىوفيها

بنزائدةشرطتهعلىا)2(الحكمأمابنفولى،قيسبنالضحاكعنهاوعزل-معاويةأختهيالحكم

السلمي،ظبيانبنحيانالوقعةهذهفيرئيسهموكان،الحكمأمابنأيامفيالخوارجوخرجت.قدامة

منفأخرجوه،الكوفةأهلفيالسيرةأساءالحكمأمابنإنثم.جميعأالخوارجفقتلواجيشأإليهمفبعث

فولاه،منهاخيرأمصرالأولينك:فقال،ذلكلهفذكر،معاويةخالهإلىفرجع،طريداأظهرهمبين

خالكإلىارجع:لهفقالمصرمنمرحلتينعلى)3(حديجبنمعاويةتلقاهإليهاسارفلما،مصر

مأابنفرجع،الكوفةأهلمنإخواننافيسيرتكوفينافيهافتسيرتدخلهاندعكلافلعمري،معاوية

الحكمأمأختهعندهوجدعليهدخلفلما،معاويةعلىوافداحديجبنمعاويةولحقه،معاويةإلىالحكم

بنمعاويةهذا،بخبخ:قالمعاويةراهفلما-مصروأهلالكوفةأهلطردهالذيالرحمنعبدأموهي-

حديج:بنمعاويةفقال،)4(تراهأنمنخيربالمعيديتسمع،بهمرحبالا:الحكمأمفقالت،حديج

ابنكيليأنأردت،أنجبتفماوولدت،أكرمتفماتزوجتلقدواللهأما،الحكمأميارسلكعلى

لضربناهفعلولو،ذلكليريهاللهكانفما،الكوفةأهلمنإخواننافيساركمافينافيسيرعليناالفاسق

كفي.:فقالمعاويةإليهافالتفت-معاويةيعني-الجالسذلككرهوإن،رأسهمنهيطأطئضربا

غريبةقصة

مأابنمعقصةلهجرتعذرةبنيمنشاباأنوهو.بسنده"المنتظم"كتابهفيالجوزيابنذكرها

إذا)6(السماطعلىيوماهوبينمامعاويةأن:وملخصهاا)5(السنةهذهفيالكوفةعلىوالوهوأالحكم

معاويةفاستدناه،سعادزوجتهإلىالتشوقمضمونهشعرافأنشده،يديهبينمثلقدعذرةبنيمنشاب

وغنم،إبلليوكان،ليعمبابنةمزوجاكنتإني!المؤمنينأميريا:فقال،أمرهعنواستحكاه

)2(

)3(

)4(

)6(

.3(90)5/الطبريتاريخفيوالخبر.آمنسقطحاصرتينبينما

.بمنسقطحاصرتينبينما

خديج.:إلىالأصولمنموضعغيرفيتصحف

.(131-1/912)للميدانيالأمثال!مجمع.مرآهمنخيرخبرهلمنيضربمثل،...بالمعيديتسمع:قولها

فقط.بمنحاصرتينبينما

صفهم.:القوموسماط.السماطينبينفوقف:دمشقتاريخمختصرفي
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وبلغه-الحكمأمابن-بالكوفةعاملكإلىوشكانيأبوهاعنيرغببيديماقلفلما،عليهاذلكفأنفقت

الافعشرةعاملكأعطاهعدتهاانقضتفلما،طلقتهاأنعلىوحملني،الحديدفيفحبسني،جمالها

وسند،المكروبالملهوفالمحزونغياثوأنتالمؤمنينأميرياأتيتكوقد،بهافزوجهدرهم

يقول!:وأنشأبكىثم؟فرجمنفهل،المسلوب

شرارفيهاوالنارنارمنيالقلبفي

اصفرارفيهواللوننحيلمنيوالجسم

مدرارفدمعهابشجوتبكيوالعين

يحار)1(الطبيبفيهعسيودام!والحب

اصطبارعليهفماعظيمافيهحملت

نهارنهاريولابليلليليفليس

قولابطلاقهاويأمرهعليهويعيبهذلكعلىيؤنبهالحكمأمابنإلىوكتب،معاويةلهفرق:قال!

ثمسنةوبينهابينيخلىالمؤمنينأميرأنوددت:وقال!الصعداءتنفسمعاويةكتابجاءهفلما،واحدا

الرسول!وجعل.نفسهتجيبهولاذلكعلىيقدرفلاطلاقهاعلىنفسهيؤامروجعل،السيفعلىعرضني

بينوقفتفلما.معاويةإلىالوفدمعوسيرها،عنهوأخرجهافطلقها،يستحثهبالكتابعليهوردالذي

ودلالا،جمالاوأكملهم،كلاماوأحلاهم،الناسأفصحفإذااستنطقهافلما،جميلامنظرارأىيديه

رأسيبينفرقتإذا،نعم:قال!؟الرغبةبأفضلعنهاسلومنهل!أعرابييا:عمهالابنفقال!

يقول!:أنشأثم،وجسدي

بالنارالرمضاءمنكالمستغيثبيتضربوالأمثال!تجعلنيلا

وتذكارهمفيويصبحيمسيمكتئبحيرانعلىسعاداردد

إسعارأيمنهالقلبوأسعرقلقمثلهماقلقشفهقد

وأحجاررمسفيأغيبحتىمحبتهاأنسىلاواللهوالله

صبارغيرعنهاالقلبوأصبحبهاالفؤادهاموقدالسلوكيف

:تقولفأنشأت،الحكمأمابنوبينوبينكبينينخيرهافإنا:معاويةفقال

اليسارمننقصفيوكانأطمار)2(فيأصبحوإنهذا

المعنىيختلإذ:فظيعتحريفوهذاعبرذاوالحب:يليكماالمطبوعةالنسخفيالبيتهذامنالأولالشطرورد()1

.الوزنيستقيمولا

الخلق.الثوبوهو،طمرجمع:"والأطمار".إطار:إلىالمطبوعفيتحرفت2()
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والدينارالدرهموصاحبوجاريأبيمنعنديأحب

النارحرغدرتإذاأخشى

بهازوجهعدتهاانقضتولما،ووطاءومركبدرهمالافبعشرةلهوأمرمعاويةفضحك:قال

.()1مطولةكثيرةأشعارامنهاحذفنا.إليهوسلمها

وجماكثيراخلقامنهمفقتل،والخوارجزيادبناللهعبيدبينطويلةفصولالسنةهذهفيوجرت

أمرهم.فيمقداماكأبيهصارماوكان،اخرينمنهموحبس،غفيرا

:العامهذافيالأعيانمنتوفيمنذكر

القرشيئعبدمنافبنشمسعبدبنأمية()3(بنالعاصبنسعيدأابن:)2(العاصبنسعيد

.الأموي

عمروكان،عفانبنعثمانحجرفيسعيدونشأ،طالبأبيبنعليقتله،كافرابدريومأبوهقتل

جدهوكان.المشهورينوالأجوادالمسلمينساداتمنوكان.سنينتسع!ي!اللهرسولماتيومسعيد

اعتمإذاكانلأنه،التاجذو:لهيقال،قريشفيرئيسا)4(-أحيحةبأبيويكنى-العاصبنسعيد

له.إعظامايومئذأحديعتملا

لفصاحته.المصاحفيكتبفيمنعثمانوجعله،السوادعلىعمرعمالمنهذاسعيدوكان

يستخرجونالذينأرجلاعشرالاثنيجملةفيوكان.!ي!الله)5(برسوللهجةالناسأشبهوكان:قالوا

.-253(025)92/دمشقتاريخمختصر(1)

،)55المحبروغيرها(،165،166،168،)163خليفةتاريخ()176قريشنسب03()5/سعدابنطبقات)2(

أنساب292()1/والتاريخالمعرفة614(،)692المعارف205()3/الكبيرالبخاريتاريخ174(،015

الأغاني446()تالأمصارعلماءمشاهير48()4/والتعديلالجرح392()5/الطبريتاريخ433()4/الأشراف

رجالبينالجمع621()2/الاستيعاب).8(العربأنسابجمهرة)6/73(الكبيرالطبرانيمعجم224()17/

(1218/)1/واللغاتالأسماءتهذيب193()2/الغابةأسدآ(127/)7/عساكرابنتاريخ(174)1/ألصحيحين

أعلامسير64()1/العبر)2/286(الإسلامتاريخ105()01/الكمالتهذيب503()9/دمشقتاريخمختصر

الوافي87(ورقة)2/مغلطايإكمال2324(ت)1/الصحابةأسماءتجريد228()1/الكاشف(444)3/النبلاء

47()2/الإصابة(48)4/التهذيبتهذيب(171)ورقةالسولنهاية(175)4/الثمينالعقد227()15/بالوفيات

.(133)6/عساكرابنتهذيب268(/1)الذهبشذرات()913الخزرجيخلاصة

.وط(أ)منسقط)3(

أجنحة.:إلىطو(أ)فيتحرفت)4(

سعيدعن24()صالمصاحففيداودأبيابنأخرجفقد،ترجمتهمصادرمنأثبتهومالحية:الأصولفيوقعت)5(

ع!ي!.اللهبرسوللهجةأشبههمكانلأنهالعاصبنسعيدلسانعلىأقيمتالقرانعربيةإن:قالأنهالعزيزعبدابن
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عزلهبعدالكوفةعلىعثمانواستنابه.ثابتبنوزيد،كعببنأبيمنهم()1(ويكتبونهويعلمونهالقران

ماتولما،ففتحهافغزاهمأذربيجانأهلالعهدونقض،وجرجانطبرستانفافتتح،عقبةبنالوليد

فاعتذر،عليهفعتب،إليهوفدلمعاويةالأمراستقرفلما،ولاصفينالجمليشهدفلمالفتنةاعتزلعثمان

الحكم.بنبمروانمرتينعنهاوعزله،مرتينالمدينةوولاه،جدأطويلكلامفي...فعذره،إليه

يسبه.ومروان،علئايسبلاهذاسعيدوكان

سعيدبنعمرو:ابناهوعنه،وعائشة،وعثمان،الخطاببنعمروعن،لمجي!النبيعنوروى

فيلهوليس.وغيرهم،الزبيربنوعروة،عمربناللهعبدبنوسالم،سعيدوأبو،الأشدق

.شيءالستةالكتبفيولا"المسند"

فيطعمهمجمعةكلفيأصحابهيجمعماكثيراوكان.السريرةجيد،ال!يرةحسنكانوقد

يديبينفيضعهاالصرريصروكان،الكثيروالبروالتحفبالهدايابيوتهمإلىويرسل،الحللويكسوهم

المسجد.فيالحاجاتذويمنالمصلين

المدينةإلىرجعثم،الديماسبنواحينعيمبداربعدهتعرفبدمشقدارلهكانتوقد:عساكرابنقال

:سفيانبنيعقوبطريقمنحديثهمنشيئاأوردثم.ممدحاجواداكريماوكان.ماتأنإلىبهافأقام

العاصبنسعيدأنأبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،الأجلحبناللهعبدحدثنا،الجعفيسعيدأبوحدثنا

بكار:بنالزبيرطريقومن.")2(الجاهليةفيخياركمالإسلامفيخياركم":قالع!ي!اللهرسولإن:قال

جاءت:قالعمرابنعن،أبيهعن،سعيدبنخالدحدثني،أبانبنالعزيزعبدعن،رجلحدثني

هذاأعطيه":فقال،العربأكرمالثوبهذاأعطيأننويتإني:فقالتببرد!ي!هاللهرسولإلىامرأة

فيه:للفرزدقوأنشد.)3(السعيديةالثيابسميتفلذلك،واقفوهو،العاصبنسعيديعني"الغلام

عالاالحدثانفيالخطبماإذاقريشمنالجحاجحالغرترى

هلالا)4(بهيرونكأنهمسعيدإلىينظرونقياما

بنالوليدووئىعزلهثم،)5(العاصبنسعيدوولاهاالمغيرةالكوفةعنعزلعثمانأنوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.بمنسقطحاصرتينبينما

الحديثومتن،مختصره03(5)9/تاريخهفيعساكروابن392(-1/292)والتاريخالمعرفةفييعقوبأخرجه

"والناس:البخاريولفظ)2526(،ومسلم)6934(البخاريأخرجهالذيهريرةأبيحديثهوهذافيالمشهور

."إلخ...فقهواإذاالإسلامفيخيارهمالجاهليةفيخيارهممعادن

.03(6)9/دمشقتاريخمختصر

أعلامسيروفي.عالاالحدثانذوالأمرماإذا:فيهالأولالبيتورواية618(،)615الفرزدقديوانفيالبيتان

لهما.موسعتخريج(445)3/النبلاء

.وقاصأبيبنسعيد:المطبوعفيوقع
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ركبثم،يحبوهولمفيهمسيرتهتحمدولم،حينابهافأقام،العاصبنسعيدوولىعزلهثم،)1(عقبة

فلم،سعيداعنهميعزلأنوسألوهعثمانإلىجماعةفي-النخعيالأشتروهو-الحارثبنمالك

منمنعهعلىوحثهمالناسفخطب،الكوفةإلىالأشتروسبق،إليهفبعثه،بالمدينةعندهوكان،يعزله

سعيدنزلوقد،العذيبإلىتلقوه:قيل،الدخولمنيمنحوهجيشفيالأشتروركب،إليهمالدخول

موسىأباالأشتروولى،عثمانإلىردوهحتىبهيزالواولم،إليهمالدخولمنفمنعوه،بالرعثة)2(

عثمانإلىوبعثواالكوفةأهلذلكفأجاز،الفيءعلىاليمانبنوحذيفة،والثغرالصلاةعلىالأشعري

بنسعيدوأقام.عثمانعلىدخلوهنأولكانهذاولكن،أظهرهفيماذلكوسرهفأمضاه،ذلكفي

منعائشةمعوالزبيرطلحةركبلماثم،بالدارعندهفكانعثمانحصرزمنكانحتىبالمدينةالعاص

حتىبالطائففأقام،وغيرهماشعبةبنوالمغيرةهوعنهمانفردثم،معهمركبعثمانقتلةيريدونمكة

حينا)3(فأقام،مروانوعزل،وأربعينتسعسنةالمدينةإمرةمعاويةولاهثم،كلهاالحروبتلكانقضت

.مروانردثم

فرغتفلما،معاويةإلىشغلفيزيادبعثني:قالجابربنقبيصةعن:عميربنالملكعبدوقال

جمامحة:بينيكون:قالثمسامحةفسكت؟بعدكمنالأمريكونلمنالمؤمنينأميريا:قلتأموريمن

وأما،عامربناللهفعبدوسخاءودهاءحياءقريشفتىوأما،العاصبنفسعيدقريش)4(كريمأما

اللهحدودفيالشديداللهدينفيالفقيهاللهلكتابالقارئوأما،كريمسيدفرجلعليبن)5(الحسن

ويروغالسباعدواهيمعالشريعةيردرجلوأما،عمربناللهفعبدفقيهرجلوأما،الحكمبنفمروان

الزبير.بناللهفعبدالثعلبروغان

حينبعدثم،فشربماءدارهمنرجللهفأخرج،المدينةطرقبعضفييومااستسقىأنهوروينا

فبعث،دينارآلافأربعةدينعليه:فقالوا؟دارهيبيعلمعنهفسأل،للبيعدارهيعرضالرجلذلكرأى

.)6(بداركاستمتع:فقالالدارصاحبإلىوأرسل،عليلكهي:فقالغريمهإلى

هذاأميرناإن:امرأتهلهفقالت،شديدةفاقةوأصابتهافتقرقديجالسونهالذينالقراءمنرجلوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عتبة.:المطبوعفيوقع

الكوفةبينالجرعة:التاريخيةالمصادرمنوغيره)9/703(دمشقتاريخمختصرفيوالذي.الأصولفيكذا

.(128-271)2/البلدانمعجم.والحيرة

خمسا.:ومبوفي،سبعا:طفيووقعت،أفيكذا

كرمة.:الدمشقيزرعةأبيتاريخوفي،كريمة:بفي

عليبنالحسنأنالمعروف:محققهوقال395()1/الدمشقيزرعةأبيتاريخفيكذلكوهو،الأصولفيكذا

الحسين.أخوهالمقصودأنولاشكهـ،04سنةالخلافةعنتنازل

.31(4-313)9/دمشقتاريخمختصر
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وجهي،أ(تخلقيلا!ويحك:فقال،بشيءلكيسمحفلعلهحالكلهذكرتفلو،بكرميوصف

لهفقال،مكانهفيجالساالرجلمكثعنهالناسانصرففلما،إليهفجلسفجاء،ذلكفيعليهفألحت

لم:سعيدلهقالثم،انصرفوا:لغلمانهسعيدفقال،الرجلأفسكت،لحاجةجلوسكأظن:سعيد

حاجتك،فاذكروجهيترىلستاللهرحمك:لهقالثمالمصباحفأطفأ23(فسكت،وغيركغيرييبق

فالقأصبحتإذا:لهفقال،فاستحييتلكذكرهافأحببتوحاجةفاقةأصابتنا!الأميراللهأصلح:فقال

بمنفأتبشيءلكأمرقدالأميرإن:الوكيللهفقال،الوكيللقيالرجلأصبحفلما،فلاناوكيلي

بذلعلىحملتيني:وقالفلامهاامرأتهإلىالرجلانصرفثم،يحملهمنعنديما:فقال،معكيحمله

مالاكانولو،طعامأوبدقيقإلاليأمرأراهوما،يحملهمنإلىيحتاجبشيءليأمرفقد،للأميروجهي

إلىالرجلفرجع،فخذهيقوتنافإنهأعطاكفمهما:المرأةلهفقالت.ولأعطانيهيحملهمنإلىاحتاجلما

السودانالثلاثةبهؤلاءأرسلوقد،يحملهأحدلكليسأنهالأميرأخبرتإني:الوكيللهفقال،الوكيل

الافعشرةمنهمواحدكلرأسعلىإذامنزلهإلىوصلفلما،أمامهمالرجلفذهب،معكيحملونه

معبعثمافإنه،لكأطلقناقدالأميرإن:فقالوا،وانصرفوامعكمماضعوا:للغلمانفقال،درهم

الرجل.ذلكحالفحسن:قال.جملتهامنيحملهاالذيالخادمكانإلاأحدإلىهديةخادم

أنهفيهذكروكتابأوأموالاهداياالعاصبنسعيدإلىبعثسفيانأبيبنزيادأن:عساكرابنوذكر

والكتابوالأموالالهداياوصلتفلما،البجلياللهعبدبنجريربنتآمنةمنعثمانأمابنتهإليهيخطب

تعالى:اللهقال،الرحيمالرحمناللهبسم:فيهلطيفاكتاباإليهكتبثم،جلسائهفيالهدايافرقثم،قرأه

.والسلام(7-6:أ!ل!أمهواشتغنىرءاهأن!ليطغىآقيدفسنإنص!يو

فأجابت،الخطاببنعمرتحتكانتالتي،فاطمةمنعليبنتكلثومأمخطبسعيداأنوروينا

فهيات-الحسنوأجابالحسينذلككرهإنما:روايةوفي-ذلكفكرها،أخويهاوشاورت،ذلكإلى

بمئةإليهافبعث،منهيزوجهاأنعمربنزيدابنهاوأمرت،للكتابوتواعدوا،سريراونصبت،دارها

أحرجأنأكرهإني:فقال،معهليذهبواعندهالناسواجتمع،مهرا-ألفبمئتي:روايةوفي-ألف

لها.المالذلكجميعوأطلق،التزويجفترك،فاطمة)3(ابني

فقال،بخمسمئةلهفأمر،العاصبنسعيدأعرابيسأل:حمادبنالأعلىوعبدمعينابنوقال

أنهانفسكفيجاشقدوإذ،درهمبخمسمئةأمرتكإنما:فقال؟دينارأودرهمخمسمئة:الخادم

)1(

)2(

)3(

وجهه.السائلأخلقوكذلك.أبلاه:الشيءالدهرأخلق:اللسانوفي.تحلقي:إلى()طو(أ)فيتحرفت

.بمنبعضهوسقط،آمنسقطحاصرتينبينما

أمي.:النسخبعضفي
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نوالك؟تقبضألم،مالك:لهفقال،يبكيجلسالأعرابيقبضهافلما.دينارخمسمئةإليهفادفعدنانير

.()1مثلكتأكلكيفالأرضعلىأبكيولكن،واللهبلى:قال

له:فقيل،المدينةأهلفيهاسألدياتأربع)2(حمالةفيرجلجاء:جعفربنالحميدعبدوقال

إلىفانطلق،عباسبناللهعبدأو،العاصبنسعيدأو،جعفربناللهعبدأو،عليبنبالحسنعليك

أقدمه،مالهفذكرفقصده،العاصبنسعيد:فقيل؟هذامن:فقال،إليهداخلسعيدفإذا،المسجد

الله!رحمك:فقال،معكيحملبمنائت:للأعرابيفقال،المنزلإلىالمسجدمنانصرفحتىفتركه

الأعرابيفأخذها،ألفاأربعينفأعطاه،معكيحملبمنائت،أعرف:فقال،تمرالامالاسألتكإنما

.)3(غيرهيسألولم،وانصرف

فأما،مسألةغيرمنابتداءيكنلمإذاالمعروف)4(اللهأخزى!بنييا:لابنهالعاصبنسعيدوقال

لهخرجتلوفوالله،تمنعهأمأتعطيهيدريلامخاطراجاءكأو،وجههفيدمهترىتكادالرجلأتاكإذا

كافأته.مامالكجميعمن

أقبلتحدثوإذا،لهأوسعتجلسوإذا،بهرحبتدناإذا:ثلاثعليلجليسي:سعيدوقال

عليه.

فيجترئ:روايةوفي-عليهفتهونالدنيءولا،عليكفيحقدالشريفتمازحلا!بنييا:أيضاوقال

عليك.

إما:رجلينلأحديتركهإنما،بهالناسأسعدفليكنحسنارزقااللهرزقهمن:فقاليوماوخطب

لهيبقىفلامفسدأوإماشيءعليهيقللاوالمصلح،أنتوتخيبلهجمعتبمافيسعدمصلح

.الكلامطرفعثمانأبوجمع:معاويةفقال.ا)د(شيء

رفقيمنأستحييلاموطنان:العاصبنسعيدقال:قالقيسبنحكيمعن،الأصمعيوروى

لنفسي.حاجةمسألتيوعند،سفيهاأوجاهلامخاطبتي:عندهماوالتأنيفيهما

لكاللهجعللا:فقالت،إليهاوأحسنفأكرمها-الكوفةأميروهو-العابداتمنامرأةعليهودخلت

عليه.لردهاسبباجعلكنعمةكريمعنأزالوإذا،الكرامأعناقفيلكالمنةزالتولا،لئيمإلىحاجة

.31(4)9/دمشقتاريخمختصر(1)

.قومعنقوميحملهاالتيالغرامة:"الحمالة")2(

.31(4)9/دمشقتاريخمختصر)3(

.المعروفاللهقبح:فيهولفظه238(/1)الفريدالعقدفيبنحوهوالخبر.دلهأجر:المطبوعفي(4)

.بمنسقطحاصرتينبينما()5
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العاصأبيبنالحكمبنتالبنينأمزوجاتهإحدىوكانت،وإناثاذكوراالولدمنعشرةلهكانوقد

غيرأصحابييفقدنلا:لهموقالبنيهجمعالوفاةسعيداحضرتولما-الحكمبنمروانأخت-

مؤنةواكفوهم()1(عليهمأجريكنتماأعليهموأجروا،بهأصلهمكنتبماوصلوهم،وجهي

لرجلفوالله،يردأنمخافةفرائصهوارتعدتأركانهاضطربتالحاجةطلبإذاالرجلفإن،الطلب

منها:كثيرةبوصاياأوصاهمثم.تعطونهمماعليكممنةأعظملحاجتهموضعايراكمفراشهعلىيتململ

فتكفل.أكبرهميسودواوأن،الأكفاءمنإلاأخواتهميزوجواوألا،والوعودالدينمنعليهمايوفواأن

فيه،فعزاهمعاويةإلىعمروركبثم،بالبقيعدفنهماتفلما،الأشدقسعيدبنعمروابنهكلهبذلك

ثلاثمئة:قال؟هووكم:قال،نعم:قال؟عليهدينمنتركهل:وقالعليهوحزنمعاويةواسترجع

المؤمنين!أميريا:ابنهفقال،عليهي:معاويةفقال-درهمألفآلافثلاثة:روايةوفي-درهمألف

عمرومنهوسأل،الدينبمبلغأراضيمعاويةمنهفاشترى،أراضيهثمنمنإلادينهأقضيألاأوصانيإنه

أحد،يبقلمحتىالدينمنأبيهعلىمايقضيعمروشرعثم.لهفحملها،المدينةإلىلهيحملهاأن

هذهاستحققتكيف:عمرولهفقال،ألفاعشرونفيهاأديممنرقعةمعهشابطالبهمنجملةمنفكان

:فقال،منزلهإلىيصلحتىمعهأكونأنفأحببت،وحدهيمشييوماكانإنه:الشابفقال؟أبيعلى

ليسبأنهواعتذر،المبلغهذافيهاليفكتب،بهذهفأتيتهالجزارينبعضإلىفذهبت،أدممنرقعةابغني

.كثيراشيئاوزاده،المالذلكعمروإليهفدفع.شيءاليومعنده

ثمعثمانأبااللهرحم:قالثم،يمتلممثلكتركمن:سعيدبنلعمروقالمعاويةأنويروى

الشاعر:قولأنشدثم.منيأصغرهوومنمنيأكبرهومنماتقد:قال

سائر)2(فهوإخوانهمنوأوحشوأمامهامرئدونمنسارإذا

وقال،بعدهاالتيفي:وقيل،قبلهاالتيفي:وقيل،السنةهذهفيالعاصبنسعيدوفاةوكانت

أعلم.فالله.بجمعةعامربناللهعبدقبلوفاتهكانت:بعضهم

جليل،صحابي.الخزرجيالأنصارييعلىأبو،حرامبنالمنذربنثابتابن:أوس)3(بنشداد

ثابت.بنحسانأخيابنوهو

.بمنسقطحاصرتينبينما(1)

.27()4/للمبردوالكامل(52)صوالمراثيالتعازيمنمحققهخرجهوقد31(5)9/دمشقتاريخمختصرفيالبيت2()

البخاريتاريخ(122)4/أحمدمسند)227(خليفةتاريخ353(،)88خليفةطبقات(154)7/سعدابنطبقات)3(

الجرح971(،2532/و356)1/والتاريخالمعرفة)312(المعارف98()1/الصغيرالتاريخ224()4/الكبير

(605)3/الحاكممستدرك32(ه)تالأمصارعلماءمشاهير(185ورقة1/)حبانابنثقات328()4/والتعديل

الغابةأسد211()1/القيسرانيلابنالجمع)2/496(الاستيعاب)1/264(الأولياءحلية)54(الاستبصار

تاريخ-938(/)12الكمالتهذيب276(/01)دسشقتاريخمختصر242(//)1واللغاتألاسماءتهذيبط5(70)2/
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وهم.وهو:مندهابنقال!.بدراشهد:قال!أنهعقبةبنموسىعن،مندهابنوحكى

ويتلوى،فراشهعلى)1(يقلقمضجعهأخذإذاكان،عظيمجانبعلىالعبادةفيالاجتهادمنوكان

صلاته.إلىيقومثم،أقلقنيقدالنارخوفإناللهم:ويقولالحيةتتلوىكما

والحلم.العلمأوتواالذينمنشدادكان:الصامتبنعبادةقال

سنةمات:وقيل.سنةوسبعينخمسعنالسنةهذهفيومات،المقدسوبيتفلسطينشدادنزل!

أعلم.فالله.وأربعينإحدىسنة:وقيل.وستينأربع

القرشيئقصيبنمنافعبدبنشمسعبدبنحبيببنربيعةبنكريزابن:عامر)2(بناللهعبد

.عفانبنعثمانخالابن،العبشمي

إنه":)3(فقال،!يماللهرسولريقيبتلعفجعل،فيهفيوتفل!ي!اللهرسولحياةفيولد

.الماءلهظهرإلاأرضايعالجلافكان."لمسقى

النقيبة.ميمونممدحاكريماوكان

ذاكإذوعمره-العاصأبيبنعثمانبعدفارسوولاه،موسىأبيبعدالبصرةعلىعثماناستنابه

وقتل.غزنةوبلاد،وكرمان،وسجستان،فارسوأطراف،كلهاخراسانففتح-سنةوعشرونخمس

)4(ص5
من-بعمرة:وقيل-بحجةعامربناللهعبداحرمثم-يزدجردوهو،أيامهفيالملوكملك-كسرى

جزيلة.كثيرةأموالاالمدينةأهلفيوفزق،وجلعزللهشكراالبلادتلك

الصحابةأسماءتجريد046()2/النبلاءأعلامسير)2/ه(الكاشف)1/62(العبر)2/192(الإسلام

الإصابة(138)ورقةالسولنهاية(158ورقة)2/مغلطايإكمال71(ورقة)2/التهذيبتذهيب2668(ت)1/

عساكرابنتهذيب)1/266(الذهبشذرات)164(الخزرجيخلاصة)4/315(التهذيبتهذيب52()5/

/6()092.

تعلق.:إلىالمطبوعفيتحرفت(1)

الأخبار)693(البلدانفتوح)032(المعارف،)الفهرس(المحبر()147قريشنسب44()5/سعدابنطبقات)2(

الاستيعاب7()هالعربأنسابجمهرة963()3/الحاكممستدرك(017)5/الطبريتاريخوغيرها()913الطوال

الأثيرلابنالكامل288()3/الغابةأسد(ب922/)9/عساكرابنتاريخ(167)7/ماكولالابنالإكمال(319)3/

العقد(18)3/النبلاءأعلامسير64(/1)العبر266()2/الإسلامتاريخ284()12/دمشقتاريخمختصر(99)3/

.(1/926)الذهبشذرات(272)5/التهذيبتهذيب(1816)تالإصابة(185)5/الثمين

المستدركفيالحاكمورواه329(-319)3/والاستيعاب(148)صقريشنسبفيوالخبر.مج!ي!النبييعني)3(

ضعيف.وإسناده،الزبيريمصعبطريقمن(963)3/

بعدها.وما392(4/)الطبريتاريخفيهناممابأوسعيزدجردمقتل(4)
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.(1المعينالماءإليهاوأجرىبعرفةالحياضاتخذمنأول!وهو.بالبصرةالخزلبسمنأول!وهو

معهموحضروالزبيرطلحةبهاوتلقىالمال!بيتأموال!فأخذ،عثمانقتلحتىالبصرةعلىيزل!ولم

فيوتوفي.بعدالبصرةمعاويةولاهولكن،صفينفيبذكرلهيسمعولم.دمشقإلىسارثم،الجمل

الزبير.بناللهعبدإلىوأوصىأ)2(بعرفاتبأرضهأالسنةهذه

عن،جدهعن،أبيهعن،الزبيريمصعبروى.شيءالكتبفيلهوليس،واحدحديثله

فهومالهدونقتلمن":قال!!اللهرسول!أن:عامربناللهوعبدالزبيربناللهعبدعن،قيسبنحنظلة

.")3(شهيد

يومافنظر،لهمحبتهامنبنفسهاخدمتهتليفكانت،جميلةوكانت،هندبابنتهمعاويةزوجهوقد

وجههكأنبشابيزوجهاأنأبيهاإلىوبعث،فطلقها،لحيتهفيوشيبةوجههاصباحةفرأىالمراةفي

مصحف.ورقة

بسنة.بعدها:وقيل.السنةهذهفيتوفي

فيهوكانت:قال!.بكاربنالزبيرقاله،بكرأبيولدأكبروهو:)4(الصديقبكرأبيبنالرحمنعبد

شقيقها.فهو،عائشةوأم،رومانأموأمه،دعابة

لهفقال!،بكرأبوأبوهإليهفتقدما)3(بكرأبيأبيهقتلوأرادأالمشركينمعوأحدبدريومبارز

الفتح،قبلوهاجر،الهدنةفيذلكبعدالرحمنعبدأسلمثم.")6(بنفسكأمتعنا":ع!ي!اللهرسول!

المسلمين.ساداتمنوكان،وسقاأربعينسنةكلخيبرمنع!ي!اللهرسول!ورزقه

سواكالرحمنعبدومع،صدرهاإلىمسندتهوعائشةماتيوم!اللهرسول!علىدخلالذيوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.37()صقتيبةلابنالأوائل

.بفيليس

وسير(148)صقريشنسب.يقويهماالبابفيولكن،ضعيفوإسناده963()3/المستدركفيالحاكمأخرجه

.(18)3/النبلاءأعلام

ثقات242()5/الكبيرالبخاريتاريخ)1/791(أحمدمسند)921(خليفةتاريخ918(،)18خليفةطبقات

الأمصارعلماءمشاهير247()5/والتعديلالجرح285()1/والتاريخالمعرفة()174المعارف)288(العجلي

927(/41)دمشقتاريخمختصر(466)3/الغابةأسد82(4)2/الاستيعاب(473)3/الحاكممستدرك(4ه)ت

النبلاءأعلامسير145()2/الكاشف)1/58(العبر)2/303(الإسلامتاريخ778()ورقةالكمالتهذيب

.(1/125)الذهبشذرات22(4)الخزرجيخلاصة(461)6/التهذيبتهذيب(592)6/الإصابة(471)2/

.بمنسقطحاصرتينبينما

.(186)8/السننفيوالبيهقي،(474)3/المستدركفيالحاكمطريقهومن2(فى-12567/)مغازيهفيالواقديأخرجه
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بهفاستنلمج!ي!اللهرسولإلىدفعتهثم،وطيبتهفقضمته،السواكذاكعائشةفأخذتأبصرهفأمده،رطب

ومات،وريقهريقياللهفجمع:قالت.قضئثم."الأعلئالرفيقفياللهم":قالثماستنانأحسن

.()1(أحدافيهأظلملم،ويوميبيتيفيونحريسحريبين

صديق)2(الطفيلبنمحكمقتلالذيوهو،سبعةيومئذوقتل،اليمامةفتحالرحمنعبدشهدوقد

فدخل،محكمفسقطالرحمنعبدفرماه،حائطثلمةفيواقفامحكمكان،باطلهعلىمسيلمة

.فقتلوهمسيلمةإلىفخلصواالثلمةمنالمسلمون

،الشامعربملكالجوديبنتليلىونفل.الإسلامأهلبينمعظماوكان،الشامفتحشهدوقد

مفصلا.سنذكرهكماالخطاببنعمرأمرعنالوليدبنخالدإياهانفله

بنالرحمنعبدحدثني:قالالمسيببنسعيدعن،الزهريعن،معمرعن:الرزاقعبدقالوقد

قالالمدينةإلىمعاويةبنيزيدبيعةجاءتلماأنه:حكايةعنهذكر-قطكذبةعليهنجربولم-بكرأبي

-ولدهمنبعدهلمنالملكالملكيجعل:يعني-وكسرويةهرقليةواللهجعلتموها:لمروانالرحمنعبد

مهواخرجانأتعداننىلكقآأفلؤلدتهقالوالذىمال!:فيكاللهأنزلالذيأشمافإنك،اسكت:مروانلهفقال

إلىبعثتأنهاويروى.عذريأنزلأنهإلاالقرآنمنشيئافينااللهأنزلما:عائشةفقالت(17:الأحقافأ

عنها.يصحلاولأبيهلهذمفيهأبخبروتخبرهتؤنبهمروان

:قالجدهعن،أبيهعن،الزهريالعزيزعبد،)3(بنمحمدبنإبراهيمحدثني:بكاربنالزبيرقال

فردها،معاويةبنليزيدالبيعةأبىأنبعددرهمألفبمئةبكرأبيبنالرحمنعبدإلىمعاويةبعث

.،)4(بهافماتمكةإلىوخرج!؟بدنيايدينيأبيع:وقاليأخذهاأنوأبىأالرحمنعبد

فيبكرأبيبنالرحمنعبدتوفي:قالمالكحدثنا،مسهرأبوحدثنا:)5(الدمشقيزرعةأبووقال

نامها.نومة

رقابا.عائشةعنهفأعتقت:وزادفذكرهسعيدبنيحيىعنمالكعنمصعبأبوورواه

.فذكرهالقاسمعنسعيدبنيحيىعنالثوريورواه

.(0454)رقمالبخاريفيوالحديث.الحديثاخرإلى:مكانهوفيها،أفييردلمحاصرتينبينما(1)

عبدهوقتلهالذيأنمنالمؤلفماقالهوالمشهور.مسيلمةجيشقادةأحدكان.اليمامةبمحكمويعرف)2(

المحيطالقاموسفيوورد.وغيرهما365()3/الأثيروابن288()3/الطبريتاريخفيكمابكرأبيبنالرحمن

الوليد.بنخالدقتله،اليمامةمحكم:()حكممادة

.امنسقطحاصرتينبينما)3(

.284(/41)مختصوه،عساكرابنتاريخفيوالخبر.آمنسقطحاصرتينبينما(4)

.228(1/)الدمشقيزرعةأبي!ار!خ)5(
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فحمله-ميلاعشراثنيوقيل،مكةمنأميالستةعلى-الحبشيلهيقالبمكانوفاتهكانتتوفيولما

أبكلمشهدتكلوواللهأما:وقالتزارتهمكةعائشةقدمتفلما،مكةبأعلىدفنحتىأعناقهمعلىالرجال

مالك:أخيهفينويرةبنمتفمبشعرتمثلتثم،فيهمتالذيموضعكمنأنقلكلمعندككنتولو،عليك

يتصدعالنقيلحتىالدهرمنبرهةجذيمةكندمانيوكنا

معاليلةنبتلماجتماعلطولومالكاكأنيتفزقنافلما

.(1)وغيرهالترمذيرواه

بعدعائشةضربته-الرحمنعبدقبرعلىمضروبافسطاطارأىعمرابنأن:سعدابنوروى

عمله.يظفهإنما:وقالبنزعه-فأمرارتحلتما

ثلاثسنةتوفيالرحمنعبدإن:ويقال،التاريخعلماءمنكثيرقولفيالعامهذافيوفاتهوكانت

فالله.وخمسينأربعسنة:وقيل،واحدوغيرعبيدوأبوسعدبنمحمدوكاتبهالواقديقاله،وخمسين

أعلم.

الجوديبنتليلىمعقصته

الشامعربملك

بكرأبيبنالرحمنعبدأن:أبيهعنالحزاميالضحاكبنمحمدحدثني:بكاربنالزبيرقال

علىالجوديابنةليلىلهايقالامرأةهنالكفرأى-جاهليتهزمانفييعني-تجارةفيالشامقدمالصذيق

فيها:فقال-بصرىبأرضراها:عساكرابنقال-فأعجبته،ولائدها)3(وحولهالها)2(طنفسة

ومالياليلئالجوديلابنةفما)4(دونهاوالسماوةليلئتذكرت

الجوابياتحلأوبصرىتؤفنحارثيةقلبهتعاطيوأنى

توافياأنقابلاحجواالناسإنولعلهابلئتلاقيهاوأنى

بنتبليلىظفرتإن:الجيشعلىللأميرقالالشامإلىجيشهالخطاببنعمربعثفلما:قال

لكن،جريجابنعنعنةفيهلأن،ضعيفوإسناده.للقبورالنساءزيارةباب:الجنائزفي(01)55الترمذيأخرجه(1)

وأورده.الحديثوثبتالعلةفانتفت،بالسماعجريجابنتصريحوفيه)6535(رقممصنفهفيالرزاقعبدرواه

.نويرةبنمتممترجمةضمن03(9/)15الأغانيصاحب

رقيق.خمللهالذيالبساط:"الطنفسة")2(

.والخدمالجواري:"الولائد")3(

بالمعنى.أخلمما.ابنةفمال:فيهفوقعتالمطبوعفيرسمهاتحرف(4)
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نسائهعلىوآثرهابهافأعجب،إليهفدفعها،بهافظفر،بكرأبيبنالرحمنعبدإلىفادفعهاالجودي

حببأنيابهاأرشفكأنيوالله:فقال،ذلكعلىعائشةفعاتبته،عائشةإلىيشكونهاجعلنحتى

عائشة:لهفقالت،عائشةإلىشكتهحتىفجفاها،فوهالهسقطوجعفأصابها،الرمان

إلىتجهزهاأنوإماتنصفهاأنفإما،فأفرطتوأبغضتها،فأفرطتليلىأحببتلقد!الرحمنعبديا

.أهلها)1(

عن،عروةبنهشامعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدعن،نافعبناللهعبدوحدثني:الزبيرقال

وكانت،دمشقفتححينالجوديبنتليلىبكرأبيبنالرحمنعبدنفلالخطاببنعمرإن:قالأبيه

دمشق.حولالذينالعربملكابنهيعني-دمشقملكابنة

أخيهمنأصغروكانع!ي!النبيعمابن،الهاشميالقرشي:)2(المطلبعبدبنعباسبناللهعبيد

أباهيشبهوسيماجميلاكريمااللهعبيدوكان.الهلاليةالحارثبنتلبابةالفضلأموأفهما،بسنةاللهعبد

.الجمالفي

.وكذاكذافلهإليسبقمن:ويقولصفاوكثيرااللهوعبيداللهعبديصفكانع!ي!اللهرسولأنروينا

.)3(ويلتزمهمفيقبلهم،وصدرهظهرهعلىفيقعون،إليهفيستبقون

اليمن.-علىخلافتهأيامفي-طالبأبيبنعلياستنابهوقد

بنويزيدهواختلفوثلاثينثمانسنةكانفلما،وثلاثينسبعوسنةوثلاثينستسنةبالناسوحج

)4(
فأقام،الحجبيعثمانبنشيبةعلىاصطلحاثم،معاويةجهةمنالحجعلىقدمالذيالرهاويسجرة

ولدين،لهفقتلأرطاةأبيبنبسراللهعبيدعلىتسلطلمعاويةالشوكةصارتلماثم،عامئذالحجللناس

بعضها.ذكرناقدباليمنأموروجرت

276()صقريشنسبفيأيضاالأبياتووردت،283(-282)14/مختصره،دمشقتاريخفيبطولهالخبر)1(

.(473)2/النبلاءأعلاموسير358(/)17والأغاني

456(،157،146،292،)17المحبر214()1/أحمدمسند7291()تخليفةطبقات)27(قريشنسب)2(

الفريدالعقد322()3/والتاريخالمعرفة()121المعارف)317(العجليثقات(142)1/الصغيرالبخاريتاريخ

واللغاتالأسماءتهذيب524()3/الغابةأسد15()3/95الاستيعاب)18(العربأنسابجمهرة492()1/

281(3/و435)2/الإسلامتاريخ883()ورقةالكمالتهذيب322()15/دمشقتاريخمختصر312(1/)1/

(1013/)الجنانمراة(991)2/الكاشف(125)3/النبلاءأعلامسيرآ(265/)2/التهذيبتذهيب63(/1)العبر

الذهبشذرات)251(الخزرجىخلاصة)7/91(التهذيبتهذيب)2/437(الإصابة)5/903(الثمينالعقد

.(256،205)3/الأدبخزانة266(1/)

ضعيف.وإسناده21(1/4)مسندهفيأحمدأخرجه)3(

.سمرة:إلى(ط)و(أ)فيتحرفت(4)
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كرما.اللهعبيدويوسعهمعلمااللهعبدفيوسعهم،المدينةاللهعبدوأخوههويقدموكان

أعظمهالأعرابيراهفلما،الأعرابمنرجلخيمةعلىلهمولىمعلهمسيرفينزلأنهرويوقد

إلاعندناليس:فقالت!؟هذالضيفناعندكماذاويحك:لامرأتهفقال،وشكلهحسنهورأى،وأجله

:فقال؟ابنتكأتقتل:فقالت،ذبحهامنبدلاإنه:فقال،لبنهامنابنتكحياةالتيالشويهة)1(هذه

:مرتجزايقولوهوويسلخهايذبحهاوجعلوالشاةالشفرةفأخذ،وإن

البنيهتوقظيلاجارتييا

عليهتنتحبتوقظيهاإن

يديهمنالشفرةوتنزع

سمعقداللهعبيدوكان.فعشاهما،ومولاهاللهعبيديديبينفوضعهاحملهاثم،طعاماهيأهاثم

معي:فقال؟المالمنمعكماذاويلك:لمولاهقالالارتحالأرادفلما،الشاةفيامرأتهمعمحاورته

خمسمئةتعطيه!اللهسبحان:فقال،الأعرابيإلىادفعها:فقال،نفقتكمنفضلتدينارخمسمئة

لأتا،وأجودمناأسخىلهووالله!ويحك:فقال!؟دراهمخمسةتساويواحدةشاةلكذبحوإنمادينار

ذلكفبلغ.وولدهنفسهمهجةعلىوآثرنا()2(يملكمابجميععليناوجادأنملكمابعضأعطيناهإنما

.ا)3(درجعشأيومنأخرجبيضةأيمناللهعبيددرلله:فقالمعاوية

قال.معاويةبنيزيدأيامفيتوفي:غيرهوقال.وخمسينثمانسنةتوفي:)4(خياطبنخليفةقال

باليمن.:وقيل،بالمدينةوفاتهوكانت.وثمانينسبعسنةفيتوفي:سلامبنالقاسمعبيدأبو

بنسليمانعن،إسحاق()5(أبيأبنيحيىحدثنا،هشيمحدثنا:أحمدقال.واحدحديثوله

زوجهاتشكوع!ح!اللهرسولإلى-الزميصاءأوالغميصاء)6(-جاءت:قالعباسبناللهعبيدعن،يسار

زوجهاإلىترجعأنتريدوأنهاكاذبةأنهافزعمزوجهاجاءحتىيسيراإلاكانفما،إليهايصللاأنهتزعم

.")7(غيرهرجلعسيلتكيذوقحتىذلكلكليس":ع!ج!اللهرسولفقال،الأول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.لعنيزةا،شاةتصغير:"لشويهةا"

.بمنسقطحاصرتينبينما

-)15/327مختصره،عساكرابنوتاريخ)1/548(الصالحالجليسفيوالخبر.أمنسقطحاصرتينبينما

.الألفاظببعضاختلافمع932(

.(22)صهتاريخهفي

.وغيرهالمسندمنفاستدركناها،الأصولمنسقطت

.العميصاء:إلى(ط)و(أ)فيتحرفت

.الجماععنكناية"عسيلتكيذوقحتى":وقوله.صحيححديثوهو(1/412)مسندهفيأحمدأخرجه
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به.هشيمعن،حجر)2(بنعليعن،ا(النسائيوأخرجه

133

السنة:هذهفيتوفيوممن

منالمبرأة،إليهأزواجهوأحب!اللهرسولزوجةا:)3(الصديقبكرأبيبنتعائشةالمؤمنينأم

الكنانية.عويمربنعامربنترومانأمهيوأمها42(عنهااللهرضيسماواتسبعفوق

إنها:وقيل.الزبيربناللهعبدأختهابابن!ك!ي!اللهرسولبذلككناها:قيل،اللهعبدبأمعائشمةتكنى

الله.عبدفسماه(ع!سقط!هاللهرسولمنأسقطت

فييكنولم،غيرهاامرأةلحاففيالوحيعليهينزلولم،غيرهابكرا!ي!اللهرسوليتزوجولم

منها.إليهأحبأزواجه

ثلاثاأومرتينحريرمن)6(سرقةفيالمنامفيبهاالملكأتاهوقد".خديجةوفاةبعدبمكةتزوجها

.")7(يمضهاللهعندمنهذايكنإن:فأقول،أنتهيفإذاعنكفأكشف:قال.زوجتكهذه:فيقول

فيبلى:قال؟أخاكأولست:قال.نعم:قال؟لكتحلأواللهرسوليا:فقال،أبيهامنفخطبها

،السيرةأولفيذلكقدمناوقد.عندهفحظيتع!اللهرسولفتزوجها.حلال)8(ليوهي،الإسلام

ستذاكإذعمرهاوكان.سنينبثلاث:وقيل،ونصفبسنة:وقيل،بسنتينالهجرةقبلذلكوكان

فأحبها.،الهجرةمناثنتينسنةمنشوالمنبدربعدسنينتسعبنتوهيبهادخلثم،سنين

علىتتلىالقرآنمنآياتعشرفيبراءتهافأنزللهااللهغاروالبهتانبالزورالإفكأهلفيهاتكلمولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

ثلاثأ.المطلقةإحلالباب:الطلاقفي(481)6/

.حجرة:إلى(ط)و(أ)فيتحرف

)225(خليفةتاريخ24()5لأحمدالزهد92()6/أحمدمسند73()2/معينابنتاريخ)8/58(سعدابنطبقات

(4)4/الحاكممستدرك268()3/والتاريخالمعرفة()134المعارف52()1العجليثقات)333(خليفةطبقات

الغابةأسد)9/132(الأصولجامع)47(الشيرازيطبقات1881()4/الاستيعاب)2/43(الأولياءحلية

الحفاظتذكرة(2135/)النبلاءأعلامسير87()صالحديثعلماءطبقات(1688)ورقةالكمالتهذيب(188)7/

التهذيبتهذيب225()9/الزوائدمجمع043()3/الكاشف492()2/الإسلامتاريخ62()1/العبر27()1/

شذرات396()13/العمالكنز()394الخزرجيخلاصة8()صالحفاظطبقات38()13/الإصابة433(/)12

مستقلكتابفيوطبعتالنبلاءأعلامسيرمنترجمتهااستلتوقد9()3/لكحالةالنساءأعلام258()1/الذهب

.أم459سنةبدمشق

.بفيليسحاصرتينبينما

تمامه.قبلأمهبطنمنيسقطالذيالولد-أكثروالكسر،والكسروالضمبالفتح-السقط

الحرير.جيدمنقطعة:"السرقة"

عائشة.فضلباب:الفضائلفي2()438ومسلم،07()12البخاريأخرجه

الفتح.وانظر(5815)رقمالبخاريرواه
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فيذلكفيالوارفىةيثوالأحافىالاياتوشرحنا،سلففيمامفصلاذلكذكرناوقد01الأزمانتعاقب

وقد.ا)1(والمنةالحمدودلهومقنعكفايةفيهبماالتفسيركتابفيأيضاذلكوبسطنا،المريسيعغزوة

قذفهنمنيكفرهل:المؤمنينأمهاتبقيةفيواختلفوا،براءتهابعدقذفهامنتكفيرعلىالعلماءأجمع

لهاغضبإنماتعالىوالثه،!جواللهرسولزوجةالمقذوفةلأنيكفرأنهوأصحهما،قولينعلى؟لاأم

.سواءمنهنوغيرهافهي،!يماللهرسولزوجةلأنها

ذلكوهبتهاحيناسودةويوميومهايومانالقسمفيلهاكانأنها-عنهااللهرضي-خصائصهاومن

.ا)2(!جواللهرسولإلىتقربا

منساعةاخرفيوريقهاريقهبيناللهوجمع،ونحرهاسحرهاوبينبيتهاوفييومهافيماتوأنه

.بيتها)3(فيودفن،الآخرةمنساعةوأولالدنيامنساعاته

عن،طلحةبنإسحاقبنمصعبعن،إسماعيلعن،وكيعحدثنا:أحمد)4(الإمامقالوقد

أحمد.بهتفرد."الجنةفيعائشةكفبياضرأيتأنيعليليهونإنه":قال!والنبيعن،عائشة

.ا)د(الجنةفيأمامهعائشةكفبياضرأىلأنهيرتاحأنالعظيمةالمحبةمنيكونماغايةفيوهذاأ

جمعلو:الزهريقال.الإطلاقعلىالنساءأعلمهيبل!جالهالنبينساءأعلمأنهاخصائصهاومن

.()!أفضلعائشةعلملكانالنساءجميعوعلمأزواجهجميععلمإلىعائشةعلم

العامة.فيرأياالناسوأحسن،الناسوأعلم،الناسأفقهعائشةكانت:رباحأبيبنعطاءوقال

غير-رجلولاامرأةتروولم،عائشةمنشعرولاطبولابفقهأعلمأحدارأيتما:عروةوقال

روايتها.بقدرالأحاديثمن!ي!اللهرسولعن-هريرةأبي

وجدناإلأعائشةفسألناقطحديمث-محمدأصحاب-عليناأشكلما:الأشعريموسىأبووقال

.)7(الترمذيرواه.علمامنهعندها

الفرائض.عنيسألونهاالأكابرمحمدأصحابمشيخةرأيت:مسروقعنالضحىأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.أفيليسحاصرتينبينما

زمعة.بنتسودةترجمةخلالذلكتقدموقد.أفيليسحاصرتينبينما

بكر.أبيبنالرحمنعبدترجمةخلالصحيححديثضمنذلكتقدم

ضعف.إسنادهوفي(138)6/مسندهفي

.أفيليسحاصرتينبينما

.(11)4/مستدركهفيالحاكمأخرجه

صحيح.حديثوهو،عائشةفضلمنباب:المناقبفي)3883(
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هذهعندينكمشطرخذوا":حديثإيرادمنالأصولوعلماءالفقهاءمنكثيربهيلهجماوأما

الحجاجأباشيخناعنهوسألت،الإسلامأصولمنشيئفيمثبتهوولا،أصللهليسفإنه"الحميراء

.له)1(أصللا:فقال،المزي

وعائشة،سيرينبنتوحفصة،الرحمنعبدبنتعمرة:تلميذاتهامنأعلمالنساءمنيكنلمثم

طلحة.بنت

أيضاباختياراتوانفردت،عندهاإلاتوجدلمالصحابةعنبمسائلعائشةالمؤمنينأمتفردتوقد

الأئمة.منواحدغيرذلكجمعوقد.التأويلمنبنوعبخلافهاأخباروردت

حبيبة،الضديقبنتالصديقةحدثتني:قالعائشةعنحدثإذامسروقكان:الشعبيوقال

.سماواتسبعفوقمنالمبرأة،اللهرسول

قلت":قالأنهالعاصبنعمروعن،النهديعثمانأبيحديثمن"البخاريصحيح"فيوثبت

.")2(أبوها:قال؟الرجالومن:قلت،عائشة:قال؟إليكأحبالناسأي،اللهرسوليا

كثير،الرجالمنكمل":!يخي!اللهرسولقال:قالموسىأبيعنأيضا"البخاريصحيح"وفي

عائشةوفضل،فرعونامرأةواسية،خويلدبنتوخديجة،عمرانبنتمريمإلاالنساءمنيكملولم

.")3(الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلى

دخلفإنه:وقالالحديثبهذاخديجةعلىعائشةتفضيلإلىذهبممنالعلماءمنكثيراستدلوقد

أيضا:البخاريرواهالذيالحديثأيضاذلكويعضد.وغيرهنالمذكوراتالثلاثالنساءسائرفيه

قالت:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مسهربنعليحدثنا،خليلبنإسماعيلحدثنا

لذلك،فارتاع،خديجةاستئذانفعرفع!ي!اللهرسولعلى-خديجةأخت-خويلدبنتهالةاستأذنت

الشدقينحمراءقريشعجائزمنعجوزمنتذكرما:وقلتفغرت:عائشةقالت.هالةاللهم:فقال

منفيهيروىمافأما،)4(البخاريرواههكذا."؟!منهاخيراالثهأبدلكقد،الأولالدهرفيهلكت

خديجة،وفاةعندمطولاذلكذكرناوقد.سندهايصحفليس"منهاخيراأبدلنيماوالله":الزيادة

هاهنا.إعادتهعنأغنىبماعائشةعلىتفضيلهاإلىذهبمنحجةوذكرنا

)1(

)2(

)3(

)4(

الأسرارفيالقاريوعليص)97(،المنتثرةالدررفيالسيوطيفذكره،الموضوعاتكتبأصحابساقهولذلك

.)993(صالمجموعةالفوائدفيوالشوكاني.(091)صالمرفوعة

بكر.أبيفضائلمنباب:الصحابةفضائلفي)2384(ومسلم()4358رقمالبخاريأخرجه

خديجة.فضلباب:الصحابةفضائلفي2(431)ومسلم34(11)رقمالبخاريأخرجه

التعليق،بصيغةإلينااتصلتالتيالنسخجميعفيكذا:الفتحفيالحافظقال)3821(رقممعلقاالبخاريفيهو

.2()437رقمومسلم،عوانةأبووصله،موصولأأخرجهأنهيقتضي-المؤلفتلميذهوعنه-المزيصنيعلكن
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،السلاميقرئكجبريلهذا،عائشيا":يوماقال!النبيأن:عائشةعنالبخاريوروى

.")1(أرىلاماترى،وبركاتهاللهورحمةالسلاموعليه:فقالت

ع!ي!النبيأزواجفاجتمع،عائشةيومبهداياهميتحرونكانواالناسأن"البخاريصحيح"فيوثبت

قلتعليدخلفلما:سلمةأمفقالت.كانحيثلهيهدواأنالناسيأمرلهقولي:لهاوقلنسلمةأمإلى

:فقال،لهقالتإليهادارلماثم.عنهافأعرض،لهفقالت،ذلكلهاقلنثم.عنيفأعرض،ذلكله

وذكر."غيرهامنكنامرأةلحاففيوأناالوحيعلينزلماواللهفإنه،عائشةفيتؤذينيلاسلمةأميا"

:فقال،قحافةأبيبنبكرأبيابنةفيالعدلينشدنكنساءكإن:فقالتإليهابنتهفاطمةبعثنأنهن

جحش،بنتزينببعثنثم."هذهفأحبي:قال،بلى:قلت:قالت؟أحبمنتحبينألا،بنيةيا

منهاعائشةفانتصرتأعائشةمنونالتزينبفتكلمت،عائشةوعنده!واللهرسولعلىفدخلت

.")3(بكرأبيابنةإنها":ويقولا)2(عائشةإلىينظر!واللهرسولفجعل،أفحمتهاحتىوكلمتها

هوصعد،الجملأياموالزبيرطلحةقتالإلىويستنفرهمالناسيستصرخجاءلماعماراأنوذكرنا

،منبوذامقبوحااسكت:لهفقال،عائشةمنينالرجلاعمارفسمع،الكوفةمنبرعلىعليبنوالحسن

.إياها)4(أوتطيعونإياهليعلمابتلاكماللهولكن،والآخرةالدنيافيع!ي!اللهرسوللزوجةإنهاوالله

حدثني،خثيمبناللهعبدحدثنا،زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا:أحمدالإماموقال

عائشة،علىيستأذنعباسبناللهعبدجاءأنه-عائشةحاجب-ذكوانحدثهأنهمليكةأبيبناللهعبد

ابنعليهافأكب،يستأذنعباسابنهذا:فقلت-الرحمنعبدبناللهعبدأخيهاابنرأسهاوعند-فجئت

:فقال،عباسابنمندعني:فقالت-تموتوهي-يستأذنعباسبناللهعبدهذا:فقالاللهعبدأخيها

فأدخلته،:قال،شئتإنلهائذن:فقالت،ويودعكعليكيسلمبنيكصالحمنعباسابنإنأماهيا

تخرجأنإلاوالأحبةمحمداتلقيأنوبينبينكما:فقال؟بماذا:فقالت،أبشري:قالجلسفلما

طيبا،إلايحب!واللهرسوليكنولم،إليه!واللهرسولنساءأحبكنتوقد،الجسدمنالروح

آيةاللهفأنزل،ماءمعهموليسالناسوأصبحع!ي!اللهرسولفأصبحالأبواءليلةقلادتكوسقطت

سبعفوقمنبراءتكاللهوأنزل.الأمةلهذهالرخصةمناللهأنزلوما،سببكفيذلكفكان،)5(التيمم

.النهاروآناءالليلآناءفيهتتلىإلااللهمساجدمنمسجدليسفأصبح،الأمينالروحبهاجاء،سماوات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.19()2(4)47ومسلم،عائشةفضلفي)3768(البخاريأخرجه

.امنسقطحاصرتينبينما

بعض.دوننسائهبعضوتحرىصاحبهإلىأهدىمنباب:الهبةفي2581()رقمالبخاريأخرجه

عائشة.فضلباب:الفضائلفي)3772(رقمالبخاريأخرجه

.(43:النساءأ!هوفتيمموأصحعيداطيبا!و:تعالىقولهيعني
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.منسيا)1(نسياكنتأنيلوددتبيدهنفسيوالذي،عباسبنيامنكدعني:فقالت

.جداكثيرةومناقبهافضائلهافيوالأحاديث

والمشهور،بسنةبعده:وقيل،بسنةقبله:وقيل،وخمسينثمانسنةالعامهذافيوفاتهاكانتوقد

بالبقيعتدفنأنوأوصت.رمضانمنعشرالسابعالثلاثاءليلةوالأشهر،شوالفي:وقيلمنهرمضانفي

بنالزبيرابناوعروةاللهعبد:وهمخمسةقبرهافيونزل.الوترصلاةبعدهريرةأبوعليهاوصلى.ليلا

()2(بناللهعبداو،بكرأبيبنمحمدأخيهاابنااللهوعبدوالقاسم،بكرأبيبنتأسماءأختهامنالعوام

ثمانوعمرها!صاللهرسولتوفيلأنه،سنةوستينسبعايومئذعمرهاوكان.بكرأبيبنالرحمنعبد

أعلم.فالله،سنينتسعأوسنينثمانيالهجرةعامعمرهاوكان،سنةعشرة

وخمسيوتسمسنةخلت5ث!

فياغزوفيهايكنولم:الواقديقال.البرفيالرومأرضفيالجهنيمرةبنعمرومشتىكانفيها

.،)3(أميةأبيبنجنادةعامئذالبحرفيغزابل:غيرهوقال،البحر

بشير.بنالنعمانعليهوولى،فيهمسيرتهلسوءالكوفةعنالحكمأمابنمعاويةعزلطوفيها

اللهعبيدفصار،عفانبنعثمانبنسعيدعنهاوعزلط،خراسانولايةزيادبنالرحمنعبدمعاويةولىوفيها

إلىعليهاالرحمنعبديزلطولم.خراسانعلىزيادبنالرحمنوعبد،سجستانعلىزيادبنوعباد،البصرةعلى

له:فقالط،ألفألفعشرون:قالط؟المالطمنبهقدمتكم:لهفقالط،الحسينمقتلبعدعليهفقدميزيد،زمن

درهم،ألفخمسمئةجعفربناللهعبدتعطيأنعلىعنهاوعزلناكسوغناكهاشئتوإن،حاسبناكشئتإن

الرحمنعبدوبدث،غيرهوولىفعزله،معهاومثلهاقلتمافأعطيهجعفربناللهعبدوأما،سوغهابل:قالط

قبلي.منألفوخمسمئة،المؤمنينأميرجهةمنألفخمسمئة:وقالطدرهمألفبألفجعفربناللهعبدإلى

لهمفاستأذن،والعراقالبصرةأهلأشرافومعهمعاويةعلىزيادبناللهعبيدوفدالسنةهذهوفي

اللهعبيديكنولم-قيسبنالأحنفمعاويةعلىأدخلهمناخرمنوكان،منهمنازلهمعلى)4(عليهاللهعبيد

علىفأثنواالقومتكلمثم،السريرعلىمعهوأجلسهوأجلهوعظمهبهرحبالأحنفمعاويةرأىفلما-يجله

خالفتتكلمتإن:لهفقالط؟تتكلملابحرأبايامالك:معاويةلهفقال،ساكتوالأحنفاللهعبيد

صحيح.حديثوهو276(1/)مسندهفيأحمدأخرجه(1)

.77()8/سعدابنطبقاتفيوالخبر.أمنسقط)2(

.31(5)5/تاريخهفيالطبريأوردهوقد.أمنسقطحاصرتينبينما)3(

الله.عبد:إلىالمطبوعفيتحرف(4)
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أميةبنيأشرافإلىيترددونأيامأفمكثوا،ترضونهواليافاطلبواعنكمعزلتهفقدانهضوا:معاويةفقال،القوم

اخترتم؟من:فقالمعاويةجمعهمثم.ذلكمنهمأحديقبلفلم،عليهميتوئىأنمنهمواحدكليسألون

منعليناوليتإن،المؤمنينأميريا:فقال؟تتكلملامالك:معاويةلهفقال،ساكتوالأحنفعليهفاختلفوا

قد:معاويةفقال،ذلكفيلنافانظرغيرهممنعليناوليتوإن،أحدازيادبناللهبعبيدنعدللافإنابيتكأهل

بعدالأحنففكان،مباعدتهفيرأيهوقبح،خيرابالأحنفزيادبناللهعبيدأوصىمعاويةإنثم.إليكمأعدته

قيس.بنالأحنفغيراللهلعبيديفلمالفتنةوقعتولما،اللهعبيدأصحابأخصمنذلك

الحميريمفرغبنربيعةبنيزيدقصة

وعباداللهعبيد:زيادابنيمع

بنعبادمعوكانشاعراكانالرجلهذاأن:وغيرهالمئنىبنمعمرعبيدةأبيعنأ(جريرابنذكر

يهجوشعرامفرغابنفقال،الدوابعلفالناسعلىوضاق،التركبحربعنهفاشتغل،بسجستانزياد

:فقالمنهكانماعلىزيادابنبه

المسلميناخيولفنعلفهاحشيشاكانتاللحىليتألا

فيهوقالمنهفهرب،وتطلبهفغضب،ذلكفبلغه،جداكبيرهااللحيةعظيمزيادبنعبادوكان

قوله:ذلكفمن،كئيرةبهايهجوهقصائد

بانصداعقعبكشعبفبشرحرببنمعاويةأودىإذا

القناعواضعةسفيانأباتباشرلمأمكأنفأشهد

وارتياعشديدخوفعلىلبسنفيهأمراكانولكن

أيضا:وقال

اليمانيالرجلمنمغلغلةحرببنمعاويةأبلغألا

زانيأبوكيقالأنوترضىعفأبوكيقالأنأتغضب

الأتانولدمنالفيلكرحمزيابمنرحمكأنفأشهد

علىاللهعبيدفقرأها،الأبياتبهذهمعاويةعلىوافدوهواللهعبيدأخيهإلىزيادبنعبادفكتب

البصرةإلىاللهعبيدرجعفلما.القتلبهتبلغولاأدبهولكنتقتلهلا:فقال،قتلهفيواستأذنهمعاوية

بجريةابنتهوكانت،الجارودبنالمنذروهوزيادبناللهعبيدزوجةبوالداستجارقدوكان،استحضره

.32(1-173)5/تاريخهفي(1)
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إلىالشرطاللهعبيدوبعث،اللهعبيدعلىمسلمأالجارودوجاء.دارهإلىواواهفأجاره،اللهعبيدعند

ويمدحيمدحك:فقال،أجرتهقدإني:المنذرفقال،يديهبينفأوقفمفرغبابنفجاؤوا،المنذردار

مسهلا،دواءفسقيمفرغبابناللهعبيدأمرثم!؟عليتجيرهثمأبيويهجوويهجوني،عنهفترضىأباك

بهأمرثم،إليهينظرونوالناسيسلحوهوالأسواقفيبهيطوفونوجعلواإكافعليهحمارعلىوحملوه

:زيادبناللهلعبيدمفرغابنفقال،عبادأخيهعندإلىسجستانإلىفنفي

البواليالعظامفيمنكراسغوقوليصنعتماالماءيغسل

إلىبعثهإنماأنه:مفرغابنأمرفيمعاويةاليمانيونكلمسجستانإلىمفرغابنبنفياللهعبيدأمرفلما

بهفعلمامعاويةإلىوشكابكىيديهبينوقففلما،وأحضرهمفرغابنإلىمعاويةفبعث،ليقتلهأخيه

منقاليكونأنفأنكر؟كذاالقائلألست؟كذاالقائلألست،هجوتهإنك:معاويةلهفقال،زيادابن

فغضب،إلييسندهاأنوأحبمروانأخوالحكمبنالرحمنعبدهوذلكالقائلأنوذكر،شيئاذلك

مفرغابنوأنشد.زيادبناللهعبيدعنهيرضىحتىالعطاءومنعهالحكمبنالرحمنعبدعلىمعاوية

راحلته:يخاطبمعاويةفيالطريقفيقالهما

)1(طليقتحملينوهذانجوتإمارم!عليكلعبادماعدس

وثيقللأناموحبلإمالمالردىهوةمننجاكلقدلعمري

حقيقالمنعمينبشكرومثلينعمةحسنمنأوليتماسأشكر

لذلك،نتعرضولمإليكيصلشيئأذانامنيكنلمهجوتناالذيننحنكنالوأما:معاويةلهفقال

:قال،جرمولاحدثغيرعلىمسلممنمسلميرتكبلممافيارتكبإنه!المؤمنينأميريا:فقال

كانممايكنلمتعاملإيانالوإنكأما،جرمكعنعفونافقد؟كذاالقائلألست؟كذاالقائلألست

إلاأحداتعاملولا،الهجاءيحتملأحدكلفليس،تشاكلومنتخاطبمنالانفانظر،شيئ

فأرسله،الموصلفاختار،إليهانبعثكحتىبهاتقيمإليكأحبالبلادأيلنفسكوانظر،بالحسنى

إلىركبالرحمنعبدإنثم.لهفأذن،بهاوالمقامالبصرةإلىالقدومفياللهعبيداستأذنثم،إليها

الرحمن:عبدوأنشده،عنهفرضي،فاسترضاهاللهعبيد

بنانيإحدىمنإليأحبحربآلفيزيادم!لأنت

ترانيمابغيبأدريفلاعموابنوعماأخاأراك

مغني.الذيبمعنىهذاأنعلىالنحوفيمشهورشاهدوالبيت.للبغالزجركلمة:أو،البغلةاسم:"عدس")1(

.(451)2/الأدبوخزانة(451)صاللبيب
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.ا(4العطامنمنعهكانماإليهوأعاد،عنهرضيثم،سوءشاعرواللهأراك:اللهعبيدلهفقال!

نائبوكان.سفيانأبيبنمحمدبنعثمانالسنةهذهفيبالناسوحج:والواقديمعشرأبوقال!

البصرةوعلى،شريحوقاضيهابشيربنالنعمانالكوفةوعلى،سفيانأبيبنعتبةبنالوليدالمدينة

بنشريككرمانوعلى،زيادبنعبادسجستانوعلى21(هبيرةبنهشاموقاضيهاأزيادبناللهعبيد

.زيادبناللهعبيدقبلمن،الحارثيالأعور

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيمنذكر

.تقدم)3(كماقبلهاوالصحيح،زيدبنأسامةفيهاتوفي:الجوزيابنقال!

قطيعةبنمالكبنمخزومبنجؤيةبنمالكبن51(أوسبنأجرول!:واسمه:الشاعر)4(الحطيئة

.لقصرهبالحطيئةالملقبالشاعر،مليكة7(أبما،6(عبس!ابن

الصديق.زمنفيوأسلم،الجاهليةأدرك

فيقال!فمما.8(وعرسةونفسه،وعمهوخاله،وأمهأباههجاإنه:يقال!حتىالهجاءكثيروكان

أمه:

بعيداعنيفاقعديتنحي

سرااستودعتإذاأغربالا

عجوزمنشرااللهجزاك

وخاله:وعمهأبيهفيوقال

العالمينامنكاللهأراح

المتحدثيناعلىوكانونا

9(البنينامنالعقوقولقاك

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

والشعر،بعدهاوما256()18/الأغاني:فيأيضاوهو525(-522)3/الأثيرلابنالكاملفيأيضابطولهالخبر

.(عدس)مادة:العربولسان364(-1/036)والشعراء

.طمنسقطحاصرتينبينما

هـ.54سنةوفياتفيالترجمة

والشعراءالشعر)134(والوصاياالمعمرون011()1/سلامابنطبقات،طهأميننعمانبتحقيقديوانهمقدمة

أسد3(.)7الغفرانرسالة(571)2/الأغاني283(/1)الفريدالعقد)927(الاشتقاق(495)المعارف322(/1)

.(1/954)الأدبخزانة276(/1)الوفياتفوات2(5)6/دمشقتاريخمختصر32()2/الغابة

الشاعر.ترجمةمصادرمنواستدركته،الأصولفيليس

عيسى.:إلى(ط)و(أ)فيتحرف

ابنته.إلىنسبة،مليكةأبو:الحطيئةفكنية،خطأوهو.بن:طوأفي

ته.امرأ:يعني

.277()صالحطيئةديوان



141هـ95سنةوفيات

وخالعممنولحاكأباحقالحاكثماللهلحاك

)1(المعاليلدىأنتالشيخوبئسالمخازيلدىأنتالشيخفنعم

يذمها:نفسهفيقالومما

قائلهأنالمنأدريفمابشريملماإلااليومشفتايأبت

)2(حاملهوقبحوجهمنفقبحخلقهاللهشوهوجهاليأرى

ذلكسببوكان،وحبسهفأحضره،الخطاببنعمرالمؤمنينأميرإلىالناسشكاهوقد

:يهجوهلهقالأنهلعمرشكاه،بدربنالزبرقان

)3(الكاسيالطاعمأنتفإنكواقعدلبغيتهاترحللاالمكارمدع

إنه!المؤمنينأميريا:فقال؟كاسياطاعماتكونأنترضىأما،هجاكأراهما:عمرلهفقال

المؤمنين!أميريا:فقال،ذلكعنفسألهثابتبنحسانإلىعمرفبعث،هذامنأشدهجاءيكونلا

ثم.المسلمينأعراضعنلأشغلنك!خبيثيا:وقالعمرحبسهذلكفعند.عليهسلحولكنهجاهما

نأأرادإنه:ويقال،واستتابهالناسيهجولاأنالعهدعليهوأخذفأخرجه،العاصبنعمروفيهشفع

أطلقه.حتىفيهفشفعوا،لسانهيقطع

مصعب،بناللهعبدعن،)4(الحزاميعثمانعنالضحاكبنمحمدحدثني:بكاربنالزبيروقال

وقد،الحبسمنالحطيئةبإخراجعمرأمر:قالأبيهعن،أسلمبنزيدعن،عثمانبنربيعةعنحدثني

:يقولفأنشأ،حاضروأنافأخرج،وغيرهالعاصبنعمروفيهكلمه

شجرولاماءلاالحواصلزغبمرخبذيلأفراختقولماذا

عمرياالناسمليكهداكفارحممظلمةقعرفيكاسبهمغادرت

البشرالنهىمقاليدإليكألقئصاحبهبعدمنالذيالإمامأنت

الأثربككانتلأنفسهملكنلهاقدموكإذبهايؤثروكلم

القدربهايغشاهمالأباطحبينمسكنهمبالرملصبيةعلىفامنن

الخبر)5(بهايعمىداويةعرضمنوبينهمبينيكمفداؤكنفسي

ولعنك.فبحك:يعنياللهلحاك:وقوله.276()صالحطيئةديوان(1)

.282()صالحطيئةديوان)2(

.284(-283)صالحطيئةديوان)3(

الحرامي.:إلىالمطبوعفيتحرفت(4)

.المفازة:"والداوية".الألفاظببعضاختلافمع2(90-802)صالحطيئةديوانفيالأبيات()5
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:العاصبنعمروفقال،عمربكى،مرخبذيلأفراختقولماذا:الحطيئةقالفلما:قال

لسانقطعأرادأنهذكرثم.الحطيئةتركهعلىيبكيرجلمنأعدلالغبراءأقلتولاالخضراءأظلتما

أميريايعودلا:الناسفقال،بالموسىوجيءكرسيعلىفأجلسه،الناسبهيهجولئلاالحطيئة

حطيئة،ياارجع:عمرلهقالولىفلما،النجاء:عمرلهفقال،أعودلا:قلإليهوأشاروا،المؤمنين

حطيئةيا:وقالأخرىلكوبسطنمرقة)1(لككسرقدقريشمنشابعندبككأني:لهفقال،فرجع

وقدعمربناللهعبيدعندذلكبعدالحطيئةفرأيت:أسلمقال.الناسبأعراضتغنيهفاندفعت،غننا

أتذكر!حطيئةيا:لهفقلت،يغنيحطيئةفاندفع،غنناحطيئةيا:وقالأخرىلهوبسطنمرقةلهكسر

فقلت،هذافعلناماحياكانلو،المرءذلكاللهرحم:وقالففزع؟قالمالكقالحينعمريوم

الرجل.ذلكأنتفكنتوكذاكذايقولأباكسمعتإني:اللهلعبيد

:قال،الشعرقولدع:للحطيئةعمرقال:قالأبيهعنالضحاكبنمحمدحدثني:الزبيروقال

:قال،المجحفةالمدحةفدع:قال،لسانيوعلةعياليمأكلةهو:قال؟لم:قال،أستطيعلا

أنت:فقال!،تفضلولاامدح،فلانبنيمنأفضلفلانبنو:تقول!:قال!؟المؤمنينأميرياوماهي

المؤمنين.أميريامنيأشعر

قوله:المشهورالجيدمديحهومن

سدواالذيالمكانسدواأواللوممنلأبيكمأبالاعليهمأقلوا

شدواعقدواوإنأوفواعاهدواوإنالبناأحسنوابنواإنقومأولئك

ولاكدوا)2(كدروهالاأنعمواوإنبهاجزوافيهمالنعماءكانتوإن

:قالثم،بالشعرأوصيكم:قال،أوص:لهقيلالحطيئةاحتضرولما:قالوا

لايعلمهالذيفيهارتقىإذاسلمهوطويلصعبالشعر

يظلمهمنيسطيعهلاوالشعرقدمهالحضيضإلىبهزلت

)3(فيعجمهيعربهأنيريد

وفاةفيهاأيضاوذكر.السنةهذهفيالحطيئةتوفي:"المنتظم"فيالجوزيابنالفرجأبوقال

قبلها.التيفيتقدموقد،كريزبنعامربناللهعبد

.الصغيرةالوسادة:"النمرقة"(1)

.(41.)صالحطيئةديوان2()

ظريفة.أدبيةوصيةضمن(356ص)الحطيئةديوان)3(
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محمد،أبو،الأزديرافعبناللهعبدبننضلةبنجندبواسمه:القشب)1(بنمالكبناللهعبد

بنالمطلببنالأرتبنت،)2(بحينةأمهوهيأبحينةبابنالمعروف،المطلبعبدبنيحليف

.منافعبد

كله.الدهرصوميسردمفنوكان،قؤاماصؤاماناسكاوكان،ع!يواللهرسولوصحب،قديماأسلم

المزةفيمروانعملفيومات،المدينةمنميلاثلاثينعلىريمبطنينزلكان:سعدابنقال

وخمسين.ثمانإلىوخمسينأربعسنةبينما،الثانية

تسعسنة-يعنيالسنةهذهفيوفاتهذكرإنهثم،سعدبنمحمدكلاممننقلالجوزيابنأنوالعجب

أعلم.فالله،وخمسين

حديث!الصحيحين"فيله.كأبيهجليلصحابي:)3(الخزرجيالأنصاريعبادةبنسعدبنقيس

فيع!ي!اللهرسولغسلوحديث،عاشوراء)5(صومفيحديث"المسند"فيوله،)4(للجنازةالقيام

.ذلك)7(وغير،رهمد
)6(

المعرفة)325(المعارف17()5/تالكبيرالبخاريتاريخ344()5/أحمدمسند342()4/سعدابنطبقات)1(

47()تالأمصارعلماءمشاهير2(16)3/حبانابنثقات(015)5/والتعديلالجرح2(132،41)2/والتاريخ

تهذيب375()3/الغابةأسد226()1/السمعانيأنساب242()1/القيسرانيلابنالجمع829()3/الاستيعاب

الصحابةأسماءتجريد(178ورقة)2/التهذيبتذهيب5(80)15/الكمال!تهذيب261()1/واللغاتالأسماء

(2894ت)2/الإصابة(185)ورقةالسول!نهاية(514ورقة)2/مغلطايإكمال(901)2/الكاشف35(1هت/1)

.2(11)الخزرجيخلاصة381()5/التهذيبتهذيب

.بفيليس)2(

المحبر6(6/و421)3/أحمدمسند2722(306،739،2556،)تخليفةطبفات52()6/سعدابنطبقات)3(

والتاريخالمعرفة395(،)925المعارف(141)7/الكبيرالبخاريتاريخ503(،184،233،292،)155

علماءمشاهير)3/25(الذهبمروج)7/99(والتعديلالجرحوه/163()4/546الطبريتاريخ)1/992(

بغدادتاريخ)3/9128(الاستيعاب36()هالعربأنسابجمهرة)02(والقضاةالولاة418()تالأمصار

أسد(101)9/الأصولجامع(ب224//1)4عساكرابنتاريخ(174)2/الصحيحينرجالبينالجمع(1177/)

دمشقتاريخمختصر61()1/2/واللغاتالأسماءتهذيب)3/268(التاريخفيالكامل)4/424(الغابة

التهذيبتذهيب(521)3/النبلاءأعلامسير31(1)2/الإسلامتاريخ(1351)ورقةالكمالتهذيب(521)21/

حسن59()1/الزاهرةالنجوم924()3/الإصابة593()8/التهذيبتهذيب)2/348(الكاشفب(163/)3/

.)317(الخزرجيخلاصة(1/227)المحاضرة

.(169)رقمومسلم(131)2رقمالبخاريرواه(4)

صحيح.حديثوهو(94)5/والنسائي(6)6/أحمدرواه(5)

ضعيف.حديثوهو()466رقمماجهوابن6()6/أحمدرواه)6(

.(532-41/522)الجامعوالمسند،(531-526)7/للمزيالأشرافتحفةفيأحاديثهتنظر)7(
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صاحببمنزلة!والنبيمنسعدبنقيسكان:قال!أنسعن")1(البخاريصحيح"فيوثبت

الأمير.منالشرطة

الصدقة.علىواستعمله،الغزواتبعضفي!يالهاللهرسول!لواءوحمل

ذلكفأصابهم،والأنصارالمهاجرينمنثلاثمئةومعهالجراحبنعبيدةأبا!ي!اللهرسول!بعثولما

فأكلوا،البحرسيفعلىالدابةتلكوجدواحتى،جزائرتسعسعدبنقيسلهمفنحر،الكثيرالجهد

.سمنواحتىشهراعليهاوأقاموامنها

شجاعا.ممدحاكريمامطاعاسيداقيسوكان

يزل!ولم،العاصبنوعمرولمعاويةوسياستهوخديعتهبدهائهيقاوموكان،مصرنيابةعليولاه

فاستخفه،الصديقبكرأبيبنمحمدعليهاوولىمصرعن()2(عليأعزلهحتىعليهيعملمعاوية

حتىولزمهوالنهروانصفينمعهفشهدعليعندقيسوأقام.قدمناكمامصرمنهأخذحتىيزل!ولممعاوية

أصحابه.بايعهكماليبايعهجاءهمعاويةعلىالكلمةاجتمعتفلما،المدينةإلىصارثم،قتل

قيسياوأنت:معاويةلهفقال!،معاويةعلىسعدبنقيسقدم:قال!عيينةابنعن:الرزاقعبدقال!

أظفاريمنظفربكظفروقدإلااليومهذاتأتينيألاأحبكنتلقدواللهأما؟!ألحممنمععليتلحم

لهفقال!،التحيةبهذهفأحييكالمقامهذافيأقومأنكارهاكنتقدواللهوأنا:قيسلهفقال!،موجع

أصناممنصنماكنتمعاويةياوأنت:قيسلهفقال!؟يهودأحبارمنحبرإلاأنتوهل؟ولم:معاوية

لهفقال!،يدكمد،غفرااللهم:معاويةفقال!،طائعامنهوخرجتكارهاالإسلامفيدخلت،الجاهلية

.وزدتزدتشئتإن:سعدبنقيس

هذهأحسنما:قيسفقال!،بيتيفأرقلةإليكأشكو:لقيسعجوزقالت:عقبةبنموسىوقال!

.وتمرا)3(وسمناولحماخبزابيتهااملؤوا!الكناية

والثريد.اللحمإلىهلموا:منادلهيناديوكان،دارحيثبهايدارصحفة)4(لهكانت:غيرهوقال!

كفعله.يفعلانقبلهمنوجدهأبوهوكان

.الأحكامفي71()55رقم(1)

.-583(582)1/المحاضرةحسنفيوالخبر.أمنسقط)2(

.(1/562)الفريدالعقد)3(

والقصعة.الجفنة:"الصحفة"()4
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مناديه:فنادىالمدينةفقدم،ألفابتسعينأرضامعاويةمنسعدبنقيسباع:الزبيربنعروةوقال

فقال،عوادهفقلذلكبعدمرضثم،الباقيوأطلق،ألفاخمسينمنهافأقرض،فليأتالقرضأرادمن

ذلكلأرىوإني،هذامرضيفيعواديقلةأرىإني:الصديقبكرأبيأختعتيقأبيبنتقريبةلزوجته

عليه،المكتوببصكهدينعليهلهكانممنرجلكلإلىفبعث،القرضمنالناسعلىماليأجلمن

حل،فيمنهفهودينعليهسعدبنلقيسكانمن:فنادىمناديهأمرإنه:وقيل01عليهممالهفوهبهم

فإنه،وفعالامالاارزقنياللهم:يقولوكان.ا)1(العوادكثرةمنبابهعتبةكسرتحتىأمسىفما

.)2(بالمالإلاالفعالتصلحلا

قيس:لهقالإياهاليوفيهجاءفلما،ألفاثلاثينسعدبنقيسمنرجلاقترض:الثوريسفيانوقال

فيه.فنرجعشيئاأحداأعطيناماقوئمإنا

بناللهعبد:أحدهمفقال،زمانهمأهلأكرمفيالكعبةعندثلاثةاختلف:عديبنالهيثموقال

ارتفعحتىذلكفيفتماروا.الأوسيعرابة:الاخروقال،سعدبنقيس:الاخروقال،جعفر

منأكرمأنهيزعمالذيصاحبهإلىمنكمرجلكلفليذهب:رجللهمفقال،الكعبةعندضجيجهم

وضعقدفوجده،إليهجعفربناللهعبدصاحبفذهب.العيانعلىوليحكم،يعطيهمافلينظر،غيره

:قال.بهومنقطعسبيلابن!اللهرسولعمبنيا:لهفقال،لهضيعةإلىليذهبالغرز)3(فيرجله

الحقيبة،فيماوخذ،عليهابمالكفهيعليهاواستورجلكضع:وقالالغرزمنرجلهفأخرج

الافأربعةالحقيبةفيوإذا،عظيمةبناقةأصحابهإلىفرجع.عليسيوفمنفإنهالسيفتخدعنولا

صاحبومضى.عنهاللهرضيطالبأبيبنعليسيفذلكوأجل،ذلكوغيروخزومطارف،دينار

به،ومنقطعسبيلابن:قال؟إليهحاجتكما:الجاريةلهفقالت،نائمافوجده،إليهسعدبنقيس

واذهب،اليومغيرهمالقيسدارفيما،دينارسبعمئةفيهكيسهذا،إيقاظهمنأيسرفحاجتك:قالت

أخبرتهنومهمنقيساستيقظفلما.راشداواذهبوعبداناقةلكفخذ)4(الإبلمعاطنفيمولاناإلى

يكفيه،ماأعطيهحتىأيقظتينيهلا:وقال()5(ذلكصنيعهاعلىشكراافأعتقها،صنعتبماالجارية

منخرجوقدفوجده،إليهالأوسيعرابةصاحبوذهب.حاجتهموقعمنهيقعلاأعطيتيهالذيفلعل

قل،:فقال،عرابةيا:لهفقال-بصرهكفقدوكان-لهعبدينعلىيتوكاوهوالصلاةيريدمنزله

:قالثم،اليسرىعلىاليمنىبيدهصفقثم،العبدينعنفخلى:قال،بهومنقطعسبيلابن:فقال

.بمنسقطحاصرتينبينما()1

(.ب922//1)4عساكرابنتاريخ)2(

الجلد.منالركاب:الغرز"")3(

.الحوضحولمبركها:"الإبلمعاطن"()4

.بمنسقط)5(
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العبدين،هذينخذولكن،شيئاعرابةمالمنالحقوقتركتوقدأمسيتولاأصبحتملأوالله،أوهأوه

وأقبل.فخذشئتوإن،فأعتقشئتفإن،حرانفهماتأخذهمالمإن:فقال،لأفعلكنتما:قال

قدجعفرابنأنعلىالناسفحكم:قال.صاحبيهإلىبهماوجاءفأخذهما:قال.بيدهالحائطيلتمس

حكم،الأجوادأحدقيسأوأن.أجلهاالسيفأنإلا،لهبمستنكرليسذلكوأن،عظيمبمالجاد

نأعلىوأجمعوا.فعلتماعلىلهاشكراوعتقها،فعلهاواستحسن،علمهبغيرمالهفيمملوكته

مقل.منجهد(()1وذلك،يملكهمابجميعجادلأنهاالأوسيعرابةالثلاثةأسخى

إلىوخرج،أولادهبينمالهعبادةبنسعدقسم:قالصالحأبيعن)2(،عمروعن:الثوريسفيانوقال

ولممالهقسمأباكإن:فقالاسعدبنقيسإلىوعمربكرأبوفجاء،وفاتهبعدولدلهفولد،بهافماتالشام

له.نصيبيولكن،سعدفعلهماأغيرلاإني:قيسفقال.معكملهفاقسموا،حملاكانإذالولدهذابحاليعلم

.فذكره،سيرينبنمحمدعنأيوبعنمعمرعنالرزاقعبدورواه

.فذكره،عطاءأخبرني:جريجابنعنالرزاقعبدورواه

سعدبنقيسكان:قالخالدبنمعبدعن،مسعرحدثنا،نعيمأبوحدثنا:خيثمةأبيابنوقال

.يدعو)3(يعني-المسبحةأصبعهرافعاهكذايزاللا

أنيلولا:قالسعدبنقيسعن،رافعأبوحدثنا،مليحبنالجراححدثنا:عماربنهشاموقال

.)4(الأمةهذهأمكرمنلكنت"النارفيوالخديعةالمكر":يقول!ي!اللهرسولسمعت

بنوالمغيرة،العاصبنوعمرو،معاوية:خمسةالفتنةثارتحينالعربدهاة:الزهريوقال

حكمحتىبالطائفمعتزلاالمغيرةوكان،عليمعوكانا)6()د(بديلبناللهوعبد،سعدبنوقيس،شعبة

معاوية.إلىفصار)7(الحكمان

.بمنسقط)1(

.(701)3/النبلاءأعلامسيرفيوالخبر.خطأوهوبنالمطبوعفيوقعت)2(

(.ب1/023/)4عساكرابنتاريخ)3(

الحافظفيهقال!بسندحسنحديثوهو)5268(رقم"الشعب"فيوالبيهقي584()2/الكاملفيعديابنأخرجه()4

منمستدركهفيوالحاكممسعود،ابنحديثمنالصغيرفيالطبرانيوأخرجه.بهبأسلا)4/892(الفتحفي

يدل!مجموعهالكن،مقال!منهاكلإسنادوفي.هريرةأبيحديثمنمسندهفيراهويهبنوإسحاق،أنسحديث

.النارإلىبقاصدهمايؤديانوالخديعةالمكرأن:الحديثومعنى.حسنفهو،أصلاللمتنأنعلى

صحابي.الخزاعيورقاءابنهوبديلبناللهوعبد.(164)5/الطبريتاريخفيوالخبر.هذيل:إلىبفيتحرف()د

صفين.يومقتل،لسنافصيحاوكان،خزاعةرئاسةإليهانتهت،جليل

بديل.بناللهوعبد،سعدبنقيس:الأخيرينيعني)6(

.الخصمان:المطبوعفي)7(
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-سرحأبيبنسعدبناللهعبدمنهاوأخرجمصرعلىتغلبقدكانحذيفةأبيبنمحمدأنتقدموقد

فيهاساردخلهافلما،سعدبنبقيسعزلهثم،يسيرةمدةعليفأقره-العاصبنعمروبعدعثماننائب

فكاتباه،العاصبنوعمرومعاويةعلىأمرهفثقل،وثلاثينستسنةوذلك،وضبطهاحسنةسيرة

عليا،ذلكفبلغ،عليمعهوالباطنوفي،لهمامناصحتهللناسوأظهرفامتنع،عليعلىمعهماليكون

عليفبعث،إليهايصلأنقبلالرملةفيالأشتر،)1(فماتأالنخعيالأشترمصرإلىوبعثفعزله

وقتل،المصريةالديارمنهأخذاحتىيزالافلم،وعمرومعاويةعلىأمرهفخف،بكرأبيبنمحمد

طالبأبيبنعليإلىصارثم،المدينةإلىقيسسارثم.حمارجيفةفيوأحرقهذابكرأبيبنمحمد

ليقاتله،معاويةإلىسارحينعليبنالحسنمعكانثم،عليقتلحتىحروبهفيمعهفكان،بالكوفة

طاعتهمنوامتنع،أحبهوماذلكقيساساءمعاويةالحسنبايعفلما،الجيشمقدمةعلىقيسفكان

شديدةمعاتبةبعدمعاويةفبايع،الأنصاروفدفيمعاويةعلىقدمثم،المدينةإلىارتحلثم،معاوية

.عندهوحظي،وقدمهمعاويةأكرمهثم،غلظةفيهوكلامبينهماوقعت

بسراويلإليئابعثأن:وفيهمعاويةعلىالرومملككتابقدمإذمعاويةعندالوفودمعهووبينما

-جداالقامةمديدقيسوكان-سراويلكإلىاحتجناقدإلاأراناما:معاويةفقال،العربمنرجلأطول

أرسلتثممنزلكإلىذهبتلو:معاويةلهفقال،معاويةإلىفألقاهاسراويلهخلعثمفتنحىقيسفقام

ذلك:عنديقولقيسفأنشأ،إلينابها

شهودوالوفودقيسسراويلأنهاالناسيعلمكيبهاأردت

ثمودنمتهعاديسراويلوهذهقيسنغابيقولوالاوأن

ومسودسيدإلاالناسومالسيداليمانيالحيمنوإني

مديدالزجالفيوخلقيشديدعليهممثليإنبمثليفكدهم

مديدالرجالأعلوبهوباغووالدأصلالناسفيوفضلني

.)2(بالأرضفوقفت،أنفهعلىفوضعهاالوفدفيرجلأطولمعاويةفأمر:قال

والاخر،الرومأقوىأحدهماأنيزعمجيشهمنبرجلينمعاويةإلىبعثالرومملكأن:روايةوفي

يفوقهمامنقومكفيكانفإن؟هذاوطولهذاقوةفييفوقهمامنقومكفيهلفانظر،الرومأطول

وأطولأقوىهومنجيشكفييكنلموإن،وكذاكذاالتحفومنوكذاكذاالأسارىمنإليكبعثت

.المطبوعمنسقطت(1)

.(121)3/والسير(1/2131)فختصره،وأيضا232(/1)4عساكرابنتاريخفيبطولهالخبر2()
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رجلين:أحدإلآماله:فقالوا؟القويلهذامن:قال!معاويةعندحضرافلما.سنينثلاثفهادنيمنهما

طالب،أبيبنعليابنوهوالحنفيةابنبمحمدفجيء،الزبيربناللهعبدأو،الحنفيةابنمحمدإما

الروميأمرلهفذكر،لا:قال!؟إليكأرسلتفيمأتعلم:معاويةلهقال!معاويةعندالناساجتمعفلما

قدرفأينا،يديأناولكأويدكوتناولني،لكأجلسأوليتجلسأنإما:للروميفقال!،بأسهوشدة

لهفقال!؟أجلسأوتجلس،تريدماذا:لهفقال!.غلبفقدوإلا،غلبهمكانهمنالاخريقيمأنعلى

يقدرمابكلالروميفاجتهد،يدهالروميوأعطىالحنفيةابنمحمدفجلس،أنتاجلسبل:الرومي

الروميفغلب،سبيلاإليهوجدولا،ذلكعلىيقدرفلمليقيمهيحركهأومكانهمنيزيلهأنالقوةمنعليه

فقال!الحنفيةابنمحمدقامثم.غلبقدأنهالرومبلادمنالوفودمنمعهلمنوظهر،ذلكعند

علىألقاهثمالهواءفيورفعه،سريعاأقامهأنأمهلهفما،يدهمحمداوأعطى،لياجلس:للرومي

عظيما.سرورامعاويةبذلكفسر،الأرض

فلبسها،الطويلالروميلذلكوأعطاها،سراويلهخلعثمالناسعنفتنحى،سعدبنقيسونهض

لمعاوية.التزمهكانماملكهموبعث.بالغلبالرومفاعترف،بالأرضتخطوأطرافهاثدييهإلىفبلغت

بهمعتذراالمتقدمالشعرذلكفقال!،الناسبحضرةسراويلهخلعهفيسعدبنقيسالأنصاروعاتب

.(1)حاولوهلماوأقطعالرومعلىتقومالتيللحجةألزمذلكوليكون،إليهم

ضخمارجلاسعدبنقيسكان:قال!ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانعن،الحميديوروى

رجلاهخطتالعاليالحمارركبإذاوكان،ذقنهفيلحيةله()2(ليستأ،الرأسصغير،جسيما

.لأرضبا

ابنوذكر.معاويةخلافةاخرفيبالمدينةتوفي:واحدوغير)4(خياطبنوخليفة)3(الواقديوقال!

ذلك.فيفتبعناه،السنةهذهفيوفاتهالجوزي

)1(

)2(

)3(

)4(

،إسنادلهليسمختلقوزوركذبمعاويةمعالسراويلفيخبره:)3/3912(الاسميعابفيالبرعبدابنقال

والله،مزوروشعرمفتعلةحكايةوهي،ونزاهتهنفسهفيسيرتهولا،معاويةفيمذهبهولاقيسأخلاقيشبهولا

أعلم.

فيليسوكان(426)4/الغابةأسدفيالأثيرابنقال.المصادرفيترجمتهمنأثبتهاوقد،جميعاالنسخمنسقطت

جميلا.ذلكمعوكان.بأموالنالحيةلقيسنشتريأنوددنا:تقولالأنصارفكانت،شعرةولالحيةوجهه

.53()6/سعدابنطبقات

.79()صطبقاته
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عنالشجرةأغصانيرفعالذيهووكان،الحديبيةشهد،جليلصحابي:)1(المزنييساربنمعقل

فيالكريمالقرآنفيالمذكورةوهي،السمرةمنوكانت،تحتهاالناسيبايعوهو!ي!اللهرسولوجه

.(18:الفتحأ*!الشرةتحتيايعونفإدالمحؤمنينعنأللهرفتقذ!):لىتعاقوله

.داربهاوله.معقلنهر:فيقال،إليهالمنسوبالنهربهافحفر،البصرةإمرةعمرولاهوقد

فيه،ماتالذيمرضهفييعودهيساربنمعقلعلىزيادبناللهعبيددخل:البصريالحسنقال

به،أحدثكلمهذهحاليعلىأكنلملو!واللهرسولمنسمعتهحديثامحدثكإني:معقللهفقال

منليوجدريحهاوإن،الجنةرائحةيجدلمبنصيحةيحطهافلمرعيةاللهاسترعاهمن":يقولسمعته

.(21(عاممئةمسيرة

السنة:هذهفيتوفيوممن

أقوالعلىأبيهواسموالإسلامالجاهليةفياسمهفياختلفوقد:عنهاللهرضي)3(الدوسيهريرةأبو

والأشهر."تاريخه"فيعساكرابنذلكبسطوقد،"التكميل"كتابنافيأكثرهابسطناوقد،متعددة

الجاهليةفياسمهكان:ويقال.دوسمنثمالأزدمنوهو،صخربنالرحمنعبداسمهأن

الله-عبد!ي!اللهرسولفسماه.الأسودبأبيويكنى.غنمعبد:وقيل،نهمعبد:وقيل،شمس!عبد

.هريرةبأبيوكسناه-الرحمنعبد:وقيل

)1(

)2(

)3(

البخاريتاريخ25()5/أحمدمسند)251(خليفةتاريخ(176)37،خليفةطبقا!(14)7/سعدابنطبقات

285()8/والتعديلالجرح31(0)1/والتاريخالمعرفة)792(المعارف()434العجليثقات193()7/الكبير

283(/11)السمعانيأنساب(4321)3/الاستيعاب(ه77)3/الحاكممستدرك2(91)تالأمصارعلماءمشاهير

أعلامسير317()2/الإسلامتاريخ(1352)ورقةالكمالتهذيب232()5/الغابةأسد323()5/البلدانمعجم

925()9/الإصابة235()01/التهذيبتهذيب937()9/الزوائدمجمع(144)3/الكاسف576()2/النبلاء

.)383(الخزرجيخلاصة

..()922(1)42ومسلم71(05)رقموالبخاري(27)5/مسندهفيأحمدأخرجه

(5114/و)2/228أحمدمسند227()225،خليفةتاريخ)114(خليفةطبقات4/325(و362)2/سعدابنطبقات

)1/486والتاريخالمعرفة)277(المعارف)513(العجليثقات132()6/الكبيرالبخاريتاريخ)224(لأحمدالزهد

الأولياءحلية605()3/الحاكممستدرك46()تالأمصارعلماءمشاهير(111)1/القضاةأخبار(3016،161،162/و

أسد59()9/الأصولجامعأ(50/1)91/عساكرابنتاريخ362()5/السمعانيأنساب(1768)4/الاستيعاب376()1/

أعلامسير19()1/الحديثعلماءطبقات(1654)ورقةالكمالتهذيب(917)92/دمشقتاريخمختصر318()6/الغابة

الكاشف)1/43(الكبارالقراءمعرفة)1/63(العبر)2/333(الإسلامثاريخ32()1/الحفاظتذكرة)2/578(النبلاء

الزاهرةالنجوم63()12/الإصابة262()12/التهذيبتهذيب371()1/النهايةغاية361()9/الزوائدمجمع341()3/

كتاب261()1/الذهبشذرات)462(الخزرجيخلاصة)9(الحفاظطبقات025()1/المحاضرةحسن151()1/

الخطيب.عجاجمحمدللدكتورالعربأعلامسلسلةمن(هريرةأبو)
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؟حجركفيهذهما:أبيليفقال،أولادهافأخذت،وحشيةهريرةوجدت:قالأنهعنهوروي

.هريرةأبوأنت:فقال،فأخبرته

."هريرةأبايا":له)2(قالأنهوثبت."هرأبا":لهقال!يواللهرسولأن(")1الصحيح"فيوثبت

بنالحارثبن)3(صفيحبنتميمونةأمهاسم:والطبرانيالكلبيوابنسعدبنمحمدقال

مسلمة.وماتتأسلمت.ثعلبةبنسعدبنهبة)4(بنصعبأبي

بكر،أبيعنوروى،الصحابةحفاظمنوكان،الطيبالكثير!يواللهرسولعنهريرةأبووروى

وكعب،العباسبنوالفضل،)د(بصرةأبيبنوبصرة،زيدبنوأسامة،كعببنوأبي،وعمر

المؤمنين.أموعائشة،الأحبار

ذكرهكما"التكميل"فيالمعجمحروفعلىمرتبينذكرناهمقدالعلمأهلمنخلائقعنهوحدث

."تهذيبه"فيشيخنا

وغيرهم.والتابعينالصحابةمن،العلمأهلمنأكثرأورجلثمانمئةمننحوعنهروى:البخاريقال

خيبر.سنةإسلامهوكان،المدينةينزلكان:الفلاسعليبنعمرووقال

.دارالحليفةبذيلهوكان:الواقديوقال

الثنيتين.)6(أفرق،ضفيرتينذا،المنكبينبينمابعيد،اللونادمكان:غيرهوقال

هريرةأبيعن،العاليةأبيعن،ديناربنخالدخلدةأبيعن:واحدوغيرالطيالسيداودأبووقال

:وقالجبهتهعلىيدهفوضع،دوسمن:فقلت"أنت؟ممن":!ي!اللهرسولقالأسلمتلما:قال

.")7(خيرفيهرجلادوسفيأنأرىكنتما"

خيبر.!ي!اللهرسولمعشهدت:قالهريرةأبيعن،سعيدعن:الزهريوقال

جئت:هريرةأبوقال:قالقيسعن،إسماعيلعن،عيينةبنسفيانعن،الرزاقعبدوروى

.القتالمنفرغوابعدماخيبريوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الاستئذانفي)6246(البخاريصحيح

والسير.الجهادفي)86((0178و)الإيمانفي()52)31(مسلمصحيح

.275()7/الغابةأسدفيوترجمتها.أيضاصحيحوهذاصبيح:افي

هنية.:سعدابنطبقاتفي

.نضرةأبىبننضرة:إلىالأصولفيتحرف

.أقرن:المطبوعفي

.قالكماوهو،صحيححسنحديثهذا:وقال)3838(رقمالترمذيرواه
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بن)1(خثيمحدثني:قالالدراورديحدثنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

بنسباعالمدينةعلىواستخلف!ي!اللهرسولخرج:قالهريرةأبيعن،أبيهعن،مالكبنعراك

الأولىالسجدةفيفقرأ،سباعوراءالصبحفصليتمهاجرا!2(المدينةوقدمت:هريرةأبوقال،عرفطة

كانلرجل-فلانلأبيويل:نفسيفيفقلت:هريرةأبوقال!هللمطففينوقي!والثانيةوفي،مريمسورة

.)3(الناسبهيبخسومكيال،لنفسهبهيكيلمكيال:مكيالانلهوكان،الأزدبأرض

!ي!اللهبرسولصبيحتهافياجتمعالتيالليلةفيلهغلامضلأنه"البخاريصحيح"فيثبتوقد

ينشد:جعلوأنه

نجتالكفردارةمنأنهاعلئوعنائهاطولهامنياليلة

.وجل)4(عزاللهلوجهحرهو:فقال"غلامكهذا":لهقال!ي!اللهرسولعلىقدمفلما

سماععلىشيءأحرصوكان،سفرولاحضرفييفارقهفلمع!ي!اللهرسولهريرةأبولزموقد

بطنه.شبععلىيلزمهوكان.عنهوتفهمهمنهالحديث

فييتمخطهريرةأبو،بخ)5(بخ:كتانمنعليهقميصفييوماتمخطوقد-هريرةأبووقال

إلابيوما،جنونبه:فيقولالمارفيمر،الجوعمنوالحجرالمنبربينفيماأخررأيتنيلقد!الكتان

بطنيعلىالحجروأشد،الجوعمنالأرضعلىبكبديأعتمدكنتلقدهوإلاإلهلاالذيوالله،الجوع

فيطعمنيمنزلهإلىيستتبعنيأنإلابيومامنهبهاأعلموأناالايةأحدهمأستقرئكنتولقد،الجوعمن

."النبوةدلائل"فيقدمناهكماالصفةأهلمعاللبنحديثوذكر.6(شيئا

وهو-كثيرأبوحدثني،عمار)8(بنعكرمةحدثنا،الرحمنعبدحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أ)7

)8(

خطأ.،عنخيثم:المطبوعفي

خطأ.،فهاجروا:المطبوعفي

.(958)2/النبلاءأعلاموسير(061)3/والتاريخالمعرفةفيوهو.حسنحديثوهو

مسندهفيوأحمد.العتقونوى،دلههو:لعبدهقالإذاباب:العتقفي)2531(رقمالبخاريأخرجه

)2/286(.

منه.تعجبهأولشيءالإنسانتعظيمعندتقال:"بخوبخ،بخبخ"

-326)4/طبقاتهفيسعدوابنالزهد،في)2367(والترمذي)7324(رقمالبخاري،مختصرابنحوهأخرجه

.195(-095)2/النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي327(

.032()2/931-مسندهفي

عامر.:إلى(طو)(أ)فيتحرف
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بييسمعمؤمنااللهخلقماوالله:قال!هريرةأبوحدثني-الأعمىالسحيميأذينةبنالرحمنعبدبنيزيد

وإني،مشركةامرأةكانتأميإن:قال؟هريرةأبايابذلكعلمكوما:قلت،أحبنيإلايرانيولا

فأتيت،أكرهماع!ي!اللهرسول!فيفأسمعتني،يومافدعوتها،عليئتأبىوكانتالإسلامإلىأدعوهاكنت

وإني،عليتأبىفكانتالإسلامإلىأميأدعوكنتإنياللهرسول!يا:فقلت،أبكيوأنامج!ي!اللهرسول!

اهداللهم":!اللهرسول!فقال!،هريرةأبيأميهديأناللهفادع،أكرهمافيكفأسمعتنياليومدعوتها

،مجافهوإذاالبابأتيتفلما،لها!ي!اللهرسولبدعاءأبشرهاأعدوفخرجت."هريرةأبيأم

فتحتثم،أنتكماهريرةأبايا:فقالت-وقعهايعني-رجلخشفوسمعت،الماءخضخضةوسمعت

محمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهدإني:وقالت،تلبسهأنخمارهاعنوعجلتدرعهالبستوقدالباب

اللهرسول!يا:فقلت،الحزنمنبكيتكماالفرحمنأبكي!صاللهرسول!إلىفرجعت.ورسولهعبده

وأمييحببنيأناللهادعاللهرسول!يا:وقلت،هريرةأبيأماللههدىقد،دعاءكاللهاستجابفقدأبشر

عبادكإلىوأمههذاعبيدكحبباللهم":!اللهرسولفقال!،إليناويحببهمالمؤمنينعبادهإلى

إلاأمييرىأويرانيولابييسمعمؤمنمناللهخلقفما:هريرةأبوقال!."إليهماوحببهم،المؤمنين

يحبني.وهو

.نحوهبإسنادعماربنعكرمةحديثمن)1(مسلمرواهوقد

قدرهبماذكرهاللهشهروقد،الناسجميعإلىمحببهريرةأبافإن،النبوةدلائلمنالحديثوهذا

الجمعةيومالإنصاتفيالأقاليمسائرفيالمتعددةالجوامعفيالناسرؤوسعلىعنهالخبرهذاإيرادمن

عنه.اللهرضيلهالناسومحبة،العليمالعزيزاللهتقديرمنوهذا،المنبرعلىوالإمامالخطبةيديبين

مولىسالمعن،المقبريعن،جعفربنالحميدعبدحدثنا،سعيدحدثنا:عماربنهشاموقال!

كماأغضب،بشرمحمدإنما":يقول!!اللهرسول!سمعت:يقول!هريرةأباسمعأنهالنصريين)2(

وأشتمتهأوآذيتهالمسلمينمنرجلفأيما،تخلفنيهلنعهداعندكاتخذتقدوإني،البشريغضمب

يوما!اللهرسول!عليرفعلقد:هريرةأبوقال!.")3(القيامةيومعندكبهاتقربهقربةلهفاجعلهاجلدته

وأن،مؤمناأكونأنأرجوبأنيذلك،النعمحمرمنإليأحببهاضربنييكونفلأنبهاليضربنيالدرة

دعوته.!ي!اللهلرسول!يستجاب

منكأسمعإنياللهرسول!يا:قلت:قالهريرةأبيعن،المقبريسعيدعن:ذئبأبيابنوقال!

)1(

)2(

)3(

.هريرةأبيفضائلباب:الصحابةفضائلفي1924()برقم

.(01/541)الكمالتهذيبانظر."النضريين":إلىطفيتحرف"النصريين":قوله

والصلة.البرفي()2619(10)ومسلم،(394)2/مسندهفيأحمدأخرجه
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حديثانسيتفما،فضممته"ضمه":قالثم،فبسطته"رداءكابسط":فقال،فأنساهكثيرأحديثا

.()1البخاريرواه.بعد

هريرةأباسمعت:قالالأعرجالرحمنعبدعن،الزهريعن،سفيانحدثنا:أحمدالإماموقال

مسكيناامرأكنتإني،الموعدوالله!ي!اللهرسولعنالحديثيكثرهريرةأباأنتزعمونإنكم:يقول

الأنصاروكانت،الأسواقفيالصفقيشغلهمالمهاجرونوكان،بطنيملءعلى!ي!اللهرسولأصحب

أقضيحتىرداءهبسطمن":فقالمجلسايوما!اللهرسولمنفحضرت،أموالهمعلىالقياميشغلهم

إلي،قبضتهاثممقالتهقضىحتىعليبردةفبسطت"منيسمعهشيئاينسىفلنإليهيقبضهثممقالتي

.)2(منهسمعتهشيئأنسيتمابيدهنفسيفوالذي

طرقوله.هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،يونسعن،وهبابنرواهوقد

عنه.أخر

كماالأحاديثبعضنسيأنهبدليل،شيئأمنهاينسلم،المقالةبتلكخاصأكانهذاإن:قيلوقد

علىممرضيوردلا"حديثهمع"طيرةولاعدوىلا"حديثنسيحيث،الصحيحفيبهمصرحهو

أعلم.والله،وغيرهاالمقالةتلكفيعاماكانهذاان:-.")3( و!يلءمصح

:قالأنههريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،عمروأبيبنعمروعن:الدراورديوقال

يسألنيلاأحداأن-هريرةأبايا-ظننتلقد":فقال؟القيامةيومبشفاعتكالناسأسعدمناللهرسوليا

منالقيامةيومبشفاعتيالناسأسعدإن.الحديثعلىحرصكمنرأيتلمامنكأولالحديثهذاعن

.")4(نفسهقبلمنخالصااللهإلاإلهلاقال

به.عمروأبيبنعمروحديثمن)5(البخاريورواه

!ي!اللهرسولمنحفظت:قالأنههريرةأبيعن،المقبريسعيدعن:ذئبأبيابنوقال

من)6(البخاريرواه.البلعومهذالقطعبثثتهفلوالآخروأما،الناسفيفبثثتهأحدهمافأما:وعاءين

.هريرةأبيعنواحدغيرورواه.ذئبأبيابنحديث

العلم.حفظباب،العلمفي(1)91رقم)1(

.(1)295(4)29ومسلم7354()رقموالبخاري2(04)2/مسندهفيأحمدأخرجه2()

عدوىلاباب:السلامفي)2221(ومسلم،...هامةلاباب:الطبفي)5771(رقمالبخاريأخرجه)3(

مفيد.كلاموفيه(941)4/المعادزادفيالقيمابنوأورده.طيرةولا

جيد.وإسناده)825(رقمالسنةفيعاصمأبيابنرواه)4(

.الرقاقفي0657()ورقمالحديثعلىالحرصباب:العلمفي()99رقم()5

العلم.حفظباب:العلمفي(012)رقم)6(
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،والقتالالحروبمنالناسبينوماوقعوالملاحمالفتنهوبهيتظاهرلاكانالذيالوعاءوهذا

:قالكما،الحقمنبهأخبرماوردواتكذيبهإلىالناسمنكثيرلبادركونهاقبلبهاأخبرلوالتي،وماسيقع

الحديثبهذايتمسكوقد.صدقتمونيلمابالسيوفبينكمفيماوتقتتلونإمامكمتقتلونأنكمأخبرتكملو

ويعتقدون،هريرةأبويقلهلمالذيالجرابهذاإلىذلكويسندون،الباطلةوالبدعالأهواءأهلمنطوائف

يدعيوهوإلاأقوالهمتضادمعمبطلمنوما،هريرةأبوبهيخبرلمالذيالجرابهذافيكانعليههمماأن

الفتنمنشيءفيهالذيوإنما!؟بعدهمنعلمهفمنبهأخبرقدهريرةأبويكنلمفإذا،يكذبونوكلهم،هذا

والملاحم.الفتنكتابفيسنذكرهومماذكرناهمماالصحابةمنوغيرههوبهاأخبرقد،والملاحم

الحكم:بنمروانكاتبالزعيزعةأبوحدثنا،الأنصاريعبيدبنعمروحدثنا:زيدبنحمادوقال

كانإذاحتى،أكتبوجعلتيسألمروانوجعل،السريرخلف)1(وأقعده،هريرةأبادعامروانأن

نقص،ولازادفما،الكتابذلكعنيسألهفجعل،الحجابوراءمنوأقعدهبهدعاالحولرأس

.2(أخرولاقدمولا

أحفظمنهريرةأبوكان:قالصالحأبيعن،الأعمشعن،وغيرهعياشبنبكرأبووروى

.بأفضلهم)3(يكنولم!ي!اللهرسولأصحاب

.)4(دهرهفيالحديثروىمنأحفظهريرةأبو:الشافعيقال:الربيعوقال

العزيز،عبدبنسعيدحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:البغويالقاسمأبووقال

فيهمفقام،فيهافاجتمعوا،معاويةقبابمنقبةإلىاللياليمنليلةالناستواعد:قالمكحولعن

.)5(أصبححتى!ي!اللهرسولعنفحدثهم،هريرةأبو

سمعت:قالمنئهبنهمامأخيهعن،منبهبنوهبعن،عمرو)6(عن:عيينةبنسفيانوقال

بناللهعبدمنكانماإلا،منيعنهحديثاأكثر!ي!الثهرسولأصحابمنأحدمنما:يقولهريرةأبا

.)7(أكتبولايكتبكانفإنه،عمرو

)الأ

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

الزعيزعة.أباكاتبهأقعديعني

.(015)3/مستدركهفيالحاكمرواه

.(091)92/مختصرهعساكرابنتاريخ

.(191)92/مختصرهعساكرابنتاريخ

السابق.المصدر

المكي.دينارابنهو:وعمرو،معمر:إلى(طو)(أ)فيتحرف

أعلامسيرفيعليهمفيدتعليقالأرناؤوطشعيبوللأستاذ.العلمكتابةباب:العلمفي(1)13رقمالبخاريأخرجه

.995()2/النبلاء
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حدثنا،محمدبنمروانحدثنا،الزعينيزرعةبنمحمدحدثني:الدمشقيزرعةأبووقال

الخطاببنعمرسمعت:قاليزيدبنالسائبعن،اللهعبيد)1،بنإسماعيلعن،العزيزعبدبنسعيد

:الأحبارلكعبوقال،دوسأبأرضلألحقنكأوع!ي!اللهرسولعنالحديثلتتركن:هريرةلأبييقول

بنسعيدعنيذكرمسهرأباوسمعت:زرعةأبوقال.القردة()2(بأرضلألحقنكأوالحديثلتتركن

.)3(يسندهولممنهنحواالعزيزعبد

وأنهمأمواضعهاغيرعلىالناسيضعهاقدالتيالأحاديثمنخشيأنهعلىعمرمنمحمولوهذا

بعضأحاديثهفيوقعربماالحديثمنأكثرإذاالرجلوأن،الرخصأحاديثمنفيهاماعلىيتكلمون

.()4(ذلكنحوأو،عنهالناسفيحملهاالخطأأوالغلط

بنيحيىحدثنا،الطحانخالدحدثنا:مسددفقال،التحديثفيذلكبعدلهأذنعمرأنجاءوقد

معكنايوممعناكنت:فقال،إليفأرسل،حديثيعمربلغ:قالهريرةأبيعن،اللهعبيد)5(

سألتك؟ولم:قال؟ذلكعنتسألنيلمعلمتوقد،نعم:قلت:قال؟فلانبيتفي!ي!اللهرسول

إذاأما:قال"النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعليأكذبمن":يومئذقال!ح!اللهرسولإن:قلت

.فحدثفاذهب

كليب،بنعاصمحدثنا-زيادابنيعني-الواحدعبدحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإمام()6(وقال

الصادقع!ي!اللهرسولقال:يقولبأنحديثهيبتدئوكان-يقولهريرةأباسمعت:قالأبيحدثني

.")7(النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن":المصدوق

عنه.آخروجهمنمثلهوروي

إني:يقولكانهريرةأباأن:عجلانبنمحمدعن،أيوببنيحيىحدثني:وهبابنوقال

.)8(رأسيلشج-عمرعندأو-عمرزمانفيبهاتكلمتلوأحاديثلأحدث

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عبد.:إلىالمطبوعفيتحرف

.أمنسقطحاصرتينبينما

.(1/454)الدمشقيزرعةأبي!ار!خ

.بمنسقطحاصرتينبينما

المتروكين،الضعفاءمن،التيميموهببناللهعبدبناللهعبيدابنهوويحيى.عبد:إلىالمطبوعفيتحرف

.(ب17/1)91/عساكرابنتاريخفيوالخبر.حبانابنغيريوثقهلماللهعبيدوأبوه

.أمنسقطحاصرتينبينما

.قويوإسناده(134)2/مسندهفيأحمدرواه

.هريرةأبيمنيسمعلمعجلانابنلأن،منقطعأنهإلا،ثقاترجاله
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نستطيعكناما:يقولهريرةأباسمعت:سلمةأبيعن،الزهريعن:الأخضرأبيبنصالحوقال

.1(عمرقبضحتى،ع!اللهرسولقال:نقولأن

أقلوا:عمرقال:قالالزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدحدثنا:الذهلييحيىبنمحمدوقال

الأحاديثبهذهمحدثكمأفكنت:هريرةأبويقولثم:قال.بهيعملفيماإلاع!ي!اللهرسولعنالرواية

بالقرآناشتغلوا:يقولكانعمرفإنا0ظهريستباشر2(المخفقاأنلأيقنتإذاواللهأما؟حيوعمر

دويمساجدهمفيلهمقوماتأتيإنك:لهقالالعراقإلىموسىأبابعثلماولهذا،اللهكلامالقرانفإن

وهذا.ذلكفيشريككوأنا،بالأحاديثتشغلهمولاعليههمماعلىفدعهم،النحلكدويبالقرآن

.31(عنهاللهرضيعمرعنمعروف

عمر:ابنعن،الرحمنعبدبنالوليدعن،عطاءبنيعلىعن،هشيمحدثنا:أحمدالإماموقال

شهدفإن،قيراطفلهعليهافصلىجنازةتبعمن":قالأنهع!ي!النبيعنيحدثوهوهريرةبأبيمرأنه

ع!،اللهرسولعنتحدثماانظرهرأبا:عمرابنلهفقال"أحدمنأعظمالقيراط،قيراطانفلهدفنها

ع!اللهرسولأسمعتباللهأنشدكالمؤمنينأميا:لهافقالعائشةإلىبهانطلقحتىهريرةأبوإليهفقام

فقال.نعماللهم:فقالت؟"قيراطانفلهدفنهاشهدفإن،قيراطفلهعليهافصلىجنازةتبعمن":يقول

كنتإنماإني،بالأسواقصفقولاالودي!4(غرسأ!واللهرسولعنيشغلنييكنلمإنه:هريرةأبو

ألزمناكنتهرأبايا:عمرابنلهفقال.يطعمنيهاأكلةأويعلمنيهاكلمة(هلم!واللهرسولمنأطلب

.بحديثه)6(وأعلمنا!يواللهلرسول

وهو،هريرةأبيجنازةفيعمرابنمعكنت:قالأبيهعن،نافعبناللهعبدحدثني:الواقديوقال

.7(المسلمينعلى!واللهرسولحديثيحفظممنكان:ويقولعليهالترحمويكثرأمامهايمشي

الصحيحوفي،بعضهافيووهمته،هريرةأبيروايةمنكثيرةأحاديثتأولتعائشةأن:رويوقد

.الواحدةالساعةفيمنهوالإكثارالحديثسردعليهعابتأنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(ب/171/)91تاريخهفيعساكرابنوأخرجه.ضعيفالأخضرأبيبنصالح

.2(5)694برقمالرزاقعبدمصنففيوالخبر.درةأوسيرنحوبهيضربشيئ:المخفقة

.بمنسقطحاصرتينبينما

ودية.:واحدتها،النخلصغار:"والودي".الوادي:لىإبوطفيتحرفت

.أمنسقطحاصرتينبينما

ومسلم()47رقمالبخاريمنهالمرفوعوأخرج،صحيححديثوهو3(-2)2/أحمدمسندفيوهو.ثقاترجاله

)459(.

بروايته.الاعتدادوعدمضعفهعلىاتفقواوقد،الواقديإسنادهافي
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سعيد:عن،سعيد)1(بنإسحاقحدثنا،الكنديالوليدبنبشرحدثنا:البغويالقاسمأبووقال

كانتماواللهإني:قال،هريرةأبايا!واللهرسولعنالحديثأكثرت:هريرةلأبيقالتعائشةأن

.)2(لعله:قالت.حديثيمناستكثرتعماشغلكذلكأرىولكن،والخضابالمكحلةعنهتشغلني

رجلاأن،رافعأبيعن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،الشاميإبراهيمحدثنا:يعلىأبووقال

!واللهرسولعنالحديثتكثرإنكهريرةأبايا:فقالفيهايتبختروهوحلةفيهريرةأباأتىقريشمن

الكتابأهلعلىاللهأخذماولولا،لتؤذونناإنكموالله:قال؟شيئاهذهحلتيفييقولسمعتهفهل

نإ":يقول!القاسمأباسمعت،بشيءحدثتكمما(187:عمرانالأ!هوتكتمونمولاللناسلتبيننم!يو

تقومحتىفيهايتجلجل)3(فهوالأرضبهاللهخسفإذحلةفييتبخترهوبينماقبلكمكانممنرجلا

.)4(يعلىأبوشك-رهطكمنأو-قومكمنكانلعلهأدريمافوالله"الساعة

:قالرباحبنالوليدعن،زيدبنكثيرحدثني،عمربنمحمدحدثنا:سعدبنمحمدوقال

دفنأرادواحينيعني-فدعه،لغيركالواليوإن،بوالأنتماوالله:لمروانيقولهريرةأباسمعت

يعني-عنكغائبهومنإرضاءبهذاتريدإنما،يعنيكلافيماتدخلولكنك-!لمجي!اللهرسولمعالحسن

علىأكثرتإنك:قالواقدالناسإنهريرةأبايا:فقالمغضبامروانعليهفأقبل:قال-معاوية

قدمتنعم:هريرةأبوفقال.بيسير!لمجي!النبيوفاةقبلقدمتوإنما،الحديث!لمجي!اللهرسول

توفي،حتىمعهوأقمت،سنواتسنةالثلاثينعلىزدتقديومئذوأنا،سبعسنةبخيبر!لمجي!اللهورسول

والله-فكنت،معهوأغزووأحج،خلفهوأصلي-مقليومئذواللهوأنا-وأخدمهنسائهبيوتفيمعهأدور

لزومييعرفونوكانوا،والأنصارقريشمنإليهوالهجرةبصحبتهقومسبقنيواللهقد،بحديثهالناسأعلم-

كانحديثكلعلييخفىماواللهفلا،والزبيروطلحةوعليوعثمانعمرمنهم،حديثهعنفيسألونيله

له،صاحبوكل،منزلة!اللهرسولعندلهكانتمنوكل،ورسولهاللهأحبمنوكل،بالمدينة

بنالحكممروانبأبييعرض-يساكنهأن!اللهرسولأخرجهوقد،وغيرهالغارفيصاحبهبكرأبوفكان

جماعلمامنهعندييجدفإنهوأشباهههذاعنالملكعبدأبوليسألني:هريرةأبوقالثم.العاص

.)5(جوابهويخافويخافه،ذلكبعدويتقيه،هريرةأبيعنيقصرمروانزالمافوالله:قال.ومقالا

وأحببت،وطوعااختياراوهاجرتأسلمتإني:لمروانقالهريرةأباأن:روايةوفيأ

)2(

)3(

)4(

)5(

.أبوههوعنهيرويالذيوسعيدسعد:إلىالأصولفيتحرف

.6(50-456)2/النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي(1/512/1)9تاريخهفيعساكرابنأخرجه

.الأرضفيويغوصيسوخ:""يتجلجل

.(55)2()880رقمومسلم(134)2/أحمدمنهالمرفوعوأخرج(691)92/مختصره،عساكرابنتاريخ

.65(5)2/النبلاءأعلامسير
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واذيتموه،أرضهمنالداعيأخرجتم-الدعوةوموضعالدارأهل-وأنتم،شديداحبا!اللهرسول

.(1()واتقاه،لهكلامهعلىمروانفندم.إليكمالمكروهالوقتإلىإسلاميعنإسلامكموتأخر،وأصحابه

،إسحاقبنمحمدحدثنا،سلمةبنمحمدحدثنا،معروفبنهارونحدثنا:خيثمةأبيابنوقال

أدنني:الزبيرأبيليقالى:قالى-العوامبنالزبيربنعروةيعني-أبيهعن،عروةبن-عثمانأو-عمرعن

فجعل،منهفأدنيته:قال،!ي!اللهرسولعنالحديثيكثرفإنه-هريرةأبايعني-اليمانيهذامن

قولك:ماأبةيا:قلت:قال.كذب،صدق،كذب،صدق:يقولالزبيروجعليحدثهريرةأبو

منهاولكن،أشكفلا!يالهاللهرسولمنالأحاديثهذهسمعيكونأنأمابنييا:قالى؟كذب،صدق

.)2(مواضعهغيرعلىوضعهماومنها،مواضعهعلىوضعهما

بنمحمدعن،إسحاقبنمحمدعن،أبيهعن،جريربنوهبعن:المدينيبنعليوقال

محمدأبايا:فقالرجلدخلإذاللهعبيدبنطلحةعندكنت:قالعامرأبيبنأنس)3(أبيعن،إبراهيم

لمماأويسمعلمما!لمج!اللهرسولعلىيقولهوأم،منكماللهبرسولأعلماليمانيهذاندريماوالله

إنا.نعلملممامنهوعلم،نسمعلمما!ي!اللهرسولمنسمعقدأنهنشكماوالله:طلحةفقال؟يقل

مسكيناهووكان،نرجعثمالنهارطرفي!يالهاللهرسولنأتيوكنا،وأهلونبيوتاتلنا،أغنياءقوماكنا

قدأنهنشكفما،دارماحيثمعهيدوروكان،!يالهاللهرسولمعيدهكانتوإنما،أهلولالهمالىلا

.بنحوه()4الترمذيرواهوقد.نسمعلمماوسمع،نعلملمماعلم

فقيل،هريرةأبيعنيحدثأيوبأباسمعت:قالأبيهعن،سليمبنأشعثعن:شعبةوقال

وإني،نسمعلمماسمعقدهريرةأباإن:فقال؟هريرةأبيعنوتحدث!اللهرسولصاحبأنت:له

منه.أسمعهلممايعني-!يالهاللهرسولعنأحدثأنمنإليأحبعنهأحدثأن

عن،الدمشقيمروانحدثنا،الدارميالرحمنعبدبناللهعبدحدثنا:الحجاجبنمسلموقال

الحديث،منوتحفظوااللهاتقوا:سعيدبن(بسر)تلناقال:قالالأشجبنبكيرحدثني،سعدبنالليث

فأسمعيقومثم،الأحباركعبعنويحدثنا!يالهاللهرسولعنفيحدثهريرةأبانجالسرأيتنالقدفوالله

وفي.!ي!هالفهرسولعنكعبوحديث،كعبعن!يالهاللهرسولحديثيجعلمعناكانمنبعض

)2(

)3(

)4(

.بفيليستالروايةهذه

.(2791/)9مختصره:عساكرابنتاريخ

أنسبنمالكجد،عامرأبيبنمالكهو:أنسوأبو.تحريفوكلهالبشر:بوفياليسر:(طو)(أ)فيوقع

الفقيه.

ضعيف.وإسناده،هريرةأبيمناقبباب:المناقبفي)3837(

بشر.:إلىالأصولفيتحرف
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الحديث.فيوتحفظوااللهفاتقوا.كعبعناللهرسولوماقاله،اللهرسولعنكعمثقالهمايجعل:رواية

وماكعبمنسمعهمايرويأي-أيدلسكانهريرةأبو:يقولشعبةسمعت:هارونبنيزيدوقال

.عساكر)2(ابن()1(-ذكرههذامنهذايميزولا!ي!اللهرسولمنسمعه

أخبرنيه:قالعليهحوققلمافإنه"لهصيامفلاجنبأأصبحمن"حديثهإلىبهذايشيرشعبةوكأن

.!ي!)3(اللهرسولمنأسمعهولم،مخبر

.هريرةأبيحديثمنيدعونأصحابناكان:قالإبراهيمعن،مغيرةعن:شريكوقال

.(()4هريرةأبيحديثبكليأخذونكانواما:قالإبراهيمعن،الأعمشوروىأ

كانواوما،شيئأهريرةأبيأحاديثفييرونكانوا:قالإبراهيمعن،منصورعن:الثوريوقال

عننهيأو،صالحعملعلىحثأو،نارأوجنةصفة()5(حديثمنكانماإلأأحديثهمنيأخذون

به.القرآنجاءشز

إبراهيمقالهماقالوقد.النخعيإبراهيمقالهالذيهذاورد،هريرةلأبيعساكرابنانتصروقد

خلافهم.علىوالجمهور،الكوفيينمنطائفة

عظيم.جانبعلىالصالحوالعملوالزهادةوالعبادةوالديانةوالحفظالصدقمنهريرةأبوكانوقد

ثلثيقومهريرةأبوكان:قالالنهديعثمانأبيعن،الجريريعباسعن:زيدبنحمادقال

.هذا)6(هذايوقظثم،هذايوقظثمهذايقوم،ثلثهوابنته،ثلثهوامرأته،الليل

وركعتي،شهركلمنأيامثلاثةبصيام!ي!خليليأوصاني:قالأنهعنه"الصحيحين"وفي

.)7(أنامأنقبلأوتروأن،الضحى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.بفيليسحاصرتينبينما

عيبولا،كثيرالصحابةتدليس:بقولهعليهعقبثم806()2/السيرفيالذهبيوأورده.(122)91/تاريخهفي

عدول!.كلهموالصحابة،منهمأكبرصاحبعنتدليسهمفإن؟فيه

جنب.وهوالفجرعليهطلعمنصومصحةباب:الصيامفي(11)90صحيحهفيمسلمأخرجالمعنىهذافي

.()4حاشية6(80)2/النبلاءأعلامسير.فقطالمطبوعمنحاصرتينبينما

.بمنسقطحاصرتينبينما

صحيح.وإسناده،925صالزهدفيأحمدأخرجه

البيض،أيامصيامباب:الصوموفي،الحضرفيالضحىصلاةباب:التهجدفي)1178(البخاريأخرجه

في)1432(داودوأبو،ركعتانأقلهاوأنالضحىصلاةاستحبابباب:المسافرينصلاةفي)721(ومسلم

شهر،كلمنأيامثلاثةصومفيجاءماباب:الصومفي)076(والترمذي،النومقبلالوترفيباب:الصلاة

.النومقبلالوترعلىالحثباب:الليلقيامفي922()3/والنسائي
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لقراءةفجزءا:أجزاءثلاثةالليلأجزئإني:هريرةأبوقال:قالحدثهعمنجريجابنوقال

.)1(اللهرسولحديثفيهأتذكروجزءا،فيهأناموجزءا،القرآن

أيوبأبوحدثنا،القرشيعثمانبنإسحاقحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:سعدبنمحمدوقال

بابعلىومسجد،حجرتهفيومسجد،بيتهفيومسجد،مخدعهفيمسجدهريرةلأبيكان:قال

.جميعها)2(فيهاصلىدخلوإذا،جميعهافيهاصلىخرجإذا،داره

قدرعلىأسبح:ويقول،تسبيحةألفعشراثنيليلةكليسبحهريرةأبوكان:عكرمةوقال

)3(
ديتي.

كلفيصيحتانهريرةلأبيكانت:قالميسرةبن)4(ميمونعن،عطاءبنيعلىعن:هشيموقال

العشيكانوإذا،النارعلىفرعونآلوعرضالنهاروجاءالليلذهب:يقولصيحةالنهارأول،يوم

منباللهاستعاذإلاصوتهأحديسمعفلا.النارعلىفرعونآلوعرضالليلوجاءالنهارذهب:يقول

.النار

:قالهريرةأبيعن،ثوبانبنزيادعن،عبيدةبنموسىحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

.531(سعيرزدناهمخبتكلماجهنم،طلبهحثيثاطالباورائهمنفإنبنعمةفاجراتغبطنلا

صوتهرفعسلمفلما،يومابالناسصلىأنه:هريرةأبيعن،يونسأبيعن:لهيعةابنوقال

شبععلىغزوانلابنةأجيراكانبعدما،إماماهريرةأباوجعل،قواماالدينجعلالذيدلهالحمد:فقال

.)6(رجلهوحمولة،بطنه

عنيحدثأبيسمعت:قالحيانبنسليمحدثنا،عفانحدثنا:الحربيإسحاقبنإبراهيموقالأ

)7(،رجليوعقبة،بطنيبطعامغزوانلابنةأجيراوكنت،مسكيناوهاجرت،يتيمانشأت:قالهريرةأبي

أباهريرةوجعل،قواماالدينجعلالذيدلهفالحمد،نزلواإذاوأحتطب،ركبواإذابهمأحدو

.(991)92/مختصره،عساكرابنتاريخ(1)

.النوممكان:والمخدع،(622-26أ)صالزهدفيأحمدأخرجه(2)

ديني.:ب،أفيووقع،(991)92/مختصره،عساكرابنتاريخفيمثله)3(

عساكر،ابنتاريخفيوالخبر.وغيره(235)8/والتعديلالجرحمنأثبتهوما،ميسرةأبيبنميمون:الأصولفي()4

.(991)92/مختصره

.2(00)92/مختصره،عساكرابنتاريخ()5

.937()1/الحليةفينعيمأبوأخرجه)6(

ركوبه.نوبة:يعني)7(
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ليلةفيوعقبة،يابسةكسرةعلىإلامعهمإجارتيكانتإنالإسلامأهلياوالله:يقولثم.ا)1(إماما

.نزلواإذاوأنزل،خدمواإذاوأخدم،ركبواإذاأركبفكنت،اللهزوجنيهاثم،مظلمةغبراء

الرحمنعبدبنهلالحدثنا،نصير)3(بنالحجاجحدثنا:)2(الجوزجانييعقوببنإبراهيموقال

نتعلمهالعلممنباب:ذروأبوهريرةأبوقال:قالسلمةأبيعن،ميمونةأبيبنعطاءعن،الحنفي

تطوعا.ركعةمئةمنإليناأحب-نعمللمأوبهعملنا-نعلمهوباب،تطوعاركعةألفمنإليناأحب

وهوماتالحالهذهعلىوهوالموتالعلمطالبجاءإذا":يقول!اللهرسولسمعنا:وقالا

."شهيد

.)4(الوجههذافيغريبحديثوهذا

وأ،يكفرأو،يسرقأو،يزنيأنمنسجودهفييتعوذكانأثه:هريرةأبيعنواحدغيروروى

كيفيصرفهاالقلوبومصرف،حيوإبليسيؤمننيما:فقال؟ذلكأتخاف:لهفقيل.كبيرةيعمل

.يشاء)5(

قوليبنيةيا:فقال؟بالذهبأبوكيحليكلالم:يقلنيعيرننيالبناتإنأبةيا:ابنتهلهوقالت

.)6(اللهبحرعلييخشىأبيإن:لهن

فلما،فانتظرته،الصلاةبعديسبحوهولهفقمت،الخطاببنعمرأتيت:هريرةأبو)7(وقالأ

مناياتفأقرأني:قال،الطعامإلاأريدوما:قال،اللهكتابمناياتأقرئني:فقلتمنهدنوتانصرف

،بطعاملييأمرثمثيابهينزع:فقلت،فأبطأ،البابعلىوتركنيدخلأهلهبلغفلما،عمرانآلسورة

نإهريرةأبايا":فقالفكلمني!اللهرسولفاستقبلني،فمشيتقمتعليطالفلما،شيئاأرفلم

وما،بعدأفطرتوماصائماظللتلقد،اللهرسولياأجل:فقلت؟!"لشديدالليلةفمك8ف

بتلكاتينا":فقالسوداءلهجاريةفدعا،بيتهأتىحتىمعهوانطلقتفانطلق:قال،عليهأفطرماأجد

.(123/1)91/عساكرابنوتاريخ937(1/)الحليةفيوالخبر.بمنسقطحاصرتينبينما(1)

الجورجاني.:إلىالمطبوعفيتحرف2()

العلماءوأقوالترجمته.الحديثلين،القيسيالفساطيطيهو:نصيربنوالحجاج.نصر:إلىالأصولفيتحرف)3(

.(461)5/الكمالتهذيبفيفيه

فيوأيضا.متروكوهوالحنفيالرحمنعبدبنهلالوفيه893(-793)3/والتاريخالمعرفةفييعقوبأخرجه)4(

ضعيف.وهو84(/1)البزارزوائدعنالأستاركشف

.(202)92/مختصره،عساكرابنتاريخ()5

السابق.المصدر()6

نهايته.فيإليهسنشير،بالنسخةفيطويلسقطيبدأهنامن)7(

الفم.رائحةتغير:"الخلوف")8(



162

يسير،وهوبعضهجوانبهافيوبقيأكلقدشعيراأراهطعاممنوضر!أ"فيهابقصعةفأتتنا"القصعة

.3"أشبعتحتىفأكلت،أتتبعهوجعلتفسفيت

عن،أيوبعن،معمرعن،الرزاقعبدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحذثنا:الطبرانيوقال

.)3(اللهبحرعليكأخشىفإني،الذهبتلبسيلا:لابنتهقالهريرةأباأنسيرينبنمحمد

.طرقمنهريرةأبيعنهذارويوقد

أبيعن،الربيعأبيعن،حرببنسماكعن،شعبةحدثنا،حجاجحدثنا:أحمدالإماموقال

ومايأكلونه.الشهواتيعني-وآخرتكمدنياكممهلكةالكناسةهذهإن:قالأنههريرة

نأفأبى،ليستعملهدعاهالخطاببنعمرأن:هريرةأبيعن،سيرينابنعن،الطبرانيوروى

:قال؟-منكخيرهومنطلبهقد:قالأو-؟منكخيرهومنعملوقدالعملأتكره:فقال،لهيعمل

أميمة،بنهريرةأبووأنا،نبيابننبييوسف:هريرةأبوفقال،السلامعليهيوسف:قال؟من

بغيروأقضي،علمبغيرأقولأنأخشى:قال؟خمساقلتأفلا:عمرفقال،واثنتينثلاثأفأخشى

.ألم!عرضيويشتم،ماليوينتزع،ظهرييضربوأن،حلم

التيالغنائمهذهمنتسألني(ألا)3":لهقال!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعن:هندأبيبنسعيدوقال

،ظهريعلىبم.آنمرةفنزع:قال،اللهعلمكمماتعلمنيأنأسألك:فقلت؟"أصحابكيسألني

حديثهاستوعبإذاحتى،فحدثني،عليهايدبالقملإلى()*،أنظرأكأنيحتى،وبينهبينيفبسطها

.،حذثني!!مماحرفأأسقطلافأصبحت"فصرهاإليكاجمعها":قال

حدثفإن،ثلاثاالشهرأولأصوم:قال؟تصومكيف:هريرةلأبيقلت:الئهديعثمانأبووقال

.)9(شهريأجرليكانحدثبي

،قومومعهسفرفيكانهريرةأباأن:النهديعثمانأبيعن،ثابتعن:سلمةبنحمادوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6!(

)7(

)8(

)9(

.الطعاموأثرالدسم:"الوضر"

.378()1/الحليةفينعيمأبوأخرجه

مفيد.كلامعليهالتعليقوفي622()2/السيرفيوالذهبي038(1/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

.-613(612)2/النبلاءأعلامسيرفيوهو،قليلبعدالمؤلفسيعيده

لا.:إلىالمطبوعفيتحرفت

.وسودبيضخطوطفيهاشملة:"النمرة"

.المطبوعمنسقطت

.381()1/الحليةفينعيمأبوأخرجه

.(991)92/مختصره،عساكرابنتاريخ
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جاءأكلهممنيفرغواأنكادوافلما،صائمإني:فقال،معهمليأكلإليهوبعثواالسفرةوضعوانزلوافلما

قد-،إليتنظرونأراكم:لهمفقال،إليهأرسلوهالذيرسولهمإلىينظرونالقومفجعل،يأكلفجعل

شهرصوم":يقوللمجي!اللهرسولسمعتإني،صدق:هريرةأبوفقال،صائمأنهأخبرني-والله

مفطرفأنا،الشهرأولمنأيامثلاثةصمتوقد."الدهرصوم،شهبركلمنأيابمثلاثةوصوم،الصبر

.)1(وجلعزاللهتضعيففيصائم،اللهتخفيففي

أبيعن،المتوكلأبيعن،إسماعيلحدثنا،عمروبنالملكعبدحدثنا:أحمدالإماموروى

.صيامنا)2(نطهر:وقالواالمسجدفييجلسونصامواإذالهوأصحابهوكانأنه:هريرة

السبخيفرقدحدثنا،سلمةأبوالشحامعثمانحدثنا،الحدادعبيدةأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

أجعتهوإن،كظني)3(أشبعتهإن:بطنيمنليويل:يقولوهوبالبيتيطوفهريرةأبوكان:قال

)4(.ء

ضعمني.

يومكلإليهوأتوبوجلعزاللهلأستغفرإني:هريرةأبوقال:قالعكرمةعن:أحمدالإماموروى

.)د(ديتيقدرعلىوذلك،مرةألفعشراثني

نأقبلبهيسبحعقدةألفعشراثنافيهخيطلهكانأنه:هريرةأبيعن،أحمدبناللهعبدوروى

قبله.الذيمنأصحوهو.بهيسبححتىينامفلاعقدةألفا:روايةوفي.ينام

علىأبكيولكن،هذهدنياكمعلىأبكيما:فقال؟يبكيكما:لهفقيل،بكىالموتحضرهولما

يؤخذأيهماإلىأدريلا،ونارجنةعلىومهبطصعودفيأصبحتوأني،زاديوقلة،سفريبعد

)6ا
بي.

وحليتم،مساجدكمزوقتمإذا:قالهريرةأبيعن،فضالةبنالفرجحدثنا،سعيدبنقتيبةوروى

.)7(عليكمفالدمار،مصاحفكم

فإناروحوا:قالجنازةبهمرإذاكانأنههريرةأبيعنبلغني:قالمعمرعن،الطبرانيوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.رمضانشهرهو:الصبروشهر،صحيححديثوهو(384،135)2/مسندهفيأحمدوأخرجه

.26(.)صالزهدفيأحمدأخرجه

أتخمني.:"كظني"

كثيرالحديثلينهذاالسبخيوفرقد.السبحيإلىالسبخيفيهتحرفوقد.26()صالزهدفيأحمدأخرجه

التقريب.فيالحافظقالكما،الخطأ

قليل.قبلالخبرتقدم

.933()4/سعدابنطبقات

ضعيف.فضالةبنالفرج
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له.عقللاالآخرويبقىالأوليذهب،سريعة()1وغفلة،بليغةموعظة.رائحونفإنااغدواأو،غادون

خالدبنليثبكرأبوحدثني،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا:مالكبنبكرأبوالحافظوقال

قام:يقولالمدينييزيدأباسمعت:قالالسدوسياللهعبيد)3(بنالمؤمنعبدحدثنا،)2(البجلي

،اقتربقدشرمنللعربويل:فقالبعتبة!ي!اللهرسولمقامدون!ي!اللهرسولمنبرعلىهريرةأبو

بالغضب.ويقتلون،بالهوىفيهميحكمون،الصبيانإمارةمنلهمويل

عن-عباسابنمولى-زيادأبيعن،زيدبنأسامةعن،ثابتبنعليحدثنا:أحمدالإماموقال

خمساوأبقيت،بخمسوتسحرت،خمسعلىفأفطرت،تمرةعشرةخمسليكانت:قالهريرةأبي

)4(
ي.

نأ:المتوكلأبيعن-العبدييعني-إسماعيلحدثنا،عمروبنالملكعبدحدثنا:أحمدوقال

القيامةيومالقصاصلولا:قالثمالسوطيوماعليهافرفع،بعملهاغمتهمقدزنجيةلهمكانتهريرةأبا

.)د(وجلعزاللهلوجهحرةفأنتاذهبي،إليهأكونماأحوجثمنكيوفينيممنسأبيعكولكن،بهلأغشينك

،مرضهريرةأباأن:سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن،أيوبعن،سلمةبنحمادوروى

يوشكسلمةأبايا:قالثم.ترجعهالااللهم:فقال،هريرةأبااشفاللهم:فقلتأعودهعليهفدخلت

.الأحمر)6(الذهبمنأحدهمإلىأحبالموتيكونزمانالناسعلىيأتيأن

فلذلك،فليرسلهايدهفيأحدكمنفسكانتفإنستارأيتمإذا:قالهريرةأبيعنعطاءوروى

،الأرحاموقطعت،الدموتهون،الحكموبيع،السفهاءأمرتإذا:تدركنيأنأخافالموتأتمنى

.مزامير)9(القرآنيتخذوننشء)8(ونشأ،)7(الجلاوزةوكثرت

عقلة.:طفيووقعت2(50)92/دمشقتاريخمختصرفيمثله()1

ترجمهوقدالبلخيعنمحرفاوأراه-أشرناكمامنهاساقطةالصفحاتهذهلأنبالنسخةأذكرلم-ط،أفيكذا)2(

.(51/)13بغدادتاريخفيالخطيب

وغيرهما.(433)6/التهذيبوتهذيب65()6/والتعديلالجرحمنوالتصويب،عبد:إلىط،آفيتحرف)3(

.384(/)1الأولياءحلية(4)

.26(0-925)صالزهدفيأحمدأخرجه)5(

.338()4/سعدابنطبقات)6(

الشرطي.وهو،جلوازجمع:""الجلاوزة)7(

قال.أحداثأجماعةيريد.وخدمكخادم،ناشئجمع،الشينبفتحيروى:52(-15)5/النهايةفيالأثيرابنقال)8(

.المصدرتسميةكأنه،الشينبسكونوالمحفوظ:موسىأبو

بنحبيبأخبرنا:قالصبيحبنالربيعحدثنا،عبادةبنروحطريقمنبنحوه337()4/طبقاتهفيسعدابنأورده)9(

الأشجعي.مالكبنعوفكلاممن22()6/مسندهفيأحمدوأخرجه...قالهريرةأباأنفضالةأبي
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مالكأبيبنثعلبةأن،القرظيزيادبنيزيدعن،الحارثبنعمروحدثنا:وهبابنوقال

الحكم-بنلمروانأميريومئذوهو-حطبحزمةيحملالسوقفيأقبلهريرةأباأن:حدثهالقرظي

الطريقأوسع:فقال،هذايكفياللهيرحمك:فقلت،مالكأبيبنياللأميرالطريقأوسع:فقال

.،2(عليه)1(والحزمةللأمير

فلزم،خيبرعام-قدمناكما-أسلم.جمةومواعظ،حسنوكلام،كثيرةومناقبفضائلوله

العلاءفجعله،بهووصاه،البحرينإلىالحضرميبنالعلاءمعبعثهحينإلايفارقهولم!ي!اللهرسول

فيعليهاالخطاببنعمراستعملهوقد.الأميرأيهابآمينتسبقنيلا:هريرةأبولهوقال،يديهبينمؤذنأ

.العمالجملةمعوقاسمه،إمارتهأيام

علىهريرةأبااستعملعمرأن:سيرينابنعن،أيوبعن،معمرحدثنا:الرزاقعبدقال

فقال؟!كتابهوعدواللهعدوأيالأموالبهذهاستأثرت:عمرلهفقال،آلافبعشرةفقدم،البحرين

:قال؟لكهيأينفمن:فقال،عاداهمامنعدوولكني،كتابهعدوولااللهبعدؤلست:هريرةأبو

دعاهذلكبعدكانفلما.قالكمافوجدوهفنظروا.عليتتابعتوأعطية،ليورقيقوغلة،نتجتخيل

عليهيوسفطلبه!؟منكخيراكانمنطلبهوقدالعملتكره:لهفقال،لهيعملأنفأبى،ليستعملهعمر

ثلاثاوأخشى،)3(أميمةبنهريرةأبووأنا،نبيابننبيئابننبيابننبيئيوسفإن:فقال،السلام

يضربأو،حلمبغيروأقضي،علمبغيرأقولأنأخشى:قال؟خمساقلتفهلا:عمرقال،واثنتين

.4(عرضيئويشتم،ماليوينتزع،ظهري

الثانية.فيامتنعفلهذا،ألفاعشراثنيالأولىالعمالةفيغرمهعمرأن:غيرهوذكر

المدينة،علىهريرةأبايبعثمعاويةكان:قالزيادبنمحمدعن،معمرعن:الرزاقعبدوقال

مروانفعزل،عنهحجبهمروانإلىهريرةأبوجاءفإذا،الحكمبنمروانوولىعزلهعليهغضبفإذا

فيالغلامدفعمروانجاءفلما،مروانواحجبتردهفلاجاءكمن:لمولاهفقال،هريرةأبوورجع

أحقإنك:هريرةأبولهفقال،عنكحجبناالغلامإن:قالدخلفلما،جهدبعدإلادخلفما،صدره

ولكن،المدينةإمرةفيهريرةأبايستنيبكانالذيهومروانأنوالمعروف.ذلكمنتغضبألاالناس

أعلم.والله،ذلكفيمعاويةإذنعنيكونكان

)1(

)2(

)3(

)4(

.ثقاتورجاله385(/1)الحليةفينعيمأبوأخرجه

.صفحاتقبلإليهأشرناالذي)ب(النسخةنقصينتهيهنا

أمية.:إلىالمطبوعفيتحرفت

.أخرىطرقمن381(،1/385)الأولياءوحلية335()4/سعدابنطبقاتفيوهو.صفحاتقبلتقدم
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المدينة،علىهريرةأبااستخلفربمامروانكان:رافعأبيعن،ثابتعن:سلمةبنحمادوقال

بالليليلعبونوهمبالصبيانيمروكان-نفسهيعني-الأميرجاءقد:فيقولالرجلويلقىالحمارفيركب

بذلكيريدأمجنونكأنهبرجليهويضرببينهمنفسهألقىوقدإلايشعرونفلا-أميروهو-الأعرابلعبة

.(أيتضاحكونوهاهناهاهناعنهويفرونمنهالصبيانفيفزع(1،)يضحكهمأن

اللحم-قطعيعني-للأميرالعراقدع:فيقولبالليلعشائهإلىهريرةأبودعانيوربما:رافعأبوقال

.)3(بالزيتثريدهوفإذافأنظر:قال

مالكأبيبنثعلبةأن،القرظيزيادبنيزيدعن،الحارثبنعمروحدثني:وهبابنوقال

الطريقأوسع:فقالأمروانخليفةيومئذوهوحطبحزمةيحملالسوقفيأقبلهريرةأباأن:حدثه

والحزمةللأميرالطريقأوسع:فقال،هذايكفياللهأصلحك:فقلت،مالكأبيبنياللأمير

وجه.غيرمننحوهوروي.هذاتقدموقد.،)4(عليه

إليه:بعثالغدكانفلما،ديناربمئةهريرةأبيإلىمروانبحث:مروان-كاتبالزعيزعةأبووقال

عطائيخرجفإذا،أخرجتهاقد:هريرةأبوفقال.غيركأردتإنماوإني،بهاأردكولمغلطتإني

.)3(اختبارهمروانأرادوإنما.بهاتصدققدوكان،منهفخذها

سعيدبنيحيىعن،سلمةبنحمادحدثنا،الجبارعبدبنالعلاء)6(حدثنا:أحمدالإماموقال

.)8(تكلمعنهأمسكوإذا،سكتهريرةأباأعطىإذامعاويةكان:قالالمسيببن،)7(سعيدعنأ

فدخلت،صائماأصبحتإنيهريرةأبايا:فقالشابجاءهأنه:هريرةأبيعن،واحدغيروروى

ثم:قال.عليكلا،اللهأطعمكهاطعمة:فقال.ناسيافأكلت،ولحمبخبزفجاءني،أبيعلى

فاستيقظت،نمتثم:قال.عليكلا:قال.ناسيافشربته،لقحةبلبنفجيء،لأهليدارادخلت

.)9(الصيامتعتدلمأخيبنياإنك:هريرةأبوقال.ناسياوجامعت:روايةوفي-ماءفشربت

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

)9(

.بفيلي!حاصرتينبينما

.336()4/سعدابنطبقات

السابق.المصدر

.آفيلي!حاصرتينبينما

.2(30)92/مختصره،عساكرابنتاريخفيوالخبر.يعرفلاالزعيزعةأبو

.بمنأثبتهوماالأعلىعبد:ط،أفي

.المطبوعمنسقط

.(ب/125/)91عساكرابنتاريخ

.2(50)92/مختصرهعساكرابنتاريخ



167*!ك9سنهةهـفيات

.رائحونفإنااغدواأو،غادونفإناروحوا:قالالجنازةرأىإذاهريرةأبوكان:واحدغيروقالا

وشدة،الزادقلةعلى:قال؟يبكيكما:لهفقيل،بكىالوفاةحضرتهلماأنه:واحدغيروروى

."1،)أصيرأيهماإلىأدريفما،النارإلىأوجنةإلىإماهبوطعقبةعلىوأنا،المفازة

ماتالذيمرضهفيهريرةأبيعلىمرواندخل:قالالمقبريسعيدأبيبنسعيدعن:مالكوقال

بلغفما:قال.لقائيفأحمثلقاءكأحبإنياللهم:هريرةأبوفقال،هريرةأبايااللهشفاك:فقالفيه

.)2(هريرةأبوماتحتىالقطاأصحابمروان

قال:قالهانئبنعميرعن،جابرابن،)3(عناالوليدعن،دحيمعن:سفيانبنيعقوبوقال

توفيإنه:الواقديقالوهكذا.بسنةقبلهاأوفيهافتوفي:قال.ستينسنةتدركنيلااللهم:هريرةأبو

سنة.وسبعينثمانعنوخمسينتسعسنة

تسعسنةشوالفيسلمةأموعلى،رمضانفيعائشةعلىصلىالذيوهو:الواقديقال

.هريرةأبيبعدتأخرتسلمةأمأنوالصواب،قالكذا،فيهابعدهماهريرةأبوتوفيثم،وخمسين

وخمسين،سبع:وقيل،ثمان:قيلو،وخمسينتسعسنةتوفيإنه:واحدغيرقالوقد

وخمسين.تسع:والمشهور

سعيد،وأبو،عمرابنالقوموفي،المدينةنائبسفيانأبيبنعتبةبنالوليدعليهوصلى:قالوا

إلىفحمل،بالعقيقدارهفيوفاتهوكانت،العصرصلاةعندذلكوكان.وغيرهمالصحابةمنوخلق

عنه.ورضياللهرحمه،بالبقيعدفنثمعليهفصلي،المدينة

إليهم،فأحسنورثتهانظرأن:معاويةإليهفكتب،هريرةأبيبوفاةمعاويةإلىعتبةبنالوليدوكتب

،عثماننصرممنكانفإنه،معروفاإليهمواعمل،جوارهموأحسن،درهمآلافعشرةإليهمواصرف

تعالى.اللهرحمهما،الدارفيمعهوكان

-**صكل

)1(

)2(

)3(

.(26ا)صلأحمدوالزهد.ذكرهتقدممماوهو،أفيليسحاصرتينبينما

.933()4/سعدابنطبقات

يزيدبنالرحمنعبدهو:جابروابن.مسلمابنهو:فالوليد،الصحيحوهوبمنوالمثبت،ط،أمنسقطت

.(792)6/التهذيبوتهذيب،الداراني
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النبويةاليجرةمرستيرسنة

.)1(سوريةمدينةاللهعبدبنمالكغزوةكانتفيها

.رودسجزيرةأميةأبيبنجنادةدخلوفيها:الواقديقال!

دمشق.إلىزيادبناللهعبيدصحبةقدمواالذينالوفدمنليزيدالبيعةمعاويةأخذوفيها

سنبينه.كمامنهارجبفيفيهتوفيالذيمرضهمعاويةمرضوفيها

مخرمةبناللهعبدبنمساحقبننوفلبنالملكعبدحدثني:مخنفأبيطريقمنجريرابنروى

والرجال!،الرحلةكفيتكقدإنيبنييا:فقال!يزيدابنهدعافيهاهلكالتيمرضتهمرضلمامعاويةأن

ينازعكأنأتخوفلاوإني.العربأعناقلكوأخضعت،الأعداء)2(لكوذللت،الأشياءلكووطأت

الزبير،بناللهوعبد،عمربناللهوعبد،عليبنالحسين:نفرأربعةإلالكاستتبالذيالأمرهذا

كمابسنتينمعاويةموتقبلتوفيقدكانالرحمنعبدأنوالصحيح،قال!-كذابكرأبيبنالرحمنوعبد

أهلفإنالحسينوأما.بايعكغيرهأحديبقلموإذا،العبادةوقذته)3(قدرجلفهوعمرابنفأما-قدمنا

ماسةرحمالهفإن،عنهفاصفحبهفظفرتعليكخرجفإن،عليكيخرجوهحتىيدعونهلاخلفهالعراق

فيإلاهمةلهليست،مثلهصنعشيئاصنعواأصحابهرأىإنرجلفهوبكرأبيابنوأما.عظيماوحقا

وثب،فرصةأمكنتهوإذا،الثعلبروغانويراوغك،الأسدجثوملكيجثمالذيوأما.واللهوالنساء

.إربا)4(إربافقطعهعليهفقدرتبكفعلهاهوفإن،الزبيرابنفذاك

قيسبنالضحاكمعاويةفاستدعى،الصيدفييزيدكانالوفاةمعاويةحضرتفحين:واحدغيرقال!

لهويقولا،السلاميزيديبلغاأنإليهمافأوصى،عقبةبنومسلم-دمشقشرطةعلىوكان-الفهري

فليفعل،عاملاعليهمويوليعاملاعنهميعزل!أنيومكلفيالعراقأهلسألهوإن،الحجازبأهليتوصى

يجعلهموأن،خيراالشامبأهليتوصىوأن،سيفألفمئةعليكيسلأنمنإليكأحبواحدفعزل!

وابن،عمروابن،الحسين:ثلاثةسوىقريشمنعليهأخافولست.حقهملهميعرفوأن،أنصاره

الحسينوأما.العبادةوقذتهفقدعمرابنفأما-أصحوهذا،بكرأبيبنالرحمنعبديذكرولم-الزبير

عظيمأ،وحقا،ماسةرحمالهوإن،أخاهوخذل!أباهقتلبمناللهيكفيكهأنوأرجو،خفيففرجل

)1(

)2(

)3(

)4(

وسلمية.خناصرةبينبالشامبلدة:سورية"البلدانمعجم"فيقال

.اءعزلأا:(طو)(أ)في

سكنته.أي:العبادةوقذتهورجل.الطبريتاريخمنوالمثبت،بالدالوقدته:الأصولفي

.عضواعضوايعني:"إرباإربا":وقوله.323(-322)5/الطبريتاريخفيالخبر



916هـ06سنةأحداث

أنيلوفإنيعنهفاصفحعليهقدرتفإن،يخرجوهحتىتاركيهالعراقأهلأظنولا،!يممحمدمنوقرابة

منكيلتمسأنإلاله)1(فالبدلكشخصفإن،ضبخبفإنهالزبيرابنوأما.عنهعفوتصاحبته

استطعت.ماقومكدماءعنواصفح.منهفاقبلفعلفإن،صلحا

قاله،منهللنصف:وقيل.الكلبيبنهشامقاله،السنةهذهمنرجبلاستهلالمعاويةموتوكان

أنهعلىوأجمعوا:جرير)2(ابنقال.المدائنيقاله،منهبقينلثمانالخميسيوم:وقيل.الواقدي

عليبنالحسنبايعهحينوأربعينإحدىسنةجمادىمناستقلالاملكهمدةوكان.منهارجبفيهلك

)3(ء.و
ذلك.غيروقيل،تقريباسنةعشرينالشامفينائباوكان.أشهروثلاثةسنةعشرهتسعفذلكبادرح

خمسا:وقيل،سنةوسبعينثمانيا:وقيل،سنةوسبعينخمسا:وقيل،سنةوسبعينثلاثاعمرهوكان

ترجمته.اخرفيذلكفيالكلامبقيةوسيأتي.سنةوثمانين

منهببنحميدجدهعن،(حصن)بنزحرأبيعمحدثني:يحيىبنزكريا)4(السكينأبووقال

لهوكان،قريشفتيانمنالفاكهوكان،المخزوميالمغيرةبنالفاكهعندعتبةبنتهندكانت:قال

وقتفيفيهوهندالفاكهفاضطجع،يوماالبيتذلكفخلا،إذنغيرمنالناسيغشاهللضيافةبيت

المرأةرأىفلما،البيتفولج،يغشاهكانممنرجلوأقبل،شأنهلبعضالفاكهخرجثم،)6(القائلة

برجلهفضربهامضطجعةوهيهندإلىفأقبل،البيتمنخارجوهوالفاكهوراه،هارباولىفيه

لها:فقال،أنتأنبهتنيحتىانتبهتولاأحدارأيتما:فقالت؟عندككانالذيهذامن:وقال

فأنبئيني،القالةفيكأكثرواقدالناسإنبنيةيا:أبوهالهافقال،الناسفيهاوتكلم.بأبيكالحقي

حاكمتهكاذبايكوإن،القالةعنكفتنقطعيقتلهمنإليهدسستصادقاعليكالرجليكنفإن،نبأك

فقال،عليهالكاذبإنهالجاهليةفييحلفونكانوابمالأبيهاهندفحلفت،اليمنكهانبعضإلى

جعلتناوقد،الماءيغسلهلاكبيروعارأعظيمبأمرابنتيرميتقدإنكهذايا:للفاكهربيعةبنعتبة

كاهنإلىسأحاكمكولكن،لقتلتكقرابةذومنيأنكولولا،ومنقصةذلةبمكانالعربفي

أقاربه--مخزومبنيمنجماعةبعضفيالفاكهفخرج.اليمنكهانبعضإلىفحاكمنيا)7(اليمن

إليه.فانبذ:طفيووردت.323()5/الطبريتاريخفيمثله(1)

.32(4-5323/)تاريخهفي2()

البلدانمعجم.البلقاءنواحيمنالشامبلادأطراففيبلدة:وأذرح.أدرح:إلىب،طفيتحرفت)3(

)1/912(.

.وغيره384()9/الكمالتهذيبفيترجمتهمنوالتصحيحالسكن:إلىالأصولفيتحرف(4)

.وغيره(96)2/الاعتدالميزانفيمترجمهناحصنوابن.حصين:إلىط،أفيتحرف()5

يقيل.قال:وفعله،الظهيرة:"القائلة")6(

.بمنسقطحاصرتينبينما)7(
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قاصدينوساروا،أقاربهممنمعهاونسوةبهندوخرجوا،منافعبدبنيمنجماعةفيعتبةوخرج

حالهاتنكرتذلكهندسمعتفلما،الكاهننأتيغدا:قالواالكاهنبلادشارفوافلما.اليمنبلاد

وكثرةالحالتنكرمنبكماأرىقدبنيةيا:أبوهالهافقال،البكاءفيوأخذتوجههاوتغئر

الناسفييشيعأنقبلهذاكانفهلا،اقترفتيهوعملأحدثتيهلمكروهإلاعندكأراهذاكوما،البكاء

ولكن،لبريئةوإني،منيوقعلمكروهمنيتراهالذيهذاماأبتاهياوالله:فقالت؟مسيرناويشتهر

ويصيبيخطئبشروهوالكاهنهذاتأتونأنكمأعلمأنيهوالحالوتغيرالحزنمنتراهالذيهذا

بسيما)2(يسمنيأنامنهولا()إ(الدهرآخرإلىعليعارهيكون،بشيءأمريفييخطئأنوأخافأ

فييتكلمأنقبلوأمتحنهأختبرهسوففإنيتخافيلا:أبوهالهافقال.العربفيسبةعليتكون

راكباوكان-القومعنانفردثم.أمركفييتكلمأدعهلمبهأمتحنهفيماأخطأفإنأوأمركشأنك

منحباتأخذثم،أدلىحتىلهصفرثم()3(فرسهعنفنزل،رابيةخلفعنهمتوارىحتى-مهرا

اجتمعحتىلهصفرثمأربطهاأحكمحتىبسيرعليهاوأوكى،المهرإحليلفيفأدخلهاحنطة

أكرمهمعليهقدموافلما،الكاهنأتىثم،)4(حاجةليقضيذهبأنهفظنواالقومأتىثم،إحليله

خباتمالناتبينحتىفيهتتكلمأدعكلاولكن،أمرفيجئناكقدإنا:عتبةلهفقال.لهمونحر

أريد:قال،()كمرةفيثمرة:الكاهنقال.بهفأخبرناماهوفانظرخبيئالكخباتقدفإني،لك

أمرفيانظر،لهجئناكلمافخذ،صدقت:قال،مهرإحليلفيبرحبات:قال،هذامنأبين

فيضربإحداهنمنيدنوجعلثم()6(يعرفهالامعهموهندخلفهالنساءفأجلسا.النسوةهؤلاء

غير،رزانحصانانهضي:وقالكتفهافضرب،هندمندناحتى.انهضي:ويقولويبريهاكتفها

يدهفييدهافنثرت،بيدهافأخذالفاكهفوثب.معاويةلهيقالملكاولتلدن،زانيةولارسحاء)7(

منالولدهذايكونأنلأحرصنوالله،وسادةورأسكرأسييجمعلاوالله،عنيإليك:لهوقالت

قالالذيهوأباهاأن:روايةوفي.هذابمعاويةمنهفجاءت،حرببنسفيانأبوفتزوجها.غيرك

.)8(أعلموالله.ذلكللفاكه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

به!)8

.بمنسقط

ميسما.:طفي

.بمنسقط

.بمنسقط

الذكر.رأس:"الكمرة"

.بمنسقط

.النساءمنالقبيحة:"الرسحاء"

.31(4-313)صللسيوطيالخلفاءتاريخفيبطولهالخبر
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وفضائلهمناقبهفيوردوماأيامهمنشيءوذكر)1(معاويةترجمةوهذه

القرشي،قصيبنمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنحرببنصخرسفيانأبيبنمعاويةهو

بنعتبةبنتهندوأمه.العالمينربرسولوحيوكاتب،المؤمنينخال،الرحمنعبدأبو،الأموي

شمس.عبدبنربيعة

ثم،أبيمنإسلاميكتمتولكنالقضيةيومأسلمت:قالأنهعنهوروي،الفتحعاممعاويةأسلم

.جهدانفسياللم:لهفقلت،قومهدينعلى-منكخيروهو-يزيدأخوكهذا:ليفقالبذلكعلم

الفتحعامدخللماثم،بهلمصدقوإنيالقضاءعمرةفيمكة!ي!اللهرسولدخلولقد:معاويةقال

يديه.بينوكتبتبيفرحبفجئته،إسلاميأظهرت

،بلاللهوزنها،ذهبمنأوقيةوأربعينالإبلمنمئةوأعطاه،حنينامعهوشهد:الواقديقال

اليمامة.وشهد

الذيوإنما،قتلهفيشركيكونوقد.عساكرابنحكاه،مسيلمةقتلالذيهوأنهبعضهموزعم

بالسيف.خرشةبنسماكدجانةأبو)2(وجلله،وحشيطعنه

بعدحسنأسلملماثم،بدريومبعدبالسؤددولفرد()3(الجاهليةفيأقريشساداتمنأبوهوكان

.وبعدهوماقبلهاليرموكيومفيمحمودةواثارشريفةمواقفلهوكان،إسلامهذلك

!صاللهرسولعنوروى،الكتابمعيديهبينالوحيوكتب،!ح!اللهرسولمعاويةوصحب

)1(

)2(

)3(

أحمدمسند9028(،969،اه)تخليفةطبقات)124(قريشنسب7/456(و32)3/سعدابنطبقات

المعرفة34()4المعارف326()7/الكبيرالبخاريتاريخ(1)55والوصاياالمعمرون()الفهرسالمحبر(419/)

،2)18الطوالالأخبار()الفهرس:الدمشقيزرعةأبيتاريخ(45،136/)الأشرافأنساب3(5ه/1)والتاريخ

الذهبمروج362()4/الفريدالعقد)8/377(والتعديلالجرح،ومابعدها)5/323(الطبريتاريخ225(

،)112العربأنسابجمهرة)313(المرزبانيمعجم326()تالأمصارعلماءمشاهير،ومابعدها11()3/

ابنتاريخ(948)2/الصحيحينرجالبينالجمع2(157/)بغدادتاريخ(1641)3/الاستيعاب،وغيرها(131

التاريخفيالكامل2(90)5/الغابةأسد(7.1)9/الأصولجامع()47اليمنفقهاءطبقات(ب336//)16عساكر

)ورقةالكمالتهذيب5(25/و993)24/دمشقتاريخمختصر(2201/)1/واللغاتالأسماءتهذيب5()4/

الكاشف(911)3/النبلاءأعلامسيرأ(05/)4/التهذيبتذهيب64()1/العبر318()2/الإسلامتاريخ(1343

تهذيب303()2/النهايةغاية227()7/الثمينالعقد354()9/الزوائدمجمع(131)1/الجنانمراة()3/138

381()الخزرجيخلاصة)358(الخلفاءتاريخ(4801/)العاليةالمطالب(433)3/الإصابة2(01/70)التهذيب

.027(/1)الذهبشذرات

به.وطعنهعلاه:"بالسيفجلله"

.طمنسقط
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والتابعين.الصحابةمنجماعةعنهوروى،والمسانيدالسننمنوغيرهماالصحيحينفيكثيرةأحاديث

وكان،العلياشفتهانقلبتضحكإذا،جميلاأبيضطويلامعاويةكان:الدنياأبيبنبكرأبوقال

برعبدأبيعن،العزيزعبدبنسعيدعن،مسهرأبوحدثنا،الأزدييزيدبنمحمدحدثني.يخضب

الذهب.كأنهالحيتهيصفرمعاويةرأيت:قال

والكتم.بالحناءيخضبهماواللحيةالرأسأبيض،(أأجلح،طويلا،أبيضكان:غيرهوقال

فقد،بالعافيةليدعاعبدااللهرحم:ويقولوجههيسترفكان،عمرهاخرفيلقو\2(أصابتهوقد

.رشديلأبصرتيزيدفيهوايولولا،منييبدووماأحسنيفيرميت

شهما.عادلاكريما،الناسفيسيدارئيسا،وقوراحليماوكان

إني:فقالصغيروهومعاويةالعربمتفرسيبعضرأى:قالكيسانبنصالحعن:المدائنيوقال

قومه.إلايسودلاكانإنثكلته:هندفقالت،قومهسيسودالغلامهذالأظن

مثل3(عجيزتهامنوخلفها،قمرفلقةوجههاكأنبمكةهندارأيت:هريرةأبوقال:الشافعيوقال

قومه،ليسودنعاشإنغلامالأرىإني:فقالإليهفنظررجلفمر،يلعبصبيومعها،الجالسالرجل

.سفيانأبيبنمعاويةوهو.اللهفأماتهقومهإلايسدلمإن:هندفقالت

إلىيوماسفيانأبونظر:قالسيفأبيبناللهعبدبنمحمدبنعليأنبأنا:سعدبنمحمدوقال

قومه:هندفقالت.قومهيسودأنلخليقوإنه،الرأسلعظيمهذاابنيإن:لهندفقالغلاموهومعاوية

:وتقولصغيروهوتحملههندوكانت.قاطبةالعربيسدلمإنثكلته!؟فقط

حليمأهلهفيمحببكريممعرقبنيإن

سؤومولابطخرور)4(ولالئيمولابفحاشليس

3(يخيمولاالظنيخلفلازعيمبهفهربنيصخر

كيف:لهندسفيانأبوفقالمعاويةإليهخرجالشاممنولاهماسفيانأبيبنيزيدعمرولىفلما:قال

ابني.فيهيكونمماابنكيقعأينفستعلمالعربخيلاضطربتإن:فقالت!؟لابنيتابعاابنكصاررأيت

)2

)3

)4

بم5

.()اللسانوجلحاءأجلحوالنعت.بالكسر-جلحوفعله.الرأسمقدممنالشعرذهاب:"الجلح"

.()اللسانجانبيهأحدإلىفيميلهللوجهيعرضمرض:اللقوة

.لمؤخرةا:"لعجيزةا"

إلى:(طو)(أ)فياللفظةهذهتحرفتوقد.)اللسان(كثيفاولاجلدألايكونالرجل:"الطخرور"

البيت.وزنلايستقيموبهذا"ضجور"

.(46ه)صالعربوشاعرات(304-4/2254)مختصرهعساكرابنتاريخفيالأبيات
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الشامإلىالبريدعمررد،بموتهعمرإلىالبريدوجاء،عشرةبضعسنةسفيانأبيبنيزيدماتفلما

وليتمنالمؤمنينأميريا:فقال،يزيدابنهفيسفيانأباعزىثم،يزيدأخيهمكانمعاويةبولاية

المؤمنين.أميريارحماوصلت:قال،معاويةأخوه:قال؟مكانه

قدالرجلهذاوإن،مثلكحرةتلدأنقلإنهبنيياوالله:إليهبهكتجتفيمالمعاويةهندوقالت

وكرهت.أحببتفيمابطاعتهفاعملالأمرهذافياستنهضك

وقدمهمأسبقهمفرفعهم،وتأخرناسبقوناالمهاجرينمنالرهطهؤلاءإنبنييا:أبوهلهوقال

منجسيماولوكوقد،أتباعاوصرنا،وسادةقادةفصاروا،تأخرنابناوقصر،)1(رسولهوعنداللهعند

علىنائبامعاويةيزلفلم.عقبكأورثتهبلغتهفإن،فنافسأمدإلىتجريفإنك،تخالفهمفلاأمورهم

.عثمانخلافةمدةوالعثمانيةالعمريةالدولةفيالشام

ومنأيامهفيسنةستينمنقريباالمسلمونوسكنها،قبرصجزيرةوعشرينسبعسنةفيوافتتح

منكانفلما،وغيرهاوالفرنجالرومبلادفيأيامهفيساقهعلىقائماوالجهادالفتوحاتتزلولم.بعده

يديعلىولايديهعلىلا،بالكليةفتحالأيامتلكفييقعلم،كانماعليالمؤمنينأميروأمرأمره

ملكرأىفلما.ودحرهمجندهوقهر،وأذلهأخسأهقدكانأنبعدالرومملكمعاويةفيوطمع،علي

معاويةإليهفكتب،فيهوطمععظيمةجنودفيالبلادبعضإلىتدانىعليبحربمعاويةاشتغالالروم

،بلادكجميعمنولأخرجنك،عليكعميوابنأنالأصطلحنلعينيابلادكإلىوترجعتنتهلملئنوالله

كانثم.الهدنةيطلبوبعث،وانكفالرومملكخافذلكفعند.رحبتبماالأرضعليكولأضيقن

فانعقدت،تقدمكماعليبنالحسنمعاصطلاحهوقتإلىبعدهماوكذلك،كانماالتحكيمأمرمن

مستقلايزلفلم،قدمناكماوأربعينإحدىسنةفيبيعتهعلىالرعاياوأجمعت،معاويةعلىالكلمة

عالية،اللهوكلمة،قائمالعدوبلادفيوالجهادأوفاتهفيهاكانتالتيالسنةهذهإلىالمدةهذهفيبالأمر

.،)2(وعفووصفحوعدلراحةفيمعهوالمسلمون،الأرضأطرافمنإليهتردوالغنائم

ابنعن،الوليدبنسماكزميلأبيعن،عماربنعكرمةطريقمن"مسلمصحيح"فيثبتوقد

أقاتلحتىتؤمرني:قال،"نعم":قال،أعطنيهنثلالثاللهرسوليا:سفيانأبوقال:قالعباس

:قال،يديكبينكاتباتجعلهومعاوية:قال."نعم":قال،المسلمينأقاتلكنتكماالكفار

واستعان،سفيانأبيبنتعزةالأخرىبابنته!ي!اللهرسوليزوجأنأرادأنهوهيالثالثةوذكر."نعم"

)1(

)2(

.بفيليسحاصرتينبينما

.بفيليسحاصرتينبينما
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،مفردجزءفيذلكعلىتكلمناوقد."ر\(لييحللاذلكإن":فقال،حبيبةأمبأختهاذلكعلى

يديبينالكتابجملةمنكانمعاويةأنمنهوالمقصود.الحمدودلهعنهواعتذارهمالأئمةأقوالوذكرنا

الوحي.يكتبونالذينلمجي!اللهرسول

اللهعبدبنالوضاحعوانةأبيطريقمن")2(مستدركه"فيوالحاكمومسلمأحمدالإماموروى

لمج!اللهرسولفإذاالغلمانمعألعبكنت:قالعباسابنعنعطاءأبيبنعمرانحمزةأبيعناليشكري

:قالثمحطأتينأوحطأةفحطأني)3(فجاءني،بابعلىفاختبأت،إليإلاجاءما:فقلت،جاءقد

فأتيت،يأكلإنه:فقيل،لهفدعوتهفذهبت:قال-الوحييكتبوكان-"معاويةليفادعاذهب"

فأخبرته،،يأكلإنه:فقيل،الثانيةفأتيته،"فادعهاذهب":فقال،يأكلإنه:فقلتلمجح!اللهرسول

بعدها.شبعفما:قال."بطنهاللهأشبعلا":الثالثةفيفقال

فييأكلكانأميراالشامفيصارلمافإنهدنياهفيأما:وأخراهدنياهفيالدعوةبهذهمعاويةانتفعوقد

ومن،أكلاتسبعاليومفيويأكل،منهافيأكلوبصلكثيرلحمفيهابقصعةيجاء،مراتسبعاليوم

.الملوككلفيهايرغبومعدةنعمةوهذه.أعياوإنماأشبعماوالله:ويقولكثيراشيئاوالفاكهةالحلوى

وجهغيرمنوغيرهماالبخاري2(اروهوارواهالذيبالحديثالحديثهذامسلمأتبعفقدأخراهفيوأما

وأ،جلدتهأو،سببتهعبدفأيمابشزأناإنمااللهم":قالع!يواللهرسولأن:الصحابةمنجماعةعن

منمسلمفركب.")د(القيامةيومعندكبهاتقربهوقربةكفارةذلكفاجعل،أهلالذلكوليسعليهدعوت

ذلك.غيرلهيوردولم،لمعاويةفضيلةالحديثوهذاالأولالحديث

بنعطاءعن،سليمانأبيبنالملكعبدعن،الفزاريإسحاقأبيعن:واضحبنالمسيبوقال

)1(

)2(

)3(

أ4لي

)3(

منباب:الصحابةفضائلفي025()1مسلمأخرجهوقد.معاويةفضلفيالجزءهذابدايةفيالحديثهذاتقدم

الحديث.هذاحولمفيدكلامومابعدها(1/901)المعادزادوفي.سفيانأبيفضائل

عوانةأبيروايةمنيخرجهلممسلماأن:الأول؟وجهينمنوهموفيه،واحدةروايةفيالمصنفجمعهاهكذا

الأشرافتحفةوتنظر.به،عمرانحمزةأبيعنشعبةطريقمنوالصلةالبرفي2(آ.)4أخرجهوإنما،الوضاح

التيالوضاحعوانةأبيروايةأن:الثاني0)3707(حديث(567)9/الجامعوالمسند)6324(حديث653()4/

شيوخهبعضأوأحمدفكأن"بطنهاللهأشبع"لاعبارةفيهاليسو)335(192()1/مسندهفيأحمدأخرجها

علىأقفولم.)2746(مسندهفيالطيالسيداودأبوأخرجهاإذعوانةأبيروايةمنثبوتهامعحذفهاأواختصرها

.)بشار(أعلمفالله،الحاكممستدركفيالحديثهذا

فخطاني:إلىط،آفيتصحفتوقد.الكتفينبينمبسوطةباليدالضربهو:والقفد،قفدنيأي:حطأني

خطاتين.أوخطاة

.المطبوعمنسقط

من2(و)2.آ،هريرةأبيحديثمنو)2651(،عائشةحديثمن026()5برقموالصلةالبرفيمسلمأخرجه

.هريرةأبيحديثمن6361()رقمالبخاريورواهاللهعبدبنجابرحديث
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الشلاممعاويةأقرئمحفديا:فقال!ي!اللهرسولإلىجبريلأتى":قالعباسابنعن،رباحأبي

عناخروجهمنعساكرابنأوردهثم."الأمينونعمووحيهكتابهعلىاللهأمينفإنهخيرابهواستوص

استشار!يوالثهرسولأن،اللهعبدبنوجابرعليروايةمنأيضاأوردهثم.سليمانأبيبنالملكعبد

عليئعنأوردثم.غرابةإليهماالأسانيدفيولكن"أمينفإنهاستكتبه:فقال،معاويةاستكتابهفيجبريل

.أيضا)2(غيرهعن(1،)وكذاأكثيرةغرائبذلكفي

الأقمربنزهيرعن،الحارثبناللهعبدعن،مرةبنعمروعن،سليمانعن:عوانةأبووقال

.3(!يروللنبييكتبمعاويةكان:قالعمروبناللهعبدعن،الزبيدي

حذثنا،عاصم4(بنالسريحذثنا،الصيدلانيمحمدبنأحمدحدثنا:الطبرانيالقاسمأبووقال

قالت:عائشةعن،61(أبيهعنأ،عروةبنهشام،)5(عنأ،أبيهعن،كثيرأبيبنيحيىبناللهعبد

:قال،معاوية:قالوا؟هذامنانظروا:!ي!النبيفقال،داقالبابدق!ي!النبيمنحبيبةأميومكانلما

أعددتهقلم:قال؟معاويةياأذنكعلىالقلمهذاما:فقال،بهيخط)7(قلمأذنهوعلىفدخل،لهائذنوا

صغيرةمنأفعلوما،اللهمنبوحيإلااستكتبتكماوالله،خيرانبيكعناللهجزاك:فقال،ولرسولهلله

فجلست،حبيبةأئمفقامت؟-الخلافةيعني-قميصااللهققصكلوبككيف،اللهمنبوحيإلاكبيرةولا

.وهناتهناتفيهولكن،نعم:قال؟قميصاأخيمقمص!اللهوإناللهرسوليا:وقالتيديهبين

الآخرةفيلهواغفر،الزدىوجنبه،بالهدىاهدهاللهم:فقال،لهاللهفادعاللهرسوليا:فقالت

.هشامعن،كثيرأبيبنيحيىبناللهعبدعن،عاصمبنالسريبهتفرد:الطبرانيقال."والأولى

كيفوازوعهحفظهمعمنهوالعجب،موضوعةكثيرةأحاديثهذابعدعساكرابنأوردوقد

هريرةأبيطريقمنأورد)8(وقد.للصوابالموفقوالله،رجالهاوضعفنكارتهاوعلىعليهاينبهلا

جميعمنيصخولا."ومعاوية،وأنا،جبريل:ثلاثةالأمناء":مرفوعاالأسقعبنوواثلةوأنس

وميكائيل،،وإسرافيل،والفوح،القلم:سبعةالأمناء":عباسابنروايةومن.وجوهه

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

.طمنسقط

الفوائدفيأيضأوهي.الوضعالظاهرةالأباطيلمنواعتبرها(131-281)3/السيرفيالذهبيبعضهاوذكر:قلت

.(704-534)صللشوكانيالمجموعة

.(123)3/السيرفيوهو.ثقاترجاله

عن.:ب،طفي

.طمنسقط

.طمنسقط

يخط.لم(404)24/دمشقتاريخمختصرفي

خطأ.وهو،أوردنا:المطبوعفي
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.إسناداوأضعفقبلهالتيالأحاديثمنأنكروهذا."ومعاوية،وأنا،وجبريل

بنيونسعن-صالحابنيعني-معاويةعن،مهديبنالرحمنعبدحذثنا:أحمدالإماموقال

سمعت:قالال!لميساريةبنالعرباضعن،رهمأبيعن،زيادبنالحارثعن،سيف

اللهم:يقولسمعتهثم،المباركالغداءإلىهلم:رمضانشهرفيالسحورإلىيدعونا!اللهرسول

.(1أحمد)بهتفرد."العذابوقه،والحسابالكتابمعاويةعلم

بناللهوعبد،السريبنوبشر،موسىبنأسدرواهوكذلك،مهديابنحديثمنجريرابنورواه

."الجنةوأدخله":السريبنبشرروايةوفي.مثلهبإسناده()2(صالحبنمعاويةعنأصالح

:قالعباسابنعن،عطاءعن،الجمحيالرحمنعبدبنعثمانحديثمنوغيرهعديابنورواه

.")3(العذابوقهوالحسابالكتابمعاويةعلماللهم":!ي!اللهرسولقال

حدثنا:قالاالأشيبموسىبن)4(والحسن،حرببنسليمانحدثنا:سعدبنمحمدوقال

هلالأبوقال:)5(الأشيبقال.مخلدبنمسلمةعن،عطيةبنجبلةحدثنا،سليمبنمحمدهلالطأبو

معاويةرأىأنه:رجلعنمسلمةحدثهأوحرببنسليمانوقالط،مخلدبنمسلمةعنرجلعنأو

سمعتوقد،هذالكأقولإنيأما:قال،لمخضد)6(هذاعمكابنإن:العاصبنلعمروفقال،يأكل

.")7(العذابوقه،البلادفيلهومكن،الكتابعلمهاللهم":يقولط!ي!اللهرسول

)8(
الرحبيعثمانبنوحريز،رويمبنوعروة،الزهري:منهمالتابعينمنواحدغيرأرسلهوقد

حلبس.بنميسرةبنويونس،الحمصي

حذثنا،مسهرأبوحدثنا:قالاالدمشقيانحمزةبنيحيىبنوأحمدزرعةأبوحدثنا:الطبرانيوقال

أصحابمنوكان-المزنيعميرةأبيبنالرحمنعبدعن،يزيدبنربيعةعن،العزيزعبدبنسعيد

ابنقال.")9(العذابوقه،والحسابالكتابعلمهاللهم":لمعاويةقال!ماللهرسولأن-!مالنبي

طريقمنروىثم.تقدمالذيالعرباضحديثالإسنادبهذاوالمحفوظ،غريبوهذا:عساكر

.السحورحديثمنهصحوقد،ضعيفوإسناده(127)4/مسندهفيوهو(1)

.بفيبياضمكانه)2(

الجمحي.الرحمنعبدبنعثمانترجمةضمن(0181)5/الكاملفيعديابنأخرجه)3(

الحسين.:إلىالمطبوعفيتحرف()4

التهذيب.رجالمنوهو،الأشهب:إلىالمطبوعفيتحرف()5

وسرعة.بجفاءيأكلإنه:والمراد.للابهلآلةكأنه،منهمفعل:ومخضد.الاكلشدة:الخضد()6

.أ(343//)16عساكرابنتاريخفيوهو.مجهولرجلفيه)7(

التهذيب.رجالمنوهو،جرير:إلىالأصولفيتحرف)8(

.عميرةأبيبناللهعبدترجمةضمنالإصابةفيالحافظوأورده.اختلطقدالعزيزعبدبنسعيدأنإلا،ثقاترجاله)9(
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عميرةأبيبنالرحمنعبدعن،ربيعةعن،سعيدعن،مسهرأبيعن،زرعةأبيعن،الطبراني

.(")1بهواهد،واهده،مهدياهاديااجعلهاللهئم":لمعاويةيقول!اللهرسولسمعت:قالالمزني

عن،العزيزعبدبنسعيدحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،بحربنعليحدثنا:أحمدالإماموقال

)2(
اللهم":فقالمعاويةذكرأنه!النبيعن،الأزديعميرةأبيبنالرحمنعبدعن،يزيدبنربيعة

.")3(بهواهد،مهدياهاديااجعله

:وقال،بهالعزيزعبدبنسعيدعن،مسهرأبيعن،يحيىبنمحمدعن)4(الترمذيرواهوهكذا

غريب.حسن

عنمسهروأبومسلمبنالوليدرواهكما،الحرانيسليمانبنومحمدالواحدعبدبنعمررواهوقد

.عميرةأبيبنالرحمنعبدعن،يزيدبنربيعةعن،سعيد

بنربيعةعن،العزيزعبدبنسعيدعن،الطاطريمحمدبنمروانعن،المصفىبنمحمدورواه

العلم،علمهاللهم":فقاللمعاويةدعا!اللهرسولأن:عميرةأبيابنعن،إدريسأبيعن،يزيد

."بهواهد،واهده،مهدياهادياواجعله

مروانعنالأزهروأبو،هلالبنوعيسى،صالحبنوصفوان،شبيببنسلمةرواهوقد

.إسنادهفيإدريسأبايذكرواولم،الطاطري

عن،مسلمبنالوليدعن،الرمليسهلبنعليعن،أحمدبنعبدانعن،الطبرانيورواه

سمعأنه:المزنيعميرةأبيبنالرحمنعبدعن،حلبسبنميسرةبنيونسعن،العزيزعبدبنسعيد

."واهده،مهدياهاديااجعلهاللهم":فقالمعاويةوذكر!اللهرسول

.الصوابهوالجماعةوقول:عساكرابنقال

فرحمه،الانتقادوأحسن،وأجادوأفاد،وأطربفيهوأطنب،الحديثبهذاعساكرابناعتنىوقد

.والنقادالحفاظمنغيرهعلىفيهيبرزموطنمنلهكم،الله

واقد،بنعمروحدثنا،الثفيليمحمدبناللهعبدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا:الترمذيوقال

عنسعدبنعميرالخطاببنعمرعزللما:قالالخولانيإدريسأبيعن،حلبسبنيونسعن

إلامعاويةتذكروالا:عمير)6(فقال،معاويةوولىعميراعمرعزل:)5(الناسفقالمعاويةولىحمص

.7()25/مختصره،عساكرابنتاريخ(1)

خطأ.عن:أفي)2(

.)4/216(أحمدمسند)3(

المناقب.في)3842(برقم()4

.الترمذيوجامعممنأثبتناهوما"الناسقالمعاويةوولىالشامعن":طفي)5(

عمر.:(طو)(أ)في)6(
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غريب.:وقال)1(الترمذيبهتفرد."بهاهداللهم":يقولع!ي!اللهرسولسمعتفإني،بخير

ضعيف.واقدبنوعمرو

روايةمنيكونأنينبغيأنهوعندي.الأنصاريسعدبنعميرمسندفيالأطرافأصحابذكرههكذا

له.توليتهفيلهعذراليكون،بخيرإلامعاويةتذكروالا:عمرفقالالصوابويكون،الخطاببنعمر

-سليمانبنالوليدبنالعزيزعبدهو-السائبأبيابنحدثنا:قالعماربنهشامأنهذايقويومما

السن،حدثولى:فقالوا،سفيانأبيبنمعاويةولىالخطاببنعمرأنيذكرأبيوسمعت:قال

."بهواهد،مهدياهاديااجعلهاللهئم":يقولع!ي!اللهرسولسمعتوأنا،ولايتهفيتلومونني:فقال

قبله.مايقويه)2(منقطعوهذا

بنشعيببنمحمدحدثنا،حمادبننعيمحدثنا،صالحبنعثمانبنيحيىحدثنا:الطبرانيقال

ع!ي!اللهرسولأنبسربناللهعبدعن،حلبسبنميسرةبنيونسعن،جناحبنمروانحدثنا،شابور

ادعوا":فقال،أعلمورسولهالله:فقالا"عليئأشيروا":فقال،أمرفيوعمربكرأبااستشار

يبعثحتىأمرهميتقنونمااقريشرجالمنورجلينع!ي!اللهرسولفيأما:وعمربكرأبوفقال"معاوية

بينوقففلما،لهفدعي"معاويةليادعوا":فقال؟!()3(قريشغلمانمنغلامإلى!اللهرسول

.(")4أمينقويفإنه،أمركموأشهدوه،أمركمأحضروه":مج!ي!اللهرسولقاليديه

."أمركموحملوه"وزاد،نعيمعنبعضهمورواه

واكتفينا،صفحاعنهاأضربنا،معاويةفضلفي-شكبلا-موضوعةكثيرةأحاديثعساكرابنساقثم

.والمنكراتالموضوعاتمنسواهاعماوالمستجاداتوالحسانالضحاحالأحاديثمنأوردناهبما

كاتبكانأنه":عباسابنعنحمزةأبيحديثمعاويةفضلفيرويماوأصح:عساكرابنقال

.")5(صحيحه"فيمسلمأخرجه."أسلممنذع!ي!النبي

.")6(الكتابمعاويةعلماللهم":العرباضحديثوبعده

.)3843(برقموأخرجه(1)

عمر.يدركلمسليمانبنالوليدلأن)2(

.بمنسقطحاصرتينبينما)3(

.345(-434)16/عساكرابنتاريخ()4

!يوالنبيكاتبكانأنهفيهليس026()4برقممسلمصحيحفيالذيعباسابنعنحمزةأبيوحديث،قالهكذا)5(

يظهر.كما،عساكرابنالحافظمنفيهوالوهم،أسلممنذ

.تقدموقد()6
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.(1")مهدياهاديااجعلهاللهم":عميرةأبيابنحديثوبعده

بشر،بنالحسنحدثنا:سفيانأبيبنمعاويةذكر:)2(المناقبكتابفيالبخاريقالوقد:قلت

وعندهبركعةالعشاءبعدمعاويةأوتر:قالمليكةأبيابنعن،الأسودبنعثمانعن،المعافىحدثنا

مريم،أبيابنحدثنا.!اللهرسولصحبقدفإنه،دعه:)3(فقالعباسابنفأتى،عباسلابنمولى

معاوية؟المؤمنينأميرفيلكهل:عباسبنلاقيل:قالمليكةأبيابنحدثنا،عمربننافعحدثنا

جعفر،،بنمحمدأحدثنا،عباسبنعمروحدثنا.فقيهإنه،أصاب:قال!بواحدةإلاأوترما

،صلاةلتصلونإنكم:قالمعاويةعن،أبانبن)5()4(حمرانسمعت:قالالتياحأبيعن،شعبةحدثنا

العصر.بعدالركعتينيعني-عنهمانهىولقد،يصليهمارأيناهفما!ي!اللهرسولصحبنالقد

حدثنا،اللهعبدحدثنا،)6(عبدانحدثنا:ربيعةبنتعتبةبنتهندذكر:ذلكبعدالبخاريقالثم

الله!رسوليا:فقالت)7(عتبةبنتهندجاءت":قالتعائشةأن:عروةحدثني،الزهريعن،يونس

علىاليومأصبحماثمأ،خبائكأهلمنيذلواأنمنإليأحبخباءأهلمنالأرضظهرعلىكانما

."بيدهنفسيوالذيوأيضأ":فقال،)8(خبائكأهلمنيعزواأنإليأحبخباءأهلالأرضظهر

عيالنا؟لهالذيمنأطعمأنحرج)01(عليفهل،مسيكرجلسفيانأباإن!اللهرسوليا:)9(قالت

.")11(بالمعروفإلا،اأراهألا":قال

فييذلواكافروكلوأهلهاهنداأنيودكانأنهوهو"بيدهنفسيوالذيوأيضا":قولهفيفالمدحة

خبائها.أهليعني-اللهفأعزهم،يعزواأنيحبكانأسلموافلما،كفرهمحال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.تقدموقد

.3766(-)3764رقمالبخاريرواه

منهينقلالذيالبخاريصحيحفيولاومبفيوليست"،فقالالعشاءبعدبركعةمعاوية"أوتر:طفيهذابعد

حذفناها.لذلك،المصنف

.حمدان:إلىالمطبوعفيتحرف

عن.:إلىالأصولفيتحرفت

المستخرجفينعيمأبيوكلام،التعليقبصيغةأيعبدانوقال،للجميعهو:الفتحفيحجرابنالحافظقال

البيهقي.أيضأوصلهوقد.عبدانعنموصولأأخرجهالبخاريأنيقتضي

المصنف،منهينقلالذيالبخاريصحيحفيولامفيوليستع!ير"اللهرسولإلىسفيانأبي"امرأة:طفيهذابعد

حذفناها.لذلك

.ط،أمنسقطحاصرتينبينما

.البخاريوصحيحأمنهناوما"فقالت":طفي

.البخاريصحيحفيولامفيليست"من"ولفظة"حرجمن":طفي

والبخيل.الشحيح:"والمسيك".)3825(رقمالبخاريأخرجه
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:يحدثجديسمعت:قالسعيدبنيحيىبنعمروأميهأبوحدثنا،روححدثنا:أحمدالإماموقال

هوفبينما-اشتكىقدهريرةأبووكان-بها!م!اللهرسولفتبعهريرةأبيبعدالإداوة)1(أخذمعاويةأن

اللهفاتقأمراوليتإن!معاويةيا":فقاليتوضأوهومرتينأومرةإليهرأسهرفعإذ!صاللهرسوليوضىء

أحمد)2(.بهتفرد.ابتليتحتى!النبيلقولبعملسأبتلىأنيأظنزلتفما:معاويةقال."واعدل

بنعمروعن،ثابتبنزنبوربنسعيدالهمدانيإسحاقأبيعن،الدنياأبيبنبكرأبوورواه

سعيد.بنيحيى

به.يحيىبنعمروعن،الحكمبنبشرحديثمنمندةابنورواه

معاويةعن،جدهعن،سعيدبنيحيىبنعمروحدثنا،سعيدبنسويدحدثنا:)3(يعلىأبووقال

اللهفاتقأمراوليتإن!معاويةيا":فقالإلينظرتوضأفلما،بوضوءع!ي!اللهرسولاتبعت":قال

وليت.حتىبعملمبتلىأنيأظنزلتفما."واعدل

علىيوماصببت:يقولوهويخطبمعاويةسمعت:قالالحسنعنالقطانغالبورواه

منفاقبلذلككانفإذا،بعديأمتيأمرستليإنكأما":فقالإليرأسهفرفع،وضوءه!اللهرسول

.هذامقاميقمتحتىأرجوزلتفما:قال."مسيئهمعنوتجاوزمحسنهم

:قالعميربنالملكعبدعن،مهاجربنإبراهيمبنإسماعيلإلىبسندهالحاكمعنالبيهقيوروى

البيهقي:قال."فأحسنملكتإن":ع!ي!اللهرسولقولإلاالخلافةعلىحملنيماوالله:معاويةقال

.شواهد)4(للحديثأنإلا،ضعيفهذاإبراهيمبنإسماعيل

مريم،أبيبنبكرأبيعن،حرببنمحمدحدثنا:حمادبننعيمعنبإسنادهعساكرابنوروى

يومئذوهي-يوحناكنيسةفيراقدأنابينما:قالالأشجعيمالكبنعوفعن،زيادبنمحمدحدثنا

الأسد:فقال،سلاحيإلىفوثبت،يديبينيمشيبأسدأنافإذانوميمنانتبهتإذ-فيهايصلىمسجد

معاويةلتبلغإليكأرسلنيالله:قال؟أرسلكومن:قلت.لتبلغهابرسالةإليكأرسلتإنما،مه

.سفيانأبيبنمعاوية:قال؟معاويةومن:لهفقلت،الجنةأهلمنأنهوتعلمه،السلام

حبيببنمحمدعن،القعقاعيالوليدبنالمعلىعن،القراطيسييزيدأبيعن،الطبرانيورواه

ولعل،جداغريبوهذا.ضعفوفيه،الغسانيمريمأبيبناللهعبدبنبكرأبيعن،الخولاني

أعلم.والله،مريمأبيابنيضبطهلممدرجا"نوميمنانتبهتإذ":قولهويكون،مناماالجميع

)1(

)2(

)3(

)4(

.للماءيتخذجلدمنصغيرإناء:"الإداوة"

فراجعه.6()صعليهالكلامالمجلدأولفيتقدموقد،معلولحديثوهو(151)4/مسندهفيوهو

ضعيف.وإسناده0738()يعلىأبيمسند

.الجزءهذاأولفيتقدمما
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عمرقدم:قالالزهريعن،يونسعن،لهيعةابنعن،الوليدعن:عائذبنمحمدوقال

عبيدةأبيأميرينعلىالشاموبقى،مصرإلىبالمسيرالعاصبنعمرووأمر،شرحبيلفنزع،الجابية

عمرنعاهثم،مكانهمعاويةفأمريزيدتوفيثم،غنمبنعياضفاستخلف،عبيدةأبوتوفيثم،ويزيد

معاوية،:قال؟مكانهأمرتمن:قال،سفيانأبيبنيزيداحتسبسفيانأبايا:فقال،سفيانلأبي

.()1(عمرقتلحتىسعدبنوعميرأمعاويةالشامعلىفكان.المؤمنينأميريارحماوصلت:فقال

معاذفمات،معاذاواستخلفعمواس)2(طاعونفيعبيدةأبومات:إسحاقبنمحمدوقال

العاصبنعمرووولى،عمرفأقره،معاويةأخاهواستخلففمات،سفيانأبيبنيزيدواستخلف

جمعثم،حمصحذيم)3(بنعامربنسعيدوولى،والبلقاءوبعلبكدمشقومعاوية،والأردنفلسطين

.عفانبنعثمانبهاستمرثم،سفيانأبيبنلمعاويةكلهاالشام

.ديناراثمانينشهركلفيلهوجعل،الشامبإمرةمعاويةعمرأفرد:أميةبنإسماعيلوقال

أعمالها.بعضولاهإنمافإنهعمروأما،عفانبنعثمانكلهاالشاملمعاويةجمعالذيأنوالصواب

أميرامعاويةجعلقدإنه:لهاقيل-منهايكنولم-سفيانأبيبنيزيدفيهندعزيتلما:بعضهموقال

فيهابهرميثممتوافرةاجتمعتالعربأنلوفوالله!؟أحدمنخلفايجعلمعاويةمثلأو:فقالت،مكانه

.شاء94(نواحيها)أعراضهاأيمنلخرج

فييضحكلمنإنه،سيدهاوابنقريشفتىدعوا:فقال،عمرعندمعاويةذكر:آخرونوقال

قدميه.تحتمنإلارأسهفوقمنيأخذلاومن،الرضاعلىإلامنهينالولا،الغضب

لهشيخعن،يحيىبنالعزيزعبدحدثني،الجوهريقدامةبنمحمدحدثني:الدنياأبيابنوقال

أنت:لهقالعمرمندنافلما،عظيمموكبفيمعاويةتلقاهالشامالخطاببنعمرقدملما:قال

ذويوقوفطولمنبلغنيمامعحالكهذا:قال.المؤمنينأميريانعم:قال؟الموكبصاحب

حافيابالمشيآمركأنهممتلقد؟هذاتفعلولم:قال.ذلكمنبلغكماهو:قال؟ببابكالحاجات

عزمننظهرأنفيجب،كثيرةفيهاالعدوجواسيسبأرضإنا!المؤمنينأميريا:قال.الحجازبلادإلى

لهفقال.انتهيتنهيتنيوإن،فعلتأمرتنيفإن،بهويرهبهموأهلهللإسلامعزفيهيكونماالسلطان

لرأيإنهحقاقلتماكانلئن،الضرسرواجبمثلفيتركتنيإلاشيءعنسألتكما!معاويةيا:عمر

)2(

)3(

)4(

.218(1/)الدمشقيزرعةأبيتاريخ.سعيدبنيحيى:إلىبفيسعدبنعميروتحرف،أمنسقطحاصرتينبينما

معجمالمقدسبيتمنبالقربفلسطينمنكورة:ثانيهوسكونأولهبكسرأو،وثانيهأولهبفتح:"عمواس"

هـ.أ8سنةفيكانعمواسوطاعون.(571)4/البلدان

جذيم.بنعامربنسعد:إلىالمطبوعفياسمهتحرف

.للأعراضشرحوهي،مقحمةوكأنها،فقطالمطبوعفيوقعتكذا
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آمركلا:قال.شئتبماالمؤمنينأميريافمرني:قال.أديبلخديعةإنهباطلأكانوإن،أريب

مواردهلحسن:عمرفقال!فيهأوردتهعماصدرماأحسنما!المؤمنينأميريا:رجلفقال.أنهاكولا

.(جشمناه)1ماجشمناهومصادره

وهوبعمرفاجتاز،كثيفموكبفيومعاوية،الشامقدمحينعمرتلقىمعاويةأن:دروايةوفي

المؤمنين،أميرجاوزتإنك:لهفقيل،بهمايشعرولم،حمارعلىراكبانعوفبنالرحمنوعبد

()2(وجعللونهاصفراروكثرعرقهانهالحتىيحدثهوعمريمشيأوجعلترجلعمررأىفلما،فرجع

المؤمنين!أميريافيهأوردتهعماصدرماأحسنما:عوفبنالرحمنعبدفقال،ذكرنامالهيقول

.جشمناهماجشمناهذلكأجلمن:فقال

بنمسلمعن،ذئب()4(أبيابنمحمدأخبرنا:")3(الزهد"كتابفيالمباركبناللهعبدوقال

وأجملهم،الناسأبض،وباض!بضأبيضوهومعاويةعليناقدم:قال-عمرمولى-أسلمعن،جندب

يرفعهاثم،معاويةمتنعلىأصبعهيضعثم،منهفيعجبإليهينظرعمرفكان،عمرمعالحجإلىفخرج

معاوية:فقال.والاخرةالدنياخيرلناجمعأنالناسخيرإذانحن،بخبخ:فيقولالشراكمثلعن

بكما،سأحدثك:عمرفقال،والشهواتوالريفالحماماتبأرضإنا؟سأحدثك!المؤمنينأميريا

.البابوراءالحاجاتوذوومتنيكالشمستضربحتىوتصبحكالطعامبأطيبنفسكإلطافكإلا

فوجد،فلبسهاحلةمعاويةأخرجطوىذاجئنافلما:قال.()5(أمتثلعلمنيالمؤمنينأميريا:فقالأ

اللهبلدانأعظمجاءإذاحتى،تفلا)6(حاجايخرجأحدكميعمد:فقال،طيبريحكأنهريحامنهاعمر

عشيرتيعلىفيهمالأدخللبستهماإنما:معاويةفقال!فلبسهماالطيبفيكاناكأنهماثوبيهأخرجحرمة

ولبسثوبيهنزعثم.فيهالحياءعرفتلقدأنييعلمفالله،وبالشامهاهناأذاكبلغنيلقدوالله.وقومي

.فيهما)7(أحرماللذينثوبيه

:قالالمدنيالرحمنعبدأبيعن،محمدبنهشامعن،أبيحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

.)8(العربكسرىهذا:قالمعاويةرأىإذاالخطاببنعمركان

.(133)3/النبلاءأعلاموسير،(18)25/مختصرهعساكرابنتاريخ(1)

.المطبوعمنسقطحاصرتينبينما)2(

.(576)رقمالزهدكتاب)3(

.المطبوعمنسقطت)4(

.بفيليسحاصرتينبينما)5(

خطأ.،مقلا:المطبوعفيوقعتوقد.الطيباستعمالتركالذي:"التفل")6(

.(134)3/النبلاءأعلاموسير،(91)25/مختصره،عساكرابنتاريخ)7(

السابق.المصدر)8(



183أيامهمنشيءوذكرمعاويةترجمة

ذلك.قالأنهعمرعنالمدائنيحكىوهكذا

،خضراءحلةوعليهعمرعلىمعاويةدخل:قالجدهعن:الأمويسعيدبنيحيىبنعمرووقال

:يقولمعاويةوجعل،بهايضربهوجعل،بالدرةإليهوثبعمرذلكرأىفلما،الصحابةإليهافنظر

فيوماالمؤمنينأميرياضربتهلم:القوملهفقال،مجلسهإلىعمرفرجع.فياللهاللهالمؤمنينأميريا

غيرإليهمنيلكانذلكغيربلغنيولوأخيرإلابلغنيوما،خيرأإلارأيتماوالله:فقال؟مثلهقومك

شمخ.مامنهأضعأنفأحببت-بيدهوأشار-رأيتهولكن(1()رأيتمما

ابنحدثنا،حمزةبنيحىحدثنا،الدمشقيالرحمنعبدبنسليمانحدثنا:داودأبوقالوقد

:فقالمعاويةعلىدخلت:قالأخبرهالأزديمريمأباأن،أخبرهمخيمرةبنالقاسمأن،مريمأبي

الله!رسولسمعت،بهأخبركسمعتهحديث:فقلت-العربتقولهاكلمةوهي-فلانأبابك)2(أنعمناما

دوناللهاحتجبوفقرهموخلتهم)3(حاجتهمدونفاحتجبالمسلمينأمرمنشيئااللهولاهمن":يقول

.)4(الناسحوائجعلىرجلا-الحديثهذاسمعحين-معاويةفجعل:قال."وفقرهوخلتهحاجته

.وغيره)5(الترمذيورواه

مجلزأبيعن،الشهيدبنحبيبحدثنا،الفزاريمعاويةبن)6(مروانحدثنا:أحمدالإماموقال

لهيمثلأنأحبمن":يقول!ي!اللهرسولسمعت:فقال،لهفقاموا،الناسعلىمعاويةخرج:قال

.")7(النارمنمقعدهفليتبوأقياماالرجال

الزبير،ابنيقمولمعامرابنلهفقام،الزبيروابنعامرابنعلىمعاويةخرج:قال:روايةوفي

قياماالعبادلهيمثلأنأحبمن":يقولع!يماللهرسولسمعتفإني،اجلس:عامرلابنمعاويةفقال

.")8(النارمنمقعدهفليتبوأ

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.النبلاءأعلاموسيردمشقتاريخمختصرولا،بفيليسحاصرتينبينما

إلينا.أعملكماأو،بكجاءناماأي:بكأنعمناما

الحاجة.-الخاءبفتح:"الخلة"

صحيح.حديثوهو،الرعيةأمرمنالإماميلزمفيماباب:والفيءوالإمارةالخراجفي)4892(داودأبوأخرجه

الرعية.إمامفيجاءماباب:الأحكامفي()1333برقم

.هارون:إلىآفيتحرف

صفوفابالقياميلزمهمأن:31()6/القديرفيضفيالمناويقالوقد.صحيححديثوهو(001)4/المسندفي

مثل:536()6/الأصولجامعفيالأثيرابنوقال.جالسوهورأسهعلىيقامأنأو،والتوجهالكبرطريقعلى

.الناسوإذلالالكبرعليهالباعثلأن،عنهنهي،جالسوهوجانبيهوعنيديهبينقامواإذا:قيامأللأميرالناس

صحيح.حديثوهو19()4/أحمدمسند
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.حسن)3(حديث:الترمذيوقال،الشهيدبنحبيبحديثمن)2(والترمذي(داود)1أبوورواه

عن،الحمصيالمقرائيسعدبنراشدعن،يزيدبنثورعن،الثوريحديثمنداود)4(أبووروى

قال"تفسدهمأنكدتأوأفسدتهمالناسعوراتتتبعتإنإنك":وو!اللهرسولقال:قالمعاوية

حسن،السيرةجيدكانأنهيعني.أحمد)5(بهتفرد.بهااللهنفعهمعاويةسمعهاكلمة:(الدرداءأبوا

تعالى.اللهرحمه،الستركثير،العفوجميل،التجاوز

:قالأنهمعاويةعن،الرحمنعبدبنحميدعن،الزهريحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

تزالولا،يعطيواللهقاسمأناوإنما،الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن":يقول!اللهرسولسمدت

وهماللهأمريأتيحتىخالفهمولامنخذلهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفة

.")6(ذلكعلىوهم":روايةوفي."ظاهرون

!ي!اللهرسولأنمعاذعنيخبريخامربنمالكوهذا:قالثممرةالحديثبهذامعاويةخطبوقد

الطائفةهمالشامأهلوأن،العراقأهلمناجزةعلىالشامأهلبهذايحث")7(بالشاموهم":قال

.العراقأهلقتالهمفيالشاملأهلمعاويةبهيحتجكانمماوهذا.خالفهامنعلىالمنصورة

.الخطاببنعمردولةفيعشرةتسعسنةقيساريةمعاويةفتح:سعدبنالليثوقال

.عثمانأيامفيوعشرين-ثمان:وقيل،سبع:وقيل-خمسسنةقبرصوفتح:غيرهوقال

وكان،أيامهفيوثلاثيناثنتينسنةفي-القسطنطينيةمضيقيعني-المضيقغزوةعاموكان:قالوا

عامئذ.الناسعلىالأميرهو

.()8(عثمانوالصحيح.لهجمعهاالذيهوعمرإن:وقيلأالشامجميعلمعاويةعثمانوجمع

سبيلعلىعثمانقتلبعدعليوبينبينهكانماكانثم.الدرداءأبيبعدعبيدبنفضالةمعاويةواستقضى

معذورومعاوية،عليمعوالصوابالحقوكان،قدمناكماعظيمقتالبينهمافجرى،والرأيالاجتهاد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

للرجل.الرجلقيامفيباب:الأدبفي)9522(برقم

للرجل.الرجلقيامكراهيةفيجاءماباب:الأدبفي()2755برقم

.)بشار(2531()حاتمأبيابنعللفانظر،اختلافمنلفظهفيلماتحسينهعلىالترمذيالإماماقتصروإنما

منه.مستدركحاصرتينضمنوردوما.صحيححديثوهوالتجسسعنالنهيفيباب:الأدبفي()4888داودأبو

)بشار(.هنالأحمدعلاقةلاإذداود"،أبوبه"تفرد:صوابهاللهرحمهمنهقلمسبقأوالمصنفمنبينوهموهوقالهكذا

بعدالذي(1)370رقمبتمامهوأخرجه،الأولبقسمه(001)(1)537رقممسلموأخرجه71()رقمالبخاريرواه

طريقمن0746(و)364()1رقمالبخاريأخرجهاالأخرىوالروايةمعاويةعنالأصمبنيزيدطريقمن()2391

معاوية.عنهانئبنعمير

.74(56و)364(1)رقمالبخاريرواه

.أفيليسحاصرتينبينما
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أهل-الطرفينمنللفريقينبالإسلامالصحيحةالأحاديثشهدتوقد،وخلفاسلفاالعلماءجمهورعند

فيقتلها،المسلمينمنفرقةخيرعلىمارقةتمرق"الصحيحالحديثفيثبتكما-الشاموأهلالعراق

وأصحابه.عليوقتلهم،الخوارجالمارقةفكانت(1")الحقإلىالطائفتينأدنى

فيمرةمرتينسنةكلفيالروميغزووكان،وأربعينإحدىسنةبالأمرمعاويةفاستقل،عليقتلثم

سنةيزيدابنهوحج،خمسينسنةهووحج،بالناسفيحجقومهمنرجلاويأمر،الشتاءفيومرةالصيف

حتىالصحابةكبراءمنكثيرخلقمعهفساراالرومبلادأغزاه-بعدهاالتيفيأو-وفيها،وخمسينإحدى

.()2("لهممغفووالقسطنطينيةيغزوجيشأول!":الصحيحفيثبتوقد.القسطنطينيةحاصر

فيقول!:بعثمانيحدوالحاديكان:قال!صالحأبيعن،الأعمشعن:وكيعوقال!

مرضيخلفطالزبيروفيعليبعدهالأميرإن

!إسحاقأبايا:فقال!()3(معاويةفأتاهأمعاويةيعني-الشهباءالبغلةصاحبهوبل:كعبفقال!

صاحبها.أنت:فقال!؟لمجي!محمدوأصحابوالزبيرعليوهاهناهذاتقول!

قال!:أسدبنيمنرجلعن،الأسدي)4(عطيةبنعثمانعن،الخليلبنبدرعن،سيفورواه

يقول!:عثمانأيامفيالحاديسمعمنذفيهايطمعمعاويةزال!ما

مرضيخلف!الزبيروفيعليبعدهالأميرإن

ذلك،فيمعاويةلهفقال!-معاويةيعني-بعدهالشهباءالبغلةصاحببل،كذبت:كعبفقال!

نفسفيفوقعت.هذابحديثيتكذبحتىإليكتصللاواللهولكنها،بعدهالأميرأنت،نعم:فقال!

.)5(معاوية

قال!:هارونأبيعن،عيينةبنسفيانحدثنا،المكيعبادبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال!

كيفرأيكمإلىوكلتمإذاوستعلمون،بالشاممعاويةفإنفعلتمفإن،بعديوالفرقةإياكم:عمرقال!

.)6(دونكميستبزها

داودوأبو،وصفاتهمالخوارجذكرباب:الزكاهفي(051)(01)65ومسلم(48و32)3/مسندهفيأحمدأخرجه(1)

.الخدريسعيدأبيحديثمنكلهم.الفتنةفيالكلامتركعلىيدلماباب:السنةفي()4667

منوأربعينتسعسنةأحداثفيالحديثوخرجنا.كلههذاتقدموقد:أفيومكانه،ب،طمنحاصرتينبينما)2(

.الجزءهذا

.المطبوعمنسقط)3(

قطبة.:الطبريتاريخفي(4)

.(252/)5مختصره،عساكرابنوتاريخ343(/4)الطبريتاريخفيوالشعرالخبر()5

.(25)25/مختصره،عساكرابنتاريخ)6(
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عنه.اللهرضيعمرعنآخروجهمنالواقديورواه

قبلمعاويةإلىالبجلياللهعبدبنجريربحثحينعلياأن:الشعبيعامرعنعساكرابنروىوقد

معاويةإلىكتابامعهوكتب-لذلكالجيوشوجمع،الشامقصدعلىعليعزمحينوذلك-صفينوقعة

عليكباللهاستعنتتبايعلمفإن،والأنصارالمهاجرونبايعهقدلأنهبيعتهلزمتهقدأنهفيهلهيذكر

أحملكإليالقومحاكمثم،الناسفيهدخلفيمافادخل،عثمانقتلةفيالقولأكثرتوقد،وقاتلتك

جريروقام،الناسعلىمعاويةفقرأه.أكثرهقدمناوقد،طويلكلامفي...اللهكتابعلىوإياهم

إيقاععنونهاه،والمعاندةالمخالفةمنوحذره،والطاعةبالسمعمعاويةخطبتهفيوأمر،الناسفخطب

.الشامأهلرأياخذحتىانتظر:معاويةلهفقال.بالسيوفبعضابعضهميضربوأن،الناسبينالفتنة

المنبرصعدالناساجتمعفلما،جامعةالصلاة:الناسفيفنادىمناديامعاويةأمرذلكبعدكانفلما

مصباحهيتوقد،برهاناللإيمانوالشرائع،أركاناللإسلامالدعائمجعلالذيدلهالحمد":فقالفخطب

،الشامأهلفأحلها،عبادهمنوالصالحينالأنبياءمحلاللهجعلهاالتيالمقدسةالأرضفيبالسنة

والقوام،فيهاأولياءهومناصحتهمطاعتهممنعلمهمكنونفيسبقلما،لهمورضيهالهاورضيهم

بهماللهيردع،عظاماالخيرأعلاموفي،نظاماالأمةلهذهجعلهمثم،وحرماتهدينهعنالذابين،بأمره

المسلمين،أمورمنتشعثماإصلاحعلىنستعينوالله،المؤمنينبينالألفةبهمويجمع،الناكثين

وإخافة،دمائناهراقةويريدون،نائمايوقظونقومعلىانصرنااللهم.والألفةالقرببعدبينهموتباعد

الكرامةمنكساناالحميداللهأنغير،حجابالهمنهتكولا،عقابالهمنريدلاأنااللهيعلموقد،سبيلنا

علىحملهمالذيأنعلمناوقد.الهدىوعرف،الندىوسقط،القمدىجاوبماطوعاننتزعهلنثوبا

بنعمرالمؤمنينأميرخليفةأنيعلمتمقدالناسأيها.عليهمنستعينفالله،لناوالحسدالبغيخلافنا

وليئوإني،قطخزايةعلىمنكمرجلاأقملموأني،عليكمعثمانالمؤمنينأميرخليفةوأني،الخطاب

وقد(33:ا!سراءأ!سقطتالويى!ظلومافقذجعقناقنلوك!):كتابهفيتعالىاللهقال.عمهوابنعثمان

.عثمانقتلفيأنفسكمذاتتعلمونيأنأحبوأنا،مظلوماقتلأنهعلمتم

ذلكفييبذلواأنلهووثقوا،وبايعوهذلكإلىفأجابوه،بدمهنطلببل:بأجمعهمالشامأهلفقال

الشامأهلطاعةمنجريررأىفلما.ذلكقبلأرواحهماللهيفنيأو،بثأرهيدركواأو،وأموالهمأنفسهم

منه.وعجبذلكأفزعهرأىمالمعاوية

:فقال.بيعةعليبعدهلأحديكونألاعلىبايعتهومصرالشامعلىولانيإن:لجريرمعاويةوقال

سألنيوقد،خديعةهذه:قالالكتابعليابلغفلما.معكأكتبوأناشئتبماعليإلىاكتب

عفحدا!آلمضلينمتخذكنتوما)ذلكفأبيت،بالمدينةوأناالشاممعاويةأوليأنشعبةبنالمغيرة

علي.إلىالعساكراجتمعتوقدإلاقدمفما،عليهبالقدومجريرإلىكتبثم.أأد:الك!هفأ
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عزلهقدعثمانوكان،عثمانقتلحينبفلسطينمعتزلاوكان-العاصبنعمروإلىمعاويةوكتب

حربعلىفاجتمعا،إليهفركب،أمورهفيليستشيرهيستدعيهمعاويةفكتب-بفلسطينفاعتزلمصرعن

علي.

ومصر،الشامنيابةسألهحينعليإلىمعاويةكتابفيمعيطأبيبنعقبة()1(بنالوليدأقالوقد

فيه:بأشياءويعرضذلكعلىويلومهيؤنبهمعاويةإلىفكتب

الأفاعياعليكتدخللابشامكفاعتصمشامكالشامإنمعاوي

النواصياتشيبحربالهفأهدتجيبهماناظزعليافإن

وانياالذراعينمخشوشتكولاوبالقنابالقتالعليهاوحام

معاويافاخترالحربيريدلالمنراحةالأمنفيإنفسلموإلا

الدواهياعليكجانطمععلىكتبتهحرببنياكتاباوإن

ليالياإلايبقلمنلتهولوتنالهلامافيهعلياسألت

الأمانياعليكتكثرفلابقام!بعدهاليسالتيمنهترىأنإلى

بانياقبلمنخربتماكانوقدبخدعةتغتررهعليومثل

فاريا)2(كنتمابعدهندابنفراكمرةفيكأظفارهنشبتولو

تنازعأنت:لهفقالوامعاويةعلىدخلوامعهوجماعةالخولانيمسلمأباأن:وجهغيرمنوردوقد

تعلمونألستمولكن،منيبالأمروأحق،وأفضلمنيخيوأنهلأعلمإنيوالله:فقال؟مثلهأنتأمعليا

وأناعثمانقتلةإليفليسلم:لهفقولوا؟إليوأمرهبدمهأطلبوأنا،عمهابنوأنا،مظلومأقتلعثمانأن

القتالعلىالشامأهلصممذلكفعند.أحداإليهميدفعفلم،ذلكفيفكلموهعليافأتوا.أمرهلهأسلم

.)3(معاويةمع

رجلاعليبعث:قالالباقرجعفروأبيالشعبيعامرعن،الجعفيجابرعن،شمربنعمرووعن

معاويةأمرقدمفلما،لمعاويةطاعتكمليستعلمإليكمالعراقفينهد)4(قدعلياأنينذرهمدمشقإلى

نهدقدعلياإن:خطبتهفيفقالالمنبرصعدثم،المسجدفملؤوا،جامعةالصلاة:الناسفيفنودي

إليهرفعواولا،منهمأحديتكلمولم،صدرهعلىمنهمكلفضرب؟الرأيفماالعراقأهلفيإليكم

)أ(و)ط(.من)1(سقط

عساكر،ابنوتاريخ85(-84)3/الحديدأبيلابنالبلاغةنهجوشرح95()صللجعفيصفينوقعةفيالأبيات)2(

.الألفاظببعضاختلافمع32(-31)25/مختصره

.32()25/مختصره،عساكرابنتاريخ)3(

نهض.:"نهد"(4)



أيامهمنشيءوذكرمعاويةترجمة188

فيمعاويةنادىثم.الفعالىوعليناالرأيعليك!المؤمنينأميريا:فقالىالكلاعذووقام،أبصارهم

كلهم،فاجتمعوا.بنفسهأحلفقدبعدهاتخلففمن،ثلاثفيمعسكركمإلىاخرجواأن:الناس

المنبرفصعد،فاجتمعوا،جامعةالصلاة:فنادىمنادياعليفأمر،فأخبرهعليإلىالرجلذلكفركب

فيبعضهمكلامواختلط،مقالةمنهمفريقكلفقالى؟الرأيفمالحربكمالناسجمعقدمعاويةإن:فقالى

بهاواللهذهب،راجعونإليهوإناللهإنا:يقولىوهوالمنبرعنفنزلى،شيئاقالوامماعلييدرفلم،بعض

وثلاثين.ستسنةفيمبسوطاذكرناهكما،كانماالفريقينأمرمنكانثم.الأكباد)1(اكلةابن

فيرجليوضعتلقد:معاويةقالى:قالىعبيدةأبيعن،حاتمأبوأنبأنا:دريدبنبكرأبوقالىوقد

يقولى:حيثالإطنابةابنقولىإلامنعنيفما،بالهزيمةصفينيوموهممتالركاب

الربيحبالثمنالحمدوأخذيبلائيوأبىعفتيليأبت

المشيحالبطلهامةوضربينفسيالمكروهعلىوإكراهي

2(تستريحيأوتحمديمكانكوجاشتجشأتكلماوقولي

له:فقيل.وعليوعثمانوعمربكرأبو:الخلفاء:قالىأنهأحمدالإمامعنالبيهقيوروى

معاوية.اللهورحم،عليمنعليزمانفيبالخلافةأحقأحديكنلم:قالى؟فمعاوية

عنبهتقصرخصلةعليفيكانتما:يقولىعيينةبنسفيانسمعت:المدينيبنعليوقالى

عليا.بهاينازعخصلةمعاويةفييكنولم،الخلافة

ابنرواه.علياوقاتلالحقسفهمنبحليمليس:فقالى؟حليمامعاويةكان:القاضيلشريكوقيل

.3(عساكز

لبىوأنهمعاويةذكرأنه،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،حبيبعن:الثوريسفيانوقالى

فتركه.،عرفةعشيةلبىعلياأنبلغهثم.شديداقولافيهفقالى،عرفةعشية

بنسعيدعن،الجزريثابتبنعليحدثنا،موسىبنعبادحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقالى

،عندهجالسانوعمربكروأبوالمنامفي!يواللهرسولىرأيت:قالىالعزيزعبدبنعمرعن،عروبةأبي

)2

)3

.36()25/مختصره،عساكرابنتاريخ

الاختيارينفيوالأبيات.(421)3/النبلاءأعلاموسير37()25/مختصره،عساكرابنتاريخفيالشعرمعالخبر

وابن.الأدبكتبمنوغيرها501(-401)1/الفريدوالعقد126()1/الأخباروعيون016(-915)ص

الإطنابةأمهإلىبنسبتهاشتهر،فارسجاهليشاعر،الخزرجيالكعبيمناةزيدبنعامربنعمروهو:الإطنابة

.شهاببنت

.38(2/)5مختصره،تاريخهفي
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فما،أنظروأناالباب)1(وأجيفبيتافأدخلا،ومعاويةبعليأتيإذجال!م!أنافبينما،وجلستفسلمت

وهومعاويةخرجأنمنبأسرعكانماثم.الكعبةوربليقضي:يقولطوهوعليخرجأنمنبأسرعكان

الكعبة.وربليغفر:يقولط

قالط:؟ولم:لهفقالط،معاويةأبغضإني:رجللهقالطأنهالرازيزرعةأبيعنعساكرابنوروى

كريم،خصممعاويةوخصم،رحيمربمعاويةربإن!ويحك:زرعةأبولهفقالط،علياقاتللأنه

.عنهما)2(اللهرضي؟بينهماأنتدخولكفأيش

ماولكمكسبتمالهاظتقذأمةتتك):فقرأ،ومعاويةعليبينجرىعماأحمدالإماموسئل

السلف.منواحدغيرقالطوكدا.(134:البقرةأ!ويغحلونعماكالؤاولا!تئئلونكستتم

سابقة،ولهذاسابقةلهذاكانت:فقالط،وعثمانعليبينجرىعماالحسنسئل:الأوزاعيوقالط

لهذاكانت:فقالط،ومعاويةعليبينجرىعماوسئل.هذاوعوفيهذافابتلي،قرابةولهذاقرابةولهذا

جميعا.فابتليا،سابقةلهذايكنولمسابقةولهذا،قرابةولهذاقرابة

فقالط:؟عليأمأفضلبكرأبو:فقالطالبصريالحسنعمرأبوالنضرسألط:جوشنبنكلثوموقالط

فيهايشركهلمحوادثعليوأحدث،بكرأبوفيهايشركهسوابقلعليسبقت،سواءولا!اللهسبحان

عمر:قالطثم،بكرأبيفيقولهمثلفقالط؟عليأمأفضلفعمر:قال.أفضلبكرأبو،بكرأبو

فعلي:قالط.أفضلعثمان:قالطثم،الأولطقولهمثلفقالط؟عليأمأفضلعثمان:قالطثم.أفضل

وأحدث،معاويةفيهايشركهلمسوابقلعليسبقت،سواءولا!اللهسبحان:فقالط؟معاويةأمأفضل

معاوية.منأفضلعلي،معاويةفيهاشركهأحداثاعلي

بنحجروقتله،علياقتاله:أشياءأربعةمعاويةعلىينقمكانأنه:البصريالحسنعنروىوقد

ابنه.ليزيدومبايعته،أبيهبنزيادواستلحاقه،عدي

فقالت،يبكيجعلمعاويةإلىعليقتلخبرجاءلما:قالطمغيرةعن:الحميدعبدبنجريروقالط

والعلم.والفقهالفضلمنالناسفقدماتدرينلاإنك!ويحك:فقال؟قاتلتهوقدأتبكيه:امرأتهله

!؟،)3(تبكيهواليومتقاتلهبالأمس:لهقالتأنها:روايةوفيأ

لهبويعمعاويةإن:سعدبنالليثقالطولهذا،أربعينسنةرمضانفيعليمقتلكانوقد:قلت

لهبويعأنهوالجمهورإسحاقابنقالهالذيوالصحيح.أربعينسنةالكوفةودخل،الجماعةبيعةبإيلياء

وأغلق.رد:البابأجيف(1)

.93(2/)5مختصره،عساكرابنتاريخ)2(

.بفيالروايةهذهسقطت)3(
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الحسنمصالحةبعدالكوفةدخلإنماولكنه،عليمقتلالشامأهلبلغحينأربعينسنةرمضانفيبإيلياء

وقيل،أذرح)1(لهيقالبمكانوذلك،الجماعةعاموهو،وأربعينإحدىسنةالأولربيعشهرفيله

ستين.سنةماتأنإلىبالأمرمعاويةفاستقل،الأنبارناحيةمنالعراقسوادأرضمنبمسكن

بالله.إلاقوةلا:كانبل:وقيل.ثوابعمللكل:معاويةخاتمنقشكان:بعضهمقال

معاوية،أبوحدثنا:قالامنصوربنوسعيدشيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

خارجيعني-بالنخيلةمعاويةبناصلى:قالسويدبنسعيدعن،مرةبنعمروعن،الأعمشحدثنا

قد،لتزكواولالتحجواولالتصلواولالتصومواقاتلتكمما:فقالخطبناثمالضحىفيالجمعة-الكوفة

.)2(كارهونوأنتمذلكاللهأعطانيفقد،عليكملأتأمرقاتلتكمإنماولكن،ذلكتفعلونأنكمعرفت

به.الأعمشعن،عبيدبنيعلىعن،سعدبنمحمدورواه

معاويةأن:الزهريعن،معمرعن،زيد)3(بنحمادحدثنا،عارمحدثنا:سعدبنمحمدوقال

ذلك.عنبعدإنهثم،فيهيخرمماعمرعملسنتينعمل

بنسفيانحدثني،الشعبيعن،إسماعيلبنالسريعن،فضيلابنحدثنا:حمادبننعيموقال

تقللا:قال.المؤمنينمذليا:المدينةإلىالكوفةمنقدملماعليبنللحسنقلت:قالالليل

اللهأمرأنفعلمت"معاويةيملكحتىواللياليالأيامتذهبلا":يقولا)4(أبيأسمعتفإني،ذلك

المسلمين.دماءوبينهبينيتهراقأنفكرهت،واقع

!الناسأيها:صفينمنرجعبعدماعليقال:قالالأعورالحارثعن،الشعبيعن:مجالدوقال

الحنظل.كأنهاكواهلهاعنتندر)5(الرؤوسرأيتمفقدتموهلوفإنكم،معاويةإمارةتكرهوالا

الأسودعن،إسحاقأبيعن،جابربنأيوبحدثنا:الطيالسيداودأبيعنبإسنادهعساكرابنوقال

فقالت:؟الخلافةفي!رمحمدأصحابينازعالطلقاءمنلرجلتعجبينألا:لعائشةقلت:قاليزيدابن

.)6(سنةأربعمئةمصرأهلفرعونملكوقد،والفاجرالبريؤتيهاللهسلطانهو؟ذلكمنتعجبوما

المهملةبالحاءأنهاعلى(135-912)1/معجمهفيياقوتنصفقد،تصحيفوكلهأدرج:ب،طوفيأدرح:أفيوقعت(1)

.الحجازلأرضمجاورةوعمانالبلقاءنواحيمنالشامأطراففيبلدةوهي.بالجيمفرووهقومفيهوهموقد:وقال

.مجهولوهوسويدبنسعيدوفيه318()3/والتاريخالمعرفةفيالخبر(2)

يزيد.:إلىطفيتحرف)3(

،أفيووقع،(471)3/النبلاءأعلاموسير(43)25/دمشقتاريخمختصرفيوكذلكوم،بمنحاصرتينبينما(4)

."ع!ي!الله"رسول:ط

تسقط.:"تندر"(5)

.(42)25/دمشقتاريخمختصرفيولام،بفيوليستالكفار"منغيره"وكذلك:الآتيةالعبارةطفيهذابعد)6(



191أيامهمنشيءوذكرمعاويةترجمة

عائشةعلىدخلالحجيريدالمدينةقدمحينمعاويةأن:محمدبنالقاسمحدثني:الزهريوقال

لكأخبأأنأمنت:فقالت،عائشةمولىعمروأبوذكوانإلاأحدكلامهمايشهدلمخاليينفكلمها

ثمعائشةتشهدتمعهاكلامهمعاويةقضىفلما،صدقت:فقال؟محمداأخيبقتلكيقتلكرجلا

علىمعاويةوحضت،بعدهالخلفاءسنوالذي،الحقودينالهدىمنء!ي!نبيهبهاللهبعثماذكرت

أنت:معاويةلهاقالمقالتهاقضتفلما.عذرالهتتركفلمذلكفيفقالت،أثرهمواتباعالعدل

الخير،علىحضضت،الموعظةالبليغةالمشفقةالناصحةء!ي!اللهرسولبأمرالعاملةالعالمة-والله-

كلاماومعاويةهيوتكلمت.تطاعيأنأهلوأنت،مصلحةلناهوبالذيإلاتأمريناولم،بهوأمرت

منأبلغ-لمجيماللهرسولليس-خطيباسمعتماوالله:وقالذكوانعلىاتكامعاويةقامفلما.كثيرا

)1("
ئشه.

بنعلقمةحدثني،بلالبنسليمانحدثنا،البجليمخلدبنخالدحدثنا:سعدبنمحمدوقال

إليأرسليأن:عائشةإلىفأرسل،المدينةسفيانأبيبنمعاويةقدم:قالتأمهعن،علقمةأبي

فلبسها،الأنبجانيةفأخذ،عليهبهدخلتحتى،أحملهمعيبهفأرسلت،وشعره!يماللهرسولبأنبجانية

.)2(جلدهعلىوأفاضوشربهفغسلهبماءفدعاشعرهوأخذ

تلقتهالجماعةعامالمدينةمعاويةقدملما:قال()3(الشعبيعنأالهذليعن:الأصمعيوقال

حتىجواباعليهمردفما.أمركوأعلى،نصركأعزالذيدلهالحمد:فقالوا،قريشوجوهمنرجال

والله--فإني،بعدأما:قالثمعليهوأثنىاللهفحمد،المنبروعلا،المسجدفقصد،المدينةدخل

مننفوسكمفيبمالعالموإني،تحبونهاولابولايتيتسرونلاأنكمأعلموأناوليتهحينأمركموليتما

أجدهافلم،قحافةأبيابنعملعلىنفسيرمتولقد،مخالسةهذابسيفيخالستكمولكني،ذلك

ذلك،منهرباوأعظمنفوراأشدفكانت،الخطابابنعملعلىوأردتها،عليهتقدرولابذلكتقوم

نأهيهات؟أعمالهمعلىيقدرومن!؟هؤلاءمثلوأين،عليفأبت،عثمانسنياتمثلعلىوحاولتها

ولكممنفعةفيهليطريقابهاسلكتأنيغير،عليهمورضوانهاللهرحمة،بعدهمممنأحدفضلهميدرك

لمفإن،الطاعةوحسنتالسيرةاستقامتما،جميلةومشاربة،حسنةمواكلةفيهولكل،ذلكمثلفيه

علمتموهقدماتقدمومهما،معهسيفلامنعلىالسيفأحمللاوالله،لكمخيرفأناخيركمتجدوني

.(44)25/مختصره،عساكرابنتاريخ(1)

.أنبجانإلىمنسوبصوفمنكساء:"والأنبجانية".(54-244/)5مختصره،عساكرابنتاريخ(2)

.(481)3/النبلاءأعلاموسير(45)25/دمشقتاريخمختصرفيوالخبر،بمنسقط)3(
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بقاببة،)1(ليستأفإنها،ببعضهمنيفارضواكلهبحقكمأقومتجدونيلموإن،أذنيدبرجعلتهفقد

المعيشة،تفسدفإنها،بهاتهموافلاوالفتنةوإياكم.أغنى-قلوإن-تترىجاءإذاالسيلوإن،قوبها

.نزلثم.اللهأستغفر،ولكملياللهأستغفر.الاستئصالوتورث،النعمةوتكدر

.الفرخعنانفلقتإذا:تقوبالبيضةقابت.الفرخ:والقوب،البيضة:القاببة:اللغةأهلقال

عامفيلا،خمسينسنةفيأو،وأربعينأربعسنةفيحجعامكانتالخطبةهذهأنوالظاهر

الجماعة.

اجتماعبعدحجهاحجةأولالمدينةقدممعاويةأن:كيسانبنصالحبنعلوانحدثني:الليثوقال

بابإلىدنافلما،عفانبنعثماندارإلىفتوجه،قريشمنورجالوالحسينالحسنفلقيه،عليهالناس

حاجةليفإنمنازلكمإلىانصرفوا:معهلمنمعاويةفقال،أباهاوندبتعثمانبنتعائشةصاحتالدار

بنتيا:لهاوقال،بالكفوأمرها،عثمانبنتعائشةفسكنمعاويةودخل،فانصرفوا،الدارهذهفي

فبعناهم،حقدتحتهاطاعةلناوأظهروا،غضبتحتهحلمالهمفأظهرناسلطاناأعطوناالناسإن!أخي

منهمإنسانكلومع،بحقهموغمطناهمبحقناعليهاشحوامنااشترواماغيرأعطيناهمفإن،بهذاهذا

وأن؟عليناأمالدائرةلناأتكونندريلاثم،بنانكثوانكثناهمفإن،شيعتهمكانيرىوهو،شيعته

بعدلكأناالخلفونعم،المسلمينإماءمنأمةتكونيأنمنخيرالمؤمنينأميرعثمانابنةتكوني

.)2(أبيك

ومن01سعيدأبيعن،نضرةأبيعن-ضعيفوهو-زيدبنعليطريقمنعديابنروىوقد

رأيتمإذا":قال!اللهرسولأن،)3(سعيدأبيعن،الوداكأبي-عنأيضاضعيفوهو-مجالدحديث

."فاقتلوهمنبريعلىمعاوية

مسعودابنعن،زرعن،عاصمعن-متروكوهو-ظهيربنالحكمطريقمنأيضاوأسنده

مرفوعا.

تأخذهملاكانوالأنهمذلكفعلإلىالصحابةلبادرصحيحاكانولو،شكبلاكذبالحديثوهذا

لائم.لومةاللهفي

.كذبهو:أيوبقال.البصريالحسنعنعبيدبنعمرووأرسله

.ط،أمنسقطت)1(

.(246/)5مختصره،عساكرابنتاريخ2()

.أمنسقطحاصرتينبينما)3(
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معاويةرأيتمإذا":مرفوعاجابرعن،الزبيرأبيعن،مجهولبإسناد)1(البغداديالخطيبورواه

."مأمونأمينفإنه،)2(فاقبلوهمنبريعلىيخطب

منعدةمعاويةخلافةأدركت:قالالأوزاعيعن،الوليدعن،دحيمعن:الدمشقيزرعةأبووقال

وأبو،مخلدبن)3(ومسلمةأثابتبنوزيد،عمروابن،وجابر،وسعد،أسامة:منهمالصحابة

مضاعفة،بأضعافسميناممنأكثرورجال،مالكبنوأنس()4(أمامةوأبو،خديجبنورافع،سعيد

تأويله.ع!ج!اللهرسولعنوأخذوا،)5(تنزيلهالكتابمنحضروا،العلموأوعية،الهدىمصابيحكانوا

الأسودبنبنالرحمنوعبد،مخرمةبنالمسور:منهم،اللهشاءمابإحسانلهمالتابعينومن

لم،لهمأشباهفي...محيريزبناللهوعبد()6(الزبيربنوعروةأالمسيببنوسعيد،يغوثعبد

.!محمدأمةفيجماعةمنيداينزعوا

يكنلمعثمانقتللما:قالالعزيزعبدبنسعيدعن،الوليدعن،دحيمعن:زرعةأبووقال

فيسريةتذهب،غزوةعشرةستالرومأرضمعاويةفأغزا،الجماعةعامكانحتى،تغزوغازيةللناس

منخلقومعهيزيدابنهأغزىمنجملةفيوكان.الأخرىوتعقبهاتقفلثم،الرومبأرضوتشتوالصيف

.)7(الشامإلىراجعابهمقفلثم،بابهاعلىالقسطنطينيةأهلوقاتلوا،الخليجبهمفجاز،الصحابة

.الرومخناقشد:قالأنمعاويةبهأوصىمااخروكان

وكانت،مرتينخلافتهأيامفيبالناسمعاويةحج:قالالزهريعن،يونسعن:وهبابنوقال

.شهراإلاسنةعشرينأيامه

خمسين.وسنة،وأربعينأربعسنةمعاويةبالناسحج:عياشبنبكرأبووقال

أعلم.فالله.وخمسينإحدىسنة:غيرهوقال

رأيتما:قالوقاصأبيبنسعدأن:سعيدبنبسر)8(عن،بكيرحدثنا:سعدبنالليثوقال

معاوية.يعني-البابهذاصاحبمنبحقأقضىعثمانبعدأحدا

.(1/952)تاريخهفي(1)

.فاقتلوه:إلىط،أفيتحرفت)2(

سلمة.:إلىالمطبوعفيتحرف)3(

.أمنسقطحاصرتينبينما)4(

لمامطابقوهوبمنأثبتناهوما.غيرهميعرفهلمماالإسلاممنوعرفوا،جديدهالدينومن:هذابعدط،أفي)5(

.(591-1/918)الدمشقيزرعةأبي!ار!خفي

.المطبوعمنسقط)6(

.(1/188)الدمشقيزرعةأبيشاريخ)7(

.(051)3/السيرفيوالخبر.يزيد:إلىأوفيبشر:إلىطفياللفظةهذهتحرفت)8(
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بنالمسورحدثنا،الرحمنعبدبنحميدعن،الزهريعن،معمرحدثنا:الرزاقعبدوقال

فعلما:فقال-عليهسلمت:قالأنهحسبت-عليهدخلتفلما:قال،معاويةعلىوفدأنه:مخرمة

لتكلمني:فقال،لهقدمنافيماوأحسنهذامنأرفضنا)1(:قلت:قال؟مسورياالأئفةعلىطعثك

منلكفهل،الذنوبمنتبرألا:فقال،بهأخبرتهإلاعليهأعيبهشيئأأدعفلم:قال،نفسكبذات

هلكتيغفرهالمإنذنوبأليإنانعم:قلت:قال؟لكاللهيغفرهالمإنتهلككأنتخافذنوب

الرعايا،إصلاحمنإليلمافوالله؟منيالمغفرةأنتترجوبأنأحقيجعلكالذيفما:قال،)2(بسببها

اللهإلايحصيهالاالتيالعظاموالأمور،اللهسبيلفيوالجهاد،الناسبينوالإصلاح،الحدودوإقامة

عنويعفوالحسناتفيهاللهيقبلدينلعلىوإني،والذنوبالعيوبمنتذكرمماأكثرنحصيهاولا

:قال.سواهمماغيرهعلىاللهاخترتإلاوغيرهاللهبينلأخيركنتماذلكعلىوالله،السيئات

لهدعاذلكبعدذكرهإذاالمسورفكان:قال.خصمنيقدأنهفعرفت،قالماليقالحينففكرت

.)3(

بحير.

.بنحوهالمسورعن،عروةعن،الزهريعن،شعيبرواهوقد

وإن،بخيركمأناما!الناسأيهايا:معاويةقال:قالالعتبيعن،حاتمأبيعن:دريدابنوقال

نأعسىولكن.الأفاضلمنوغيرهما،عمروبناللهوعبد،عمربناللهعبد:منيخيرهولمنمنكم

حلبأ.وأدركم،عدوكمفيوأنكاكم،ولايةأنفعكمأكون

مولىثابتعن،مريمأبيبنبكرأبيعن،مصعببنمحمدعن،سعدبنمحمدرواهوقد

.()4ذلكنحويقولمعاويةسمعأنه:معاوية

سمعت:قالحلبسبنيونسحدثنا،واقدبنعمروحدثنا:دمشقخطيبعماربنهشاموقال

والآخرةالدنيابأمورأعلمتجدوافلنقولياعقلوا!الناسأيها:يقولجمعةيومدمشقمنبرعلىمعاوية

وأسفهائكمأيديعلىخذوا.قلوبكمبيناللهليخالفنأوالصلاةفيوصفوفكموجوهكمأقيموا،مني

صدقةفإنأمقلإني:الرجليقولنولا،تصذقوا.العذابسوءفليسومنكمعدوكمعليكماللهليسلطن

فلو،وبلغنيسمعت:الرجل،)3(يقولوأن،المحصناتوقذفإياكم.الغنيصدقةمنأفضلالمقل

القيامة.يومعنهالسئلنوحعهدعلىامرأةأحدكمقذف

عنا.د:"فضنارأ"(1)

.بمنسقطحاصرتينبينما)2(

.ثقاتورجاله2()7170برقمالمصنففيالرزاقعبدأخرجه)3(

.48()25/دمشقتاريخمختصرفيالخبر)4(

.(94-248/)5مختصره،عساكرابنتاريخفيوالخبر.أمنسقطحاصرتينبينما()5
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كان:قالسيرينبنمحمدحدثنا،الرقاشيطهمان)1(بنيزيدحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

.)2(يتهملمع!يواللهرسولعنحدثإذاأمعاوية

كان:قالقبيلأبيعن،إسماعيلبنهمامعن،سعيدبنسويدعن:البغويالقاسمأبووروى

لأحدولدهل:يسألالمجالسعلىفيدور،يومكلفيالجيشأبولهيقالرجلايبعث،)3(معاوية

.الرزقعليهليجرييعني-الديوانفيأثبتبذلكأخبرفإذا؟الوفودمنأحدقدمأو؟مولود

المخاريق،يسمونهاالتيالصبيانكمجالدإلامجالدلهليس،متواضعامعاويةكان:غيرهوقال

.الناسبهافيضرب

فيمعاويةرأيت:قالحلبسبنميسرةبنيونسعن،واقدبنعمروعن:عماربنهشاموقال

دمشق.أسواقفييسيروهو،الجيبمرقوعقميصعليهوصيفوراءهمردفوهودمشقسوق

.المهديهذا:لقلتممعاويةرأيتملو:قالأنهمجاهدعن:الأعمشوقال

معاوية،منأسودأحدارأيتما:قالعمرابنعن،سحيمبنجبلةعن،العوامعن:هشيموقال

.)4(منهأسودمعاويةوكان،منهخيراعمركان:قال؟عمرولا:قلت:قال

أسودلمجماللهرسولبعدأحدارأيتما:وقال،بهحوشببنالعوامعن،الحيريسفيانأبوورواه

منهم.أسودوهو،منهخيراوعثمانوعمربكرأبوكان:قال؟بكرأبوولا:قيل،معاويةمن

مثله.عمرابنعنطرقمنوروي

أخلقكانرجلارأيتما:يقولعباسابنسمعت،همامعن،معمرعن:الرزاقعبدوقال

معاوية.منبالملك

قال:قالالمدينةأهلمنشيخعن،عتيبةأبيابنحدثنا،نعيمأبوحدثنا:إسحاقبنحنبلوقال

.الملوكأولأنا:معاوية

كان:قالشوذبابنعن،)5(ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا:خيثمةأبيابنوقال

خليفة.واخرالملوكأولأنا:يقولمعاوية

.دهمان:إلىأفيتحرف(1)

.(55)25/مختصره،عساكرابنتاريخ)2(

.(52)25/مختصره،عساكرابنتاريخفيوالخبر.أمنسقطحاصرتينبينما)3(

.للمالوأعطىأسخىأراد:قيل:وقال)2/418(النهايةفيالأثيرابنوأورد53()25/دمشقتاريخمختصر)4(

منه.أحلم:وقيل

.حمزة:إلىالمطبوعفيتحرف()5
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بعديالخلافة"سفينةلحديث،خليفة:لهيقالولا،ملك:لمعاويةيقالأنوالسنة:قلت

.(")1عضوضاملكاتكونثم،سنةثلاثون

.ا)2(وكرمهواحتمالهاحلمهفيمثلهرأيتما:فقالمعاويةوذكريومامروانبنالملكعبدوقال

ألينولا،أناةأبعدولا،سؤدداأكثرولا،حلماأعظمأحدارأيتما:جابربنقبيصةوقال

معاوية.منبالمعروفباعاأرحبولا،مخرجا

إني:فقال؟عليهسطوتلو:لهفقيل،شديداسيئاكلامامعاويةرجلأسمع:بعضهموقال

المؤمنينأميريا:رجللهقال:روايةوفي.رعيتيمنأحدذنبعنحلمييضيقأناللهمنلأستحيي

حلمي.منأعظمأحدجرميكونأنلأستحييإني:فقال!؟أحلمكما

وأ،عفويمنأعظمذنبيكونأنلأستحييإني:معاويةقال:قالالثوريعن:الأصمعيوقال

.بستريأواريهالاعورةتكونأو،حلميمنأكبرجهل

،كلاممعاويةوبين-الجهمأبو:لهيقال-رجلبينجرى:قالاأبيهعنوالأصمعيالشعبيوقال

إياك!الجهمأبايا:فقالرأسهرفعثممعاويةفأطرق،لمعاويةغمفيهبكلامالجهمأبوفتكلم

أمرثم.الناسأكثريغلبقليلهوإن،الأسدأخذويأخذ،الصبيانغفسبيغضبفإنه،والسلطان

معاوية:يمدحذلكفيالجهمأبوفقال،بمالالجهملأبيمعاوية

أبيناعلئنميلملناإذاكأناجوانبهعلئنميل

ولينا)3(كرمامنهمافنخبرحالتيهلنخبرنقلبه

الحسن:فقال،يديهبينيمشيمعاويةفكان،معاويةمععليبنالحسنطاف:الأعمشوقال

في)2226(والترمذي،الخلفاءفيباب:السنةفي()4646داودوأبو22(522،1)5/مسندهفيأحمدأخرجه(1)

إلى:داودأبيسننفياللفظةهذهتحرفت)جمهانبنسعيدعنطردتىمن،الخلافةفيجاءماباب:الفتن

تكونثم،سنةثلاثونأمتيفيالخلافة":ع!ي!اللهرسولقال:قالغ!ي!اللهرسولمولىسفينةعن(جهمان

اثنتيعثمانخلافةو،سنينعشرعمروخلافة،سنتينبكرأبيخلافةأمسك:سفينةليقال:سعيدقال."ملكا

يكنلمالسلامعليهعلياأنيزعمونهؤلاءإن:لسفينةقلت:سعيدقال.سنينستعليوخلافة،سنةعشرة

.مروانبنييعني-الزرقاءبنيأستاهكذبت:قال.بخليفة

.تقدموقدحسنحديثوهذا:الترمذيقال

وظلم.عسففيهملك:"العضوضوالملك"

.55()25/دمشقتاريخمختصرفيمطولاوالخبر.بمنسقطحاصرتينبينما)2(

فيأما.234()1/القاليأماليفيكما،متمثلاقالهماالجهمأباوأن،دارسبنالمسيحلعبدالبيتانهذانينسب)3(

فيوالخبر.معاويةفيقالهماوأنهالجهمأبيإلىعزيافقد284()1/الأخباروعيون)3/233(والتبيينالبيان

الفتح.مسلمةمن،حذيفةبن-عامرأو-عبيدهو:الجهموأبو.95(25/و25)16/دمشقتاريخمختصر
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.سفيانأبايعجبكانذلكإنأما:فقالمعاويةإليهفالتفت!؟هندبأليتيأليتيهأشبهما

فتمر،،لهاطأطئ:لهفقال،يشتمنيفلاناإن:لمعاويةالحكمأمبنالرحمنعبدأختهابنوقال

.وزكفتجا

الرجالواجهمن،بلى:معاويةفقال،منكأندلرأيتما:لمعاويةرجلقال:الأعرابيابنوقال

.هذابمثل

النعم.حمرالكرمبذليسرنيما:معاويةقال:العلاءبنعمروأبووقال

.12(النصرعزالحلمبذليسزنيما:وقالا

فيالرجلألقىكنتلقدفوالله،بالحلمقريشاقاربوإ2(أميةبنييا:معاويةقال:بعضهموقال

فيثوربهوأثور،أنجدنياستنجدتهإن،صديقليوهوفأرجعأحلماوأوسعهشتمافيوسعنيالجاهلية

كرما.إلازادهولا،شرفهشريفعن34(الحلموضعوما.معي

.الذلالحلمافة:وقال

الرجليبلغولا،شهوتهوصبره،جهلهحلمهيغلبحتىالرأيمبلغالرجليبلغلا:أيضاوقال

الحلم.بقوةإلاذلك

فيتفارق،منهبأجرأبراثنهعلىالليثومالنفرقه)4(كناإن!هندابندردله:الزبيربناللهعبدوقال

داممابهمتعناأنالوددتوالله.لناحفيتخا،منهبأدهىالأرضأهلمنليلةابنومالنخدعهكناوإن،لنا

قبيس.أبيإلىوأشار-حجرالجبلهذافي

المجالسفيوأحسنهم،يسألحيننفساأسخاهم:فقال؟الناسأسودمن:لمعاويةرجلوقال

يستجهل.حينوأحلمهم،خلقا

:كثيراالأبياتبهذهيتمثلمعاويةكان:المثنىبنمعمرعبيدةأبووقال

الحليمالجهلعلىبهيعودحلممثلالسفاهةقتلفما

لومالفحشفإنأحدعلئغيظاملئتوإنتسفهفلا

(5الكريميغفرهالذنبفإنذنبعندلكأخاتقطعولا

)2(

)3(

)4(

)5(

.بمنسقطحاصرتينبينما

.فارقوا:ط،أفيووقعت.(95)25/دمشقتاريخمختصرفيومثله،بفيوردتكذا

.بمنسقطحاصرتينبينما

.والجزعالخوف:الفرقمنوهو،نخوفه:"نفرقه"

.61()25/دمشقتاريخمختصرفيالأبيات
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حتىفقطعهم،بلصوصأتيمعاويةأنوحكي:"السلطانيةالأحكام"فيالماورديالقاضيوقال

:فقالبينهممنواحدبقي

يبينهانكالاتلقئأنبعفوكأعيذهاالمؤمنينأميريميني

يشينهاعيباالحسناءتعدمولاسترهاتملوالحسناءكانتيدي

يمينهافارقتهاشماليماإذاحبيبةوكانتالدنيافيخيرفلا

اجعلها!المؤمنينأميريا:السارقأمفقالت.أصحابكقطعناقد؟بكأصنعكيف:معاويةفقال

.()1الإسلامفيتركحدأولفكان،سبيلهفخلى.منهاتتوبالتيذنوبكفي

وقعواوإذا،وقعطارواإذاكانوا:الناسمعاويةغلببماعلمتقد:قالأنهعباسابنوعن

.طار

باللينواحدةسياسةالناستسوسأنينبغيلاإنه:زيادنائبهإلىمعاويةكتب:غيرهوقال

لقينوأنا،والغلظةوالفظاظةللشدةأنتكنولكن.المهالكعلىالناسفتحملبالشدةولا،فيمرحوا

منه.يدخلباباوجدخائفخافإذاحتى،والرحمةوالألفة

ألفعشرثمانيةالمؤمنينأمعائشةعنمعاويةقضى:قالالعزيزعبدبنسعيدعن:مسهرأبووقال

.الناستعطيهكانتالذيالدينمنعليهاوماكان،دينار

منففزقتها،ألفبمئةعائشةالمؤمنينأتمإلىمعاويةبعث:قالأبيهعن:عروةبنهشاموقال

؟()2(عليهتفطريلحماأبهنشتريدرهمالناأبقيتهلا:خادمتهالهافقالت،درهممنهايبقفلميومها

لفعلت.ذكرتينيلو:فقالت

فقبلته.،ألفمئةقيمتهبطوق-بمكةوهي-عائشةإلىمعاويةبعث:عطاءوقال

علىعليبنالحسنقدم:قالبريدةبناللهعبدعن،واقدبنالحسينعن:الحباببنزيدوقال

ألف.ألفأربعمئةفأعطاه.قبليكانأحديجزهالمبجائزةلأجيزنك:لهفقال،معاوية

أحدبهماأجازما:لهماوقال،ألفبمئتيالفورعلىفأجازهما،والحسينالحسنمرةإليهووفد

منا.أفضلأحداتعطولم:الحسينلهفقال،قبلي

عليبنالحسنأرسل:قالمغيرةعن،جريرحذثنا،موسىبنيوسفحدثنا:الدنياأبيابنوقال

علئاذلكفبلغ،ألفبمئة-منهماكلإلىأو-إليهمافبعث،الماليسألانهمعاويةإلىجعفربناللهوعبد

)1(

)2(

.286()92/دمشقتاريخومختصر257()صالسلطانيةالأحكام

.63()25/دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.بمنسقطحاصرتينبينما
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وجادأنتحرمتنابل:فقالا؟المالتسألانهوعشيةغدوةعينهفينطعنرجل!؟تستحيانألا:لهمافقال

لنا.هو

وأهلامرحبا:للحسنفقال،معاويةعلىالزبيربناللهوعبدالحسنوفد:قالالأصمعيوروى

لهوأمر،اللهرسولعمةبابنوأهلأمرحبأ:الزبيرلابنوقال.ألفبثلاثمئةلهوأمر،اللهرسولبابن

ألف.بمئة

جلسائهعلىفقسمها11(ألفبمئةعليبنالحسينإلىمعاويةبعث:المروانيمروانأبووقالأ

منهفاستوهبتها،ألفبمئةجعفربناللهعبدإلىوبعث.الافعشرةواحدكلفأصاب،عشرةوكانوا

وحبسألفاخمسينمنهافقسم،ألفبمئةالحكمبنمروانإلىوبعث.لهافأطلقها،فاطمةامرأته

معاوية:فقال،الافعشرةواستبقىتسعينمنهاففرق،ألفبمئةعمرابنإلىوبعث.ألفاخمسين

بهاجئتلم:للرسولفقال،ألفبمئةالزبيربناللهعبدإلىوبعث.الاقتصاديحبلمقتصدإنهأ

لخبإنه:21(معاويةفقال،شيئاأحدأمنهايعطولمعندهحبسهاثم؟!بالليلبهاجئتهلا؟بالنهار

.)4(حبلهوقطعذنبهرفعقدبهكأنك،ص! ..)3(

حاجة،مئةمعهالهويقضيألفألفسنةكلفيمعاويةعلىجعفربناللهلعبدكان:دأبابنوقال

أصبهبذ)5(قدمإذعندههوفبينما،واحدةمنهاوبقيتالحاجاتلهوقضىالمالفأعطاه،عامأعليهفقدم

ألف،بألفمالهمنالحاجةهذهلهقضىمنووعد،البلادتلكعلىيملكهأنمعاويةمنيطلبسجستان

:يقولونفكلهم،قيسبنالأحنفمعقدمممنالعراقوأمراءالشامأهلمنالأمراءرؤوسعلىفطاف

المئةتكملةحاجتهفقضى،معاويةجعفرابنفيهفكلم،الدهقانفقصده،جعفربناللهبعبدعليك

ألفألفإليهوحمللهفسجد،الدهقانإلىجعفرابنبهوخرج،عهدهلهفكتبالكاتبوأمر،حاجة

بالثمن.المعروفنبيعلابيتأهلفإنا،منزلكإلىمالكواحملدلهاسجد:جعفرابنلهفقال،درهم

.كرما63(إلاهاشمبنوأبت،العراقخراجمنإليأحبقالهايزيديكونلأن:فقال،معاويةذلكفبلغ

بعضفيعليهفاجتمع،ألفألفسنةكلفيمعاويةعلىجعفربناللهلعبدكان:غيرهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قبله.لماتابعأالخبريصبحالسقطوبهذا،أمنسقطحاصرتينبينما

.أمنسقطحاصرتينبينما

مفسد.خداع:ضبخبرجل

درهم.ألفبمئةأيضاعليبنللحسنأمرأنه:أولهوفي64()25/دمشقتاريخمختصرفيالخبر

المعرب.العربعندكالأميرالديلمعندوالأصبهبذ.معربةفارسيةوهي،الأصولفياللفظةهذهاضطربت

.)صبهبذ(مادةالعروسوتاج(182)صللجواليقي

.66(-65)25/دمشقتاريخمختصرفيلطيفةشعريةمقطوعةفيالخبر
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شيئايسلفهأنفيسألهمعاويةعلىيقدمحتىفاستنظرهم،غرماؤهعليهفألح،ألفخمسمئةدينالأوقات

وكم:فقال،غرماؤهعليألحدين:قال؟جعفربنياأقدمكما:لهفقال،إليهفركب،العطاءمن

وقتها.فيستأتيكألفالألفإن:لهوقالعنهفقضاها،ألفخمسمئة:قال؟هو

معاوية:قال:قالقتادةعن،هلالأبوحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:سعد)1(ابنوقال

:عباسبنلاقالئم.نحبهفقضى،)2(رومةبماءيمانيةعسلشربةشرب!عليبنللحسنعجبايا

يسوءنيولااللهيحزننيلا:لمعاويةعباسابنفقال.عليبنالحسنمنيحزنكولااللهيسوءكلا

فيفاقسمهاخذها:وقالوأشياءوعروضادرهمألفألففأعطاه:قال.المؤمنينأميراللهأبقىما

أهلك.

وأأنتم:أشرفكانأيكم:لمعاويةقيل:قالمحارببنسلمةعن:المدائنيالحسنأبووقال

هاشم،مثلمنافعبدبنيفييكنلمواحدفيهم،أشرفهموكانواأشرافاأكثركنا:قال؟هاشمبنو

أكثرصرناماتفلما،مثلهفينايكنلمالمطلبعبدفيهموكان،أشرافاوأكثرعدداأكثركناهلكفلما

نبي،منا:قالواحينالعينكقرارإلايكنفلم،كواحدناواحدفيهميكنولم،أشرافاوأكثرعددا

؟الشرفوهذاالفضيلةهذهيدركفمن،!محمد،بمثلهوالاخرونالأولونيسمعلمنبيفجاء

عن،يزيدبنعليعن،سلمةبنحمادعن،إسماعيلبنموسىعن،خيثمةأبيابنوروى

وعمربكرأبافيهارأىمنامامعاويةعلىقصالعاصبنعمروأن:عباسابنعن،مهرانبنيوسف

علىيحاسبانهرجلانبهموكلوهومعاويةورأى،أيامهمفيولوهماعلىيحاسبونوهموعثمان

؟مصر)3(دنانيرثمومارأيت:معاويةلهفقال.أيامهفيعملما

فيهكتابعليهوردوقدمعاويةعلىعمرودخل:قالالعتبيعن،حاتمأبيعن:دريدابنوقال

:العاصبنعمروفقال،معاويةفاسترجع،الصحابةبعضفيلهتعزية

تموتلاالمناياتخطاكحيوأنتالصالحونيموت

معاوية:لهفقال

)4(تموتحتىبميتفلستحيوأنتأموتأنأترجو

سعيد.:إلىالمطبوعفيتحرفت(1)

فابتاعها،رومةلهيقالغفارمنلرجلكانت.المدينةعقيقفيوهي،عذباماؤهاوكان،رومةبئربماء:يعني)2(

.(3451/و992)1/البلدانمعجم.بهاوتصدق،عنهاللهرضيعفانبنعثمانمنه

.96()25/دمشقتاريخمختصرفيمطولاالخبر)3(

فيوالمسعودي96()25/مختصره،تاريخهفيعساكروابن(94)صالمجتنىفيدريدابنالبيتينمعالخبرأورد)4(

.عمروهوأجابوالذي،معاويةهوبدأالذيأنالمسعوديعندالذيلكن3(5)3/الذهبمروج
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إلايرضيهلافإنهنعمةحاسدإلاأرضيهأنأستطيعالناسكل:معاويةقال:السماكابنوقال

زوالها.

فيالعفاف:أربعفيالمروءة:معاويةقال:قالبحريةأبيعن،الملكعبدعن:الزهريوقال

.الجاروحفظ،الإخوانوحفظ،المالواستصلاح،الإسلام

فماذاالغايةبلغتقد:أهلهلهقالالخلافةوليفلما،الشعريقولمعاويةكان:الهذليبكرأبووقال

فقال!:يومافارتاح؟بالشعرتصنع

اعتراضتحمليعلىوفيحلميوأرحتسفاهتيصرمت

المراض)1(الحدقحاجاتهاإلئدعتنيإذاأجيبأنيعلى

عنرويوكذا.بطنهوعظمشحمهكثرحينمعاويةجالساخطبمنأول:الشعبيعن:مغيرةوقال

معاوية.الجمعةيومجالساخطبمنأول:قالأنهإبراهيمعن،مغيرة

.الجلوسفيالناسواستأذن،معاويةالمنبرعلىجلسمنأول:ميمونعن:المليحأبووقال

معاوية.والنحرالفطريوموأقامأذنمنأول:المسيببنسعيدعن:قتادةوقال

معاوية.الأبوابلهااتخذمنوأول،لهاأغلاقلامكةأبوابكانت:الباقرجعفرأبووقال

المسلمولا،المسلمالكافريرثألاالسنةمضت:الزهريعن،شعيبعن:اليمانأبووقال

بنعمركانحتى،بعدهأميةبنوبذلكوقضى،معاويةالكافرمنالمسلمورثمنوأول،الكافر

.)2(الزهريقالوبه.بعدهمنأميةوبنومعاويةبهقضىماهشاموأعاد،السنةفراجع،العزيزعبد

النصفوأخذالنصفإلىقصرهامنأولمعاويةوكان،المسلمكديةالمعاهدديةأنالسنةومضت

لنفسه.

الله!رسولأصحابعنالمسيببنسعيدسألت:قالالزهريعن،مالكعن:وهبابنوقال

وترحم،بالجنةللعشرةوشهد،وعليوعثمانوعمربكرلأبيمحباماتمن!زهرييااسمع:ليفقال!

.الحسابيناقشهألااللهعلىحقاكانمعاويةعلى

منأفضلمعاويةأنففيترال!:يقولالمباركبناللهعبدسمعت:الطالقانييعقوببنسعيدوقال

العزيز.عبدبنعمر

يلي:كما75()25/دمشقتاريغومختصرم،بفيالأولالبيتورواية.ط،أفيالبيتينروايةكذا(1)

اعتراضتحلميعلىوفيحلميوأرحتسفاهتيسرحت

.72(-71)25/دمشقتاريخمختصرفيهناممابأوضحالخبر)2(
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ع!ي!:اللهرسولقالرجلفيأقولما:فقال،معاويةعنالمباركابنسئل:سعيدبنيحيىبنمحمدوقال

:فقال؟العزيزعبدبنعمرأوهوأفضلأيهما:لهفقيل.الحمدولكرتنا:خلفهفقال،حمدهلمناللهسمع

.العزيز)1(عبدبنعمرمنوأفضلخير!ي!اللهرسولمعمعاويةمنخريفيلترال!

علىاتهمناهشزراإليهينظررأيناهفمن،محنةعندنامعاوية:قالالمباركابنعن:غيرهوقال

الصحابة.يعني-)2(القوم

وأمعاويةأفضلأكهما:عمرانبنالمعافىسئل:وغيرهالموصليعماربنالثهعبدبنمحمدوقال

معاوية!؟التابعينمنرجلمثلالصحابةمنرجلاأتجعل:للسائلوقالفغضب؟العزيزعبدبنعمر

")3(وأصهاريأصحابيليدعوا":!اللهرسولقالوقد،اللهوحيعلىوأمينهوكاتبهوصهرهصاحبه

أجمعين.والناسوالملائكةاللهلعنةفعليهسبهمفمن

.)4(عنبسةبنالفضلقالوكذا

السترالرجلكشففإذا،ع!ي!محمدلأصحابسترمعاوية:)د(الحلبينافعبنالربيعتوبةأبووقال

.وراءهماعلىاجترأ

الصحابةمنأحدايذكررجلارأيتإذا!الحسنأبايا:حنبلبنأحمدليقال:الميمونيوقال

.الإسلامعلىفاتهمهبسوء

له:أيقالالعاصبنوعمرومعاويةتنقصرجلعنيسألالثهعبدأباسمعت:زيادبنالفضلوقال

داخلةولهإلاالصحابةمنأحداأحدانتقصما.سوءخبيئةولهإلاعليهمايجترئلمإنه:فقال؟رافضي

.سوء

العزيزعبدبنعمررأيتما:قالميسرةبنإبراهيمعن،مسلمبنمحمدعن:المباركابنوقال

أسواطا.ضربهفإنه،معاويةشتمإنساناإلاقطإنساناضرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.74()25/دمشقتاريخمختصر

.74()25/دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.القول:طفيوقعت

أحمدأخرجه؟أنسحديثمنصحيح"أصحابيلي"دعوا:!سيمالنبيوقول)95/802(،دمشقتاريخفيالخبر

أحداتسبوا"لا:بلفظالخدريسعيدأبيحديثمنالصحابةفضائلفي254(1)مسلمعندوهو.وغيره266()3/

.)بشار(آخرموضعفيبيناهاكما،محفوظةغيرفهي""وأصهاريلفظةأما."أصحابيمن

ونصه:74()25/دمشقتاريخمختصرفيعنبسةبنالفضلوخبر.بفيوالمثبتعتيبة:إلىط،أفيتحرف

!سييهاللهرسولرأىمنأجعلأ!اللهسبحان:وقالذلكمنفعجبالعزيز؟عبدبنعمرأمأفضلمعاوية:سئلأنه

ثلاثا.قالها!؟يرهلمكمن

التهذيب.رجالمنالحلبيتوبةوأبو.الحلي:إلىبفيتحرف
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فذاكالصديقأبغضمن:يقولهاتفاسمعتإذبالشامجبلعلىأنابينما:)1(السلفبعضوقال

علياأبغضومن،الرحمنخصمهفذاكعثمانأبغضومن،زمراجهنمفإلىعمرأبغضومن،زنديق

الهاوية.فيبهيرمى،الحاميةجهنمإلىالزبانيةسحبتهمعاويةأبغضومن،النبيخصمهفذاك

ذإ،ومعاويةوعليوعثمانوعمربكرأبووعنده،المنامفيلمجي!اللهرسولرأيت:)2(بعضهموقال

الله!رسوليا:فقال،ع!يماللهرسولانتهرهفكأنه،ينتقصناهذا!اللهرسوليا:عمرفقال،رجلجاء

ثلاثا،قالها؟"أصحابيمنهوأوليس!ويلك":فقال-معاويةيعني-هذاولكنهؤلاءأنتقصلاإني

إلىفبكرتوانتبهت.بهافضربه")3(لبتهفيبهاجأ":فقالمعاويةفناولها،حربةلمجي!اللهرسولأخذثم

.الكنديراشدوهو،وماتالليلمنالذبحةأصابتهقدالرجلذلكفإذا،منزلي

،الكبارالعلماءمن،الصحابةمنمعاوية:يقولكانأنهعياضبنالفضيلعنعساكرابنوروى

الدنيا.بحبابتليولكن

العربمنرجلاأرىأزالولا،لاكيف:فقال!الشيبإليكأسرع:لمعاويةقيل:العتبيوقال

.البردبهاسارتأخطأتوإن،أحمدلمأصبتفإن،جوابهيلزمنيكلامالييلقحرأسيعلىقائما

.لقوةعمرهاخرفيمعاويةأصابت:وغيرهالشعبيوقال

بيضاءجاريةمعاويةاشترى:قالمعاويةمولىالخصي)4(حديجترجمةفيعساكرابنوروى

هذا:ويقول-فرجهايعني-متاعهاإلىبهيهويفجعل،قضيبوبيده،مجردةعليهفأدخلتها،جميلة

الجرشيعمروبنربيعةليادع،لا:قالثم،معاويةبنيزيدإلىبهااذهب،متاعليكانلوالمتاع

أبعثأنأردتوإني،وذاكذاكمنهافرأيتمجردةبهاأتيتهذهإن:قالعليهدخلفلما-فقيهاوكان-

ثم:قال.رأيتمانعم:فقال،لهتصلحلافإنها،المؤمنينأميرياتفعللا:قال،يزيدإلىبها

بهابيض:لهفقال،أسودوكانكلي!اللهرسولبنتفاطمةمولىالفزاريمسعدةبناللهلعبدوهبها

.ولدك

نأفتحرج،عنهانفسهاستضعفولكنه،بشهوةإليهانظركانحيث،وتحريهمعاويةفقهمنوهذا

وافقهوقد221:النساءأ!النسامىءابآؤ-نكحماولاننكحوا):تعالىلقولهيزيدولدهمنيهبها

الدمشقي.الجرشيعمروبنربيعةالفقيهذلكعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.76()25/دمشقتاريخمختصرفيكما،الحسنبنمحمدهو

.-77(76)25/دمشقتاريخمختصرفيكما،الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمدهو

اللسان.الصدرمنالقلادةوموضعالذبحموضع:"واللبة".ضربه:والسكينباليدووجأه،اللكز:"الوجء"

.(لبب،)وجأموسلقاوا

.هذاحديجترجمةضمن(432)6/مختصره،عساكرابنأوردهوالخبر.خديج:إلىط،أفيتحرف
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الطريق:فيلهمفقال!،معاويةإلىمصرأهلوفدفيقدمالعاصبنعمروأن:جريرابن(أوذكرأ

قال!،قبلهمعمروعليهدخلفلما،ذلكيحبلافإنهبالخلافةعليهتسلموافلامعاويةعلىدخلتمإذا

تقدمقدعمرالأظنإني:وقال!،ويرعبهمالدخول!فييخوفهمأنإليهوأوعز،أدخلهم:لحاجبهمعاوية

عليكالسلام:يقول!دخلإذاأحدهمجعل-أهانوهموقد-عليهأدخلوهمفلما.شيءفيإليهم

فسلمتمبالخلافةعليهتسلمواأنعننهيتكم!اللهقبحكم:قال!عندهمنعمرونهضفلما،اللهرسول!يا

!بالنبو\2(عليه

لهفقال!،الخشبمنجذعألفعشرباثنيدارهبناءفييساعدهأنمعاويةمنسأل!رجلاأن:وذكر

قال!:،فرسخينفيفرسخان:قال!؟اتساعهاوكم:قال!،بالبصرة:قال!؟داركأين:معاوية

.3(دارلإفيالبصرة:قلولكن،بالبصرةداري:تقللا

فجعل،ذريعاأكلايأكلولدهفجعل،معاويةسماطعلىفجلسا،معهبابندخلرجلاأن:وذكر

الدخول!،عنوقطعهأبوهلامهخرجافلما،يفطنفلاذلكعنينهاهأنيريدأبوهوجعل،يلاحظهمعاوية

.داءسيورثهأكلهأنعلصتقد:قال!.اشتكى:قال!؟4(التلقامهلمابنكأين:معاويةلهفقال!

أميريا:فقال!،يزدريهفجعل،عباءةوعليهيخاطبهيديهبينوقفرجلإلىمعاويةونظر:قال!

.3(بهامنيخاطبكإنما،العباءةتخاطبلاإنك!المؤمنين

قدروإذا،كظمغضبوإذا،صبرابتليوإذا،شكرأعطيإذامنالناسأفضل:معاويةوقال!

.6(استغفرأساءوإذا،أنجزوعدوإذا،غفر

عنه:اللهرضيسفيانأبيبنمعاويةإلىالمدينةأهلمنرجلوكتب

أعضادهاكبرمنواضطربتأولادهاولدتالرجال!إذا

حصادهادناقدزروعفهيتعتادهاأسقامهاوجعلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تقريبا.صفحةبعدالسقطانتهاءإلىوسنشير،فقطالمطبوعمنوالمثبتم،ب،أالنسخفيسقطيبدأهنامن

.سندايذكرولم،أخبرت:فليحقالحيثجهالةسندهوفي(481)9/الطبريضعيف

.333()5/الطبريتاريخ

.332()5/الطبريتاريخفيوالخبر.اللقمكبير:وتلقامةتلقامرجل

.336()5/الطبريتاريخ

السابق.المصدر
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.()2()1(نفسيإلينعى:معاويةفقال

نأ:كلثومبنثمامةحدثني،السهمياللهعبدعن،سفيانبنهارونحدثني:الدنياأبيابنوقال

أحديليكمولنوليتكمقدوإني،استحصدقدزرعمنإن!الناسأيها:قالأنمعاويةخطبهاخطبةآخر

أجليدناإذا!ويايزيد.منيخيراقبليوليكممنكانكما،منيشرهومنيليكموإنما،منيخيربعدي

منديلإلىاعمدثم،بالتكبيروليجهر،الغسلفلينعم،بمكاناللهمناللبيبفإن،لبيبارجلأغسليفول

وفميأنفيالقراضةفاستودع،وأظفارهشعرهمنوقراضة!ي!اللهرسولثيابمنثول!فيهالخزانةفي

الوالدين،فياللهوصيةاحفظ!ويايزيد.أكفانيدونجلدييليمماالثوبذلكواجعل،وعينيوأذني

.)3(الراحمينوأرحممعاويةفخلوا،حفرتيقيووضعتموني،جريدتيفيأدرجتمونيفإذا

:يقولجعلمعاويةاحتضرلما:بعضهموقال

البواتربوقعالدنياليودانتبرهةالدهرفيعمرتلقدلعمري

الجبابرالملوككلسلمتوليوالنهئوالحكمالمالحمروأعطيت

الغوابرالمزمناتفيمضىكحكميسرنيمماكانقدالذيفأضحى

نواضرعيشلذاتفيأدسعولمساعةالملكفيأعنلمفياليتني

المقابر)4(ضيقزارحتىالعيشمنببلغةعاشطمرينكذيوكنت

لمامعاويةأن:حدثهعمن،الحكمبنمحمدعن،محمدبنعليأنبأنا:سعدبنمحمدوقال

قاسمالخطاببنعمرلأن-لهيطيبأنأرادكأنه-المالبيتإلىيردأنمالهبنصفأوصىاحتضر

عماله.

منثوبالهفاتخذ،يغمهثقيلءب!ثيتغطىأولبسإذافكان،البردبهاشتدعمرهاخرفيأنهوذكروا

أميراعشرين:سنةأربعينملكتك!دارمنلكتبا:فقال،ذلكبعدعليهثقلثم،الطيرحواصل

ولمحبيها.للدنياتبا!منكومصيريفيكحاليهذاثم،خليفةوعشرين

لما:قالعميربنالملكعبدعن،الثقفييعقوبأبيعن،عبيدةأبوأنبأنا:سعدبنمحمدوقال

كتبهالذيوالرجل.نثراكثيرابنمطبوعفيصففيهوردالذيوالشعر336(-335)5/الطبريتاريخفيالخبر(1)

.الطبريعندوردكماخريمبنأيمنأوحبيشبنزرهولمعاوية

تقريبأ.صفحةقبلإليهأشرناوالذيب،آالنسختينمنالسقطينتهيهنا)2(

.97()25/دمشقتاريخمختصر)3(

البيتين(16)6/والتاريخالبدءصاحبأوردوقد،الألفاظببعضاختلافمع08(-97)25/دمشقتاريخمختصر(4)

.(58)3/الذهبمروجفيالمسعوديوكذا،الأخيرين
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ففعلوا.دهنارأسيوأوسعوا،إثمداعينياحشوا:لأهلهقال،بموتهالناسوتحدث،معاويةثقل

قياماعليفليسلمواللناسائذنوا:قالثم،أسندوني:وقالفجلس،لهمهدثم،بالدهنوجههوغرقوا

أميرإن:الناسيقول:فيقولمتدهنامكتحلافيراه،قائمافيسلميدخلالرجلفجعل.أحديجلسولا

معاوية:قالعندهمنخرجوافلما.الناسأصحوهو،لمابهالمؤمنين

أتضعضعلاالدهرلريبأنيأريهمللشامتينوتجلدي

تنفعلاتميمةكلألفيتأظفارهاأنشبتالمنيةوإذا

.()1اللهرحمه،ذلكيومهمنفمات-لوقةيعني-النقابةبهوكان:قال

،)3(طوىبذيقريشمنرجلاكنتليتنييا:قالالموتبمعاويةنزللما:عقبةبنمحمد)2(وقال

شيئا.الأمرهذامنألولم

الشاعر:بقولتمثلالوفاةمعاويةحضرتلما:المخزوميالسائبأبووقال

بالعذابليطوقلاعذاباربيانقاشكيكنتناقشإن

)4(كالترابذنوبهمسيءعنفاصفحالعفوتجاوزتجاوزأو

مناللهنجاهإنتقلبونشيخأي:لهمفقال،يقلبونهأهلهجعلمعاويةاحتضرلما:بعضهموقال

!غداالنارعذاب

ويضع،وجههيقلبثمالأرضعلىخدايضع-احتضرلما-معاويةجعل:سيرينبنمحمدوقال

لمنلكذدونمابهءولغفريشركيغفرأنلااللهانمالو:كتابكفيقلتقدإنكاللهم:ويقولويبكيالآخرالخد

له.تغفرأنتشاءفيمنفاجعلني(اللهم048النساءأ!يشا

:)3(السياقفيوهوبعضهمبقولموتهعندمعاويةتمثل:أبيهعنالعتبيوقال

وأفظعأدهئالموتبعدنحاذروالذيالموتمنمنجىلاالموتهو

وسير7()4/الأثيرلابنوالكامل83(-82)25/مختصرهعساكرابنوتاريخ327()5/الطبريتاريخفيالخبر(1)

السائرةقصيدتهمن،هذيلشعراءأشعرالهذليخالدبنخويلدذؤيبلأبيوالبيتان(161-016)3/النبلاءأعلام

ومطلعها:،واحدعامفيبالطاعونهلكواالذينالخمسةبنيهبهارثىالتي

يجزعمنبمعتبليسوالدهرتتوجعوريبهاالمنونأمن

.(942-142)والمفضليات(12-)18الهذليينديوانفيوهي

.83(2/)5مختصره،دمشقتاريخفيوالخبر.محرف"محمد"بدل"موسى":ط،أفي(2)

.(45)4/البلدانمعجمبمكةواد:طوىذو)3(

.8()4/الأثيرلابنوالكامل83(2/)5مختصرهعساكرابنوتاريخ(051)4/الأشرافأنسابفيالبيتان(4)

بدنه.منلتخرجتساقروحهكأن،النزعفيأي:السوقفيأوالسياقفيفلان:يقال()5
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فإنك،غيركيرجلممنجهلعنبحلمكوتجاوز،الزئةعنواعف،العثرةأقلاللهم:قالثم

.()1إليكإلامهربخطيئتهمنخطيئةلذيليس،المغفرةواسع

ثم:وزادمثلهفذكرالعلاءبنعمروأبيعن،عبيدةأبيعن،حاتمأبيعن،دريدابنورواه

.مات

منيقيولا،اتقاهمنيقيتعالىاللهفإنالثهاتقوا:لأهلهفقالأفاقثم،عليهأغمي:غيرهوقال

الله.رحمه،ماتئم.يتقيلا

قيسبنالضحاكصعدمعاويةماتلما:قالنوفلبنالملكعبدعن،مخنفأبوروىوقد

كانالذيمعاويةإن:عليهوالثناءاللهحمدبعدفقال-يديهعلىمعاويةوأكفان-الناسفخطب،المنبر

،ماتقدإنهألا،البلادبهوفتح،العبادعلىومفكه،الفتنةبهاللهقطع،وحدهموعونهمالعربسور

يومإلىالبرزخهوثم،عملهوبينبينهومخفون،قبرهومدخلوه،فيهامدرجوهفنحن،أكفانهوهذه

معاويةبنيزيدإلىالبريدوبعثنزلثم.الأولىعندفليحضريشهدهأنيريدمنكمكانفمن،القيامة

.المجيءعلىويستحثهيعلمه

سنةرجبمنللنصفالخميسليلة:جماعةفقال،ستينسنةرجبفيبدمشقتوفيأنهولاخلاف

وقيل:.واحدوغيرإسحاقابنقاله،ستينسنةرجبمنبقينلثمانالخميسليلة:وقيل،ستين

رجب.لمستهل:إبراهيمبنسعدوقال.الليثقاله،رجبمنخلتلأربع

يكقنأنإليهأوصىأنهوجهغيرمنوردوقد.يزيدابنهعليهصفى:والشافعيإسحاقبنمحمدقال

وقلامةشعرهمنعندهمايجعلوأن،اليوملهذاعندهمذخراوكانإياهكساهالذي!ي!اللهرسولثوبفي

وأذنيه.وعينيهوأنفهفمهفيأظفاره

دمشق،بمسجدالظهرصلاةبعدقيسبنالضحاكعليهفصلىغائبايزيدابنهكانبل:اخرونوقال

أعلم.والثه،الجمهوروعليهالصغيرباببمقابر:وقيل،الخضراءوهيالإمارةبدار:فقيل،دفنثم

الئمانين.جاوز:وقيل،سنةوسبعينئمانياذاكإذعمرهوكان

فلما-بحؤارين)2(يزيدوكان-معاويةبنيزيدلتلقيوخرججيشفيقيسبنالضحاكركبثم

عليهفسلم،ظاهرالحزنوعليهبختيعلىراكبيزيدوإذا،يزيدأثقالتلقتهم)3(العقابثنيةإلىوصلوا

.(016)3/النبلاءأعلاموسير85()25/مختصره،عساكرابنوتاريخ(018)3/الفريدالعقدفيوالبيتالخبر(1)

.316(315-)2/البلدانمعجمتدمرمنقريبحمصناحيةمنحصن:"حوارين")2(

مندمشقإلىالمغربةالقوافلتقطعهحمصناحيةمندمشقغوطةعلىيطلالذيالجبلفيفرجة:"العقابثنية")3(

الثنايا.بطلوعموقعهااليومويعرف.(133)4/البلدانمعجمالشرق



أيامهمنشيءوذكرمعاويةترجمة582

إلامعهيتكلملاصامتونوالناس،عليهمردهفيصوتهيخفضوهو،أبيهفيوعزوهبالإمارةالناس

السورمعفأجازه،المدينةإلىمنهيدخلأنهالناسفظن،توما)1(بابإلىفانتهى.قيسبنالضحاك

فعرف،الصغيرالبابأتىحتىفجازه،خالدبابلأنهمنهيدخل:فقيل،الشرقيالبابإلىانتهىحتى

بعدأبيهعلىفصقىدخلثمالقبرعندترجلالصغيربابإلىوصلفلما،أبيهقبرقاصدأنهالناس

فيفنوديوأمر،البلددخلثم.فركبالخلافةبمراكبأتيالمقبرةمنخرجفلما،انفتلثم،دفنما

أولأالناسفخطبخرجثم،حسنةثياباولبس،فاغتسلالخضراءودخل.جامعةالصلاةأن:الناس

منعبداكانمعاويةإن!الناسأيها:عليهوالثناءاللهحمدبعدفقال()2(المؤمنينأميروهوخطبهاخطبة

عز-اللهعلىأزكيهولا،قبلهمنودون،بعدهممنخيروهو،إليهقبضهثمعليهاللهأنعم،اللهعبيد

اسيولست،بعدهمنالأمروليتوقد،فبذنبهعاقب!وإن،فبرحمتهعنهعفاإن،بهأعلمفإنه-وجل

كانمعاويةوإن:هذهخطبتهفيلهموقال.كانشيئااللهأرادوإذا،تفريطمنأعتذرولا،طلبعلى

بأرضيشتيكمكانمعاويةوإن.البحرفيالمسلمينمنأحداحاملالستوإني،والبحرالبرفييغزيكم

لكمأجمعهوأنا،أثلاثاالعطاءلكميخرجكانمعاويةوإن.الرومبأرضأحدامشتياولست،الروم

.أحداعليهيفضلونلاوهمعنهالناسفافترق:قال.كله

ابنهإلى-مريضوهو-معاويةبعث:يقولالشافعيسمعت:الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدوقال

:يقولوهوركبالبريدجاءهفلما،يزيد

فزعاقرطاسهمنالقلبفأوجسبهيخببقرطاسالبريدجاء

وجعامثقلاأمسىالخليفة:قال؟صحيفتكمفيماذاالويللك:قلنا

انقلعاأركانهامنأغبركأنبناتميدكادتأوالأرضفمادت

سرعانأتليمابهاالفجاجنرميمضمرةخوصإلىانبعثناثم

ظلعاأوبالمرماتمنهنماتماأرحلنابقغنإذانباليفما

فانصدعاالقلبريعرملةبصوتمنصفقالداروبابانتهينالماأ

تقعا()3(أنالنفستلكمقاليدتوشكشرفعلىتوفينفسهتزللامن

معاسالمينخليطاجميعاكانايتبعهالمجدوأودىهندابنأودى

قرعاأحلامهمعنالناسقارعلوبهالغماميستسقىأبلجأغر

فيها.شهيرلحيعلمالانوهو،دمشقمدينةأبوابأحد:"توماباب"(1)

.أفيليسحاصرتينبينما)2(

فقط.المطبوعمنالبيتانهذان)3(
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رقعا"أ(مايوهونولايرقعوهأنجهدواوإنأوهئماالناسيرقعلا

وأنه،دمشقأبيهموتقبلدخلأنهذكرثم.الأعشىمن)2(البيتينهذينيزيدسرق:الشافعيوقال

بعدإلادمشقيدخللميزيدأنعلىالجمهورولكن،واحدوغيرإسحاقابنقالهماوهذا.إليهأوصى

أعلم.والله،قدمناهكمابالناسقبرهعلىصلىوأنه،أبيهموت

عنه:اللهرضيمعاويةيرثيالعنبريالوردأبووقال

الحرامللشهرالحلنعاةحرببنمعاويةأنعىألا

كالسهامالأزمةفيخواضعفجبكلالناعياتنعاه

)3(الشاممعاويةعلئينحنخرسوهنالنجومفهاتيك

أيضا:يرثيه)4(خريمبنأيمنوقال

سمودا)5(لهسمدنبمقدارحربالنسوةالحدثانرمى

لسوداالبيضوجوههنوردبيضاالسودشعورهنفرد

الخدودايصفقنإذورملةهندبكاءشهدتلوفإنك

الفريداواحدهاالدهرأصابقريحمعولةبكاءبكيت

لهولدومنالنساءمنتزوجمنذكر

()6(عبدأبنقرظةبنتفاختةوأمهما.العقلضعيفوكان،اللهوعبد-يكنىكانوبه-الرحمنعبدلهكان

فيه.وتخريجها-88(87)25/دمشقتاريخمختصرفيالأبيات(1)

عليبنهوذةبهايمدحقصيدةمن161(،157)صالكبيرالأعشىديوانفيوهما،الأخيرينالبيتينيعني)2(

ومطلعها:،الحنفي

فالفرعافالجدينالغمرواحتلتانقطعاحبلهاوأمسىسعادبانت

مختصرفيوالأبيات.()شأممادة:والتاجاللسانشواهدمنوالبيت.الهمام:إلىط،أفيالشآملفظةتحرفت)3(

فيه.وتخريجها88()25/دمشقتاريخ

الزبير-بناللهعبدإلى7()2/الآدابوزهر(149)2/الحماسةفينسبتفقد،الأبياتهذهعزوفيالرواةاختلف(4)

إلى2/268().دمشقتاريخومختصر)3/67(الأخبارعيونوفي.الأسدي-الموحدةالباءوكسرالزايبفتح

دمشقتاريخمختصر.الأسديمعروفبنالكميتإلى115()صالأماليذيلوفي.شريكبنفضالة

.)25/98(

.)سمد(مادة:والتاجاللسانشواهدمنوالبيتسجودالهسجدن:إلىط،أفيتحرفسمودالهسمدن:قوله)5(

.الشيءعنواللهوالغفلة:"والسمود"

.6(07/)دمشقتاريخفيترجمتهاومن891،452ص:قريشنسبمنواستدركتها،الأصولمنعبدلفظهسقطت)6(
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التيوهيا)1(قرظةبنتكنودوهيابعدهاعنهامنفردةبأختهاتزوجوقد،منافعبدبننوفلبنعمرو

.قبرصافتتححينمعهكانت

ابنةإلىفانظريادخلي:بحدلبنتلميسونوقال،فأعجبته،الكلبيةعمارةبنتنائلةوتزوج

وإني،خالاسرتهاتحترأيتولكن،الجماللكاملةإنها:فقالت،عنهافسألها،فدخلت،عمك

)2(مسلمةبنحبيببعدهفتزوجها،معاويةفطلقها.حجرهافيرأسهويوضعزوجهايقتلهذهلأرى

حجرها.فيرأسهووضعفقتل،بشيربنالنعمانبعدهعليهاخلفثم،الفهري

التيوهي،الكلبيقنافةبندلجةبنأنيفبنبحدلبنتميسونوأمه،يزيدأولادهأشهرومن

ودينا.وعقلاورياسةجمالاالشأنعظيمةحازمةوكانت،أخبرتهبماعنهامعاويةفأخبرتنائلةعلىدخلت

إنه:فقال؟معكالرجلهذامن:وقالتمنهفاستترت،خصيخادمومعهيومامعاويةعليهادخل

أنهاروايةوفي.عنهاوحجبته،عليهاللهحرممالهلتحلالمثلةكانتما:فقالت،عليهفاظهريخصي

أبيه.بعدالخلافةيزيدابنهااللهأولىفلهذا.)3(عليهاللهحرمهماتحللنلهمثلتكمجردإن:لهقالت

ماتت،المشارقربأمة:لهايقالأخرىبنتالمعاويةولدتهذهميسونأن:جريرابنوذكر

.)4(صغيرة

.الرمانزقاقتجاهالسمكعقبةعندبدمشقدارهاكانت،عفانبنعثمانبنعمروتزوجهاورملة

.)5(الآنإلىمعروفةطاحونولها:قال.عساكرابنقاله

علىأرادهاالجامعجواربالخضراءعليهأدخلتفلما،عامربناللهعبدتزوجهامعاويةبنتوهند

وعلتصرخنصوتهاالجواريسمعفلما،فصرخت،فضربها،الإباءأشدوأبتعليهفتمنعتنفسها

فصحنا،سيدتناصوتسمعنا:فقلن؟الخبرمافاستعلمهنإليهنفنهضمعاويةفسمع،أصواتهن

قالثم؟الليلةهذهمثلفيتضربهذهمثل!ويحك:عامربنلافقال،ضربهمنتبكيبهافإذافدخل

اللهأحلهالذيزوجكإنه!بنيةيا:لهافقالمعاويةبهاوخلا،عامرابنفخرج،هاهنامناخرج:له

الشاعر:قولسمعتماأو،لك

؟فذلولحلهاوأما،فصعبحرامهاأماالبيضالخفراتمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،كتوةإلى)5/932(الطبريتاريخوفي،كنوةإلىب،طفيكنودوتحرفت.أمنسقطحاصرتينبينما

وغيرهما.(402)صقريشونسب318()صالنساءتراجم،عساكرابنتاريخفيترجمتهامنأثبتناهوما

مسلم.:إلىبوفي،سلمة:إلىالمطبوعفيتحرف

.793()صالنساءتراجم،عساكرابنتاريخ

.932()5/الطبريتاريخ

.(9ه)صالنساءتراجم،عساكرابنتاريخ
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عامر،ابنفدخل.ووطأتهخلقهالكمهدتفقدادخل:لزوجهاوقال!عندهامنمعاويةخرجثم

تعالى.اللهرحمهم.منها)1(حاجتهفقضى،أخلاقهاطابتقدفوجدها

فصل

معاويةعلىأشارالموتحضرهفلما،الخطاببنعمربولايةالدرداءأبومعاويةقضاءعلىوكان

الخولاني.إدريسأبافولىفضالةماتثم،عبيدبنفضالةبتولية

مولى-المخارقأباويكنى،مالك:وقيل،المختار:لهيقال!المواليمنرجلحرسهعلىوكان

.الحرساتخذمنأول!معاويةوكان-لحمير

.مولاهسعذحجابتهوعلى

.الفهريقيسبنالضحاكثم،العذريعمروبنزميلثم،حمزةبنقيسالشرطةوعلى

الرومي.منصوربنسرجونأمرهصاحبوكان

الكتب.وختمالخاتمديواناتخذمنأولمعاويةوكان

ستين:سنةأعني-السنةهذهفيتوفيأنهذكروممن

المريسيعمشاهدهأول.عمروأبو،خزاعيبنالمؤملبنرحضة)3(ابن:)2(المعطلبنصفوان

يومئذ.الساقة)5(فيوكان

،)4(

.(046)النساءتراجم،عساكرابنتاريخ(1)

503()4/الكبيرالبخاريتاريخ312()5/أحمدمسند)226(خليفةتاريخ318(،181،)51خليفةطبقات)2(

17(أ)تالأمصارعلماءمشاهير42(0)4/والتعديلالجرح903()1/والتاريخالمعرفة()43الصغيرالتاريخ

عساكرابنتاريخ)2/725(الاستيعاب)3/518(الحاكممستدرك63(،61)8/الكبيرالطبرانيمعجم

دمشقتاريخمختصر،الذكواني(،531)1/الأنسابتهذيبفياللباب03()3/الغابةأسد)8/174/آ(

كنز(152)5/الإصابة363()9/الزوائدمعجم545()2/النبلاءأعلامسير27()2/الإسلامتاريخ(1101/)1

.(044)6/عساكرابنتهذيب(436/)13العمال

رخصة.:إلىطفيتحرف)3(

غيروقتهافيوقيل-خمسسنةالمصطلقبنيوبين!ي!النبيبينغزوةبهكانت،خزاعةلبنيماء:"المريسيع")4(

.السيرةكتبمنوغيره(928)2/هشامابنسيرةفيالغزوةهذهوخبر.المصطلقبنيغزوةوتسمى-ذلك

ورائهمنويكونونالغزاةجيشيسوقونالذينوهم،سائقجمع:"والساقة".مؤخره:"الجيشساقة")5(

.()سوقاللسان.يحفظونه



أيامهفيجرفومامعاويةبنيزيدإمارة122

.قالوامماوإياهااللهفبرأه،المؤمنينبأمالإفكأهلرماهالذيوهو

المسلمين.ساداتمنوكان

:!اللهرسوللهفقال،يستيقظلانائموهوالشمسعليهطلعتربماكانحتىشديدانومايناموكان

.(")1فصلاستيقظتإذا"

.شهيداصفوانقتلوقد

اليمن.ببلادخولانمن،الخولانيثوببناللهعبد:)2(الخولانيمسلموأبو

:فقال؟اللهرسولأنيأتشهد:لهفقال،اللهرسولأنهيشهدأنإلى)3(العنسيالأسوددعاه

فكان،منهااللهوأنجاه،تضرهفلم،فيهاوألقاهنارالهفأجج.اللهرسولمحمداأنأشهد،أسمعلا

وبينبينهفأجلسه،الصديقعلىفقدم،ماتقد!واللهرسولفوجدهاجرثم.الخليلبإبراهيميشبه

بإبراهيمفعلكمابهفعلمنمحمدأمةفيأرانيحتىيمتنيلمالذيدلهالحمد:عمرلهوقال،عمر

.)4(عينيهبينوقبله،الخليل

.ومكاشفاتأحواللهوكانت

تعالى.اللهشاءإنسيأتيكما،ذلكبعدماتأنهوالأظهر.بشيربنالنعمانفيهاتوفيإنه:ويقال

أيامهفيوماجرىمعاويةبنيزيدإمارة

بويعيومفكان،وعشرينستسنةمولدهوكان،ستينسنةرجبفيأبيهبعدبالخلافةلهبويع

)1(

)2(

)3(

)4(

صحيح.حديثوهو)9245(رقمداودوأبو85(-08،84)3/مسندهفيأحمدأخرجهطويلحديثمنقطعة

المعرفة51()1العجليثقات58()5/الكبيرالبخاريتاريخ2888()تخليفةطبقات(448)7/سعدابنطبقات

(02)5/والتعديلالجرح096(،227،386،)266الدمشقيزرعةأبيتاريخ382(،803)2/والتاريخ

لابنالإكمال(3876/)الاستيعاب(222/)الأولياءحلية(95)دارياتاريخ856()تالأمصارعلماءمشاهير

الغابةأسد()483ثوببناللهعبد-عبادةجزء:عساكرابنتاريخ212()5/السمعانيأنساب568()1/ماكولا

الحديثعلماءطبقات1653()ورقةالكمالتهذيب)12/55(دمشقتاريخمختصر6/288(و)3/291

العبر(201)3/الإسلامتاريخ)1/94(الحفاظتذكرة)3/333(الكاشف)4/7(النبلاءأعلامسير(101)1/

235()12/التهذيبتهذيب2063()تالإصابة37()15/بالوفياتالوافي(916)2/الوفياتفوات)1/67(

.31(4)7/عساكرابنتهذيب281(/1)الذهبشذرات(046)الخزرجيخلاصة()13الحفاظطبقات

اليمن،أسلمتلماأسلم،اليمنأهلمنمشعوذمتنبىء،المذحجيعوفبنكعببن-عبهلة:وقيل-عيهلةهو

هـ.ااسنةقتل.سلطانهاتسعحتىمذحجمنكثيرونبهضل.الإسلامفيمرتدأولفكانمج!ي!النبيأيامفيوارتد

.(111)5/الزركليأعلامفيمترجم

ومابعدها.(394)ص(اللهعبد-)عبادةجزء:عساكرابنتاريخفيمطولاالخبر
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.()1ذكائهمنوهذا.منهمأحدايعزلولم،الأقاليمعلىأبيهنوابفأقر.سنةوثلاثينأربعابن

هلالفييزيدولي:الأخباريالكوفييحيىبنلوطمخنفأبيعن:2(الكلبيمحمدبنهشامقال

وأمير،بشيربنالنعمانالكوفةوأمير،سفيانأبيبنعتبةبنالوليدالمدينةوأمير،ستينسنةرجب

بيعةإلاوليحينهمةليزيديكنولم.العاصبنسعيدبنعمرومكةوأمير،زيادبنالله3(عبيدالبصرة

الرحمناللهبسم":عتبةبنالوليدالمدينةنائبإلىفكتب،ليزيدالبيعةمعاويةعلىأبواالذينالنفر

الله،عبادمنعبداكانمعاويةفإن،بعدأما،عتبةبنالوليدإلىالمؤمنينأميريزيدمن.الرحيم

،محموداعاشفقد،اللهفرحمه،بأجلومات،بقدرفعاش،لهومكنوخوله،واستخلفهاللهأكرمه

."والسلام،تقيابراومات

بناللهوعبد،عمربناللهوعبد،حسينافخذ،بعدأما":الفأرةأذنكأنهابصحيفةإليهوكتب

."والسلام،يبايعواحتىرخصةفيهليسشديداأخذابالبيعةالزبير

أمرفيواستشارهالكتابعليهفقرأ،مروانإلىفبعث،عليهوكبربه4(فظعمعاويةنعيأتاهفلما

ضربتأبوافإن،البيعةإلىمعاويةبموتيعلمواأنقبلتدعوهمأنأرى:فقال،النفرهؤلاء

فيوهما-الزبيروابنالحسينإلىعفانبنعثمانبنعمروبناللهعبدفورهمنفأرسل.أعناقهم

الحسينقالعنهماانصرففلما،نأتيهالان،انصرف:فقالا،الأميرأجيبا"لهمافقال-المسجد

نهضثم:قال!.غيرهأظنماوأنا:الزبيرابنفقال،هلكقدطاغيتهمأرىإني:الزبيربنلا

علىمواليهوأجلسوحدهفدخل،لهفأذن،فاستأذن،الأميربابوجاءمواليهمعهفأخذ،حسين

عتبةبنالوليدفناوله،عندهومروانوجلسفسلم.فادخلوايريبكمأمراسمعتمإن:وقالالباب

إلىالأميرفدعاه.الأجرلكوعظم،معاويةاللهرحم:وقالفاسترجع،معاويةإليهونعى،الكتاب

الناساجتمعإذاولكن،بهذامنيتجتزئأراكوما،سرايبايعلامثليإن:الحسينلهفقال،البيعة

تأتيناحتىاللهاسمعلىفانصرف:العافيةيحبوكان-الوليدلهفقال.واحداأمرافكانمعهمدعوتنا

وبينه،بينكمالقتلليكثرنالساعةيبايعولمفارقكلئنوالله:للوليدمروانفقال.الناسجماعةفي

!؟تقتلنيأنتالزرقاءبنيا:وقالالحسينفنهض،عنقهضربتوإلايبايعحتىتخرجهولافاحبسه

فقال!،أبدابعدهاتراهماوالله:للوليدمروانفقال،دارهإلىانصرفثم.وأثصتواللهكذبت

أقتل!اللهسبحان،الحسينقتلتوأنيفيهاوماالدنياليأنأحبما-مروانيا-والله:الوليد

)1(

)2(

)3(

)4(

.338()5/الطبريتاريخفيولامفيليس"ذكائهمنوهذا":قوله

.338()5/الطبريتاريخ

عبد.:إلىالمطبوعفيتحرف

شديد.:أي،فظيعفهو،ظرفبابمنالأمرفظع
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.()1القيامةيومالميزانخفيفيكونالحسينيقتلمنأنلأظنإنيوالله؟أبايعلا:قالأنحسينا

مواليهفيركبالزبيرابنإنثم،وليلةيوماوماطلهعليهفامتنع،الزبيربناللهعبدإلىالوليدوبعث

الرجالالزبيرابنخلفالوليدوبعث،)2(الفرعطريقعلىمكةإلىوساراجعفراأخاهمعهواستصحب

صبرةبقولمتمثلا-سائرانوهما-اللهعبدلأخيهجعفرقالوقد.ردهعلىيقدروافلموالفرسان

الحنظلي:

واحدغيرأعقابهممنيبقولمليلةسيمسونأمبنيوكل

جرىإنماكانإن:فقال،يسوءكشيئابهأردتماوالله:فقال؟هذاإلىأردتما!اللهسبحان:فقال

.به)3(وتطير:قالوا.إليأكرهفهولسانكعلى

تنظرحتى:يقولإليهبعثكلماوجعل،الزبير)4(بابنعنهتشاغلالوليدفإنعليبنالحسينوأما

ابنخروجبعد،السنةهذهمنرجبمنبقيتالليلتينالأحدليلةوركب،وبنيهأهلهجمعثم،وننظر

لأنتوالله!أخييا:لهقالفإنه،الحنفيةبنمحمدسوىأهلهمنأحدعنهيتخلفولم،بليلةالزبير

البوادياسكنولكن،الأمصارهذهمنمصراتدخلنلا:لكناصحوإني،عليالأرضأهلأعز

الأمصارسكنىإلاأبيتوإن،)5(فيهمفادخلعليكواجتمعوابايعوكفإذا،الناسإلىوابعث،والرمال

فقد،خيرااللهجزاك:لهفقال.والرمالالجبالإلىترفعتوإلاتحبمارأيتفإن،مكةإلىفاذهب

بها.الزبيروابنهوفاجتمع،مكةإلىالحسينوسار.وأشفقتنصحت

رجل:فقال!،بايعتالناسبايعإذا:فقال،ليزيدبايع:فقالعمربناللهعبدإلىالوليدوبعث

شيئاأحبلا:عمرابنفقال؟بايعوكغيركيبقلمفإذا،يتفانواحتىويقتتلواالناسيختلفأنتريدإنما

.يتخوفونه)6(وكانوافتركوه:قال.بايعتغيرييبقفلمالناسبايعإذاولكن،قلتمما

عباسوابنهوكانوإنما،معاويةنعيقدمحينالمدينةفيعمرابنيكنلم:)7(الواقديوقال

معاويةموت:قالا؟وراءكماما:فقالا،الزبيروابنالحسين-منهامقبلانوهما-فلقيهما،بمكة

وابنعمرابنوقدم.المسلمينجماعةبينتفرقاولا،اللهاتقيا:عمرابنلهمافقال،ليزيدوالبيعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.34(0)5/الطبريتاريخينظر

.(البلدان)معجم.بردثمانيةالمدينةوبينبينها،مكةطريقعلىالمدينةنواحيمنقرية:"الفرع"

.34(1)5/الطبريتاريخفيالخبر

."الزبيربناللهبعبدعنهالوليدتشاغلفإنه":مفي

.ممنهناوما،"المصر":طفي

يتخوفونه.لاوكانوا.(417/)الأثيرلابنوالكامل34(2)5/الطبريتاريخفيوالذي،النسخجميعفيكذا

.343()5/الطبريتاريخ
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الزبيروابنالحسينوأما،الناسمععمر)1(ابنبايعالأمصارمنالبيعةجاءتفلما،المدينةإلىعباس

.)2(البيتبهذاعواذاجئناإنا:وقالافخافاه،العاصبنسعيدبنعمروبهافوجدا،مكةقدمافإنهما

لتفريطه،المدينةإمرةعنعتبةبنالوليدمعاويةبنيزيدعزل!-منهارمضانفي-السنةهذهوفي

،القعدةذيفي:وقيل،رمضانفيالمدينةفقدم،مكةنائبالعاصبنسعيدبنعمروإلىوأضافها

له،وجرده،حربهعدى-اللهعبدلأخيهعدواوكان-الزبيربنعمرووسلط.متكبرامتواها)3(وكان

الزبير.ابنلحربمكةإلىالبعوثيبعثسعيدبنعمرووجعل

مكة:إلىالبعوثيبعثوهوسعيدبنلعمروقال!الخزاعيشريحأباأن"الصحيحين"فيثبتوقد

قلبيووعاه،أذنايسمعته،الفتحيوممنالغد!يالهاللهرسولبهقامقولا)4(أحدثك-الأميرأيها-ليائذن

يحرمهاولماللهحرمهامكةإن":قال!ثمعليهوأثنىاللهحمدأنه.بهتكلمحينا)5(عينايوأبصرتهأ

منساعةإلاليتحلولم،بعديلأحدتحلولن،قبليكانلأحدفيهاالقتال!يحللموإنه،الناس

أحدفإن":روايةوفي."الغائبالشاهدفليبلغ،بالأمسكحرمتهااليومحرمتهاعادتقدثم،نهار

قال!ما:شريحلأبيفقيل."لكميأذنولملرسولهأذناللهإن:فقولوافيها!ح!اللهرسول!بقتال!ترخص

،بدمفاراولا،عاصيايعيذلاالحرمإن!شريحأبايا.منكبذلكأعلمنحن:ليقال!:فقال!؟لك

.)6(بخربةفاراولا

يهوىومنأخيهأصحابفتتبع،الزبيربنعمروالمدينةشرطةسعيدبنعمروولى:الواقديوقال!

بنمحمدوابنهأالزبير)7(بنالمنذرأخاهضربمنجملةمنضربحتىشديداضربافضربهم،هواه

بنوخبيب،حزامبنحكيمبناللهعبدبنوعثمان،يغوثعبدبنالأسودبنالرحمنوعبد،المنذر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بايعا.:بفي

."البيتبهذاعواذنحن":مفي

التكبر.بمعنىوهو،ممنأثبتناهوما،عتبةبنالوليدصفةمنهيولا،لهامعنىولا،"متألها":طفي

.البخاريصحيحفيلماالموافقوهو،ممنهناوما،"حديثا":طفي

الصحيحين.فيالذيوهو،ط،أمنسقط

باب:الصيدجزاءفي)1832(ورقمالغائبالشاهدالعلمليبلغباب:العلمفي)401(رقمالبخاريأخرجه

تحريمباب:الحجفي()1354ومسلم.الفتحغزوةباب:الغزواتفي()5942ورقم،الحرمشجريعضدلا

....وخلاهاوصيدهامكة

علىوتطلق،الإبلسرقةأصلها-أيضاالخاءبضم:ويقال،المشهورهوهذا-الراءوإسكانالخاءبفتح:والخربة

.الأرضفيالمفسداللصوهو:الخاربمن،الدينفيالفسادهي:الخليلقال.خيانةكل

بعدها.وما(424)3/المعادزادفيالخطبةهذهشرحفيالقيمابنتوسعوقد

بنالمنذرفضرب،الخليفةعلىبهيقدمحتىفضةمنجامعةفياللهعبدأخاهيأخذأنبدلاوأنه":طفيهذابعد

.34(4)5/الطبريتاريخفيولا،م،ب،أفيوليست"الزبير
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الستينإلىالخمسينإلىالأربعينمنضربهم،وغيرهمسريابنعماربنومحمد،الزبيربناللهعبد

مكة(منأنالسفي..سهلبنعمرو)1(بنالرحمنوعبد،التيميعثمانبنالرحمنعبدمنهوفر،جلدة

بهيؤتىحتى-بايعوإن-منهيقبللاوأنه،الزبيرابنتطلبفيسعيدبنعمروإلىيزيدمنالعزمجاءثم

منعقدالزبيرابنوكان.صوتهايسمعأنهإلافلاترى،برنسهتحتفضةأوذهبمنجامعةفيإلي

صممفحينئذ،عليهاسعيدبنعمرونائبوكان،مكةبأهليصليأنمنالمخزوميخالدبنالحارث

نأيصلحمن:الزبيربنعمروسعيدبنعمروفاستشار،الزبيرابنبسببمكةإلىسريةتجهيزعلىعمرو

علىفعينه،منيلهأنكىهومنإليهتبدثلاإنك:الزبيربنعمرولهفقال؟قتالهلأجلمكةإلىنبعثه

إنما:الواقديوقال-.مقاتلسبعمئةفيالأسلميعمروبنأنيسمقدمتهعلىوجعل،السريةتلك

وأشار.بالجرفأنيسفعسكر-سعيدبنعمروإلىبذلكوبعث،نفسهمعاويةبنيزيدعينهما

يقتللمإنقليلعمافإنهبهاالزبيرابنيتركوأن،مكةيغزولاأنسعيدبنعمروعلىالحكمبنمروان

فقال.رغممنأنفرغمعلىالكعبةجوففيولولنغزونهوالله:الزبيربنعمروأخوهفقال.يصت

ألفين-وكانوا-الجيشبقيةفيالزبيربنعمروواتبعه،أنيسفسار.ليسوءني)2(ذلكإنوالله:مروان

يصليالزبيربنعمروفكان.طوىبذيأنيسونزل،الصفاعندبداره:وقيل،بالأبطحنزلحتى

الخليفة،يمينبر:لهيقولأخيهإلىعمرووأرسل،الزبيربناللهعبدأخوهوراءهويصلي،بالناس

بلدفيفإنكاللهواتق،بعضابعضهميضربالناستدعولا،فضةأوذهبمنجامعةعنقكوفيوأته

بنصفوانبناللهعبدالزبيربناللهعبدوبعث.المسجدموعدك:لأخيهيقولاللهعبدفأرسل.حرام

عنوتفرق،قبيحةهزيمةأنيسافهزموا،الأسلميعمرو)3(بنأنيسمعفاقتتلوا،سريةفيأمية

أخوهفلامه،الزبيربنعبيدةأخوهفأجاره،علقمةابندارإلىعمرو)4(ودخل،أصحابهالزبيربنعمرو

الزبيربنالمنذرإلابالمدينةضربمنبكلضربهثم!؟)3(الناسحقوقمنتجير:وقالالزبيربناللهعبد

بنعمروإن:قيلوقد.عارمسجنفسمي،عارمومعهوسجنه،عمرومنيستقيداأنأبيافإنهماوابنه

أعلم.والله،السياطتحتماتالزبير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنه:بدلاوفيهابفيليسالحاصرتينبينوما344()5/الطبريتاريخفيوالخبر.عمير:إلىأفيتحرف

.الأعيانمنوجماعة

ليسرني.:المطبوعفيووقعت.الطبريتاريخفيومثله،وموبأفيكذا

.مقلوب"أنيسبنعمرو":طفي

.345()5/الطبريتاريخفيلماالموافقوهوممنهناوما،"وهرب":طفي

.345()5/الطبريتاريخلموافقتهالأصحوهوممنهناوما"الناسحقوقعنقهفيمنتجير":طفي
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على)1(بنالحسينقصة

مقتلهوكيفيةالإمارةطلبفيا)3(العراقإلىأمكةمنا)2(بأهلهأخروجهوسبب

وفضائله:مناقبهبذكرالجميعنتبعثم،ترجمتهمنبشيءذلكقبلولنبدأ

الهاشمي،القرشي،اللهعبدأبو،هاشمبنالمطلبعبدبنطالبأبيبنعليبنالحسينهو

الدنيا.منوريحانتهعنهااللهرضيالزهراءفاطمةع!ي!اللهرسول!بنتابن،بكربلاءالشهيدالسبط

وقال!.الهجرةمنثلاثسنةفيقدمنا()3()كماالحسنمولدوكان،الحسنأخيهبعدولد

وقال!.أربعسنةشعبانمنخلونليال!لخمسوولد،الحملومدةواحدطهربينهماكانإنما:بعضهم

منعاشوراءيومالجمعةيوموقتل،التاريخمنونصفأشهروخمسةسنينلستالحسينولد:قتادة

عنه.اللهرضي،ونصفأشهروستةسنةوخمسونأربعولهوستينإحدىسنةالمحرم

ذلكقبلأبوهسماهكانوقد،حسيناوسماه،لهودعا،فيهفيوتفلحنكهأنهع!ي!النبيعنوروي

عنه.وعق،سابعهيومسماهإنما:وقيل،جعفرا:وقيلحربا

قال!:عنهاللهرضيعليعن،هانئبنهانئعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن:جماعةوقال!

.)4(ذلكمنأسفلبينمابهأشبهوالحسين،الرأسإلىالصدربينما!ي!اللهبرسول!أشبهالحسن

وجهيشبهالحسنوجهكان:قال!الحزاميالضحاكبنمحمدحدثني:بكاربنالزبيروقال!

.ع!ي!)3(اللهرسول!جسديشبهالحسينجسدوكان،ع!ي!اللهرسول!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،392،693،)66المحبر102()1/أحمدمسند9691(،9،1483)تخليفةطبقات)57(قريشنسب

الطبريتاريخ)243(الطوالالأخبار(1)91العجليثقات381()2/الكبيرالبخاريتاريخ(448،048،004

علماءمشاهير68()3/حبانابنثقات64()3/الذهبمروج(55)3/والتعديلالجرح(347،381،004)5/

جمهرة93(2/)لأولياءاحلية(176)3/الحاكممستدرك(15)الطالبيينمقاتل(1/137)6الأغاني7()تالأمصار

الغابةأسد(186-32)18/عساكرابنتاريخ(141)1/بغدادتاريخ293()1/الاستيعاب(ه)2العربأنساب

تهذيب(511)7/دمشقتاريخمختصر(1/1162/)واللغاتالأسماءتهذيب(46)4/التاريخفيالكامل(18)2/

أعلامسير6(ه)1/العبر(914)1/التهذيبتذهيب(35،13/و034)2/الإسلامتاريخ693()6/الكمال

(202)4/الثمينالعقد(131)1/الجنانمرآة(423)12/بالوفياتالوافي(1171/)الكاشف028()3/النبلاء

ابنتهذيب273()1/الذهبشذرات)83(الخزرجيخلاصة345()2/التهذيبتهذيب244()1/النهايةغاية

.العقادمحمودعباس:الشهداءأبوالحسين31(4)4/عساكر

.المطبوعفيليسالحاصرتينبينما

.ممنالحاصرتينبينما

ضعيف.وإسناده،والحسينالحسنمناقبباب:المناقبفي)9377(الترمذيأخرجه

.)2845(للطبرانيالكبيرالمعجمفيوهو،(48/)18عساكرابنأخرجه
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الحسين،برأسفجيء،زيادابنعندكنت:قالأنسعنحفصةوأختهسيرينبنمحمدوروى

أشبههممنكانإنه:لهفقلت،حسناهذامثلمارأيت:ويقولأنفهفيبقضيبيقولفجعل

.()1!ي!هاللهبرسول

إلاواللحيةالرأسأسود،نعم:قال؟الحسينرأيت:يزيد)2(أبيبناللهلعبيدقلت:سفيانوقال

شابيكنلمأو!ي!اللهبرسولتشبهاالمكانذلكوتركأخضبأدريفلا،لحيتهمقدمفيهاهناشعرات

ذلك.غيرمنه

فكانهوأما،بالوسمة)3(يصبغعليبنالحسينرأيت:قالعطاءبنعمرسمعت:جريجابنوقال

.السوادشديديولحيتهرأسهوكان،سنةستينابن

نأالموتمرضفي!اللهرسولسألتفاطمةأن،ضعيفينطريقينمنرويالذيالحديثفأما

فليس"وجوديجرأتيفلهالحسينوأما،وسؤدديهيبتيفلهالحسنأما":فقالشيئاولديهاينحل

.المعتبرةالكتبأصحابمنأحديخرجهولم،بصحيح

بنمسلموقال.أحاديثعنهوروى،نحوهاأوسنينخمس!ي!النبيحياةمنالحسينأدركوقد

!ي!ه.النبيمنرؤيةله:الحجاص!)4(

غريب،وهذا.ثقةتابعي:عليبنالحسنفيقالأنهأبيهعنحنبلبنأحمدبنصالحروىوقد

الأولى.بطريق،تابعيإنه:الحسينفييقولفلأن

فضائلفياعليهماوالحنومحبتهمامنيظهروماكان،بهيكرمهما!ي!اللهرسولكانماوسنذكر

توفيأنإلىوصحبه!اللهرسولعاصرالحسينأن:والمقصود،()5(مقتلهذكرمنفرغناإذاالحسين

وصحب.وعثمانعمروكذلك،ويعظمهيكرمهالصديقكانثم.صغيراكانولكنه،راضعنهوهو

طاعةفييزلولم،موقرامعظماوكان،وصفينالجملفي،كلهامغازيهفيمعهوكان،عنهوروىأباه

)1(

)2(

)3(

الترمذيوأخرجه.سيرينبنمحمدعن،حازمبنجريرطريقمن،الفضائلفي)3748(رقمالبخاريأخرجه

عن،حسانبنهشامأخبرنا،شميلبنالنضرطريقمن،والحسينالحسنمناقبباب:المناقبفي)3778(

سيرين.بنتحفصة

.(281)3/النبلاءأعلاموسير(48/)18عساكرابنتاريخ.زياد:إلىالأصولفييزيدتحرف

بالوشمة.:ط،أفيوقعتوقد.بهيختضبنبت-المهملةبالسين-الوسمة

.()465والأسماءالكنى

.ممنالحاصرتينبينما
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رأييسددولمعليهذلكشقمعاويةيصالحأنوأرادالحسنأخيهإلىالخلافةالتفلما.قتلحتىأبيه

وأطبقبيتفيأسجنكأنهممتلقدوالله:أخوهلهفقال،الشامأهلقتالعلىحثهبل،ذلكفيأخيه

استقرتفلما.وسلمسكتذلكالحسينرأىفلما.أخرجكثمالشأنهذامنأفرغحتىبابهعليك

مرحبا:لهماويقولزائداإكرامامعاويةفيكرمهماالحسنأخيهمعإليهيترددالحسينكانلمعاويةالخلافة

هند،ابنوأناخذاها:وقالألفمئتيواحديومفيلهماأطلقوقد،جزيلاعطاءويعطيهما،وأهلا

بعدكولاقبلكأحدولاأنتتعطيلنوالله:الحسينفقال.بعديولاقبليأحديعطيكماهالاوالله

ويكرمه.فيعطيهعامكلفيمعاويةإلىيفدالحسينكانالحسنتوفيولما.مناأفضلرجلا

ولما،وخمسينإحدىسنةفيمعاويةبنيزيدمعالقسطنطينيةغزواالذينالجيشفيكانوقد

بنالرحمنوعبدالزبيروابنهومبايعتهمنامتنعممنالحسينكانمعاويةحياةفيليزيدالبيعةأخذت

سنةمعاويةماتفلما،ذلكعلىمصمموهوبكرأبيابنماتثم،عباسوابنعمروابنبكرأبي

وابنالحسينالمخالفةعلىوصمم،عباسوابنعمرابنبايعليزيد)1(البيعةإلىالناسودعي،ستين

ويقدمونإليهيغدونالحسينعلىالناسفعكف،بهافأقاما،مكةإلىفارينالمدينةمنوخرجا،الزبير

يزيد.وخلافةمعاويةبموتسمعواحينكلامهويسمعونحواليهويجلسونعليه

،الناسجملةفيالحسينإلىذلكغبونفييترددوجعل،الكعبةعندمصلاهلزمفإنهالزبيرابنوأما

إياهوتقديمهملهالناستعظيممنيعلملماالحسينوجودمعنفسهفيممابشيءيتحركأنيمكنهولا

انفا،ذلكتقدمكمابهماللهأظفرهولكن،بسببهمكةإلىوالبعوثالسراياتعينتقدأنهغير،عليه

وضرب،اليزيديينمنهلاكهأرادمنعلىالزبيربناللهعبدوانتصر،مغلولينمكةعنالسرايافانقشعت

وبعد،أمرهواشتهر،الحجازببلادذلكعندالزبيرابنشأنوعظم.وأهانهمنهواقتصوسجنهعمراأخاه

السيدلأنهالحسينإلىميلهمإنماالناسبل،الحسينمثلالناسعندهوليسكلههذاومع،صيته

الدولةولكن،يساويهولايساميهأحديومئذالأرضوجهعلىفليس!ي!اللهرسولبنتوابن،الكبير

تناوئه.كلهاكانتاليزيدية

وولاية،معاويةموتبلغهمحينوذلك-إليهميدعونهالعراقبلادمنعليهالكتبورودكثروقد

الهمداني،سبعبناللهعبدعليهقدممنأولفكان-يزيدبيعةمنفرارامكةإلىالحسينومصير،يزيد

منمضينلعشرالحسينعلىفقدما،معاويةبموتوالتهنئةالسلامفيهكتابومعهما،والبناللهوعبد

بناللهعبدبنالرحمنوعبد،الصدائيمسهربنقيسمنهمنفرابعدهمابعثواثم،السنةهذهمنرمضان

بعثواثم،الحسينإلىكتاباوخمسينمئةمننحوومعهم،السلولياللهعبدبنوعمارة،الأرحبيالكوا

ليزيد.وبويع:طفي(1)
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إليهم.السيرفيالاستعجالفيهكتابومعهما،الحنفياللهعبدبنوسعيد،السبيعيءهانىبنءهانى

الحجاجبنوعمرو،رويمبنالحارثبنويزيد،أبجربنوحجار،ربعيبنشبثإليهوكتب

،الثماروأينعت،الجناناخضرتفقد،بعدأما":التميمييحيىبنعمربنومحمد،الزبيدي

."عليكوالسلام،مجندةلكجندعلىفاقدمشئتفإذا،الجمامولطصت

عنعوضاليبايعوهعليهمويستقدمونهيستحثونهوجعلوا،الحسينعندبكتبهاكلهاالرسلفاجتمعت

دولته،فيويتكلمون،منهوينالون،معاويةبموتفرحواقدأنهمكتبهمفيويذكرون،معاويةبنيزيد

عمهابنبعثذلكفعند.عليهمليقدموكإليهمقدومكينتظرونوأنهم،الانإلىأحدايبايعوالماوأنهم

وأمرامتحتماكانفإن،والاتفاقالأمرهذاحقيقةلهليكشفالعراقإلىطالبأبيبنعقيلبنمسلم

أهلإلىكتابامعهوكتب،يعاديهبمنليظفرالكوفةويأتي،وذويهأهلهفيليركبإليهبعثمحكماحازما

مهجورةبراريعلىبهفسارا،دليلينمنهافأخذبالمدينةاجتازمكةمنمسلمسارفلما.بذلكالعراق

فهلكالطريقأضلواوقد،العطششدةمنوذلك،هالكأولمنهماالدليلينأحدفكان،المسالك

ماءعلىمسلمفتلبث،عقيلبنمسلمبهفتطير،خبيتبطنمنالمضيق:لهيقالبمكانالواحدالدليل

نأعليهيعزمالحسينإليهفكتب،أمرهفييستشيرهالحسينإلىفكتب،الاخرالدليلومات،هنالك

خبرهم.ويستخبر،أمرهمليستعلمالكوفةبأهليجتمعوأن،العراقيدخل

بنالمختاردارفينزل:وقيل-الأسديعوسجةبنمسلملهيقالرجلعلىنزلالكوفةدخلفلما

الحسين،إمرةعلىفبايعوهإليهفجاؤوا،بقدومهالكوفةأهلفتسامع.أعلمفالله،الثقفيعبيدأبي

بلغواحتىتكاثرواثم،ألفاعشراثناأهلهامنبيعتهعلىفاجتمع،وأموالهمبأنفسهملينصرنهلهوحلفوا

منالحسينفتجهز،والأمورالبيعةلهتمهدتفقدعليهاليقدمالحسينإلىمسلمفكتب،ألفاعشرثمانية

.سنذكرهكماالكوفةقاصدامكة

ذلكعنيضربفجعل،بذلكرجلخبره،بشيربنالنعمانالكوفةأميربلغحتىخبرهموانتشر

:وقالوالسنةبالائتلافوأمرهم،والفتنةالاختلافعنونهاهمالناسخطبولكنه،بهيعبأولاصفحا

إلهلاالذيوالله-ولكن،بالظنةآخذكمولا،علييثبلامنعلىأثبولا،يقاتلنيلامنأقاتللاإني

يقالرجلإليهفقام.أ"قائمتاسيفيمنيديفيداممالأقاتلنكمبيعتهونكثتمإمامكمفارقتملئن-هوإلا

سلكته-الذيوإن،2(بالغشمإلايصلحلاالأمرهذاإن:لهفقالالحضرميشعبةبنمسلمبناللهعبدله

)1(

)2(

مقبضه.:"وقائمتهالسيفقائم"

الظلم.:"الغشم"
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منإليأحباللهطاعةفيالمستضعفينمنأكونلأن:النعمانلهفقال.المستضعفينمسلك-الأميرأيها

نزل!.ثم.اللهمعصيةفيالأعزينالأقوياءمنأكونأن

بنسعدبنوعمر،عقبةبنعمارةيزيدإلىوكتب،بذلكيعلمهيزيدإلىالرجلذلكفكتب

بإشارةوذلك،البصرةمعزيادبناللهعبيدإلىوضمهاالكوفةعنالنعمانفعزل!يزيدفبعث.وقاصأبي

كانلوبهأشارمامعاويةمنقابلاأكنت:سرجونفقال،يستشيرهيزيدوكانامعاويةمولىسرجون

يبغضيزيدوكان.إياهافولهزيادبناللهعبيدإلاللكوفةليسفإنهمنيفاقبل:قال،نعم:قال؟حيا

بهاللهيريدهلمامعاوالكوفةالبصرةفولاه،البصرةعنيعزلهأنيريدوكان،زيادبناللهعبيد

0)1(3
.،وبعيره

انفه.أوفاقتلهعليهقدرتفإن،عقيلبنمسلمفاطلبالكوفةقدمتإذا:زيادابنإلىيزيدكتبثم

دخلهافلما،الكوفةإلىالبصرةمنزيادابنفسار،الباهليعمروبنمسلممعالعهدمعالكتابوبعث

وعليك:فيقولون.عليكمسلام:قالإلاالناسمنبملأيمرلافجعل،سوداءبعمامةمتلثمادخلها

عليه،الناسوتكاثر.قدومهينتظرونكانواوقدالحسينأنهيظنون-اللهرسولبابنمرحبا،السلام

الأميرهذا،تأخروا:يزيدجهةمنالذيعمروبنمسلملهمفقال،راكباعشرسبعةفيودخلها

الإمارةقصرونزل،الخبراللهعبيدفتحقق،شديدوحزنكابةعلتهمذلكعلموافلما.زيادبناللهعبيد

الافثلاثةومعه-معقللهيقاللهمولىكان:وقيل-رهمأبيمولىأرسلأمرهاستقرفلما،الكوفةمن

يتلطفيزلفلم،المولىذلكفذهب،البيعةلهذهجاءإنماوأنه،حمصبلادمنقاصدصورةفيدرهم

إليهاتحولالتيعروةبنءهانىداروهي،دخلهاحتىعقيلبنمسلمبهايبايعونالتيالدارعلىويستدل

أمرهم،جليةعلىاطلعحتىأيامافلزمهم،عقيلبنمسلمعلىوأدخلوه،فبايع،الأولىالدارمن

الأموالمنبهيؤتىمايقبضالذيهووكان-عقيلبنمسلمبأمر)2(العائذيثمامةأبيإلىالمالفدفع

وقد.وصاحبهابالداراللهعبيدوأعلم،المولىذلكفرجع-العربفرسانمنوكان،السلاحويشتري

الأمراءمنوكان-الأعوربنشريكدارإلىثم،المراديعروةبنهانئدارإلىعقيلبنمسلمتحول

فييكونحتىعقيلبنمسلمابعث:لهيقولهانئإلىفبعث،عيادتهيريداللهعبيدأنوبلغه،الأكابر

جلسفإذ،الخباءفيأنتكن:شريكلهفقال!،إليهفبعثه،يعودنيجاءإذاأاللهعبيدليقتلداري

فراشعلىجلساللهعبيدجاءفلما.فاقتلهفاخرج-إليكإشارتيوهي-الماءأطلبفإنيا)3(اللهعبيد

شريك:قالثمساعةعندهفتحدث،مهرانلهيقاللهغلاميديهبينوقام،عروةبنهانئوعندهشريك

)1(

)2(

)3(

ذلك.قبلاللهعبيديحبيزيديكنولم:عنهبدلاوفيها،بفيليسحاصرتينبينما

.العامري:طفي

.أمنسقطحاصرتينبينما
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فاستحيت،الخباءفيمسلمافوجدت،ماءمنبكوزجاريةوخرجت،قتلهعنمسلمفتجبن.اسقوني

،مولاهفغمز،الغدرمهرانففهم.نفسيذهابفيهكانولواسقوني:قالثم.ثلاثابالماءورجعت

بهفخرج.سأعود:فقال،إليكأوصيأنأريدإني!الأميرأيها:شريكفقال.وخرجسريعافنهض

إنيويحك:فقال،قتلكأرادواالقومإن:مولاهلهيقولوجعل-بهساقأي-بهوطردفأركبه،مولاه

عنبلغنيحديثما:قال؟فتقتلهتخرجأنمنعكما:لمسلمشريكوقال!؟بالهمفمالرفيقبهم

:فقال،بيتكفيأقتلهأنوكرهت")2(مؤمنيفتكلا،الفتكقيد)1(الإيمان":قالأنه!واللهرسول

القصر-أمرلأكفينك:قالأوالقصر)3(-أمرولتكفين،أحدمنهيستعدلمالقصرفيفجلستقتلتهلوأما

.ثلاثبعدشريكومات.فاجراظالمالقتلتقتلتهولو

بابفأغلق،قدمقدالحسينبشيربنالنعمانظنهمتلثموهوالقصربابإلىزيادابنانتهىولما

الحسين،يظنهوهوففتح،فتحتهلاافتح:اللهعبيدلهفقال،أمانتيإليكبمسلمأناما:وقالالقصر

:الناسفيفنادىمنادياوأمر،الإمارةقصرإلىاللهعبيدفدخل.يدهفيأسقطاللهعبيدأنهتحققفلما

أميرفإن،بعدأما:قالثمعليهوأثنىاللهفحمد،إليهمفخرج،الناسفاجتمع.جامعةالصلاةإن

والإحسان،محرومكموإعطاء،مظلومكمبإنصافوأمرني،وفيئكموثغركمأمركمولانيقدالمؤمنين

ثم.عهدهومنفذأمرهفيكمممتثلأناوإنما،وعاصيكممريبكمعلىوالشذة،ومطيعكمسامعكمإلى

.نزل

لمعريفوأيما،والشقاقوالخلافالريبوأهلالزورية)4(منعندهممنيكتبواأنالعرفاءوأمر

.الديوانمنعرافتهوأسقطتنفيأوصلبذلكعلىيطلعنا

:وقالاللهعبيدفذكره،وتمارضقدممنذاللهعبيدعلىيسلمولم،الكبارالأمراءأحدءهانىوكان

بابعلىيجلسأنهبلغنيإنه:فقال،يشتكيإنه!الأميرأيها:فقالوا؟الأمراءمعيأتنيلمءهانىبالما

يمكنهمفلمبقتلههمواوقد،عندهعقيلبنومسلمالأعوربنشريكقبلعادهأنهبعضهموزعم.داره

بناللهعبيدعلىأدخلوهحتىبهيزالوافلم،عروةبنءهانىإلىالأمراءفجاء،دارهفيلكونههانئ

الشاعر:بقولمتمثلافقالشريحالقاضيإلىفالتفت،زياد

)1(

)2(

)3(

)4(

ضد.:الأصولفي

،غرةعلىيؤتىالعدوباب:الجهادفي)9276(داودوأبو،الزبيرحديثمن(1/166)مسندهفيأحمدأخرجه

صحيح.حديثوهو،هريرةأبيحديثمن

نأأي"الفتكقيدالإيمان":وقوله.فيقتلهعليهفيشدغافلغاروهوالرجلالرجليأتيأنالفتك:المنذريقال

.مقيداالفتكجعلفكأنه،التصرفعنالقيديمنعكماالقتليمنعالإيمان

.ب،أمنوالمثبت.البصرة:طفي

الحرورية.:الطبريتاريخفي
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مراد)1(منخليلكمنعذيركقتليويريدحياتهأريد

ذلكفقام،أدريلا:قال!؟عقيلبنمسلمأين!ءهانىيا:قال!اللهعبيدعلىءهانىسلمفلما

إلىءهانىبحضرةالدراهمودفعفبايعحمصمنقاصدصورةفيءهانىداردخلالذيالتميميالمولى

اللهأصلح:فقال!،يدهفيوأسقطقطعءهانىرآهفلما.نعم:قال!؟هذاأتعرف:فقال!،مسلم

والله:فقال!،بهفائتني:اللهعبيدفقال!.علينفسهفطرحجاءولكنه،منزليإلىدعوتهماوالله،الأمير

علىفشجهوجههعلىبحربةفضربه،فأدنوه،منيأدنوه:فقال!.عنهرفعتهاماقدميتحتكانلو

لياللهأحلقد:اللهعبيدوقال!،ذلكعنفدفع،ليسلهشرطيسيفءهانىوتناول!.أنفهوكسرحاجبه

،الحجاجبنعمرومعمذحجبنيمنقومهوجاء،الدارجانبفيفحبسهبهأمرثم،حروريلأنكدمك

اخرج:عندهوهوالقاضيلشريحفقال!،جلبةاللهعبيدفسمع،قتلقدأنهيظنونالقصربابعلىفوقفوا

وقد،حيصاحبكمإن:لهمفقال!.عقيلبنمسلمعنليسألهإلايحبسهلمالأميرإن:لهمفقلإليهم

منازلهم.إلىفتفرقوا.بصاحبكمولابأنفسكمتحلواولافانصرفوا،نفسهيبلغلمضرباسلطانناضربه

أهلمنالافأربعةإليهفاجتمع"أمتيامنصور":بشعارهونادىفركب،الخبرعقيلبنمسلموسمع

،حمراءبرايةالحارثبننوفلبناللهوعبد،خضراءرايةومعهعبيدأبيبنالمختارمعهوكان،الكوفة

منويحذرهمءهانىأمرفيالناسيخطبوهواللهعبيدإلىالقلبفيوسارهو،وميسرةميمنةفرتبهم

جاء:يقولونالنظارةجاءتإذكذلكهوفبينما،منبرهتحتوأمراؤهمالناسوأشراف،الاختلاف

بابإلىمسلمانتهىفلما،البابعليهموأغلقوا،معهومنالقصرفدخلاللهعبيدفبادر،عقيلبنمسلم

الذينقومهمإلىفأشاروا،القصرفياللهعبيدعندالذينالقبائلأمراءفأشرف،هناكبجيشهوقفالقصر

فييركبواأنوأمرهم،الأمراءبعضاللهعبيدوأخرج.وتوعدوهموتهددوهم،بالانصرافمسلممع

وتقول!وأخيهاابنهاإلىتجيءالمرأةفجعلت،ذلكففعلوا،عقيلبنمسلمعنالناسيخذلونالكوفة

أقبلتقدالشامبجنودغداكأنك:وأخيهبنهلاالرجلويقول!.يكفونكالناس،البيتإلىارجع:له

فيإلايبقلمحتىعقيلبنمسلمعنوانصرفواوتصرمواوقصرواالناسفتخاذل!.؟معهمتصنعفماذا

المغرببهمفصلى،رجلاثلاثونمعهبقيحتىتقالواثم،ثلاثمئةفيبقيحتىتقالواثم،نفسخمسمئة

الطريق،علىيدلهمنمعهليسوحدهفبقي،عنهانصرفواثم،عشرةفيمنهافخرج،كندةأبوابوقصد

فييترددوحدهوهوالظلامواختلط،وجههعلىفذهب،منزلهإلىيؤويهمنولا،بنفسهيواسيهمنولا

مأكانت،طوعةلهايقال!امرأةمنهفخرجت،وطرقهعندهفنزل!،بابافأتى،يذهبأينيدريلاالطريق

قائمةوأمهالناسمعخرج،أسيدبنبلال!:لهيقال!غيرهمنابنلهاكانوقد،قيسبنللأشعثولد

-الحاءبكسر-والحباء.حباءهأريد:فيهوروايته29()صديوانهفيوهو،الزبيديمعديكرببنلعمروالبيت)1(

.(28-4/27)الأثيروابن365()5/الطبريتاريخفيوالخبر.العطية
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فقالت:،فوجدتهوخرجتدخلتثم،فسقته،ماءاسقيني:عقيلبنمسلملهافقال!،تنتظرهبالباب

بابيعلىالجلوسلكيصلحلافإنه،اللهعافاكأهلكإلىفاذهب:قالت.بلى:قال!؟تشربألم

أجرإلىلكفهل،عشيرةولامنزل!البلدهذافيليليس!اللهأمةيا:فقال!فقام.لكأجملهولا

كذبني،عقيلبنمسلمأنا:قال!؟هوومااللهعبديا:فقالت؟اليومبعدبهنكافئكوفعلومعروف

غيردارهامنبيتافأدخلته.ادخل:قالت.نعم:قال!؟مسلمأنت:فقالت.وغرونيالقومهؤلاء

ابنها،جاءأنمنبأسرعيكنفلم،يتعشفلمالعشاءعليهوعرضت،لهوفرشت،فيهتكونالذيالبيت

فأخذت،عليهافألح،هذاعنالهبنييا:فقالت،شأنهاعنفسألها،والخروجالدخول!تكثرفراها

يتكلم.لاساكتاالصباحإلىفاضطجع،مسلمخبرفأخبرته،أحدايحدثلاأنعليه

فصقى،الآخرةعشاءبعدوالأشرافالأمراءمنمعهبمنالقصرمننزل!فإنه،زيادبناللهعبيدوأما

وجدومن،طلبهعلىوحثعقيلبنمسلممنهموطلبخطبهمثم،الجامعالمسجدفيالعشاءبهم

وتهددهم.ذلكعلىوحثهمالشرطوطلب،ديتهفلهبهجاءومن،هدرفدمهبهيعلمولمعنده

عقيلبنمسلمبأنفأعلمهالأشعثبنمحمدبنالرحمنعبدإلىذهبالعجوزتلكابنأصبحفلما

به؟ساركالذيما:زيادابنفقال!،زيادابنعندوهوبذلكأباهفسارالرحمنعبدفجاء،دارهمفي

الساعة.بهفائتنيقم:وقال!جنبهفيبقضيبفنخس)1(،الخبرفأخبره

بنالرحمنعبدومعه-شرطتهصاحبوكان-المخزوميحريثبنعمرو)2(زيادابنوبعث

فيها،هوالتيبالدارأحيطوقدإلامسلميشعرفلم،فارساثمانينأوسبعينفيالأشعثبنمحمد

ثم،والسفلىالعلياشفتهوأصيبت،مراتثلاثالدارمنفأخرجهمبالسيفإليهمفقام،عليهفدخلوا

فخرج،ذرعابهمفضاق،عليهاويلقونهاالقصبأطنابفيالنارويلهبون،بالحجارةيرمونهجعلوا

وسلبوا،عليهافأركبوهببغلةوجاؤوا،يدهمنفأمكنه،الأمانالرحمنعبدفأعطاه،فقاتلهمبسيفهإليهم

للهإنا:وقال!نفسهمنفيئس،مقتول!أنهوعرفذلكعندفبكى،شيئانفسهمنيملكيبقفلم،سيفهعنه

فقال!:.هذابهنزل!إذايبكيلاتطلبالذيمثليطلبمنإن:حولهمنبعضفقال!.راجعونإليهوإنا

أمسأواليومإليكمخرجقدإنه،الحسينوال!الحسينعلىأبكيولكن،نفسيعلىأبكيلستواللهأما

تأمرهلسانيعلىالحسينإلىتبعثأناستطعتإن:فقال!الأشعثبنمحمدإلىالتفتثم.مكةمن

ذلك،فيالرسول!يصدقفلمبالرجوعيأمرهالحسينإلىالأشعثبنمحمدفبعث،فافعلبالرجوع

واقع.الإله)3(حمماكل:وقال!

":غرز.)1("نخس

عمر.:إلىالمطبوعفيتحرف)2(

وقضى.قدر:"حم")3(
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الصحابةأبناءمنالأمراءمنجماعةبابهعلىإذاالقصربابإلىعقيلبنمسلمانتهىولما:قالوا

وثيابه،وجههفيبالدماءمخضبومسلم،زيادابنعلىلهميؤذنأنينتظرون،ويعرفونهيعرفهمممن

ليشربيتناولهاأنفأراد،هنالكباردماءمنقلة)1(وإذا،العطشغايةفيوهو،بالجراحمثخنوهو

بنياويلك:لهفقال!،الحميممنتشربحتىمنهاتشربلاوالله:أولئكمنرجللهفقال!،منها

التعبمنالحائطإلىفتساندجلسثم.منيالجحيمنارفيوالخلودبالحميمأولىأنت،)2(باهلة

ومعهمنديلعليهابقلةفجاء،دارهإلىلهمولىمعيطأبيبنعقبةبنعمارةفبعث،والعطشوالكلال!

علىتعلوالتيالدماءكثرةمنيستسيغهأنيستطيعفلافيشرب،ويعطيهالقدحفيلهيفرغفجعل،قدح

الرزقمنليبقيكانلقددلهالحمد:فقال!الماءمعثناياهسقطتشربفلما،ثلاثاأومرتينالماء

ألا:الحرسلهفقال!،عليهيسفملميديهبينوقففلما،زيادابنعلىأدخلثم.ماءشربةالمقسوم

فسأسلمقتلييردلموإن،عليهبالسلامليحاجةفلاقتلييريدكانإن،لا:فقال!؟الأميرعلىتسلم

واحدةوكلمتهمجميعوأمرهمالناسأتيت،عقيلبنياإيه:فقال!عليهزيادابنفأقبل.كثيراعليه

أهلولكن،أتيتلذلكلستكلا:قال!؟!بعضقتلعلىبعضهموتحملكلمتهموتفرقلتشتتهم

لنأمرفأتيناهم،وقيصركسرىأعمال!فيهموعمل،دماءهموسفك،خيارهمقتلأباكأنزعمواالمصر

أنتإذفيهمبذلكتعملكنتلالم!؟فاسقياوذاكأنتوما:قال!.الكتابحكمإلىوندعوبالعدل!

بغيرقلتوأنك،صادقغيرأنكليعلماللهإنوالله!؟الخمرأشربأنا:فقال!؟الخمرتشرببالمدينة

المسلميندماءفييلغمنمنيبهاأولىوإن،ذكرتكمالستفإنيأمنيبذلكأحقوأنت،علم

يصنعلمكأنهويلعبيلهووهو،والظنالغضبعلىويقتل،نفسبغيراللهحرمالتيالنفسويقتل،ولغا

فمن:قال!.أهلهيركولم،ودونهدونكاللهحال!ماتمنيكنفسكإنفاسقيا:زيادابنلهفقال!.شيئا

بينناحكماباللهرضينا،حال!كلعلىدلهالحمد:قال!.يزيدالمؤمنينأمير:قال!؟زيادبنياأهله

له:قال!.اليقينولكنهبالظنهوماواللهلا:قال!؟شيئاالأمرفيلكمأنتظنكأنك:قال!.وبينكم

فيأحدثمنأحقإنكأما:قال!.الناسمنالإسلامفيأحديقتلهالمقتلةأقتلكلمإناللهقتلني

)3(كباركمعنالمكتسبةالسيرةوخبثالمثلةوقبحالقتلةسوءتدعلاإنكأما،فيهيكنلمماالإسلام

عنجريرابنرواه-يكلمهلاساكتومسلموعلياحسيناويشتميشتمهزيادابنوأقبل.()4(وجهالكم

.وقلالقللوجمعها.الجرة:"القلة"(1)

الأثيروابن376()5/الطبريتاريخفيكماالباهليعمروبنمسلمهووالمقصود.ناهلة:إلىط،أفيتحرفت)2(

/4()34.

كتابكم.:طفي)3(

الشيعة.رواةمنوغيرهمخنفأبوقال:عنهبدلاوفيها،بفيليسحاصرتينبينما)4(
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:قال.نعم:قال؟كذلك:قال.قاتلكإني:زيادابنلهقالثم-الشيعةرواةمنوغيرهمخنفأبي

،وقاصأبيبنسعدبنعمروفيهمجلسائهفيفنظر،أوص:قال،قوميبعضإلىأوصيفدعني

أقولهاحتىالقصرناحيةإلىمعيفقمسزوهي،حاجةإليكولي،قرابةوبينكبينيإن!عمريا:فقال

ديناعليإن:مسلملهفقال،زيادابنمنقريبافتنحىفقام.زيادابنلهأذنحتىمعهيقومأنفأبى،لك

فإنيالحسينإلىوابعث،فوارهازيادابنمنجثتيواستوهب،عنيفاقضهادرهمسبعمئةالكوفةفي

فأجاز،لهقالمازيادابنعلىفعرض،عمرفقام.مقبلاإلاأراهولا،معهالناسأنلهكتبتقدكنت

زيادابنأمرثم.عنهنكفلمأرادناوإن،نردهلايردنالمإنفإنهالحسينأما:وقالكلهلهذلك

اللهملائكةعلىويصليويستغفرويسبحويهلليكبروهوالقصرأعلىإلىفأصعد،عقيلبنبمسلم

ثم،حمرانبنبكيرلهيقالرجلعنقهضربثم.وخذلوناغروناقوموبينبيننااحكماللهم:ويقول

عنقهفضربت،المذحجيعروةبنبهانئأمرثم.بجسدهرأسهوأتبع،القصرأسفلإلىرأسهألقى

:قصيدةذلكفيشاعررجلفقال،الكناسةلهيقالالكوفةمنبمكانوصلب،الغنمبسوق

عقيلوابنالسوقفيهانئإلىفانظريالموتماتدرينلاكنتفإن

سبيلبكليغشىمنأحاديثفأصبحاالإمامأمرأصابهما

قتيلطمارمن)1(يهويوآخروجههالسيفهشمقدبطلإلىأ

مسيلكلسالقددمونضحلونهالموتغيرقدجسداتري

)2(بقليلأرضيتبغيافكونوابأخيكمتثأروالمأنتمفإن

وكتب،الشامإلىمعاويةبنيزيدإلىبرؤوسهمابعثثم،)3(اخرينأناسامعهماقتلزيادابنإنثم

.أمرهما)4(منوقعماصورةكتاباإليه

وحذرهمفيهاووعظهمبليغةخطبةأهلهاخطببيومالبصرةمنيخرجأنقبلاللهعبيدكانوقد

زهير،بنالصقعبعن،مخنفوأبوالكلبيبنهشامرواهكما.والتفرقوالفتنةالاختلافمنوأنذرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.)طمر(العربولسان038()5/الطبريتاريخمنوالتصويب،في)3/96(الذهبومروجالأصولفي

وكسرها.الراءبفتحالبيتوينشد.العاليالمكاناسم:"والطمار"

،الأسديالزبيربنالرحمنلعبد242()صالطوالالأخبارفيالدينورينسبهافقد،الأبياثهذهقائلفيالرواةاختلف

الأولوالبيتان.للفرزددتىأوالزبيربناللهلعبد36(4/)الأثيرلابنوالكامل038(-937)5/الطبريتاريخفيوهي

الذهبمروجفيأيضاوالأبيات.الحنفيسلامبنلسليمفيهونسبتهما)طمر(مادة:اللسانشواهدمنمنهاوالثالث

.803()3/النبلاءأعلاموسير()18المجلدةعساكرابنتاريخفيالحسينترجمةفيموجودةغيروالأبيات96()3/

.بمنسقطحاصرتينبينما

.متروكوهو،مخنفأبيعن(491-163)9/الطبريضعيففيعقيلبنمسلممقتلخبر
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فيه:،البصرةأهلأشرافإلىكتاباسلمانلهيقاللهمولىمعالحسينبعث:قالالنهديعثمانأبيعن

نصحوقدإليهقبضهثم،لرسالتهواختاره،بنبوتهوأكرمه،خلقهعلىمحمدااصطفىاللهفإن،بعدأما

علينافاستأثر،الناسفيوبمقامهبهالناسوأحقوأوصياءهوأولياءهأهلهوكنا،بهأرسلماوبلغلعباده

ممنعليناالمستحقالحقبذلكأحقأنانعلمونحن،العافيةوأحببناالفرقةوكرهنافرضينا،بذلكقومنا

بهذاإليكمبعثتوقد.ولهملناوغفراللهفرحمهم،الحقوتحروا،وأصلحواأحسنواوقد،تولاه

فتسمعوا،أحييتقدالبدعةوإن،أميتتقدالسنةفإن،نبيهوسنةاللهكتابإلىأدعوكموأناالكتاب

الله.ورحمةعليكموالسلام،الرشادسبيلأهدكمفعلتمفإن،أمريوتطيعواقولي

الشيعة.رواةبعضمنمزيدبكلاممطرزأنهوالظاهر،نظرالحسينعنهذاصحةفيوعندي

ابنمندسيسةأنهظنفإنه،الجارودبنالمنذرإلاكتمهالأشرافمنذلكقرأمنفكل:قال

بناللهعبيدوصعد،عنقهفضرب،حسينمنبهجاءالذيالرسولخلففبعث،إليهبهفجاء،زياد

لييقعقعوما،الصعبةتقرنبيمافوالله،بعدأما:قالثمعليهوأثنىاللهفحمد،المنبرزياد

البصرةأهليا.رماهامنالقارةأنصف،حاربنيلمنوسهام،عادانيلمنلنكالوإني،بالشنان)1(

بنزيادبنعثمانعليكماستخلفتوقد،الغداةإليهاغادوأناالكوفةولانيالمؤمنينأميرإن

لأقتلنهخلا!منكمرجلعنبلغنيلئنغيرهإلهلافوالذي،والإرجافوالخلاففإياكم،سفيانأبي

أنا.مشاققولامخالف!فيكميكونولاالأمرلييستقيمحتىبالأقصىالأدنىولاخذن،ووليهوعريفه

البصرةمنخرجثم.عم)2(ولاخالشبهينتزعنيولم،الحصىوطئمنبينمنأشبهته،زيادابن

.تقدمماأمرهمنفكان،الباهليعمروبنمسلمومعه

بنمسلممخرجكان:قالجحيفة()3(أبيأبنعونعن،زهيربنالصقعبعن:مخنفأبوقال

الحجة،ذيمنمضينلتسعالأربعاءيوم)4(وقيل،الحجةذيمنمضينلثمانالثلاثاءيومبالكوفةعقيل

وكان.واحدبيومالعراقأرضقاصدامكةمنالحسينمخرجذلكوكان،ستينسنةعرفةيوموذلك

الجمعةليلةمكةودخل،ستينسنةرجبمنبقيتالليلتينالأحديوممكةإلىالمدينةمنالحسينخروج

لثمانمكةمنوخرج،القعدةوذاوشوالورمضانشعبانبقيةبمكةفأقام.شعبانمنمضينلثلاث

التروية.يومالثلاثاءيومالحجةذيمنمضين

.يروعولايخدعلا:أي،بالشنانلهيقعقعلافلان:المثلوفي:(قع)مادةفياللسانصاحبقال(1)

.358()5/الطبريتاريخفيالخطبةهذه)2(

.المطبوعمنسقطت)3(

.36(4/)الأثيروابن381()5/الطبريتاريخوالخبر.قتل:المطبوعفيوقعت(4)
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عباسبناللهعبيد()2(بنعمروألهقالبكىلماعقيلبنمسلمأن:جرير)1(ابنذكرهاروايةوفي

لنفسيماواللهإني:قال.بكنزلالذيمثلبهنزلإذايبكيلاتطلبمامثليطلبمنإن:السلمي

إلىالمقبلينلأهليأبكيولكنني،تلفاعينطرفةلهاأحبلمكنتوإن،أرثيالقتلمنومالها،أبكي

أراكواللهإني!اللهعبديا:فقالالأشعثبنمحمدعلىأقبلثم.الحسينوآلللحسينأبكي،الكوفة

فإني،رسالةعنيحسينايبلغلسانيعلىرجلاتبعثأنتستطيع؟خيرعندكفهل،أمانيعنستعجز

ابنإن:لهفتقول،لذلكجزعيمنتراهماوإن،بيتهوأهلهوغداأواليومإليكمخرجقدإلاأراهلا

ارجع:لكيقولوهو،يقتلحتىيمسيأمأيصبحيدريلاأسيرالقومأيديفيوهوإليكبعثنيعقيل

أهلإن.القتلأوبالموتفراقهميتمنىكانالذيأبيكأصحابفإنهمالكوفةأهليغرنكولابأهلك

أنيزيادابنولأعلمنلأفعلنوالله:الأشعثابنفقال.رأيلكاذبوليس،وكذبونيكذبوكقدالكوفة

أمنتك.قد

بن()3(عمروبنأمالكبنيمنالطائيالعباسبنإياسالأشدثبنمحمدفدعا:مخنفأبوقال

ثم-عقيلابنبهأمرهالذيفيهوكتب-الكتابهذافأبلغهحسينافالقاذهب:لهفقال-شاعراوكان-ثمامة

فأخبره،الكوفةمنلياللأربعبزبالةالحسينلقيحتىفخرج.ودارهبأهلهبالقياملهوتكفلراحلةأعطاه

أئمتنا.وفسادأنفسنانحتسباللهعند،نازلحمماكل:الحسينفقال.الرسالةوأبلغه،الخبر

أتراها:الباهليعمروبنمسلملهقال،الماءشربوأراد،القصربابإلىمسلمانتهىولما

أنت؟منويحك:عقيلابنلهفقال.الجحيمنارفيالحميمتذوقحتىأبداتذوقهالاوالله!أبردهاما

بنمسلمأنا،عصيتإذوأطاعوسمع،غششتهإذلإمامهونصح،أنكرتهإذالحقعرفمنأنا:قال

أنت!!باهلةبنياوأغلظكوأقساك،وأفظكأجفاكما!الويللأمك:مسلملهفقال.الباهليعمرو

الجحيم.وناربالحميمأولىوالله

العراقإلىالحسينمخرجصفة

كتابوجاءهأوبينهبينهمالرسلوتكررت،العراقأهلجهةمنالحسينإلىالكتبتواترتلما

والحسين،عقيلبنمسلمقتلمنوقعماذلكغضونفيوقعثم()4(بأهلهعليهبالقدومعقيلبنمسلم

.375(-374)5/تاريخهفي(1)

.33(4/)الأثيروابن374()5/الطبريتاريخمنواستدركته،الأصولمنسقط)2(

.375()5/الطبريتاريخفيوالخبر.طمنسقط)3(

.بمنسقط)4(
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الترويةيوممكةمنخروجهفاتفق،عليهموالقدومإليهمالمسيرعلىعزمقدبل،ذلكمنبشيءيعلملا

ذلك،منعليهأشفقواخروجهالناساستشعرولما.عرفةيومقتلمسلمافإن-واحدبيوممسلممقتلقبل

.12(معهموأخيهلأبيهجرىماوذكروهأمنهوحذروه

استشارني:قال!عباسابنعن،طاووسعن،ميسرةبنإبراهيمعن،عيينةبنسفيانقال!

أترككفلمرأسكفييديلنشبتالناسوبكبييزريأنلولا:فقلت،الخروجفيعليبنالحسين

قال!:.بمكةأقتلأنمنإليأحبوكذاكذامكانفيأقتللأن:قال!أنعليردالذيفكان.تذهب

عنه.نفسيسلىالذيهذافكان

المسيرأجمعلماحسيناأن:سمعانبنعقبةعن،الوالبيكعببنالحارثعن،مخنفأبووروى

أنتمالنافبين،العراقإلىسائرأنكالناسأرجفقدإنه!عمبنيا:فقال!عباسابنأتاهالكوفةإلى

:عباسابنلهفقال!،تعالىاللهشاءإنهذينيوميأحدفيالمسيرأجمعتقدإني:فقال!؟صانع

كانوإن،إليهمفسربلادهموضبطوا،عدوهمونفوا،أميرهمقتلوابعدمادعوكقدكانواإن،أخبرني

والقتال!،للفتنةدعوكإنمافإنهم،بلادهمتجبيوعماله،لهمقاهر،عليهممقيموهو،حياأميرهم

عليك.الناسأشددعوكالذينفيكون،عليكقلوبهمويقلبواالناسإليكيستنفرواأنعليكآمنولا

.يكونماوأنظراللهأستخيرإني:الحسينفقال!

أبناءونحنالقوملهؤلاءتركناماأدريما:لهفقال!الزبيرابنودخل،عندهمنعباسابنفخرج

نفسيحدثتلقدوالله:الحسينفقال!؟تصنعأنتريدماأخبرني!دونهمالأمرهذاوولاةالمهاجرين

أما:الزبيرابنفقال!.اللهوأستخير،عليهمبالقدوموأشرافهابهاشيعتيإليكتبولقد،الكوفةبإتيان

أنهالزبيرابنعلمقد:الحسينقال!عندهمنخرجفلما.عنهاعدلتماشيعتكمثلبها22(ليأكانلو

له.لتخلومنهاخرجتأنيفود،بييعدلوهلمالناسوأن،شيءمعيالأمرمنلهليس

أتصبرإني!عمبنيا:لهفقال!الحسينإلىعباسابنجاءالغدمنأوالعشيمنكانفلما

هذافيأقم،بهمتغترنفلاغدرقومالعراقأهلإن،الهلاكالوجههذافيعليكأتخوفإني،أصبرولا

بهولأبيك،وشعاباحصونابهفإناليمنإلىفسروإلا،عليهماقدمثمعدوهمالعراقأهلينفيحتىالبلد

نأ-ذلكفعلتإذا-أرجوفإني،فيهمدعاتكوبث،إليهمواكتب،معزل!فيالناسعنوكن،شيعة

أزمعتقدولكني،شفيقناصحأنكلأعلمإنيوالله!عمبنيا:الحسينفقال!.تحبمايكون

قتلكماتقتلأنلخائفإنيفوالله،ونسائكبأولادكتسرفلاسائرابدولاكنتفإن:لهفقال!.المسير

)1(

)2(

.بمنسقط

.383()5/الطبريتاريخمنزيادة
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،بالحجازإياهبتخليتكالزبيرابنعينأقررت:عباسابنقالثم.إليهينظرونوولدهونساؤهعثمان

أطعتنيالناسوعليكعلييجتمعحتىوناصيتكبشعركأخذتإذاأنكأعلملوهوإلاإلهلاالذيفوالله

ثم!؟الزبيربنياعينكقرت:فقالالزبيرابنفلقي،عندهمنخرجثم:قال.ذلكلفعلتوأقمت

:قال

واصفريفبيضيالجولكخلابمعمرقبرةمنيالك

فابشريقتيلاليومصيادكتنقريأنشئتماونقري

.والحجاز)2(ويخليكالعراقإلىيخرج()1الحسينهذا:عباسابنقالثم

:قالالأسديسالمبنإسماعيلبنيحيىحدثنا:قالسواربنشبابةعن:واحد)3(غيروقال

،العراقإلىتوجهقدعليبنالحسينأنفبلغه،بمكةكانأنه:عمرابنعنيحدثالشعبيسمعت

:فقال،وكتبطوامير)4(معهوإذا،العراق:قال؟تريدأين:فقال،ليالثلاثمسيرةعلىفلحقه

النبيأتىجبريلإن:حديثامحدثكإني:عمرابنفقال،فأبى،تأتهملا:فقال،وبيعتهمكتبهمهذه

يليهالاوالله،اللهرسولمنبضعةوإنك.الدنيايردولمالآخرةفاختار،والآخرةالدنيابينفخيره!!

عمرابنفاعتنقه:قال.يرجعأنفأبى.لكمخيرهوللذيإلاعنكماللهصرفهاوما،أبدامنكمأحد

قتيل.مناللهأستودعك:وقالوبكى

سمعت:قالمينابنسعيدعن،حيانبنسليمحدثنا،عبيدةأبوحدثنا:)5(معينبنيحيىوقال

هاشمببني،يغلبنيأنإلايخرجتركتهماأدركتهلووالله،قدرهحسينعجل:يقولعمروبناللهعبد

.الزمانذهبفقدملكقدالهاشميرأيتفإذا،يختمهاشموببني،الأمرهذافتح

فاطمة،سلالةمنيكونوالم،كذبةأدعياءالفاطميينأنعلىيدلعمرابنحديثمعوهذا:قلت

الله.شاءإنموضعهفيسنذكرهماعلى،الأئمةمنواحدغيرعليهنصكما

.93()4/الأثيرلابنالكاملفيلماالموافقوهوممنهناوما،"حسين":طفي(1)

وتاريخ93(-38)4/الأثيروابن384(-383)5/الطبريوتاريخ244()صالطوالالأخبارفيالرجزمعالخبر)2(

واحد-قنبرة:ويروى-والقبرة327()صالخلفاءوتاريخ793()3/النبلاءأعلاموسير(135)18/عساكرابن

لهمفصلتخريجوهناك(391)صديوانهملحق.العبدبنلطرفةالرجزهذاوينسب.الطيرمنضربوهو:القبر

دمشق.تاريخمختصرفي

.292()3/النبلاءأعلاموسير،2(120/)4دمشقتاريخفيالخبرينظر)3(

الصحائف.:"الطوامير"(4)

.(125)8/عساكرابنتاريخ()5
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عن،شريكبناللهعبدحدثنا،سفيانحدثنا،الحميديبكرأبوحدثنا:)1(سفيانبنيعقوبوقال

لأن:فقال!؟أخاكوطعنواأباكقتلواقومإلى،تذهبأين:للحسينالزبيرابنقال:قالغالببنبشر

مكة.يعني-بيتستحلأنمنإليأحبوكذاكذابمكانأقتل

:يقوليوسفبنهشامسمعمنأخبرني،اللهعبدبنمصعبعميحدثني:بكاربنالزبيروقال

ألفأأربعينبيعةأتتني:الزبيربناللهلعبدقالأنهالحسينعنيحذثرجلاسمعت:قالمعمرعن

قال!؟أخاكوأخرجواأباكقتلواقومإلىأتخرج:الزبيرابنلهفقال.معيإنهموالعتاقبالطلاقيحلفون

ابنأنالناسبعضوزعم:عميوقال:الزبيرقال.ثقةهو:فقال،الرجلعنمعمرأفسألت:هشام

.هذا)2(قالالذيهوعباس

محمد،بنعليأخبرنا:فقالمبسوطاحسناسياقاهذا-الواقديسعد)3(-كاتببنمحمدساقوقد

بشيربنمحمدعن،)4(الغامدييحيىبنلوطوعن.أبيهعن،المهاجرأبيبنإسماعيلبنيحيىعن

عن،عيسىبنهارونوعن.عميربنالملكعبدعن،الحجاجبنمحمدوعن.وغيرهالهمداني

الشعبي.عن،مجالدعن،زائدةأبيبنزكريابنيحيىوعن.أبيهعن،إسحاقا)5(أبيأبنيونس

فيحديثهمجوامعفكتبت،بطائفةالحديثهذافيأيضأحدثنيقدهؤلاءوغير:سعدبنمحمدقال

.وأرضاهعنهاللهرضيالحسينمقتل

يدعونهإليهيكتبونالكوفةأهلوكان،لهيبايعلمممنحسينكانليزيدمعاويةالناسبايعلما:قالوا

يطلبونالحنفيةبنمحمدإلىقوممنهمفقدم،عليهميأبىذلككل،معاويةخلافةفيإليهمالخروجإلى

إنماالقومإن:الحسينلهفقال،أمرهمعليهيعرضالحسينإلىوجاء.فأبى،معهميخرجأنإليه

منعليههوماعلىحسينفأقام.ودماءناالناسدماءويشيطوا)6(،بناويستطيلوا،بنايأكلواأنيريدون

:فقالالخدريسعيدأبوفجاءه.عنهمالإقامةيجمعومرة،إليهميسيرأنيريدمرة،الهموم

بالكوفةشيعتكممنقومكاتبكقدأنهبلغنيوقد،مشفقعليكموإني،ناصحلكمإني!اللهعبدأبايا

مللتهملقدوالله:بالكوفةيقولأباكسمعتفإني،إليهمتخرجفلا،إليهمالخروجإلىيدعونك

.753(2/)والتاريخالمعرفة(1)

.(41/302)دمشقوتاريخ،(2026/)للأزرقيمكةأخبارفيالخبر(2)

بعدها.فما(437)1/السلميبتحقيق(الصحابةصغارقسم)الكبرىالطبقات)3(

إحسان.ط)2252()5/الأدباءمعجمفانظر،لهجذ"غامد"إلىمنسوبوهو،محرف،"العامري":طفي()4

.(عباس

.المطبوعمنسقطت)5(

.أهدره:دمهالسلطانوأشاط.بطلإذا:"دمهشاط":الزمخشريقال)6(
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والله،الأخيببالسهمفازبهمفازومن،قطوفاءمنهمومايكون،وأبغضونيوملوني،وأبغضتهم

السيف.علىصبرولا،أمرعلىعزمولانياتمالهم

إلىفدعوه،الحسنوفاةبعدالحسينإلىمعهعدةفيالفزارينجبة)1(بنالمسيباوقدم:قال

فينيتهعلىأخياللهيعطيأنلأرجوإني:فقال،أخيكورأيرأيكعلمناقد:وقالوامعاوية()2(خلع

الظالمين.جهادحبيفينيتيعلىيعطينيوأن،الكفحبه

حسينمنيومكموأظن،للفتنةمرصداحسينيكونأنامنلستإني:معاويةإلىمروانوكتب

طويلا.

قوماأنأنبئتوقد،بالوفاءلجديموعهدهيمينهصفقةاللهأعطىمنإن:الحسينإلىمعاويةفكتب

وأخيك،أبيكعلىأفسدواقد،جربتقدمنالعراقوأهل،الشقاقإلىدعوكقدالكوفةأهلمن

بلغكالذيبغيروأناكتابكأتاني:الحسينإليهفكتب.أكدكتكدنيمتىفإنك،الميثاقواذكراللهفاتق

ليأظنوما،خلافاعليكولامحاربةلكأردتوما،اللهإلالهايهديلاوالحسنات،جديرعني

أثرناإن:معاويةفقال.الأمةهذهأمريتكولامنأعظمفتنةأعلموما،جهادكتركفيعذرااللهعند

.أسدا)3(إلااللهعبدبأبي

أدركهاأنيفوددتنزوةرأسكفيأنلأظنإني:عنهبلغهمابعضفيأيضامعاويةإليهوكتب

لك.فأغفرها

فاطمةبنعليبنحسينانظر:لهوقال،بهأوصاهبمافأوصاهيزيددعامعاويةاحتضرفلما:قالوا

شيءمنهيكنفإن،أمرهلكيصلحبهوارفق،رحمهفصل،الناسإلىالناسأحبفإنه،اللهرسولبنت

ستين،سنةرجبمنالنصفليلةمعاويةوتوفي.أخاهوخذلأباهقتلبمناللهيكفيكهأنأرجوفإني

بنالوليدإلى-لؤيبنعامر-العامريأويسبنعمروبناللهعبدمعيزيدفكتب،ليزيد)4(الناسوبايع

بهتبدأمنأولوليكن،قريشبوجوهوابدأ،فبايعهمالناسادعأن:المدينةعلىوهوسفيانأبيبنعتبة

ساعتهمنالوليدفبعث.واستصلاحهبهالرفقأمرهفيإليعهدالمؤمنينأميرفإن،عليبنالحسين

البيعةإلىودعاهما،معاويةبوفاةفأخبرهما،الزبيربناللهوعبدعليبنالحسينإلىالليلنصف

ابنمعهوخرجفخرجالحسينووثب.الناسيصنعماوننظرنصبحأنإلى:فقالا،معاويةبنليزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

الذهبيومشتبه5(15)1/ماكولالابنوالإكمال.سعدابنطبقاتمنوالتصويب،عقبة:إلىالأصولفيتحرف

/1(131).

.بمنسقطحاصرتينبينما

.(هـ44)1/منهينقلالذيسعدابنطبقاتفيكذلكفهو،خطأوهو.شرا:ط،أفيأسدالفظةوقعت

.(013/)18عساكرابنوتاريخممنأثبتناهوما،"يزيد":طفي
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للحسين،أغلظالوليدكانوقد.مروءةولاعزملهحدثماوالله،نعرفالذييزيدهو:وقالاالزبير

لهفقال.أسدا)1(إلااللهعبدبأبيهجناإن:الوليدفقال،رأسهمنفنزعهابعمامتهوأخذالحسينفشتمه

.)2(منافعبدبنيفيمصونبهمضنونلدلمذلكإن:فقال!،اقتله:جلسائهبعضأو-مروان

ليزيد،البيعةعلىفغدوا،الناسوأصبح،مكةإلىليلتهمامنالزبيروابنالحسينوخرج:قالوا

يلفتهالزبيروابن،الحسينعجل:مخرمةبنالمسورفقال،يوجدافلمالزبيروابنالحسينوطلب

ولبس،الحجرالزبيرابنولزم،العباسدارالحسينفنزل!،مكةفقدما.بمكةليخلوويرجيه

يقدمأنعليهويشير،الحسينإلىويروحيغدووكان،أميةبنيعلىالناسيحرضوجعل)3(المعافري

مطيع:بناللهعبدلهوقال.ذلكعنينهاهعباسابنوكان.أبيكوشيعةشيعتكهم:ويقول،العراق

عبيداليتخذناالقومهؤلاءقتلكلئنفوالله،العراقإلىتسرولابنفسكفأمتعنا،وأميوأبيفداؤكإني

وخولا.

،العمرةمنمنصرفينبالأبواء)5(ربيعةأبيبن)4(عياشبناللهوعبدعمربناللهعبدولقيهما:قالوا

اجتمعفإن،وتنظرا،الناسفيهمايدخلصالحفيفدخلتمارجعتماإلااللهأذكركما:عمرابنلهمافقال

ع!حواللهرسولفإن،تخرجلا:لهوقال.تريدانالذيكانعليه)6(افترقوإن،تشذافلمعليهالناس

وبكىواعتنقه-الدنيايعني-تنالهاولامنهبضعةوإنك،الآخرةفاختاروالاخرةالدنيابيناللهخيره

،عبرةوأخيهأبيهفيرأىلقدولعمري،بالخروجعليبنحسينغلبنا:يقولعمرابنفكان.وودعه

مادخلصالحفييدخلوأن،ماعاشيتحركلاأنلهينبغيماكانلهم)7(الناسوخذلانالفتنةمنفرأى

خير.الجماعةفإن،الناسفيه

هذا،لوجهكلكارةإني:فقال،وشيعتيالعراق:فقال؟فاطمةبنياتريدوأين:عباسابنلهوقال

بنفسك.تغررأناللهأذكرك!؟لهموملالةسخطةتركهمحتىأخاكوطعنواأباكقتلواقومإلىتخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

خطأ.،"شرأ":ط،أفي

سعد.ابنمننقلاأيضا592()3/النبلاءأعلاموسير(013/)18عساكرابنتاريخفيوالخبر

اليمن.معافرقبيلةإلىتنسبثياب:"المعافري"

ربيعةأبيبنعباسبناللهعبد131()8/عساكرابنتاريخوفي.ربيعةأبيوابنعباسبناللهعبد:ط،أفي

.692()3/النبلاءأعلاموسيربمنأثبتناهماوالصواب.تصحيفوكلاهما

البلدانمعجمالجبلهذاإلىتنسببلدةوهناك،المدينةمنمكةإلىللمصعدالطريقيمينعلىجبل:"الأبواء"

/1()97.

وسير(131)18/عساكرابنبتاريخالذيوهو444()1/سعدابنوطبقاتممنأثبتناهوما،"افترقوا":طفي

.692()3/النبلاءأعلام

تقدمت.التيالمصادرفيكماأثبتناهوما،"لهما":طفي
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والزم،نفسكفياللهاتق:لهوقلت،الخروجعلىالحسينغلبني:الخدريسعيدأبووقال

إمامك.علىتخرجولا،بيتك

،يخرجلاأناللهفناشدته،)1(بمللفأدركته،عليبنالحسينخروجبلغني:الليثيواقدأبووقال

أرجع.لا:فقال.نفسهيقتلخرجإنما،خروجوجهغيرفييخرجفإنه

فوالله،ببعضبعضهمالناستضربولا،اللهاتق:فقلتحسينأكلمت:اللهعبدبنجابروقال

فعصاني..ماصنعتمماحمدتم

له.خيرالكانيخرجلمحسيناأنلو:المسيببنسعيدوقال

ولكن،إليهميخرجولاالعراقأهليعرفأنلحسينينبغيكانقد:الرحمنعبدبنسلمةأبووقال

الزبير.ابنذلكعلىشجعه

فإنهمبهمالحق:الزبيرابنوبقولالعراقأهلبكتبتغترأنإياك:مخرمةبنالمسورإليهوكتب

.)2(
يوافوكحتىالإبلاباطإليكفسيضربونحاجةإليكبهمكانتإنفإنهم،الحرمتبرحإياك،لاصروك

ذلك.فياللهأستخير:وقالخيرافجزاه.وعدةقوةفيفتخرج

الجماعة،ولزومبالطاعةوتأمره،يصنعأنمايريدعليهتعظمالرحمنعبدبنتعمرةإليهوكتبت

لمج!اللهرسولسمعتإنها:تقولعائشةلسمعتأشهد:وتقولمصرعهإلىيساقإنمايفعللمإنأنهوتخبره

)3(.ه
ومصى.مصرعيمنإذاليبدفلا:قالكتابهاقرأفلما."بابلبأرضالحسينيقتل":يقول

أهلصنعمارأيتقد!عمبنيا:لهفقال،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبووأتاه

،ينصركأنوعدكقدمنفيقاتلك،الدنياعبيدوهم،إليهمتسيرأنتريدوأنت،وأخيكبأبيكالعراق

،-خيراعمبنيا-اللهجزاك:فقال.نفسكفياللهفأذكرك،ينصرهممنإليهأحبأنتمنويخذلك

الله.عنداللهعبدأبانحتسب،راجعونإليهوإناللهإنا:بكرأبوفقال.يكنأمرمناللهيقضمهما

إليهفكتب.إليهميشخصأناللهويناشده،)4(الكوفةأهليحذرهكتاباجعفربناللهعبدإليهوكتب

حتىأحدابهابمخبرولست،لهماضوأنابأمرأمرنيع!ي!اللهرسولورأيت،رؤيارأيتإني:الحسين

عملي.ألاقي

)1(

)2(

)3(

)4(

والمدينة.مكةبينموضع:"ملل"

132()18/عساكرابنوتاريخسعدابنطبقاتفيولام،بفيوليست،"عباسابنلهوقال":طفيهذابعد

نثبتها.لملذلك،(174)6/الكمالوتهذيب

.(541)7/مختصره،عساكرابنأخرجه

.(184)6/الكمالوتهذيب،منهينقلالذي(1474/)سعدابنوطبقاتممنهناوما،"العراق":طفي
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يصرفكوأن،رشدكيلهمكأناللهأسألإني:الحرميننائبالعاصبنسعيدبنعمروإليهوكتب

نإفإنك،الشقاقمنباللهأعيذكوإني،العراقإلىالشخوصعلىعزمتقدأنكبلغني،يرديكعما

بريبكتابكأردتكنتإن:الحسينإليهفكتب.والصلةوالبرالأمانعنديفلك،إليفأقبلخائفاكنت

منإننيوقالصالحاوعملاللهإلىدعامننشاققلموإنا،والآخرةالدنيافيخيرافجزيتوصلتي

الدنيافيمخافةاللهفنسأل،الدنيافييخفهلممنباللهيؤمنولم،اللهأمانالأمانوخير،المسلمين

.عندهالقيامةيومأمانالناتوجب

رجالجاءهقدوأحسبه،مكةإلىالحسينبخروجيخبرهعباسابنإلىمعاويةبنيزيدوكتب:قالوا

القرابة،راسخقطعفقدفعلقدكانفإن،وتجربةخبرمنهموعندك،الخلافةفمنوهالمشرقأهلمن

بمكةمنوإلىإليهالأبياتبهذهوكتب.الفرقةفيالسعيعنفاكففه،إليهوالمنظوربيتكأهلكبيروأنت

قريش:منوالمدينة

قحم)1(سيرهافيعذافرةعلىلطيتهالغاديالراكبأيهايا

والرحماللهحسينوبينبينيبهاالمزارنأيعلىقريشاأبلغ

الذممبهتوفئوماالإلهعهدأنشدهالبيتبفناءوموقف

كرمبرةحصانلعمريأمبأمكمفخراقومكمعنيتم

علمواقدالناسوخيرالرسولبنتأحدفضلهايدانيلاالتيهي

قسمفضلهافيلهمقومكممنوغيركمفضللكموفضلها

فينتظمأحيانايصدقوالظنكعالمهظناأولأعلمإني

والرخم)2(العقبانتهاداكمقتلئبهاماتدعونيترككمسوفأن

واعتصمواالسلمبحبالومسكواسكنتإذالحربتشبوالاياقومنا

الأممبهابادتوقدالقرونمنقبلكمكانقدمنالحربجربقد

)4(القدمبهزلتبذخذيفرببذخا)3(تهلكوالاقومكمفأنصفوا

أدعولست،تكرههلأمرالحسينخروجيكونلاأنلأرجوإني:عباسابنإليهفكتب:قال

وقالطويلافكلمهالحسينعلىعباسابنودخل.الثائرةبهوتطفأالألفةبهتجتمعماكلفيلهالنصيحة

وتقحم.وجرأةإقدام:"قحم".القويةالصلبةالناقة:"العذافرة".النيةأوالجهة:"الطية"(1)

خلقة.النسرشكلعلىأبقعطائر:رخمةجمع:"الرخم")2(

وفخر.وتكبرتطاول:فلانوتبذخ،الكبر:"البذح")3(

سنةحوادثفي2(20)8/تاريخهفيالأبياتالطبريأوردوقد(134)18/عساكرابنتاريخفيوالأبياتالخبر)4(

هـ.أ96
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ينقضيحتىفأقمفاعلابدلاكنتوإن،العراقتأتلا،مضيعةبحالغداتهلكأناللهأنشدك:له

نأإلاالحسينفأبى.الحجةذيعشرفيوذلك،رأيكترىثميصدرونماوتعلمالناسوتلقىالموسم

عثمانقتلكماوبناتكنسائكبينغداستقتللأظنكاإنيوالله:عباسابنلهفقال،العراقإلىيمضي

فقال.راجعونإليهوإناللهفإنا،عثمانبهيقادالذيأنتتكونأنلأخاف(12إنيوالله،وبناتهنسائهبين

لنشبتوبكبيذلكيزريأنلولا:عباسابنلهفقال.كبرتقدشيخإنك!العباسأبا:الحسينله

الحسين:فقال.مانعكذلكإخاللاولكن،لفعلتأقمت2(تناصيناإذاأناأعلمولو،رأسكفييدي

:وقالعباسابنفبكى:قال.)3(مكة-يعنيبيتستحلأنمنإليأحبوكذاكذابمكانأقتللأن

عنه.نفسيسلىالذيوذلك،بذلكالزبيرابنعينأقررت

أتىقدالزبيربنيا:قالرآهفلما،البابعلىالزبيروابنمغضبوهوعنهعباسابنخرجثم:قال

:قالثم،والحجازويترككخارجاللهعبدأبوهذا،عينكقرت،أحببتما

واصفريفبيضيالجولكخلابمعمرقنبرةمنلكيا

تنقري)4(أنشئتماونقري

رجلاعشرتسعةوهم،المطلبعبدبنيمنمعهخفمنعليهيقدمالمدينةإلىالحسينوبعث:قال

نأفأعلمه،بمكةحسينافأدرك،الحنفيةبنمحمدوتبعهم،ونسائهوبناتهإخوانهمنوصبيانونساء

أحدايبعثفلمولدهالحنفيةبنمحمدفحبس،يقبلأنالحسينفأبى،هذايومهبرأيلهليسالخروج

فقال؟!فيهأصابموضععنبولدكترغب:وقالمحمدعلىنفسهفيالحسينوجلأه(حتىمنهم

منهم.عندناأعظممصيبتككانتوإن؟معكويصابواتصابأنإلىحاجتيوما:محمد

أهلفيإليهممتوجهافخرج،إليهميدعونهوالكتبالرسلالحسينإلىالعراقأهلوبعث:قالوا

فكتب8(لحستينسنةأالحجةذيعشرفيالإثنينيوموذلك،الكوفه"7(أهلمن6(شيخأوستينبيته

وفاطمة،فاطمةبنالحسينوهو،إليكتوجهقدعليبنالحسينفإن:بعدأما:زيادابنإلىمروان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.بفيليسحاصرتينبينما

تباصينا.:طفيووقعت.الآخربناصيةمناكلأخذ:"تناصينا"

وتهذيب،المصنفمنهينقلالذي455()1/سعدابنوطبقاتممنهناوما"بيوتستحلبمكةأقتلأن":طفي

.(142)6/الكمال

.صفحاتقبلتخريجهتقدم

.وحزنغضب:"وجد"

.(422)6/الكمالوتهذيب(451)1/سعدابنوطبقاتممنهناوماخطأ،"شخصا":طفي

.(422)6/الكمالوتهذيبسعدابنطبقاتفيولامفيوليحست"صحبته":طفيهذابعد

.طفيليس
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يسدهلامانفسكعلىتهيجأنفإياك،الحسينمنإليناأحباللهيسلمهأحدماوتالله،!ي!اللهرسولبنت

:العاصبنسعيدبنعمروإليهوكتب.والسلام.الدهرآخرذكرهتدعولا،العامةتنساهولا،شيء

العبيد.يستردتىكماتستردتىعبداتكونأوتعتقمثلهاوفي،الحسينإليكتوجهفقد:بعدأما

قدإنه:زيادابنإلىيزيدكتب:قالأبيهعن،الضحاكبنمحمدحدثني:بكاربنالزبيروقال

،البلدانبينمنوبلدك،الأزمانبينمنزمانكبهابتليوقد،الكوفةإلىسارقدحسيناأنبلغني

وبعث،زيادابنفقتله.وتعبدالعبيدتردتىكماعبداتعودأوتعتقوعندها،العمالبينمنبهأنتوابتليت

إليه.برأسه

سيأتي.كما،الشامإلىالحسينبرأسيبعثلمأنهوالصحيح:قلت

المناظرفضع،العرا!تىنحوتوجهقدالحسينأنبلغنيقد:زيادابنإلىكتبيزيدأن:روايةوفيأ

واكتب،قاتلكمنإلاتقاتللاأنغير،التهمةعلىوخذ،الظنةعلىواحبس،واحترس،والمسالح

.()1(والسلام.خبرمنيحدثماكلفيإلي

الكوفةإلىمكةمنالخروجالحسينأرادلما:قالالضحاكبنمحمدوحدثني:بكاربنالزبيرقال

:وقالالحرامالمسجدببابمر

يزيدادعيتولامغيرا-الصبفلقفيالسوامذعرتلا

أحيدا)2(أنيرصدننيوالمناياضيماالموتمخافةأعطييوم

بناللهعبدعن،الأسديحرملةبنعديعن:)3(حيةأبيبنيحيىجنابأبوقال:مخنفأبووقال

يومفدخلنا،مكةفقدمنا،الكوفةمنحاجينخرجنا:قالاالأسديينالمشمعلبن)4(والمذريسليم

ابنفسمعنا،والبابالحجربينفيماالضحىارتفاععندقائمينالزبيروابنبالحسيننحنفإذا،التروية

لكونصحناوساعدناكفآزرناك،الأمرهذافوليتأقمتتقيمأنشئتإن:للحسينيقولوهوالزبير

ذلكأناأكونأنأحبفما،حرمتهايستحلكبشالهاأنحدثنيأبيإن:الحسينفقال.وبايعناك

هذاأريدوما:فقال.تعصىولافتطاعالأمرأناوولنيشئتإنفأقم:الزبيرابنلهفقال.الكبش

إلىمتوجهينرائحين)5(الناسدعاءسمعناحتىيتناجيانزالافما،دونناكلامهماأخفياإنهماثم.أيضا

.بفيليستالروايةهذه()1

والأغاني)5/342(الطبريتاريخفيوهما.متمثلاالحسينقالهماوقد،الحميريمفرغبنليزيدالبيتان)2(

.(127/)18عساكرابنوتاريخ(287-288/)18

خيثمة.:إلىطفيتحرفت)3(

.المنذر:طفي(4)

.385()5/الطبريوعندمفيوهي،طمنسقطت)5(
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منوحل،شعرهمنوقصر،والمروةالصفاوبينبالبيتالحسينفطاف:قالا.الظهيرةعندمنى

.(منى)1إلىالناسمعنحنوتوجهنا،الكوفةنحوتوجهثم،عمرته

منالحسينخرجلما:قالسمعانبنعقبةعن،الوالبيكعببنالحارثحدثني:مخنفأبووقال

،انصرف:لهفقالوا،سعيدبنيحيىأخوه-عليهممكةنائبيعني-سعيدبنعمرورسلاعترضهمكة

وأصحابهحسيناإنثم.والعصيبالسياطوتضاربوا،الفريقانوتدافع،ومضىعليهفأبى!؟تريدأين

أتخرج،اللهتتقيألا!حسينيا:فنادوه،ذلكوجههعلىالحسينومضى،قوياامتناعامنهمامتنعوا

ولكئمعملىلىا:)2(تعالىاللهقولالحسينفتأول؟!الكلمةاجتماعبعدالأمةبينوتفرقالجماعةمن

.(14:يونرأ!تغملونممابرىمووأنااغملممابرئونأنتصعملكم

نائبالحميري)4(ريسانبنبحيربهابعثقدعيرابهافلقي،)3(بالتنعيممرالحسينإنثم:قال

أصحابواستأجر،بهاوانطلقالحسينفأخذها،كثيرةوحللورشأعليها،معاويةبنيزيدإلىاليمن

أجرتهم.إليهمودفع،الكوفةإلى،)د(عليهاالجمال

له:وقالعليهفسلم،الطريقفيالحسينلقي()آالفرزدقأن:الأولبإسنادهمخنفأبوساقثم

الناسقلوب:لهفقال،وراءه)7(الناسأمرعنالحسينفسأله.تحبفيماوأملكسؤلكاللهأعطاك

دله،صدقت:لهفقال.يشاءمايفعلوالله،السماءمنيثزلوالقضاء،أميةبنيمعوسيوفهم،معك

علىاللهفنحمدنحببماالقضاءنزلإن،شأنفيربنايوموكل،مايشاءيفعل،بعدومنقبلمنالأمر

نيتهالحقكانمنيعتد)8(فلمالرجاءدونالقضاءحالوإن،الشكرأداءعلىالمستعانوهو،نعمائه

.افترقا)9(ثم.عليكمالسلام:وقالراحلتهالحسينحركثم.سريرتهوالتقوى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.385(-384)5/الطبريتاريخ

.385()5/الطبريتاريخفيلماالموافقوهوممنأثبتناهوما،"تعالىاللهقول"بدل"الآيةهذه":طفي

المكيونمنهيحرم،المدينةطريقعلىوسقاياعائشةمسجدحولمساجدفيه،الحلفيبمكةموضع:"التنعيم"

.(94)2/البلدانمعجم.بالعمرة

لمامطابقوهو،الصوابهوأثبتناهوما،تصحيفوكلاهماريانبنبحير:بوفي،زيادبنبجير:ط،أفي

.وغيره(1/47)للذهبيالنسبةومشتبه385()5/الطبريتاريخفي

.بمنسقطحاصرتينبينما

.المشهورالشاعز،غالبابنهو

.الطبريلسياقالموافقوهو،ممنأثبتناهوما،"وما":طفيهذابعد

.الطبريوتاريخممنأثبتناهوما"يتعد":طفي

.386()5/الطبريتاريخ
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حججت:قالأبيهعن،الفرزدقبن)1(لبطةعن،الحكمبنعوانةعن:الكلبيبنهشاموقال

الحسينلقيتإذ-ستينسنةوذلك-الحجأيامفيالحرمدخلتحينبعيرهابهاأسوقأنافبينما،بأمي

الحج؟عنأعجلكما!اللهرسولبنياوأميبأبي:لهفقلت،وأتراسهأسيافهمعهمكةمنخارجا

،الناسعنفسألني،العراقمنامرؤ:فقلت؟أنتممن:سألنيثم.لأخذتأعجللملو:فقال

.تقدممانحووذكر.أميةبنيمعوالسيوف،معكالقلوب:لهفقلت

اللسانثقيلهووإذا:قال.بهافأخبرني،المناسكوعنأشياءعنالحسينوسألت:الفرزدققال

حسنة،وهيئة،الحرمفيمضروب)3(فسطاطفإذامضيتثم:قال.بالعراقأصابهكانبرساممن
)2(

فإن؟اتبعتهفهلا:فقال،الحسينلقيتأنيفأخبرته،فسألني،العاصبنعمروبناللهلعبدهوفإذا

ووقع،بهيلحقأنوهمالفرزدقفندم.أصحابهفيولافيهيجوزولا،السلاحفيه)4(يحيكلاالحسين

ابنلعنقتلأنهبلغهفلما.بهاللحاقعنذلكفصدنيوقتلهمالأنبياءذكرتثم،عمروابنمقالةقلبهفي

ويظهر.الأمرهذايبلغحتىالصغيرولاالنخلةولاالشجرةتبلغلاوالله:يقولعمروابنوكان،عمرو

غيروقيل.بهيقتلأنيقدرلمالذيالسلاح:أي،السلاحفيهيحيكلا:بقولهعمروابنأرادوإنما

.)5(بالفرزدقالهزلأراد:وقيل،ذلك

.عرقذاتنزلحتى،شيءعلىيلويلاالحسينسارثم:قالوا

خرجنالما:قالعليبنالحسينبنعليعن،الوالبيكعببنالحارثفحدثني:مخنفأبوقال

لماباللهأسألكفإني،بعدأما:ومحمدعون:)6(ابنيهمعالحسينإلىجعفربناللهعبدكتبمكةمن

هلاككفيهيكونأنلهتوجهتالذيالوجهمنعليكمشفقفإني،هذاكتابيفيتنظرحتىانصرفت

المؤمنين،ورجاء،المهتدينعلمفإنك،الإسلامنورطفئاليومهلكتإن،بيتكأهلواستئصال

.والسلام،كتابيأثرفيفإنيبالسيرتعجلفلا

لهتجعلكتابأالحسينإلىاكتب:لهفقال-مكةنائب-سعيدبنعمروإلىجعفربناللهعبدنهضثم

فيرجع.ذلكإلىيطمئنلعلهالرجوعوتسأله،كتابكفيلهوتوثق،والصلةالبرفيهوتمنيه،الأمانفيه

سعيدبنعمرولسانعلىجعفرابنفكتب.أختمهحتىبهوائتنيماشئتعنياكتب:عمرولهفقال

لبيطة.:إلىبوفي،ليطة:إلىطفيتحرف(1)

بالرئة.المحيطالغشاءفيالتهابوهو،الجنبذات:"البرسام"2()

الشعر.منكبيربيت:"الفسطاط")3(

يؤثر.:"يحيك"(4)

.(2673/)والتاريخالمعرفةفيوأيضأ387(-386)5/الطبريتاريخفيالخبر(5)

خطأ.،ابنه:طفي)6(
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معيابعث:سعيدبنلعمرواللهعبدوقال!،بخاتمهفختمهعمروإلىبالكتابجاءثم،اللهعبدأرادما

وقال!:يرجعأنفأبى،الكتابعليهفقرا،الحسينلحقاحتىفانصرفا،يحيىأخاهمعهفبعث،أخاك

فقال!:؟الرؤياتلكوما:فقالا،لهماضوأنابأمرأمرنيوقدالمنامفيع!يالهاللهرسول!رأيتإني

.وجل)1(عزربيألقىحتىأحدابهاأحدثلا

،)2(الرمةبطنمنالحاجربلغإذاحتىأقبلالحسينأن:قيسبنمحمدوحدثني:مخنفأبوقال!

من،الرحيمالرحمناللهبسم:إليهممعهوكتب،الكوفةأهلإلىالصيداويمسهربنقيسبعث

إلاإلهلاالذياللهإليكمأحمدفإني،عليكمسلام،والمسلمينالمؤمنينمنإخوانهإلىعليبنالحسين

نصرناعلىملئكمواجتماع،رأيكمبحسنفيهيخبرنيجاءنيعقيلبنمسلمكتابفإن،بعدأما،هو

إليكمشخصتوقد،الأجرأعظمذلكعلىيثيبكموأن،الصنيعلنايحسنأناللهفنسأل!،بحقناوالطلب

أمركمفأكيسوا)3(رسوليعليكمقدمفإذا،الترويةيومالحجةذيمنمضينلثمانالثلاثاءيوممكةمن

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام،تعالىاللهشاءإنهذهأياميفيعليكمقادمفإني،وجدوا

فإن،بعدأما:ومضمونه،ليلةوعشرينبسبعيقتلأنقبلإليهوصلقدمسلمكتابوكان:قال!

عليك.والسلام،هذاكتابيتقرأحينفأقبل،معكالكوفةأهلجميعوإن،أهلهيكذبلاالرائد

أخذهالقادسيةإلىانتهىإذاحتى،الكوفةإلىالحسينبكتابالصيداويمسهربنقيسوأقبل:قال!

فسبالقصرأعلىإلىاصعد:زيادابنلهفقال!،زيادبناللهعبيدإلىبهفبعث،نميربنالحصين

خيرعليبنالحسينهذاإن!الناسأيها:قال!ثمعليهوأثنىاللهفحمد،فصعد.الكذابابنالكذاب

الرمة،بطنمنبالحاجرفارقتهوقد،إليكمرسولهوأنا!اللهرسول!بنتفاطمةابنوهو،اللهخلق

ابنبهفأمر.والحسينلعليئواستغفر،وأباهزيادبناللهعبيدلعنثم.وأطيعوالهواسمعوافأجيبوه

إليهفقام.رمقبقيةفيهوبقيعظامهتكسرتبل:ويقال!،فتقطعالقصررأسمنفألقي،زياد

يشبهرجلإنه:وقيل-الألممنإراحتهأردتإنما:وقال!فذبحهالبجليعميربنالملكعبد

أخوبقطربناللهعبدهوإنماالحسينبكتابقدمالذيأن:روايةوفي.بهوليسعميربنالملكعبد

.)4(أعلموالله.القصرأعلىمنفألقي،الرضاعةمنالحسين

وقع.ماأخبارمنبشيءيعلمولاالكوفةنحويسيرالحسينأقبلثم

.388(-387)5/الطبريتاريخ(1)

بنجد.واد-ويخففالميمبتشديد-والرمة.خطأوهوالرمةذيبطن:طفيوقع)2(

.كمشوافا:الطبريتاهـيخوفيفاكتموا:طفيووقعت،م،ب،أفيكذا)3(

.593(-493)5/الطبريتاريخ()4
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يمرلاالحسينوكان:قالالمزنيمصعببنبكرعن،الأنصاريعليأبيعن:مخنفأبوقال

.اتبعوهإلاالعربمياهمنبماء

بنوالمذري)1(سليمبناللهعبدعن،حرملةبنعديعن،جنابأبيعن:مخنفأبوقال

برجلمروقدفأدركناه،بالحسيناللحاقإلاهمةلنايكنلمحجناقضينالما:قالاالأسديينالمشمعل

،الناسأخبارعنفسألناه،الرجلذلكفجئنا،تركثمويسألهيكلمهأنالحسينفهم،أسدبنيمن

فيبأرجلهمايجرانورأيتهما،عروةبنوهانىءعقيلبنمسلمقتلحتىالكوفةمنأخرجلموالله:فقال

الله:لهفقلنا.مرارا،راجعونإليهوإناللهإنا:يقولفجعل،فأخبرناهالحسينفلحقنا:قالا.السوق

والله:أصحابهبعضلهوقال.لكاللهخار:قلنا.بعدهماالعيشفيخيرلا:فقال.نفسكفيالله

.)2(أسرعإليكالناسلكانالكوفةقدمتولو،عقيلبنمسلممثلأنتما

بنعقيلبنوذلكعندوثبعقيلبنمسلمبمقتلالحسينأصحابسمعلما:غيرهماوقال

أخونا.ذاقمانذوقأوثأرناندركحنىنرجعلاواللهلا:وقالواطالبأبي

خرجأنبعدالكوفةأهلإلىبكتابهبعثهالذيمقتلأيضأبلغهبزرود)3(كانإذاحتى،الحسينفسار

حرجغيرمنفلينصرفالانصرافمنكمأحبفمن،شيعتناخذلتناقد:فقال،حاجرإلىووصلمكةمن

أصحابهفيبقيحتىوشمالايميناسبا)4(أياديعنهالناسفتفرق:قال.ذماممناعليهوليس،عليه

قدبلدايأتيلأنهاتبعوهإنماالأعرابمناتبعهمنأنظنلأنهذلكفعلوإنما.مكةمنأمعهجاؤواالذين

لهمبينإذاأنهعلموقد،يقدمونماعلىيعلمونوهمإلامعهيسيرواأنفكره،أهلهاطاعةلهاستقامت

.،)د(معهالموتفيمواساتهيريدمنإلايصحبهلمالأمر

فنزل،العقبةببطنمرحتىسارثم.منهويكثرواالماءمنيستقواأنفتيانهأمرالسحركانفلما:قال

بها.

:قالالرشكيزيدعن،سليمانبنجعفرحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:سعدبنمحمدوقال

هذه:قالوا؟هذهلمن:فقلت،الأرضمنبفلاةمضروبةأخبيةرأيتأ:قالالحسينشافهمنحدثني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المنذر:طفي

.893()5/الطبريتاريخ

.(913)3/البلدانمعجم.الكوفةمنالحاجبطريقوالخزيميةالثعلبيةبينرمليةمنطقة:زرود

مذاهبفيسبأأهلتفرقكماسلكوهاالتيطرقهمفرقتهمأي:الفرقةفيالعربضربتهمثل:"سباأياديتفرقوا"

.مهموزاأصلهكانوإن،الهمزفيهفاستثقلواكلامهمفيكثرلأنهالموضعهذافيسبالاتهمزوالعرب.شتى

.(سبأ)مادة:اللسان

.993(-893)5/الطبريتاريخفيوالخبر.بمنسقطحاصرتينبينما
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بأبيقلت:قال،ولحيتهخذيهعلىتسيلوالدموعالقرانيقرأشيخفإذا،فأتيته:،)1(قال،لحسين

الكوفةأهلكتبهذه:فقال؟!أحدبهاليسالتيوالفلاةالبلادهذهأنزلكما،اللهرسولبنياوأمي

يذلهممنعليهماللهفيسلط،انتهكوهاإلاحرمةللهيدعوالمذلكفعلوافإذا،قاتليإلاأراهمولا،إلي

عن،ديناربنالحسنعن،محمدبنعليوأخبرنا.مقنعتها)2(:يعني-الأمةفرممنأذليكونواحتى

بنعليوحدثنا.السبتفيإسرائيلبنواعتدتكماعليلتعتدنوالله:الحسينقال:قالقرةبنمعاوية

العلقةهذهيستخرجواحتىيدعونيلاوالله:الحسينقال:قالالضبعيسليمانبنجعفرعن،محمد

يومبنينوى)3(فقتل.الأمةفرممنأذليكونواحتىيذلهممنعليهماللهسلطذلكفعلوافإذا،جوفيمن

وستين.إحدىسنةعاشوراء

عن،)4(خراشبنشهابحدثنا،سفيانحدثنا،الحميديبكرأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

قتاليريدونآلافأربعةوكانوااالحسينإلىزيادابنبعثهمالذينالجيشفيكنت:قالقومهمنرجل

واللحية،الرأسأسودفرأيته،حسينافلقيت،)3(الحسينقتالإلىوصرفهم،زيادابنفعينهم،الديلم

سللةفيكمباتتلقد:فقال-غنةفيهوكانت-السلاموعليك:فقال.اللهعبدأباعليكالسلام:لهفقلت

قال.غنةفيهوكانت:فأعجبهعليبنزيدبهفحدثت:شهابقال.6(سراقاكايعني-الليلةمنذ

.)7(الحسينيينفيوهي:عيينةبنسفيان

:فقاليديهرفععليبنالحسينالخيلصبحتلما:قالالكاهليخالدأبيعن:مخنفأبوقال

هممنفكم،وعدةثقةبينزلأمركلمنليوأنت،شدةكلفيورجائي،كربكلفيثقتيأنتاللهم

وشكوتهبكفأنزلته،العدوفيهويشمت،الصديقفيهويخذل،الحيلةفيهوتقل،الفؤادفيهيضعف

كلوصاحب،نعمةكلولي)8(فأنت،وكفيتنيهوكشفتهففرجته،سواكعمنإليكفيهرغبة،إليك

.)9(غايةكلومنتهى،حسنة

.ب،أمنسقطحاصرتينبينما()1

هو(الأمةفرممنأذلتكونواحتى):441()3/الأثيرلابنالنهايةوفي.رأسهاالمرأةبهماتغطي:"المقنعة")2(

الحيض.خرقةهو:وقيل.ليضيقفرجهاالمرأةبهماتعالج

.كربلاءمنها،الكوفةبسوادناحية:"نينوى")3(

.حرشان:إلىأوفيحراش:إلىوالتاريخوالمعرفةطفيتحرف()4

والتاريخ.المعرفةمنآلافلفظةسقطتكما،بمنسقطحاصرتينبينما)5(

تحريف.سرافا:طفي)6(

.325()3/والتاريخالمعرفة)7(

دمشق.تاريخفيولا،(423)5/الطبريتاريخفيولامفيوليست"لي":طفيهذابعد)8(

.(421)18/عساكرابنتاريخ)9(
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مشيختهبعضعن،أ(معشرأبيعن،محمدبنحجاجحدثني:سلامبنالقاسمعبيدأبووقال

.وبلاءكرب:قال.كربلاء:قالوا؟الأرضهذهاسمما:كربلاءنزلواحينالحسينقال:قال

ثلاثإحدىلياخترعمر!يا:الحسينلهفقال،لقتالهمسعدبنعمرزيادبناللهعبيدوبعث

فيفيحكميدهفييديفأضعأيزيدإلىفسيرنيهذهأبيتفإن،جئتكماأرجعتتركنيأنإما:خصال

يسيرهأنفهم،بذلكزيادابنإلىفأرسل.أموتحتىفأقاتلهمالتركإلىفسيرنيهذهأبيتفإن،رأىما

بذلك،الحسينإلىفأرسل.حكمكعلىينزلأنإلا،لا:الجوشنذيبنشمرفقال،)2(يزيدإلى

نإ:لهوقالالجوشنذيبنشمرزيادابنفأرسل،قتالهعنعمروأبطأ.أفعللاوالله:الحسينفقال

أعيانمنرجلاثلاثينمنقريبعمرمعوكان.الإمرةوليتكفقد،مكانهوكنفاقتلهوإلافقاتلعمرتقدم

!؟شيئامنهاتقبلوافلاخصالثلاث!ي!اللهرسولبنتابنعليكميعرض:لهفقالوا،الكوفةأهل

.معه)3(يقاتلونالحسينمعفتحولوا

-ذاكأدركت:قالحصينعن،العوامبنعبادحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا:زرعةأبووقال

رجلورماه،برودجبةوعليهالحسينفرأيت:قالعبيدةبنسعدفحدثني:قال-الحسينمقتليعني

.)4(بجبتهمعلقاالسهمإلىفنظرت،بسهمالطهويخالدبنعمرولهيقال

،العوامبنعبادحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،الرازيعماربنمحمدحدثنا:جريرابنوقال

...عقيلبهمسلمإليهمفبعث.ألفمئةمعكإن:الكوفةأهلإليهبعثالحسينأن:حصينحدثنا

.تقدمكمامسلممقتلقصةفذكر

طريقإلىواقصةبينمايأخذواأنالناسأمرزيادابنأن:يسافبنهلالفحدثني:حصينقال

حتى،بشيءيشعرولاالحسينوأقبل،يخرجأحداولايلجأحدايدعونفلا،البصرةطريقإلىالشام

.تخرجولاتلجأنتستطيعلاأنكغير،ندريلاوالله:فقالوا،الناسعنفسألهم،الأعرابأتى

:قال.والإسلاماللهيناشدهمفنزل،بكربلاءالخيولفتلقته،معاويةبنيزيدنحويسيرفانطلق:قال

والإسلاماللهفناشدهم،نميربنوحصينالجوشنذيبنوشمرسعدبنعمرزيادابنإليهبعثوكان

.زيادابنحكمعلىتنزلأنإلا،لا:لهفقالوا،يدهفييدهفيضع،يزيدالمؤمنينأميرإلىيسيروهأن

قالالحسينيقولماسمعفلما،خيلعلىالنهشليثمالحنظلييزيدبنالحرمعهممنجملةفيوكان

.31(1)3/النبلاءأعلامسيرفيوالخبر.مسعود:إلىبوفيمسعر:إلىأفيمعشرلفظةتحرفت(1)

.أمنسقطحاصرتينبينما)2(

.(541/)18عساكرابنتاريخ)3(

.626(/1)الدمشقيزرعةأبي!ار!خ(4)
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نألكمحلماوالديلمالتركهذاسألتكملووالله؟!عليكميعرضونماهؤلاءمنتقبلونألا:لهم

جاءأنهفظنوا،وأصحابهالحسينإلىوانطلقفرسهوجهالحرفضرب،زيادابنحكمإلافأبوا.تردوهم

ثم،رجلينمنهمفقتلزيادابنأصحابعلىكرثم،عليهموسلمترسهقلبمنهمدنافلما،ليقاتلهم

.)1(اللهرحمهقتل

)2(مخرمةأبيابنإليهوخرج،معهفأقبل،حاجاوكانالحسينلقيالبجليالقينبنزهيرأنوذكر

رأيتهما.وقد:الحصينقالأ-السلميومعنالحجاجبنعمرووهما-آخرانورجلانالمرادي

فلما،برودمنجبةوعليها)4(إليهلأنظروإنيأزيادابنإليهبعثمنيكلمالحسينوأقبل،)3(:قال

السهمإلىلأنظرفإني،كتفيهبينبسهمالطهويعمرولهيقالتميمبنيمنرجلفرماه،انصرفكلمهم

فيهم،رجلمئةمنقريبوهمإليهملأنظروإني،مصافهإلىرجععليهأبوافلما،بجبتهمتعلقاكتفيهبين

كنانةبنيمنورجل،لهمحليفسليمبنيمنورجل،عشرستةهاشمبنيومن،خمسةعليلصلب

.زيادابنعموابن،لهمحليف

رجلأتاهإذ،سعدبنعمرمعالماءفيلمستنقعونإنا:قال!عبيدةبنسعدوحدثني:حصينوقال!

يضربأنالقومتقاتللمإنوأمره،التميميبدربنجويريةزيادابنإليكبعثقد:لهفقالفساره

إليهمبالناسونهض،فرسهلعلىوإنه،فلبسهبسلاحهدعاثم،فركبهافرسهإلىفوثب:قال!.عنقك

نإ:ويقول!أنفهفيبقضيبهيقول!فجعل،يديهبينفوضع،زيادابنإلىالحسينبرأسفجيء،فقاتلوهم

بمنزل!لهمأمرأنصنعهشيءأحسنوكان،وأهلهوبناتهبنسائهوجيء:قال!.شمط)5(قدكاناللهعبدأبا

أولادمنمنهمغلامانوانطلق:قال.وكسوةبنفقةلهموأمر،رزقاعليهموأجرى،معتزلمكانفي

وجاءأعناقهمافضرب،بهيستجيرانإليهفلجآ،طيئمنرجلافأتيا-جعفرأبيابنأو-جعفربناللهعبد

.)6(فهدمتبدارهوأمر،عنقهبضربزيادابنفهم:قال.زيادابنيديبينوضعهماحتىبرأسيهما

رأيته،يديهبينفوضعالحسينبرأسيزيدأتيلما:قالسفيانأبيبنلمعاويةمولىوحدثني:قال

.زياد)7(ابنيعني-هذافعلمارحموبينهبينهكانلو:ويقول!يبكي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.293()5/الطبريتاريخ

بحرية.293()5/الطبريتاريخفي

.293()5/أيضاالطبريتاريخفيوهو،ممنواستدركناه،طفيليسالحاصرتينبينما

.الطبريتاريخفيأيضاوهو،ممنالحاصرتينبينما

وكبر.شاخ:"شمط"

.393()5/الطبريتاريخ

السابق.المصدر



245الحسينمقتلصفةهـ-61سنةأحداث

الشمستطلعساعةبالدماءالحوائطتلطخكأنماثلائةأوشهرينلبثواالحسينقتلولما:الحصينقال!

"ترتفع)1(حتى

تريد؟أين:الحسينسأل!عمومتهأحدأن-عكرمةبني)2(أحد-لوذانحدئني:مخنفأبوقال!أ

يقاتلولاعنكيذبأحدالقوممنيديكبينمافوالله،راجعاانصرفتلمااللهأنشدك:لهفقال!،فحدئه

مؤنةكفوككانوالوإليكبعئواالذينهؤلاءفإن،والسيوفالأسنةعلىقادمأنت-والله-وإنما،معك

لكأرىلافإنيالصفةهذهعلىفأما،رأياذلككانذلكبعدعليهمقدمتثمالأشياءلكووطؤواالقتال

ثم.أمرهعلىيغلبلااللهولكن،رأيتوماقلتماعلييخفىليسإنه:الحسينلهفقال!.تفعلأن

الكوفة.قاصداارتحل

:العاصبنخالدوقال!

،)3(نصيحايلفىبالغيبوظنينويردييغشم!ستنصحرب

وقد.ليزيدومكةالمدينةعاملوكان،العاصبنسعيدبنعمروالسنةهذهفيبالناسحجوقد

وكانأمنهارمضانشهرفيالعاصبنسعيدبنعمرووولاهاعتبةبنالوليدالمدينةإمرةعنيزيدعزل!

.42(والكوفةالبصرةعلىزيادبناللهعبيد

وستيوإحرفىسنةكين5ث!

وقراباته،أصحابهومعهوالعراقمكةبينفيماالكوفةإلىسائرعليبنوالحسينالسنةهذهاستهلت

واحد،وغيرالواقديصححهالذيالمشهورعلىالسنةهذهمنالمحرمشهرمنعاشوراءيومفيفقتل

أصح.والأول!،منهاصفرفيقتلأنهبعضهموزعم

الشأنهذاأئمةكلاممنمأخوذةمقتلهصفةوهذه

والبهتانفيالضرالكذبمنالتشيعأهليزعمهكمالا

بنوالمذري)5(سليمبناللهعبدعن،حرملةبنعديعن،جنابأبيعن:مخنفأبوقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لسابق.االمصدر

.993()5/الطبريتاريخفيوالخبر.حدثني:إلىطفيتحرفبنيأحد:قوله

فهرسه.فيكماالصولىالعباسبنلإبراهيموهو382()5/الطبريتاريخفيوالبيت.بمنسقطحاصرتينبينما

.ممنالحاصرتينبينما

بن-اللهعبدعن،حرملةبناللهعبدعن،حرملةبنعديعن...ط،أفيفوقع:السندهذافيالنسخاضطربت
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الماءمناستقوا:السحروقتلغلمانهقال!شراف)1(نزل!فلما،الحسينأقبل:قالاالأسديينالمشمعل

رأيت:فقال؟كبرتمم:لهفقال،يكتررجلاالحسينفسمع،النهارصدرإلىسارواثم،فأكثروا

؟رأىتريانهفماذا:الحسينفقال،نخلةمنهأحديرلمالمكانهذاإن:الأسديانلهفقال!،النخل

وجهمنالقومونستقبلظهورنافينجعلهملجألناأما:الحسينفقال!،أقبلتقدالخيلهذه:فقالا

وهم-القوموجاء،فضربتبأبنيتهوأمر،فنزلإليهااليسارذاتفأخذ،حسمذو،بلى:فقالا؟واحد

فيمقابلتهفيوقفواحتى-زيادابنبعثهمالذينالجيشمقدمةوهم،التميمييزيدبنالحرمعفارسألف

منيتروواأنأصحابهالحسينفأمر،سيوفهممتقلدومعتمونوأصحابهوالحسين،الطهيرة2لحر

أيضا.أعدائهمخيوليسقواوأن،خيولهمويسقوا،الماء

ثم،فأذنالجعفيمسروقبنالحجاجالحسينأمرالظهروقتدخللما:قالواوغيرههووروى

هذامجيئهفيإليهمواعتذر،وأعدائهأصحابهمنالناسفخطب،ونعلينورداءإزارفيالحسينخرج

معك.وقاتلنابايعناكعليناقدمتأنتوإن،إماملهمليسأن:الكوفةأهلإليهكتبقدبأنه:هاهناإلى

ونصليأنتصلولكن،لا:قال؟بأصحابكتصليأنتريد:للحرالحسينفقال،الصلاةأقيمتثم

وكلجيشهإلىالحروانصرف،أصحابهبهواجتمعخيمتهدخلثم،الحسينبهمفصلى.وراءكنحن

والطاعةالسمععلىوحثفخطبهم،انصرفثم،الحسينبهمصلىالعصروقتكانفلما،أهبتهعلى

منولاالكتبهذهماندريلاإنا:الحرلهفقال!.بالجورالسائرينالأدعياءمنعاداهممنوخلعله

منلسنا:الحرفقال!،طائفةمنهاوقرأيديهبينفنثرها،كتبامملوءينخرجينالحسينفأحضر،كتبها

بناللهعبيدعلىنقدمكحتىنفارقكلاأن-لقيناكنحنإذا-أمرناوقد،)3(إليككتبواالذينهؤلاء

وركبفركبوا،اركبوا:لأصحابهالحسينقالثم،ذلكمنإليكأدنىالموت:الحسينفقال.زياد

ماذا!أمكثكلتك:للحرالحسينفقال!،الانصرافوبينبينهالقومحال!الانصرافأرادفلما،النساء

()4(عليهاأنتالتيالحالمثلعلىوهوالعربمنألييقولهاغيركلوواللهأما:الحرلهفقال؟تريد

القوموتقاول!.عليهنقدرمابأحسنإلاأمكذكرإلىسبيللاولكن،أمهذكرتركتولمامنهلأقتصن

فيهـالورودالسندهذابأنعلما(004)5/الطبريتاريخمنأثبتناوما.سليمان:إلى!فيسليموتحرف.سليم

جرير.ابنعند

واقصةإلىشرافومن،وهبلبنيالتيالأحساءمنأميالثمانيةعلى:وشراف.شرف:إلىطفيتحرفت)1(

.331()3/البلدانمعجم.ميلان

النحرإلىوصلتكأنها،الارتفاعمنمنتهاهاالشمستبلغحينهو:"الظهيرةونحر".نحو:إلىطفيتحرفت)2(

.(نحر)مادة:اللسان.الصدرأعلىوهو

حذفناها.لذلك،الأثيرلابنالكاملفيولاالطبريتاريخفيولامفيوليست"شيءفي":طفيهذابعد)3(

.بمنسقطحاصرتينبينما)4(
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ابنعلىالكوفةأقدمكحتىأفارقكلاأنأمرتوإنما،بقتالكأؤمرلمإني:الحرلهفقال،وتراجعوا

أناوأكتب،يزيدإلىأنتواكتب،المدينةإلىتردكولاالكوفةتقدمكلاطريقافخذأبيتفإن،زياد

فأخذ:قال.أمركمنبشيءأبتلىأنمنالعافيةفيهيرزقنيبأمريأتيأناللهفلعل،شئتإنزيادابنإلى

إني!حسينيا:لهيقولوهويسايرهيزيدبنوالحر،والقادسيةالعذيب)1(طريقعنيساراالحسين

الحسين:لهفقال.أرىفيمالتهلكنقوتلتولئن،لتقتلنقاتلتلئنأشهدف!ني،نفسكفياللهأذكرك

!صاللهرسولنصرةيريدوهولقيهوقدعمهلابنالأوسأخوقالكماأقولولكن؟تخؤفنيأفبالموت

:فقال؟مقتولف!نكتذهبأين:فقال

مسلماوجاهدحقانوىماإذاالفتىعلىعاربالموتوماسأمضي

ويرغمايعيشأنخوفاوفارقبنفسهالصالحينالرجالواسى

:أخرىصفةعلىويروى

مجرمايلفولمحقانوىماإذاامرئعلىعاربالموتوماسأمضي

وترغما)2(تذلأنموتابككفىألملمعشتوإنأندملممثفإن

الهجاناتعذيبإلىفانتهوا،عنهناحيةبأصحابهيسيروجعلعنهتنحىمنهالحزذلكسمعفلما

يخبونرواحلهمعلىالكوفةمنأقبلواقدنفربأربعةهمفإذا،)3(هنالكترعىالنعمانهجائنبهاكانأ

..)4(ء
بنالطرماحلهيقالرجلودليلهم،الحسينيقصدون،الكامللهيقالهلالبنلنافع!رساويجنبود

:يقولوهوفرسعلىراكبعدي

الفجرطلوعقبلوشفريزجريمنتذعريلاناقتييا

النجر)5(بكريمتحليحتىسفروخيرركبانبخير

أمرلخيراللهبهأتىالصدررحيبالحرالماجد

الدهربقاءأبقاهثمت

لهم:قالإليهخلصوافلما،ذلكمنالحسينفمنعه،الحسينوبينبينهميحولأنالحزفأراد

الناسأشرافأما:الأربعةالنفرأحدالعائذي)6(-اللهعبدبنمجمعلهفقال،وراءكمالناسعنأخبروني

.(429/)البلدانمعجم.أميالأربعةالقادسيةوبينبينه،والمغيثةالقادسيةبينما:"العذيب"(1)

.(494/)الأثيروابن(404)5/الطبريتاريخفيالشعرمعالخبر)2(

.(404)5/الطبريتاريخفيومثله،فقطأمن)3(

.الفرسعدوفيتستحبانصفتان:"والتجنيبالخبب"()4

والحسب.الأصل:"النجر"()5

.3(80)2/الأثيرلابنواللباب(504)5/الطبريتاريخفيوالخبر.العامري:ط،أفي)6(
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بهويستخلص،ودهمبذلكيستمال،غرائرهموملئت،رشوتهمعظمتقدلأنهم،عليكاإلبفهم

مشهورةغداوسيوفهم،إليكتهويفأفئدتهمالناسسائروأما،عليكواحدا)1(إلبفهم،نصيحتهم

،الصيداويمسهربنقيس:قال؟رسولكومن:قالوا؟علمبرسوليلكمفهل:لهمقال.عليك

فصلى،أباكويلعنيلعنكأنزيادابنفأمره،زيادابنإلىبهفبعثنميربنالحصينأخذه،نعم:قالوا

منفألقيبهفأمر،بقدومكوأخبرهم،نصرتكإلىالناسودعا،وأباهزيادابنولعنأبيكوعلىعليك

يننظر!منومتهمنخبإقضىحمنفمنهم):تعالىقولهوقرأالحسينعينافترقرقت.فماتالقصررأس

منمستقمفيوبينهمبينناواجمع،الجنةمنازلهماجعلاللهم:قال!ثم،(23:ال!صابأ...الآية

ثوابك.مذخورورغائب،رحمتك

وإني،اليسيرةالشرذمةهذهإلاأحدامعكأرىفماأنظر:للحسينقالعديبنالطرماحإنثم

والجيوشبالخيولمملوءالكوفةوظاهرفكيف،معكلمنأكفاءيسايرونكالذينالقومهؤلاءأرىلا

يمنعكبلداتنزلأنأردتف!ن،فافعلشبراإليهمتتقدملاأنقدرتإناللهفأنشدك!ليقصدوكيعرضون

غسانملوكمن()2(بهاللهمنعنا،أجأوهو،جبلنامناعأنزلكحتىمعيفسررأيكترىحتىأبهالله

أنزلكحتىمعكفأسيرقطذكدخلناإنوالله،والأحمرالأسودومن،المنذربنالنعمانومن،وحمير

آلافبعشرةزعيمفأنا،لكبدامافيناأقمثم،طيئمنوسلمىبأجأممنالرجال!إلىتبعثثمالقرية

الحسين:لهفقال!.تطرفعينومنهمأبداإليكيوصللاوالله،بأسيافهميديكبينيضربونطائي

.الطرماحفودعه،بصددههوعمايرجعولم.خيرااللهجزاك

مسيرهفيفنعسسرىثم،كفايتهمالماءمنيستقواأنفتيانهأمرالليلمنكانفلما،الحسينومضى

:قالثم.العالمينربدلهوالحمد،راجعونإليهوإناللهإنا:يقولوهوواستيقظ،برأسهخفقحتى

إلينا.نعيتأنفسناأنهافعلمت،إليهمتسريوالمنايايسيرونالقوم:يقولوهوفرسعلىفارسارأيت

راكبفإذا،نينوىإلىانتهىحتىمسيرهفيتياسرثم،الركوبوعجل،بأصحابهصلىالفجرطلعفلما

كتابأالحرإلىودفع،الحسينعلىيسلمولميزيدبنالحرعلىفسلم،الكوفةمنقدمقدقوسامتنكب

رسلهتأتيهحتىحصنولاقريةغيرفيالعراء)3(إلىالسيرفيبالحسينيعدلأن:ومضمونه،زيادابنمن

بنعمرقدمالغدمنكانفلما.وستينإحدىسنةالمحرممنالثانيالخميسيوموذلك،وجنوده

الكوفة،بظاهروخيم،الديلمإلىهؤلاءفيزيادابنجهزهقدوكان،آلافأربعةفيوقاصأبيبنسعد

منسعدبنعمرفاستعفاه.الديلمإلىفسرمنهفرغتفإذا،إليهسر:لهقالالحسينأمرعليهمقدمفلما

.بالعداوةعليهمجتمعون:أيواحدإلبفهم:وقوله.بمنسقطحاصرتينبينما(1)

.(604)5/الطبريوتاريخب،أفيوالمثبت،المطبوعمنسقطحاصرتينبينما)2(

.العراق:ط،أفيووقعت(804)5/الطبريوتاريخ()بفيكذا)3(
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:فقال،عليهااستنبتكقدالتيالبلادهذهيةولاعنوعزلتكعفيتكشئتإن:زيادابنلهفقال،ذلك

أختهابنلهقال!حتى،الحسينإلىالمسيرعننهاهإلاأحدايستشيرلافجعل،أمريفيأنظرحتى

منتخرجلأنفوالله،رحمكوتقطعربكفتعصيالحسينإلىتسيرأنإياك:شعبةبنالمغيرةبنحمزة

نإثم.تعالىاللهشاءإنأفعلإني:فقال،الحسينبدماللهتلقىأنمنإليكأحمثكلهاالأرضسلطان

ثم،ذكرناالذيالمكانفيفنازله،الحسينإلىفسار،والقتلبالعزلوتوعدهتهددهزيادبناللهعبيد

قدفإذ،عليهمأقدمأنالكوفةأهلإليكتب:فقال؟أقدمكالذيما:الرسلالحسينإلىبعث

حربه.مناللهيعافينيأنأرجو:قالهذاسعدبنعمربلغفلما.وأذركممكةإلىراجعفأناكرهوني

المظلومالزكيبالتقيفعلكماالماءوبينبينهمحلأن:زيادابنعليهفرذ،بذلكزيادابنإلىوكتب

بنيزيدالمؤمنينلأميرمعهومنهويبايعأنالحسينعلىواعرض،عفانبنعثمانالمؤمنينأمير

ورودمنالحسينأصحابيمنعونسعدبنعمرأصحابوجعل.رأينارأيناذلكفعلوافإذا،معاوية

منالرجلهذافمات،،)1(بالعطشالحسينأعليهمفدعا،الحجاجبنعمرومنهمسريةوعلى،الماء

العطش.شدة

مننحوفيمنهماواحدكلفجاء،العسكرينبينبهيجتمعأنسعدبنعمرمنطلبالحسينإنثم

بعضظنولكن،قالاماأحديدرولم،الليلمن)2(هزيعذهبحتىطويلافتكلما،فارساعشرين

إذا:عمرفقال،متواقفينالعسكرينويتركاالشامإلىمعاويةبنيزيدإلىمعهيذهبأنسألهأنهالناس

أنا:قال،ضياعييأخذإذا:قال.كانتمماأحسنلكأبنيهاأنا:الحسينفقال،داريزيادابنيهدم

إمامنهسألبل:بعضهموقال.ذلكمنسعدبنعمرفتكره:قال.بالحجازماليمنمنهاخيراأعطيك

عمرفكتب.التركفيقاتلالثغوربعضإلىيذهبأو،الحجازإلىيرجعيتركهأو،يزيدإلىيذهباأن

علىينزلحتىواللهلا:فقالالجوشنذيبنالشمرفقام.قبلتقد،نعم:فقال،بذلكاللهعبيدإلى

فيتحدثانالعسكرينبينيجلسانسعدبنوعمرحسينأأنبلغنيلقدوالله:قالثم.وأصحابههوحكمك

رأيت.مافنعم:زيادابنلهفقال.الليلعامة

لقدصحبت:قالسمعانبنعقبةعن،جندببنالرحمنعبدحدثني:مخنفأبوروىوقد

يذهبأنيسأللموإنه،سمعتهاوقدإلاموطنفيقالهاكلمةمنماوالله،قتلحينإلىمكةمنالحسين

نأإما:أمرينأحدمنهمطلبولكن،الثغورمنثغرإلىيذهبأنولا،يدهفييدهفيضعيزيدإلى

.)3(إليهالناسأمريصيرماينظرحتىالعريضةالأرضفييذهبيدعوهأنوإما،جاءحيثمنيرجع

.(124)5/الطبريتاريخ.فقطبمن(1)

ربعه.أوثلثهنحومنهطائفة:"الليلمنالهزيع")2(

.(414-134)5/الطبريتاريخ)3(
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وإلاحكميعلىوأصحابهحسينجاءفإناذهب:فقالالجوشنذيبنشمربعثاللهعبيدإنثم

إلىوكتب.الناسعلىالأميرأنتثمعنقهفاضربذلكعنتباطأفإن،يقاتلهمأنسعدبنعمرفمر

فإنهممعهومنيقاتلهأنإليهالحسينيجئلمإنوأمره.الحسينقتالفيتوانيهعلىيتهددهسعدبنعمر

العباسوهم،عليمن)2(حزامبنتالبنينأمعمتهلبنيالمحلأبيبناللهعبيد)1(فاستأمن.مشاقون

يقاللهمولىمعالمحلأبيبناللهعبيدوبعثهأمانكتابزيادابنلهمفكتب.وعثمانوجعفراللهوعبد

ابنأمانمنخيراأمانالنرجووإنا،نريدهفلاسميةابنأمانأما:قالواذلكبلغهمفلما،)3(كرمان:له

سمية.

اللهأبعد:عمرقال،زيادبناللهعبيدبكتابسعدبنعمرعلىالجوشنذيبنشمرقدمولما

التيالثلاثةالأمورمنعليهعرضتالذيعنصرفتهالذيلأظنكإنيوالله،بهجئتماوقبح،دارك

عمر:لهفقال؟وإياهمتاركيأوأنتأمقاتلهم،صانعأنتمافأخبرني:شمرلهفقال،الحسينطلبها

منالتاسعالخميسيومعشيةإليهمونهضوا.الرجالةعلىوجعله،ذلكأتولىأنا!لككرامةولا،لا

بنووعثمانوجعفراللهوعبدالعباسإليهفقام؟أختنابنوأين:فقالالجوشنذيبنشمرفقام،المحرم

بأمانك.لناحاجةفلاوإلا!صاللهرسولوابنأمنتناإن:فقالوا.امنونأنتم:فقال،طالبأبيبنعلي

بعدإليهموزحفوافركبوا،وأبشرياركبياللهخيليا:الجيشفيسعدبنعمرنادىثم:قال

أختهوسمعت،برأسهفخفقنعس،بسيفهمحتبياخيمتهأماموالحسينهذا،يومئذمنالعصرصلاة

لي:فقال،المنامفيجم!يواللهرسولرأيتإني:وقالهوكمابرأسهفرجع،فأيقظتهمنهفدنت،الضجة

رحمكاسكني،أختاهياالويللكليس:فقال.ويلتايا:وقالتوجههافلطمت،"إليناتروحإنك"

بداما:فسلهمإليهماذهب:فقال،القومجاءكأخييا:عليبنالعباسأخوهلهوقال.الرحمن

علىتأتواأنإماالأميرأمرجاء:فقالوا؟لكمما:فقالفارساعشرينمننحوفيإليهمفذهب؟لهم

أصحابه،ووقففرجع.فأعلمهاللهعبدأبيإلىأذهبحتىمكانكم:فقال.نقاتلكمأنوإما،حكمه

قتلتريدون،أنتمالقومبئس:الحسينأصحابيقول،بعضابعضهمويؤنبالقوليتراجعونفجعلوا

يقول:لهمفقالإليهمالحسينعندمنعليبنالعباسرجعثم؟!زمانهمفيالناسوخيارنبيكمذرية

يذبنلشمرسعدبنعمرفقال.الليلةأمرهفيينظرحتىهذهعشيتكمانصرفوا:اللهعبدأبولكم

:الزبيديسلمةبنالحجاجبنعمروفقال،رأيكوالرأيالأميرأنت:فقال؟تقولما:الجوشن

)1(

)2(

)3(

عبد.(4/56)الأثيروابن(514)5/الطبريتاريخفي

مصحف.،"حرام":طفي

.كزمان:(514)5/الطبريتاريخفي
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أجبهم:الأشعثبنقيسوقال01إجابتهينبغيلكانالديلممنرجلذلكسألكملووالله!اللهسبحان

رجعلماالحسينفإن،الأمرجرىوهكذا.غدوةبالقتالليصبحنكا)1(فلعمري،سألوكماإلى

اللهعلمفقد،ونستغفرهوندعوهالليلةهذهلربنانصليلعلناالعشئةهذهفارددهمارجع:لهقالالعباس

.والدعاءوالاستغفار،كتابهوتلاوة،لهالصلاةأحبأنيمني

وأثنىتعالىاللهفحمد،الليلأولفيأصحابهوخطب،أهلهإلىالليلةهذهفيالحسينوأوصى

فيأهلهإلىينصرفأنمنكمأحمثمن:لأصحابهوقال،بليغةفصيحةبعبارةرسولهعلىوصلى،عليه

:فقال،عيالوليدينعلي:النضربنمالكفقالأ0يريدوننيإنماالقومفإن،لهأذنتفقدهذهليلته

بسيطفياذهبواثمبيتيأهلمنرجلبيدمنكمرجلكلليأخذثم،جملا)2(فاتخذوهغشيكمقدالليلهذا

عنلهواأصابونيقدفلو،يريدوننيإنماالقومفإن،ومدائنكمبلادكمإلىالليلهذاسوادفيالأرض

،بعدكلنابقاءلا:أخيهوبنووأبناؤهإخوتهلهفقال.وجلعزاللهيفرجحتىفاذهبوا،غيريطلب

أذنتفقداذهبوا،أخيكمبمسلمحسبكم!عقيلبنييا:الحسينفقال.نكرهمافيكاللهأراناولا

بسهم،معهمنرملم،الأعمامخيرعمومتناوبنيوسيدناشيخناتركناإنا،الناسيقولفما:قالوا،لكم

ولكن،نفعللاواللهلا؟الدنياالحياةفيرغبة،بسيفمعهمنضربولم،برمحمعهمنطعنولم

ذلكنحووقال.بعدكالعيشاللهفقئح،موردكنردحتىمعكونقاتل،وأهليناوأموالنابأنفسنانفديك

قدأنااللهيعلمحتىنخليكلاوالله:الحنفياللهعبدبنسعيدقالوكذلك،الأسديعوسجةبنمسلم

عنكالقتلبذلكيدفعاللهوأن،قتلةألفدونكأقتلأنيعلمتلووالله،فيك!ي!اللهرسولغيبةحفظنا

جماعةوتكفم!؟واحدةقتلةهيوإنمافكيف،ذلكلأحببت،بيتكأهلمنالفتيةهؤلاءأنفسوعن

نقيك،لكالفداءوأنفسنا،نفارقكلاوالله:فقالواواحدوجهمنبعضابعضهيشبهبكلامأصحابه

:العباسأخوهوقال.ا)3(عليناماوقضيناوفيناقتلنانحنفإذا،وأبدانناوأيديناوجباهنابنحورنا

ذلك.علىأصحابهوتتابع.بعدكالحياةفيلناحاجةولا،فقدكيوماللهأرانالا

:قالالعابدينزينالحسينبنعليعن،الضحاكوأبوكعببنالحارثحدثني:مخنفأبووقال

ومعهخبائهفيأبياعتزلإذ،تمرضنيزينبوعمتي،صبيحتهافيأبيقتلالتيالعشئةتلكلجالسإني

:يقولوأبي،ويصلحهسيفهيعالجوهو،الغفاريذرأبيمولىحويوعنده،أصحابه

.بمنسقط)1(

القيد.:"الحجل":بقولهمالعلميةالكتبدارطبعةمحققوشرحهوقد.تحريفوهو،حجلا:المطبوعفي)2(

وأجمعاءليلتهسرىإذاللرجليقال،العربأمثالمنجملافاتخذوه:وقوله.أالنسخةمنأثبتناهماوالصواب

.()جملمادة:اللسان.فيهينمولمركبهكأنه،العباداتمنغيرهاأوبصلاةأحياها

.(042-914)5/الطبريتاريخفيوالخبر.بمنسقطحاصرتينبينما)3(
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والأصيلبالإشراقلككمخليلمنلكأ!دهريا

بالبديليقنعلاوالدهرقتيلطالبأوصاحبمن

السبيلسالكحيوكلالجليلإلىالأمروإنما

،السكوتولزمت،فرددتهااالعبرةفخنقتني،أرادماوفهمتحفظتهاحتىثلاثاأومرتينفأعادها

الموتليت!واثكلاه:فقالتإليهانتهتحتىحاسرةفقامتعمتيوأما.أ(أنازل!البلاءأنوعلمت

الباقي،وثمال!،الماضيخليفةيا،أخيوحسن،أبيوعلي،فاطمةأميماتت،اليومالحياةأعدمني

الله!عبدأباياوأميأنتبأبي:فقالت.الشيطانحلمكلايذهبنا!أخيةيا:وقالإليهافنظر

وجههاعلىوصب،إليهافقام.عليهامغشياوخرت،جيبهاوشقت،وجههاولطمت؟أستقتلت

وأن،يموتونالأرضأهلأنواعلمي،اللهبعزاءوتعزيواصبرياللهاتقي21(أخيةيا:وقال،الماء

وعزته،بقهرهويميتهم،بقدرتهالخلقخلقالذياللهوجهإلاهالكشيكلوأن،يبقونلاالسماءأهل

خيروأخي،منيخيروأمي،منيخيرأبيأنواعلمي،وحدهفردوهو،وحدهفيعبدونه)3(ويعيدهم

مهلكه.بعدهذامنشيئاتفعللاأنعليهاحرجثم.حسنةأسوةاللهبرسول!مسلمولكلولهمولي،مني

تدخلحتىبعضمنبعضهابيوتهميدنواأنفأمرهمأصحابهإلىخرجثم.عنديإلىفردهابيدهاأخذثم

عنالبيوتوتكون،واحدةجهةمنإلاإليهممخلصاللعدويجعلوالاوأن،بعضفيبعضهاالأطناب

.4(ورائهمومنشمائلهموعنأيمانهم

عدوهمحرسوخيل،ويتضرعونويدعونويستغفرونيصلونليلهمطولوأصحابهالحسينوبات

ضيرالتمأنمانضلىكفرواالذينيحسبنولاميو:يقرأوالحسينأالأحمسيقيسبنعزرةعليهاورائهممنتدور

آ!ثيميزحتئقيأنقتممآعكاتمؤمنينليذراللهماكان!مهينعذابولهتمإثماليزدادواالئمنضلىإنمالأنفسههم

ابنأصحابمنتحرسكانتالتيالخيلتلكمنرجلفسمعها1-178917:عمرانآلأالايةمهوالطيبمن

:3(خضيمابنلبريرفقلت،فعرفته:قال.منكماللهميزناالطيبون-الكعبةورب-نحن:فقالزياد

بطالا،مضحاكاوكان-شميربناللهعبيدالسبيعيحربأبوهذا:فقلت،لا:قال؟هذامنأتدري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.بمنسقطحاصرتينبينما

.أمنسقطحاصرتينبينما

.فيعودون:النسخبعضفي

.7(ه)صالطالبيينومقاتل(95-58)4/الأثيروابن(142-542)5/الطبريتاريخفيالشعرمعبطولهالخبر

ذلكوفي،حضيربنبرير:الطبريتاريخوفي،حضيربنزيد:طوفي،حسينبنزيد:أفيالاسمهذاورد

.(2484/و1/257)ماكولالابنالإكمالمنوالتصويب.تحريفكله
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:خضير)1(بنبريرلهفقال-خبائهفيحبسهربماقيسبنسعيدوكان،فاتكاشجاعاشريفاوكان

إنا:قال.خفير)1(بنبريرأنا:قال؟ويلكأنتمن:لهفقال!؟الطيبينمنكنتمتى،فاسقيا

منتتوبأنلكهل!حربأبايا:لهفقلت:قال.قتلكبريرياعلي-والله-عز،واللههلكت!لله

الشاهدين.منذلكعلىوأنا،نعم:قال.الخبيثونلأنتموإنكمالطيبونلنحنفوالله؟العظامذنوبك

فانصرف-تحرسناالتيالسريةأمير-قيسبنعزرةفانتهره:قال!؟!معرفتكينفعكأفلاويحك:قال!

.ا)2(عنا

-عاشوراءيوموكان-السبتيوموقيل،الجمعةيومبأصحابهالصبحسعدبنعمرصلىفلما:قالوا

انصرفثم،راجلاوأربعونفارساوثلاثوناثنانوهمبأصحابهأيضاالحسينوصلى،للقتالانتصب

رايتهوأعطى،المظهر)3(بنحبيبالميسرةوعلى،القينبنزهيرميمنتهعلىفجعل،فصفهم

الليلمنالحسينأمروقد،ظهورهموراءالحرممنفيهابماالبيوتوجعلوا،أخاهعليبنالعباس

إلىأحديخلصلئلاالنارفيهأضرمتثم،وقصباوخشباحطبافيهوقذفوا،خندقابيوتهموراءفحفروا

بنشمرالميسرةوعلى،الزبيديالحجاجبنعمروميمنتهعلىسعدبنعمروجعل.ورائهامنبيوتهم

-كلاببنالضباببنيمنمعاويةبنعمروبنالأعوربنشرحبيلالجوشنذيواسم-الجوشنذي

.مولاهدريدا)5(الرايةوأعطى،ربعيبنشبث)4(الرجالةوعلى،الأحمسيقيسبنعزرةالخيلوعلى

،بالنورةواطلى،فيهافاغتسل،نصبتقدخيمةإلىالحسينفعدل!،الموضعذلكفيالناسوتواقف

هذهفيهذاما:لبعضبعضهمفقال!،فعلكماففعلواالأمراءبعضبعدهودخل،كثيربمسكوتطيب

علملقدوالله:حصينبنيزيدفقال!،باطلبساعةهذهماوالله،منكدعناأ:بعضهمفقال؟الساعه

بينناماوالله،)6(قونلانحنبمالمستبشرإني-والله-ولكن،كهلاولاشاباالباطلأحببتماأنيقومي

فيقتلوننا.القومهؤلاءعلينايميلأنإلاالعينالحوروبين

بمايدعويديهرافعاالقوماستقبلثم،يديهبينفوضعهمصحفاوأخذ،فرسهعلىالحسينركبثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حصين.بنيزيد:إلىط،أفيتحرف

.بمنسقطحاصرتينبينما

إكمالهفيماكولاابنوقيده.الهاءوكسرالساكنةالمعجمةبالظاءالتاجفيوالزبيديالتبصيرفيحجرابنقيدهكذا

وفي،مطهر:إلىالأثيرابنوتاريخالأصولمنموضعغيرفيثحرفوقد.مكسورةمشددةوهاءمعجمةبظاء

مظاهر.:إلىالطبريتاريخ

شبيث.:إلىطفيتحرف

الكاملفيالأثيرابننقلهمايعضدهأثبتناهوما،ذويدا:الطبريتاريخوفي،دويدا:بوفي،وردان:أ،طفي

المجلد.هذامنصفحتينبعدأخرىمرةوسيأتي6(0)4/

.بمنسقطحاصرتينبينما
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بنعليابنهوركب.آخرهإلى...شدةكلفيورجائي،كربكلفيثقتيأنتاللهم:ذكرهتقدم

منياسمعوا!الناسأيها:الحسينونادى،حق)1(لا:لهيقالفرسأ-مريضأضعيفأوكان-الحسين

منيقبلتمإن!الناسأيها:عليهوالثناءاللهحمدبعدفقال،كلهمالناسفأنصت،لكمأقولهانصيحة

ثووشركايهتمأضكتمفأخمعوا)منيتقبلوالموإن،سبيلعليلكميكنولم،أسعدبذلككنتموأنصفتموني

شولىوهواتكتمبنزلائذىآللهوصلىإن!ه(71:يونسأ!ننظرونولاإلىاقفحؤاثصغمةعلتكؤأضكتميكنلا

.(691:الأ!هـافأ!الضلحين

-عباسابناللهيبعدلا:ذلكعندفقال،بالبكاءأصواتهنارتفعتوبناتهأخواتهذلكسمعفلما

العباسأخاهبعثثم-الأمرينتظمأنإلىبمكةويدعهنمعهبالنساءيخرجلاأنعليهأشارحينيعني

أنفسكمراجعوا:ويقول،وشرفهقدرهوعلونسبهوعظمةفضلهللناسيذكرشرعثم.فسكنهن

؟غيرينبيبنتابنالأرضوجهعلىوليس،نبيكمبنتابنوأنامثليقتاللكميصلحهل،وحاسبوها

ولأخي:!ي!اللهرسولليوقال،أبيعمالشهداءسيدوحمزة،عميالجناحينذووجعفر،أبيوعلي

منذكذبةتعمدتمافوالله،الحقوهوأقولبماصدقتمونيفإن.")2(الجنةأهلشبابسيداهذان"

الله،عبدبنجابر:ذلكعن!لمجواللهرسولأصحابفاسألواوإلا،الكذبعلىيمقتاللهأنعلمت

أما!ويحكم01بذلكيخبروكم،مالكبنوأنس،أرقمبنوزيد،سعدبنوسهل،سعيدوأبا

اللهيعبدهو:الجوشنذيبنشمرذلكعندفقال؟،)3(دميسفكعنلكمحاجزهذافيأما؟اللهتتقون

سبعينعلىاللهلتعبدإنكشمرياوالله:مظهربنحبيبلهفقال.يقولماأدريكنتإن،حرفعلى

أرجعذروني!الناسأيها:قالثم.قلبكعلىطبعقدوإنه،يقولمالندريإنافواللهنحنوأما،حرفأ

أعطيهمأنأاللهمعاذ:فقال؟عمكبنيحكمعلىتنزلأنيمنعكوما:فقالوا.الأرضمنمأمنيإلى

يؤمنلامتكبرصمنوربمبرفيعذتإف)()4(اللهعباد،العبيدإقرارأقرأو،الذليلإعطاءبيدي

أخبروني:أ:قالثم،فعقلهاسمعانبنعقبةوأمر،راحلتهأناخثم.(27:غافرأ!الحسابسؤمى

:قال.يكلمونهلافأخذوا؟جراحةمنبقصاصةأو؟أكلتهلكممالأو؟قتلتهلكمبقتيلأتطلبوني

تكتبواألم،الحارثبنزيديا،الأشعثبنقيسيا،أبجربنحجاريا،ربعيبنشبث)5(يا:فنادى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأحمق.:إلىالمطبوعفيتحرف

الحسن"بلفظعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن)3767(رقموالترمذي)3/3(المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو"الجنةأهلشبابسيداوالحسين

.بمنسقطحاصرتينبينما

.(425)5/الطبريوتاريخم،ب،أفيوهو،المطبوعمنسقطحاصرتينبينما

شبيث.:إلىطفيتحرف
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لم:لهفقالوا؟مجئدةجندعلىتقدمإنمافإنكعلينافاقدم،الجنابواخضزالثمارأينعتقدأنإليئ

أنصرففدعونيكرهتمونيقدإذ!الناسأيهايا:قالثم.فعلتملقدوالله!اللهسبحان:فقال.نفعل

إلامنهمترىولا،يؤذوكلنفإنهمعمكبنيحكمعلىتنزلألا:الأشعثبنقيسلهفقال،عنكم

عقيل؟بنمسلمدممنبأكثرهاشمبنوتطلبكأنأتريد،أخيكأخوأنت:الحسينلهفقال؟تحبما

.(،)1العبيدإقرارلهمأقرولا،الذليلإعطاءبيديأعطيهملاواللهلا

فيمافارساثلاثينمنقريبطائفةأولئكمنالحسينجيشإلىتحيزوقدنحوهيزحفونوأقبلوا:قال

أعلمولو:قال،منهكانمماالحسينإلىفاعتذر،زيادابنجيشمقدمةأميريزيدبنالحرمنهم،قيل

الحسين،أصحابيديبينتقدمثم،الحسينمنهفقبل،يزيدإلىمعكلسرتالنيةهذهعلىأنهم

الخصالمنعليكميعرضمالمجي!اللهرسولبنتابنمنتقبلونألا!ويحكم:فقالسعدبنعمرفخاطب

قبلت.إليذلككانلو:فقال؟الثلاث

أهليا:فقالالسلاحفيشاكلهفرسعلىالقينبنزهيرالحسينأصحابمنوخرج:قالا

الآنحتىونحن،المسلمأخيهنصيحةالمسلمعلىحقأإن،نذاراللهعذابمنلكمنذار!الكوفة

وكناالعصمةانقطعتالسيفوقعفإذا،السيفوبينكمبيننايقعلمماواحدةوملةواحددينوعلى،أخوة

نصرهم،إلىندعوكمإنا،عاملونوأنتمنحنمالينظرنبئهبذريةوإياكمابتلاناقداللهإن،أمةوأنتمأمة

يسملان،سلطانهماعمومسوءاإلامنهماتدركوالمفإنكم،زيادبناللهعبيدالطاغيةابنالطاغيةوخذلان

عديبنحجرأمثال،وقراءكمأماثلكمويقتلان،بكمويمثلان،وأرجلكمأيديكمويقطعان،أعينكم

ننزعلا:وقالوا،لهودعوازيادابنعلىوأثنوا،فسبوه:قال.وأشباههعروةبنوهانئ،وأصحابه

لمأنتمفمان،سميةابنمنوالنصربالودأحقفاطمةولدإن:لهمفقال.معهومنصاحبكنقتلحتى

حيثيذهب،معاويةبنيزيدعمهابنوبينالرجلهذابينخلوا،تقتلوهمأنباللهفأعيذكمتنصروهم

بسهمالجوشنذيبنشمرفرماه:قال.الحسينقتلبدونطاعتكممنليرضىيزيدإنفلعمري،شاء

علىالبوالبنيا:زهيرلهفقال.كلامكبكثرةأبرمتنا)3(،نأمتك)2(اللهأسكت،اسكت:لهوقال

يومبالخزيفأبشر،آيتيناللهكتابمنتحكمأظنكماوالله،بهيمةأنتإنما!؟()4أخاطبإياك،عقبيه

أبالموت:زهيرلهفقال،ساعةبعدوصاحبكقاتلكاللهإن:شمرلهفقال.الأليموالعذابالقيامة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(425)5/الطبريوتاريخط،أفيوهو،بمنسقطحاصرتينبينما

نغمتهأي،الضعيفالصوت:المئيممنوهو-الميممخففةمهموزة-نأمتهاللهأسكت:يقال:اللسانصاحبقال

.الإنسانعلىبذلكيدعى.الميمبتشديد-نامته:ويقال.وصوته

تنا.ضجرأ:"برمتناأ"

أخاطب.إياكما(426)5/الطبريتاريخفي
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:يقولصوتهرافعاالناسعلىأقبلزهيراإنثم.معكمالخلدمنإليأحبمعهللموتفوالله؟تخوفني

أهرقواقومع!ي!محمدشفاعةيناللافوالله،وأشباههالجافيالجلفهذادينكمعنيغرنكملا!اللهعباد

حريمهم.عنوذبنصرهممنوقتلوا،ذريتهدماء

أيسرهقتالاواللهإي:قال؟الرجلهذاأنتأمقاتل!اللهأصلحك:سعدبنلعمريزيدبنالحروقال

الذهابعلىأصحابهبعضفلامه،الكوفةأهلأشجعمنالحروكان.الأيديوتطيحالرؤوستسقطأن

ولوغيرهاالجنةعلىأختارلاووالله،والنارالجنةبيننفسيأخيرإنيوالله:لهفقال،الحسينإلى

الكوفة!أهليا:قالثمتقدمبماإليهفاعتذر،بالحسينفلحق،فرسهضربثم.وحرقتقطعت

ثمدونهأنفسكمقاتلوأنكموزعمتم،أسلمتموهأتاكمماإذاحتىإليكمالحسينأدعوتم،الهبل)1(لأمكم

والخنزير،الكلبمنهايمنعلاالتيالوسيعةالعريضةاللهبلادفيالتوجهومنعتموه،لتقتلوهعليهعدوتم

بئس؟!العطشصرعهموقدوالخنزيرالكلبمنهيشربالذيالجاريالفراتالماءوبينبينهوحلتم

يومكممنعليهأنتمعماوترجعواتتوبوالمإنالأكبرالظمأيوماللهسقاكملا،ذريتهفيمحمداخلفتمما

لهموقال.الحسينأماموقفحتىفأقبل،بالنبلترميهلهمرجالةعليهفحملت.هذهساعتكمفيهذا

وقد،زيادبناللهعبيدعليئأبىولكن21(طلبماإلىالحسينلأجبتليالأمركانلو:سعدبنعمر

ونساءهالحسينمنعتم!ويحكم:يزيدبنالحزلهمفقال.وسبهمووبخهموأنبهمالكوفةأهلخاطب

فيكالأسيرفهو،وكلابهالسوادخنازيرفيهويتمرغوالنصارىاليهودمنهيشربالذيالفراتالماءوبناته

.3(نفعاولاضرالنفسهيملكلاأيديكم

ساعدهعنعمرشمرثم،فأدناها،رايتكأدندريديا:لمولاهوقالسعدبنعمرفتقدم:قال!

زيادمولىيساروخرج،بالنبالالناسفترامى:قال.القومرمىمنأولأنياشهدوا:وقالبسهمورمى

فقتل،الحسيناستئذانهبعدالكلبيعميربن)4(اللهعبدلهمافبرز؟يبارزمن:فقالااللهعبيدمولىوسالم

.اليسرىيدهأصابعأطارضربةسالمضربهوقد،بعدهسالماقتلثمأولايسارا

.بالنارأبشر!حسينيا:لهفقالالحسينيديبينوقفحتىحوزةبناللهعبدلهيقالرجلوحمل

:قالوا.بالنارأولىأنتبل،مطاعوشفيعرحيمربعلىأقدمإني!ويحككلا:الحسينلهفقال

ابنأنا:فقال،عنهسألقدالحسينوكانأبالركابقدمهوتعلقتفسقطفرسهفوقصته،فانصرف

الفرسعليهيقحمأنوأراد،حوزةابنفغضب.النارإلىحزهاللهم:وقاليدهالحسينفرفع،حوزة

)1(

)2(

)3(

)4(

الثكل.:"الهبل"

.بمنسقط-الصفحةونصفصفحةقدر-حاصرتينبينما

.متروكوهوالكلبيهشامعن253()9/الطبريضعيف

الاتية.الروايةفيأخرىمرةوسيأتي.65(4/)والكامل(942)5/الطبريتاريخوينظر.محرف"الله"عبيد:طفي
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متعلقاالآخرجانبهوبقي،وفخذهوساقهقدمهفانقطعت،الفرسبهفحالت،نهروبينهوبينه

بهيمرحجميبقفلمفرسهبهوغارت،اليمنىرجلهفأطارفضربهعوسجةبنمسلمعليهوشد()1(بالركاب

.ماتحتىرأسهفيضربهإلا

كان،عليمبنيمنعمير)2(بناللهعبديدعىرجلمناكان:قالجنابأبيعن،مخنفأبووروىأ

الناسفرأى،قاسطبنالنمرمنلهامرأةمعهوكانت،همدانمنالجعدبئرعندداراواتخذالكوفةنزلقد

نألأرجووإني،حريصاالشركأهلقتالعلىكنتلقدوالله:فقال،الحسينقتالإلىللخروجيتهيؤون

فدخل.اللهعندثواباوأيسر،المشركينجهادمنأفضللهؤلاء!ي!اللهرسولبنتابنمعجهادييكون

وأخرجنيافعل،أموركأرشدبكاللهأصاب،أصبت:فقالت،عليهعازمهوبمافأخبرها،امرأتهإلى

يسارقتلةوقصة،بالسهمسعدبنعمررميقصةذكرثم،الحسينأتىحتىليلابهافخرج:قال.معك

إليهفنظر،إليهماالخروجفيالحسيناستأذنعميربناللهعبدوأن،زيادابنمولىوسالم،زيادمولى

لأحسبهإني:الحسينفقال،المنكبينبينمابعيدالساعدينشديدطويلاادمرجلافرأى،الحسين

فقال)نعرفكلا:فقالا،لهمافانتسب؟أنتمن:لهفقالا،فخرج،شئتإناخرج.قتالاللأقران

خيروهوإلا()3(أحدإليكمايخرجوهل،الناسمنأحدمبارزةعنرغبةبكمأو!الزانيةأولاديا:لهما

،زيادابنمولىسالمعليهحملإذبهلمشتغلفإنه،الذاهبكأمسفكانيسارعلىشدثم!؟منكما

ثم،أصابعهفأطاراليسرىيدهعلىفضربهغشيهحتىينتبهفلم:قال.العبدرهقكقد:صائحبهفصاح

:ويقوليرتجزوأقبل،قتلهحتىالكلبي)4(عليهمال

حسبيعليمفيبيتيحسبيكلبابنفأناتنكرانيإن

الكربعندبالخوارولستوعصب5مرةدوامرؤإني

والضربمقدمافيهمبالطعنوهبأملكزعيئمإني

بالربمؤمنغلامضرب

ذريةالطيبيندونقاتل،وأميأبيفداك:لهتقولزوجهانحوأقبلتثمعموداوهبأمفأخذت

.66()4/الأثيرلابنالكاملوكذلك.بمنسقطحاصرتينبينما(1)

نمير.:إلىالمطبوعفيتحرف)2(

.الطبريتاريخفيمنهوقريبأفيوهو،المطبوعمنسقطقوسينبينما)3(

عميربناللهعبدهو:فالكلبي،الأثيروابنالطبريتاريخمنوالتصويب.المعنىبهايصحولاعلى:ط،أفي)4(

نفسه.

تعالىقولهومنه،القوة:والمزة.الطبريوتاريخأمنوالمثبت.الوزنبهيستقيمولامروءةذو:المطبوعفي)5(

!هو.فأشتوئمزقذو)
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معك.أكندعني:وقالتثوبهتجاذبهفأقبلت،النساءنحويردهاإليهافأقبل.السلامعليهمحمد

.(ا)1إليهنفانصرفت.قتالالنساءعلىليسفإنه،معهنفاجلسيالنساءإلىانصرفي:الحسينفناداها

وأنهم،بأسهملقوةالحسينلأصحابذلكفيوالنصرالفريقينبينيومئذالمبارزةوكثرت:قال

وحمل،المبارزةبعدمسعدبنعمرعلىالأمراءبعضفأشار،سيوفهمإلالهمعاصملامستميتون

الجماعة.وفارقالدينمنمرقمنقاتلوا:يقولوجعل-زيادابنجيشميمنةأمير-الحجاجبنعمرو

عليه؟تقيموأنتالدينمنمرقناأنحن؟الناستحرضأعلي!حجاجبنياويحك:الحسينلهفقال

.الناربصليأولىمنأجسادناأرواحنافارقتإذاستعلمون

إليهفمشى،الحسينأصحابمنقتلمنأولوكان،عوسجةبنمسلمالحملةهذهفيقتلوقد

بصوتلهفقال.بالجنةأبشر:مظهربنحبيبلهوقال،رمقاخرعلىوهوعليهوترحمالحسين

أقضيلكنتلاحقكأثركعلىأنيأعلمأنيلولا:حبيبلهقالثم.بالخيراللهبشرك:ضعيف

دونه.تموتأنإلى-الحسينإلىوأشار-بهذاأوصيك:عوسجةبنمسلملهفقال،بهتوصيما

من،الفرسانعنهفدافعت،الحسيننحووقصدوابالميسرةالجوشنذيبنشمرحملثم:قالوا

الرماةمنطائفةسعدبنعمرمنيطلبونفأرسلوا،بليغةمكافحةدونهوكافحوا،عظيمادفاعاأصحابه

بقيحتىكلهافعقروهاالحسينأصحابخيوليرمونفجعلوا،خمسمئةمننحواإليهفبعث،الرجالة

:يقولوهوليثكأنهالسيفيدهوفيعنهنزليزيدبنالحرجوادعقرواولما،رجالةجميعهم

هزبر)2(لبدذيمنأشجعالحرابنفأنابيتعقرواإن

فجعل،ناحيتهاأتىمنالقتالمنتمنعالتيالأبنيةتلكبتقويضأمرسعدبنعمرإن:ويقال

فإنهميحرقونهادعوهم:الحسينفقال،بتحريقهافأمر،ذلكيتعاطىمنيقتلونالحسينأصحاب

أحرقت.وقدمنهايجوزواأنيستطيعونلا

:وقال-الفسطاطيعني-برمحهفطعنه،الحسينفسطاطإلى-اللهقبحه-الجوشنذيبنشمروجاء

.بالناراللهأحرقك:الحسينلهفقال،منهوخرجنالنسوةفصاحت،فيهمنعلىلأحرقهبالنارإيتوني

،هذاوموقفكفعلكمنولاقولكمنأقبحرأيتما:لهفقال-اللهقبحه-شمرإلىربعيبنشبثوجاء

نإ!اللهسبحان:لشمرقلت:مسلمبنحميدوقال01بالرجوعوهمفاستحيى؟النساءترعبأنأتريد

!؟والنساءالولدانوتقتل،اللهبعذابتعذب:خصلتيننفسكعلىتجمعأنأتريد،لكيصلحلاهذا

كاملهفيالأثيرابنوأوردها043(ت)5/942الطبريتاريخفيوهي.بالنسخةمنسقطتبكاملهاالقصة)1(

الرجز.منمافيهادون66(-65)4/

الأسد.أسماءمن:وهزبرلبدوذو(436)5/الطبريتاريخفيالبيت2()
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أنا-منأخبركلا:قلت؟أنتمن:ليفقال:قال.أميركبهترضيلماالرجالقتلكفيإنوالله

.(1،)السلطانعنديسوءنيأنفعرفنيأخبرتهإنأنيوخشيت

موقفهعنفأزالوه،الجوشنذيبنشمرعلى-الحسينأصحابمنرجالفي-القينبنزهيروشد

فيهمبانقتلإذاالحسينأصحابمنالرجلوكان-شمرأصحابمنوكان-الضبابيعزةأباوقتلواأ

.ا)2(لكثرتهمفيهمذلكيتبينلمالكثيرةالجماعةزيادابنأصحابمنقتلوإذا،الخلل

منرجلفقال،نصليحتىالقتالعنفليكفوامروهم:الحسينفقال،الظهروقتعليهمودخل

لامنتقبلولامنكمأتقبل!ويحك:مظهربنحبيبلهفقال.منكمتقبللاإنها:الكوفةأهل

وجعلعقفان)3(بنيمنصريمبنبديللهيقالرجلأقتلحتىأشديداقتالأحبيبوقاتل؟!ي!اللهرسول

:يقول

مسعروحربهيجاءفارسمظهروأبيحبيبأنا

وأصبرمنكمأوفئونحنوأكثرعدةأوفرأنتم

وأطهر)4(منكموأنقىحقأوأظهرحخةأعلئونحن

نميربنالحصينفضربه،ليقومذهبثم،فوقعفطعنه،تميمبنيمنرجلهذاحبيبعلىحملثم

أبيهرأسحبيبابنفرأى،زيادابنإلىوحملهرأسهفاحتزالتميميإليهونزل،فوقعبالسيفرأسهعلى

خيروهوقتلتهلقدواللهأما:لقاتلهوقال)بكىثم،أدفنهحتىأبيرأسأعطني:لحاملهفقال،فعرفه

زمنكانفلما:قال.أبيهقاتلقتلإلاهمةلهتكنلمثمأشدهبلغأنإلىالغلامفمكث:قال.()5(منك

،)7(قائلوهوعليهفدخل،فسطاطهفيأبيهقاتلفإذا،مصعبعسكرالغلامدخلالزبير)6(بنمصعب

.بردحتىبسيفهفضربه

عندوقال،الحسينذلكهدمظهربنحبيبقتللما:قالقيسبنمحمدحدثني:مخنفأبووقال

للحسين:ويقوليرتجزالحروأخذ،نفسيأحتسب:ذلك

مقبلاإلأاليومأصابولنأقتلاحتىتقتللااليت

.(438)5/الطبريتاريخفيوالخبر.بمنسقطحاصرتينبينما(1)

أصحابه.بعضوقتلوا:بفيمكانه)2(

خزاعة.فيحي:عقفان)3(

.(943)5/الطبريتاريخفيالأبيات(4)

.الطبريوتاريخأفيوهو،المطبوعمنسقطقوسينبينما)5(

عمير.:إلىطفيتحرف)6(

.الظهيرةفيالنوموهي:القيلولةمن:قائل)7(
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مهللا)1(ولاعنهمناكلالامقصلاضربابالسيفأضربهم

حتىالاخرشداستلحمحتىأحدهماشدإذافكان،شديداقتالاالقينبنوزهيرهوقاتلثم

عمابنالصائديثمامةأبووقتل،فقتلوهيزيدبنالحرعلىشدوارجالاإنثم،ساعةذلكفعلا،يخلصه

.ا)2(لهعدواكانله

الحسينعن)3(ودافعأشديداقتالابعدهااقتتلواثم،الخوفصلاةالظهربأصحابهالحسينصلىثم

حتىبالنبلأصحابهبعضورمي،شديداقتالاالحسينيديبينالقينبنزهيروقاتل.أصحابهصناديد

:ويقوليرتجززهيروجعل،الحسينيديبينسقط

)4(حسينعنبالسيفأذودكمالقينابنوأنازهيرأنا

:ويقولالحسينمنكبعلىيضربوأخذ:قال

النبياجدكتلقئفاليوممهدياهادياهديتأقدم

الكمياالفتىالجناحينوذاعلياوالمرتضىوحسنا

الحياالشهيداللهوأسد

.فقتلاهأوسبنومهاجرالشعبياللهعبدبنكثيرعليهفشد:قال

نبله،)6(فوقعلى)5(اسمهكتبقدوكان،الجمليهلالبننافعالحسينأصحابمنوكان:قال

:يقولوهومسمومةبهايرميفجعل

شقاقهاينفعهالاوالنفسأفواقهامعلمابهاأرمي

علي.دينعلىأنا،الجمليأنا

أسروهثم،عضداهكسرتحتىضربثم،جرحمنسوىسعدبنعمرأصحابمنعشراثنيفقتل

يعلمربيإن:فقال؟بنفسكصنعتماعلىحملكما!نافعياويحك:لهفقال،سعدبنعمربهفأتوا

منسوىعشراثنيجندكممنقتلتلقدوالله:قالثم-لحيتهوعلىعليهتسيلوالدماء-أردتما

دارطبعةفيالبيتهذاصفوقد.الفرار-هنا-التهليل.والجبنالنكوص:"النكول".القاطع:"المقصل"()1

.(144-044)5/الطبريتاريخفيالشعرمعالخبروانظر.ومعناهبوزنهأخلمماخاطئاصفاالعلميةالكتب

والضمير،زيادابنإلىرأسهوحمل،اللهرحمهقتلحتى:عنهبدلاوفيها،بالنسخةفييردلمحاصرتينبينما)2(

مظهر.بنحبيبإلىيرجعذلكفي

نهايته.عندإليهسنشيربالنسخةفيكبيرسقطيبدأهنامن)3(

.(144)5/الطبريوتاريخأمنوالمثبت.الوزنبهيستقيمولا.الحسينعن:المطبوعفي()4

.71()4/الأثيروابن(144)5/الطبريتاريخمنواستدركتها،الأصولمناللفظةهذهسقطت()5

.وفوقأفواق:والجمع،الوترموضع:السهممنالفوق)6(
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لعمر:شمرفقال.أسرتمونيماوساعدعضدليبقيتولو،الجهدعلىنفسيألوموما،جرحت

لوشمرياواللهأما:نافعلهفقال،سيفهفأنضىشمرفقام.فاقتلهشئتفإن،بهتجماأنت:قال،اقتله

خلقه.شراريديعلىمناياناجعلالذيدلهفالحمد،بدمائنااللهتلقىأنعليكلعظمالمسلمينمنكنت

قتله.ثم

الحسين،إلىيصلواأنكادواحتىالناسمعهوتكاثر،الحسينأصحابعلىفحملشمرأقبلثم

أنفسهم،ولاالحسينيمنعواأنعلىيقدرونلاوأنهم،عليهمكثرواقدأنهمالحسينأصحابرأىفلما

عليكاللهعبدأبا:فقالا،الغفاريعزرةابنااللهوعبدالرحمنعبدفجاءه،يديهبينيقتلواأنتنافسوا

مني،ادنوا،بكمامرحبا:فقال.عنكوندفعيديكبيننقتلأنفأحببناإليكالعدوحازنا،السلام

:يقولانوهمامنهقريبايقاتلانفجعلا،منهفدنوا

نزاربنيبعدوخندفغفاربنوحقاعلمتقد

بتارقاطععضببكلالفجارمعشرلنضربن

الخطار)1(والقنابالمشرفيالأخياربنيعنذودواياقوم

جزاءأحسناللهجزاكم:ويقوللهميدعووهويديهبينيقاتلونوفرادىمثنىأصحابهأتاهثم

.يقتلواحتىويقاتلونالحسينعلىيسلمونفجعلوا.المتقين

بعيدولاقريبظهرالأرضعلىأمسىماواللهأما!اللهعبدأبايا:فقالشبيبأبيبنعابسجاءهثم

السلام،لفعلتهودمينفسيمنعليأعزبشيءالقتلأوالضيمعنكأدفعأنقدرتولو،منكعليأعز

وكان-جبينهعلىضربةوبهصلتا)2(بسيفهمشىثم.هديكعلىأنيلياشهد،اللهعبدأباياعليك

سعد:بنعمرقالثم،عنهفنكلوافعرفوه.ليابرزواألا؟لرجلرجلألا:فنادى-الناسأشجع

علىشدثمومغفرهدرعهألقىذلكرأىفلما.جانبكلمنبالحجارةفرمي،بالحجارةارضخوه

فقتلجانبكلمنعليهعطفواإنهمثم،يديهبينالناسمنمئتينمنأكثريكرد)3(رأيتهلقدوالله،الناس

لهم:فقالسعدبنعمربهفأتوا،قتلهيدعيكلعددذويرجالأيديفيرأسهفرأيت،اللهرحمه

.،)4(القولبهذابينهمففرق.واحدإنسانيقتلهلمفإنهفيهتختصموالا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(424)5/الطبريتاريخفيالأبيات

.المطبوعمناللفظةهذهسقطت

.يسوق:"يكرد"

الحسينإلىووصل":عنهبدلافيهاوردوقد،أشعارهامعالأخبارمنعدداضمبالنسخةفينقصينتهيهنا

حتىالجمليهلالبننافعدونهوقاتل،يديهبينالقينبنزهيرفقتل،أصحابهصناديدعنهودافع،عنهاللهرضي

سعد=بنعمريديبينعنقهضربهذاومع،عضداهكسرتثم،جرحمنسوىعشراثنيزيادابنأصحابمنقتل
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المطاعأبيبنعمروبنسويدإلاأحديبقولم،تفانواحتىيديهبينالحسينأصحابقاتلثم

الخثعمي.

ليلىوأقه،عليبنالحسينابنالأكبرعليطالبأبيبنيمنالحسينأهلمنقتلقتيلأول!وكان

يقيجعللأنه،فقتلهالعبديالنعمانبنمنقذبنمزةطعنه،الثقفيمسعودبنعروةبنمرةأبيبنت

الحسين:بنعليفقال!،أباهيقصدوجعل،أباه

بالنبيأولئ-اللهوبيت-نحنعليبنالحسينبنعليأنا

أبيعنسترياليومترونكيفالذعيابنفينايحكملاتالله

بني،ياقتلوكقومااللهقتل:الحسيناطفقا،بأسيافهمفقطعوهالرجال!احتوشتهمرةطعنهفلما

كأنهاجاريةوخرجت:قال!.العفاءبعدكالدنيافعلى؟!محارمهانتهاكوعلىاللهعلىأجرأهمما

وهوعليهفأكتت،فاطمةمنعليبنتزينبهيفإذا!أخياهويابنأخياهيا:فقالتحسناالشمس

يديهبينإلىهناكمنفحول!الحسينبهوأمر،الفسطاطفأدخلهابيدهافأخذالحسينفجاء:قال!.صريع

.فسطاطه)1(عند

الرحمنعبدقتلثم.جعفربناللهعبدابناومحمدعونقتلثم،عقيلبنمسلمبناللهعبدقتلثم

طالب.أبيبنعليبنالحسنبنالقاسمقتلثم.طالبأبيبنعقيلابناوجعفر

أبووهو،رامياوكان-زيادبنيزيدأن:الكنديخديجبنفضيلوحدثني:مخنفأبوقال!أ

علىمنهاسقطماسهمبمئةفرمى،الحسينيديبينركبتيهعلىجثا-بهدلةبنيمنالكنانيالشعثاء

نفر:خمسةقتلتأنيليتبينقد:قال!الرميمنفرغفلما.أسهمخمسةالأرض

حادرقويليثمنأشجعالمهاجروأنايزيدأنا

ص)2(!
()3(وهاجرتارذسعدولابنناصرللحسينإنييارب

حتى،قتلهيليأنيحبلا،عنهرجعإلاإليهأحديأتيلاوحدهطويلانهاراالحسينومكث:قالوا

:يقولوهوالحسينأصحابعلىشمرحملثم،الجوشنذيبنشمر

يفرولابسيفهيضربهمشمرعنخلوااللهعداةخلوا

زينغيرهذاوعلي74()4/الأثيروابن77(-76)صالطالبيينومقاتل)5/446(الطبريتاريخفيالخبر)1(

العابدين.

.برب:المطبوعفيوقعت)2(

الشعر.ألفاظببعضاختلافمع(544)5/تاريخهفيالطبريأوردهوقد.بمنسقطبرمتهالخبر)3(
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رأسه،فأدمى،بالسيفرأسهعلىالحسينفضرب،البشير)2(بنمالكلهيقالبدا)1(بنيمنرجلجاءه

بهاأكلتلا:الحسينلهفقال،دمأالبرنسفامتلأ،رأسهوجرحفقطعه،برنسالحسينعلىوكان

فلبسها.بعمامةودعاالبرنسذلكالحسينألقىثم.الظالمينمعاللهوحشرك،شربتولا

فلقةوجههكأنغلامإليناخرج:قالحميدعن،راشدأبيبنسليمانحدثني:مخنفأبووقالأ

فقال،اليسرىأنهاأنسىما،شسعأحدهماانقطعقدونعلانوإزارقميصوعليه،السيفيدهفي،قمر

ذلك؟إلىتريدوما!اللهسبحان:لهفقلت:قال.عليهلأشدنوالله:الأزدينفيلبنسعدبنعمرلنا

أميرسعدبنعمرعليهفشد.عليهلأشدنوالله:فقال.احتولوهمقدتراهمالذينهؤلاءقتليكفيك

أعضب،ليثشدةسعدبنعمرعلىالحسينفشد:قال!عماهيا:الغلاموصاح،فضربهالجيش

أهلخيلوحملت.عنهتنحىثمفصاح،المرفقلدنمنفأطنها،بالساعدفاتقاه،بالسيفعمرفضرب

بفرسانهاوجالت،حوافرهاوحركتبصدورهاعمرفاستقبلت،الحسينمنعمرليستنقذواالكوفة

:يقولوالحسين،برجلهيفحصوالغلام،الغلامرأسعلىقائمالحسينفإذاالغبرةانجلتثم،عليه

فلاتدعوهأنعمكعلى-والله-عز:قالثم.جدكفيكالقيامةيومخصمهمومن،قتلوكلقومبعدأ

رجليإلىأنظرفكأنياحتملهثم.ناصرهوقلواتره-كثروالله-صوت،ينفعكلاثميجيبكأو،يجيبك

الأكبرعليابنهمعألقاهحتىبهجاءثم،صدرهعلىصدرهالحسينوضعوقد،الأرضفييخطانالغلام

)3(.طالبأبيبنعليبنالحسنبنالقاسمهو:ليفقيل،الغلامعنفسألت،بيتهأهلمنقتلمنومع

علىإلارجلمناليسعشرةعاشرالحسينمقتليوملواقفإني:الحضرميثبيتبنهانئوقال

مذعوروهو،وقميصإزاروعليه،الأبنيةتلكمنبعودممسكوهوالحسينالمنغلامخرجإذ،فرس

علىيركضرجلأقبلإذ،التفتكلماتذبذبانأذنيهفيدرتينإلىأنظرفكأني،وشمالأيمينايلتفت

السكوني:هشامقال.بالسيففقطعهالغلامأخذثم،فرسهعنمالالغلاممندناإذاحتى،فرسه

.()4(نفسهعنفكنىعليهذلكيعابأنخاف،الغلامقتلالذيهوثبيتبنهانئ

الله،عبداسمهأولادهمنصغيربصبيوأتيفسطاطهبابعلىفقعد،أعياالحسينإنثم:قال

له:يقال-أسدبنيمنرجلفرماه،أهلهويوصيويودعهويشمهيقبلهجعلثم،حجرهفيفأجلسه

)5(
:وقالالسماءنحووألقاهيدهفيدمهحسينفتلقى،الغلامذلكفذبح،بسهم-النارموقدبن

.كندةمنبطن:"بدا"(1)

النسير.75(4/)الأثيروابن(484)5/الطبريتاريخفي(2)

.75(4/)الأثيروابن(58)صالطالبيينومقاتل(484-474)5/الطبريتاريخفيالخبر)3(

.(944)5/الطبريوتاريخبمنسقطحاصرتينبينما(4)

فقط.طمنابنلفظة()ك
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الظالمين.منلناوانتقم،خيرهولمافاجعلهالسماءمنالنصرعناحبستقدتكإنرب

أيضا.فقتلهبسهمالحسينبنبكرأباالغنويعقبةبناللهعبدورمى

الحسين.إخوة-طالبأبيبنعليبنوومحمدوجعفروعثمانوالعباساللهعبدقتلثم

عنه،نعوهمابل،قدرفماالفراتماءمنيشربأنإلىيصلأنفحاول،الحسينعطشاشتدوقد

منالحسينفانتزعه،فأثبتهحنكهفيبسهم-تميمبنحصينلهيقال-رجلفرماه،منهشربةإلىفخلص

السماءإلىبهرمىثم،دمامملوءتانوهماالسماءإلىرفعهماثم،بيديهفتلقاه،الدمففار،حنكه

بليغا.دعاءعليهمودعا.أحدامنهمالأرضعلىولاتذر،بدداواقتلهم،عدداأحصهماللهم:وقال

ويسقىيروىلافجعل،الظمأعليهاللهصبحتىيسيراإلالهالراميالرجلمكثإنفوالله:قالأ

الظمأ.قتلنياسقونيويلكم:يقولبليروىفلاويسقى،جميعاوالماءاللبنلهيبردوتارة،مبرداالماء

البعير.بطنانفدادبطنهانقدحتىيسيراإلالبثمافوالله:قال

ثقلهفيهالذيالحسينمنزلقبلالكوفةرجالةمنعشرةمننحوفيأقبلالجوشنذيبنشمرإنثم

وكنتمدينلكميكنلمإن!ويلكم:الحسينلهمفقال،رحلهوبينبينهفحالوا،نحوهمفمشى،وعياله

طغاتكممنوأهليرحليامنعوا،أحسابوذويأحرارادنياكمفيفكونواالمعاديومتخافونلا

علىيحرضهمشمرفجعل،بهأحاطواثم.فاطمةيابنلكذلك:الجوشنذيابنفقال.وجهالكم

أبوفقال؟!هذاتقولألي:شمرلهفقال؟قتلهمنأنتيمنعكوما:الجنوبأبولهفقال،قتله

نأهممتلقدوالله:شجاعاوكان-الجنوبأبولهفقال،ساعةفاستبا!؟هذاتقولليوأنت:الجنوب

.ا)1(شمرعنهفانصرف.عينكفيالسنانهذاأخضخض

أحدمعهيبقولمفسطاطهعندوهوبالحسينأحاطواحتىالشجعانمنجماعةومعهشمرجاءثم

عليبنتزينبفخرجت،درتانأذني!في،البدركأنهالخياممنيشتدغلامفجاء،وبينهبينهميحول

سوىفأطنها،بيدهفاتقاه،بالسيفمنهمرجلفضربه،عمهعنيحاجفوجاء،عليهافامتنع،لترده

بآبائكتلحقفإنك،اللهعندأجركاحتسبتبنييا:الحسينلهفقال!أبتاهيا:فقال،جلده

.)2(الصالحين

عنهفيتنافرون،وشمالايمينابالسيففيهميجولوهو،جانبكلمنالرجالالحسينعلىحملثم

علىتقعالسماءليت:تقولفجعلتإليهفاطمةبنتزينبأختهوخرجت.السبععنالمعزىكتنافر

فتحادرت؟!تنظروأنتاللهعبدأبويقتلأنأرضيت!عمريا:فقالتسعدبنعمروجاءت.الأرض

.بمنسقطحاصرتينبينما()1

.(451)5/الطبريتاريخ)2(
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يذبنشمرنادىحتىقتلهعلىأحديقدملاجعلثم.عنهاوجههوصرف،لحيتهعلىالدموع

جانبكلمنالرجالفحملت.أمهاتكمثكلتكمفاقتلوه؟بعالرجلتنتظرونماذا!ويحكم:الجوشن

عنهانصرفواثم،عاتقهعلىوضرب،اليسرىكتفهعلىالتميميشريكبنزرعةوضربه،الحسينعلى

رأسه،وحزفذبحهنزلثم،فوقعبالرمحفطعنه،النخعي()1أنسبنسنانإليهجاءثم.ويكبوينوءوهو

يزيد.بنخوليإلىرأسهدفعثم

بنسعدبنعمر:وقيل.مذحجمنرجل:وقيل.الجوشنذيبنشمرقتلهالذيإن:وقيل

أشهر.والأول.فقطالحسينقتلتالتيالسريةأميرعمركانوإنما،بشيءوليس،وقاصأبي

ابذعروا)2(حتىيمينهعنمنعلىيحملعليهاجتمعواحينالحسينرأيت:عماربناللهعبدوقالأ

وأصحابهأولادهقتلقدقطمكثورا)4(رأيتمافوالله،()3(عنهابذعرواحتىشمالهعنمنوعلى)عنه

منسعدبنعمرودنا:قال.مثلهبعدهولاقبلهرأيتماوالله.منهجناناأمضىولامنهجأشاأربط

عنها.وجههوصرففبكى؟تنظروأنتاللهعبدأبوأيقتل!عمريا:زينبلهفقالت،الحسين

علىيشذالحسينجعل:قالمسلمبنحميدعن،زهيربنالصقعبحدثني:مخنفأبووقال

عليكمأسخطاللهالنهعبادمنعبدابعديتقتلونلاواللهأما)5(؟تحاثونقتليأعلى:يقولوهوالرجال

أما،تشعرونلاحيثمنمنكملياللهينتقمثمبهوانكماللهيكرمنيأنلأرجوإنياللهوايم،منيبقتله

يضاعفحتىبذلكلكميرضىلاثم،دماءكموسفك،بينكمبأسكماللهألقىلقدقتلتمونيقدلووالله

الأليم.العذابلكم

ببعضبعضهميتقيكانولكن،لفعلواايقتلوهأنالناسشاءولوالنهارمنطويلامكثولقد:قال

تنتظرونماذا:الجوشنذيبنشمرنادىحتى()6(قتلهمؤنةهؤلاءيكفيهمأنهؤلاءويحب،دمه

عمروبنأنسبنسنانطعنهثم،عاتقهعلىبالسيففضربه،التميميشريكبنزرعةإليهفتقدم؟بقتله

.ا)7(خوليإلىودفعهرأسهفاحتزنزلثم،بالرمحالنخعي

الأثيروابن97()صالطالبيينومقاتل)5/453(الطبريتاريخفيكماوأثبتهأنسبنسنانفيالنسخاضطربت)1(

)4/78(.

.أنذعروا:المطبوعفيوقعت.تفرقوا:"ابذعروا"(2)

.طفيليسقوسينبينما)3(

.أعداؤهعليهكئرمن:"المكثور"(4)

.(452)5/الطبريتاريخمنأثبتهوما،تحابون:طوفي،تحاربون:أفياللفظةهذهوردت()5

.أمنسقطقوسينبينما)6(

.بمنسقطحاصرثينبينما)7(
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اسمهقيل،جليلصحابي:الجوشنوذو-الجوشنذيبنشمرترجمةفيعساكرابنروىوقد

ويكنىكلابمنبطن،الضبابيالعامريالأعوربنأوسابنويقال،نوفلبنعثمانوقيل،شرحبيل

عبدعن،الزبيربنفضيلعميحدثني،أحمدأبوحدثنا:شبةبنعمرطريقمنثم-السابغةبأبيشمر

بنشمرإلىفنظر،كربلاءبنهريالحسينمعكنا:قالحسنبنعمروبنمحمدعن،ميمونبنالرحيم

أهلدماءفييلغأبقعكلبإلىأنظر"كأني:مج!ي!اللهرسولقال،ورسولهاللهصدق:فقالالجوشنذي

.(1)أبرص-اللهقبحه-شمروكان."بيتي

علىماحتىخبائهفيوما،وحواصلهأموالهمنكانماالناسوتقاسم،سلبهوغيرهسنانوأخذ

.الطاهرةالثيابمنالنساء

وأربعا،طعنةوثلاثينثلاثاقتلحينبالحسينوجدنا:قالمحمدبنجعفرعن:مخنفأبووقال

صغيروهو-العابدينزين-الأصغرالحسينبنعليبقتلالجوشنذيبنشمروهم.ضربةوثلاثين

علىيدخلنلاألا:فقالسعدبنعمروجاء،أصحابهأحدمسلمبنحميدذلكعنصرفهحتى،مريض

فوالله:قال.عليهمفليردهشيئامتاعهممنأخذومن،أحدالغلامهذايقتلولا،أحدالنسوةهؤلاء

.سرا)2(بمقالتكعنياللهدفعفقدخيراجزيت؟الحسينبنعليلهفقال.شيئاأحدردما

صوته:بأعلىفنادىسعدبنعمرفسطاطبابإلىأنسبنسنانجاءثم:قالوا

المحجباالملكقتلتأناوذهبافضةركابيأوقر

نسبا)3(ينسبونإذوخيرهموأباأماالناسخيرقتلت

لووالله؟!مجنونأنتويحك:وقالبالسوطرماهدخلفلما.عليأدخلوه:سعدبنعمرفقال

عنقك.لضربهذاتقولزيادابنسمعك

بنوالمرفع.غيرهمنهمينجفلم،مولىأنهأخبرهحينسمعانبنعقبةعلىسعدبنعمرومن

أهلفدفنهم،نفسا)5(وسبعوناثنانالحسينأصحابمنوقتل.زيادابنعليهفمن،أسريمانة)4(

واحد.بيومقتلوابعدماأسدبنيمن)6(الغاضرية

غريب.حديثوهو،332(/01)مختصره،عساكرابنتاريخ(1)

.(454)5/الطبريتاريخ2()

وتاريخ97(4/)الأثيروابن07()3/الذهبومروج8(.)صالطالبيينومقاتل(454)5/الطبريتاريخفيالأبيات)3(

.03(9)3/النبلاءأعلاموسير(178/)18عساكرابن

ثمامة.بنالمرقع08()4/الأثيروابن(454)5/الطبريتاريخفيوالذي،الأصولفياسمهكذا(4)

.(429/)الأثيروابن(468)5/الطبريتاريخفيمفصلةأسماؤهم()5

.كربلاءمنقريبةقرية:"الغاضرية")6(
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أعلم.والله،ذلكولايصح،بالخيلالحسينيوطأأنسعدبنعمرأمرثم:قال!ا

.(1،)رجلاوثمانونثمانيةسعدبنعمرأصحابمنوقتل

فاطمة.أولادمنكلهمرجلاعشرسبعةالحسينمعقتل:قال!أنهالحنفيةبنمحمدعنوروي

وجهعلىما،بيتهأهلمنكلهمرجلاعشرستةالحسينمعقتل:قالأنهالبصريالحسنوعن

شبه.لهميومئذالأرض

اللهرضيعليأولادفمن،رجلاوعشرونثلاثةبيتهوأهلوإخوتهولدهمنمعهقتل:غيرهوقال!

علي:الحسينأولادومن.بكروأبو،وعثمان،ومحمد،والعباس،والحسين،جعفر:عنه

بنعليبنالحسنبنوبكروأبو،والقاسم،اللهعبد:ثلاثةالحسنأخيهأولادومن.اللهوعبد،الأكبر

الله،وعبد،جعفر:عقيلأولادومن.ومحمد،عون:اثنانجعفربناللهعبدأولادومن.طالبأبي

بناللهعبد:هماآخرانواثنان،لصلبهأربعةفهؤلاء،قدمناكماذلكقبلقتلومسلم،الرحمنوعبد

:الشاعر)2(يقول!وفيهم،عقيلولدمنستةفكملوا،عقيلبنسعيدأبيبنومحمد،عقيلبنمسلم

لعقيلوستةأصيبواقدعليلصلبتسعةواندبي

مصقولبصارمعلوهقدفيهمغودرالنبيوسمي

ذلك،قبلقتلإنه:قيلوقد،بقطربناللهعبدالرضاعةمنأخوهبكربلاءالحسينمعقتلوممن

فقتله.زيادابنإلىفحمل،الكوفةأهلإلىكتابامعهبعثحيث

عليهمفصلى،الجرحىسوىرجلاوثمانونثمانيةسعدبنعمرأصحابمنالكوفةأهلمنوقتل

ودفنهم.سعدبنعمر

يومبالأرضألصقوهحتىخيولهمبحوافرالحسينفداسوافرسانعشرةأمرسعدبنعمرإن:ويقال

إلىبهانتهىفلما،الأصبحييزيدبنخوليمعزيادابنإلىيومهمنيحملأنبرأسهوأمر،المعركة

بعزجئتك:مالكبنتنوارلامرأتهوقال،إجانة)3(تحتفوضعهمنزلهإلىبهفرجع،مغلقاوجدهالقصر

أنتوجئتوالفضةبالذهبالناسجاء:فقالت،الحسينبرأس:فقال؟هووما:فقالت،الدهر

واستدعى،الفراشمنعنهنهضتثم،أبدافراش!وإياكيجمعنيلاوالله!؟!ي!اللهرسولبنتابنبرأس

ساطعاالنورأرىزلتماوالله:الأسديةالثانيةالمرأةقالت.عندهفنامت،أسدبنيمنأخرىلهبامرأة

.بمنسقطحاصرتينبينما(1)

.72(-71)3/الذهبمروجفيكما،هاشمبنيمولىقتيبةبنمسلمهو)2(

.الثيابفيهتغسلالذيالمركن:"الإجانة")3(
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بينفأحضرهزيادابنإلىبهغداأصبحفلما.حولهاترفرفبيضاوطيورا،السماءإلىالإجانةتلكمن

وذلك،رأساوسبعوناثنانومجموعها-المشهوروهو-أصحابهبقيةرؤوسمعهكانإنه:ويقال.يديه

.بالشاممعاويةبنيزيدإلىزيادابنبهابعثثم،زيادابنإلىوحملوهرأسهاحتزواإلاقتيلقتلماأنه

زيادبناللهعبيدأتي:قالأنسعن،محمدعن،جريرحدثنا،حسينحدثنا:أحمدالإمامقال

كانإنه:أنسفقال!.شيئاحسنهفيوقال،عليهينكتفجعل،طستفيفجعل،الحسينبرأس

.(بالوسمه"أمخضوباوكان،ع!ي!اللهبرسول!أشبههم

بنحسينعن-إشكابابنهو-إبراهيمبن2(الحسينبنمحمدعنالمناقبفيالبخاريورواه

.فذكره)3(...أنسعن،سيرينبنمحمدعن،حازمبنجريرعن،محمد

وفيه:.صحيححسن:وقال!.أنسعن،سيرينبنتحفصةحديثمنالترمذي)4(رواهوقد

."حسناهذامثلرأيتما:ويقول!أنفهفيبقضيبينكتفجعل"

حدثنا،الربيعبنغسانحدثنا،الموصلياللهعبيدبنشجاعبنمفرجحدثنا:البزاروقال!

جعلالحسينبرأسزيادبناللهعبيدأتيلما:قالأنسعن،وحميدثابتعن،(عبدلأهبنيوسف

رأيتإني،لأسوءنكوالله:فقلت،جميلا-قال!أحسبه-كانلقد:ويقول!ثناياهبالقضيبينكت

رواهنعلملا:وقال!الوجههذامنالبزاربهتفرد.فانقبض:قال!.قضيبكيقعحيثيلثم!اللهرسول!

.6(بأسمابهوليس،مشهورالبصرةأهلمنرجلوهو،عبدةبنيوسفغيرحميدعن

عن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادعن،الحجاجبنإبراهيمعن:7(الموصلييعلىأبوورواه

.فذكره...أنس

.فذكره...أنسعن،الحسنعن،خالدبنقرةورواه

سعد،بنعمردعاني:قال!مسلمبنحميدعن،راشدأبيبنسليمانعن:مخنفأبووقال!

عليهدخلوقد،للناسجلسقدزيادابنفأجد،وبعافيتهعليهاللهفتحبمالأبشرهمأهلهإلىفسرحني

فيهينكتهووإذا،يديهبينموضوعالحسينرأسفإذا،دخلفيمنفدخلت،عليهقدمواالذينالوفد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.261()3/أحمدمسندفيوالخبر.بالوشمة:الأصولفيووقعت.الشعربورقهيختضبنبت:"الوسمة"

الحسن.:إلىالمطبوعفيتحرف

.)3748(رقمالبخاريرواه

والحسين.الحسنمناقبباب:المناقبفي)3778(برقم

.(11/174)التهذيبوتهذيبالبزاروزوائدبمنوالمثبت،عبيدةبنيونس:ط،أفيتصحف

.)9264(رقم234()3/البزارزوائدعنالأستاركشف

ضعيف.جدعانبنزيدبنعليوفيه)8193(مسندهفي
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هوإلاإلهلاالذيفوالله،الثنيتينهاتينعنالقضيبهذاارفع:أرقمبنزيدلهفقال،ساعةثناياهبينبقضيب

اللهأبكى:زيادابنلهفقال،يبكيالشيخانفضخثم.يقبلهماالثنيتينهاتينعلى!ي!اللهرسولشفتيرأيتلقد

قالخرجفلماافخرجفنهض:قال.عنقكلضربتعقلكوذهبخرفتقدشيخأنكلولافوالله،عينك

وهوبنامر:قالوا؟قالما:فقلت:قال،لقتلهزيادابنسمعهلوكلاماأرقمبنزيدقاللقدوالله:الناس

وأمرتم،فاطمةابنقتلتم،اليومبعدالعبيد-العربمعشريا-أنتم،()1تليدافاتخذهم،عبيداعبدملك:يقول

طريقمنرويوقد.ا)3(بالذلرضيلمنفبعدا،شراركمويستعبد،خياركميقتلفهو،)2(مرجانةابن

زيد.عن،ثابتطريقمنالطبرانيورواه.بنحوه...أرقمبنزيدعنبإسنادهداودأبي

عن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،الأعلىعبدبنواصلحدثنا:)4(الترمذيقالوقد

الرحبة،فيالمسجدفيفنصبت،وأصحابهزيادبناللهعبيدبرأسجيءلما:قالعميربنعمارة

فيدخلتحتىالرؤوستتخللجاءتقدحيةفإذا،جاءتقدجاءتقد:يقولونوهمإليهفانتهيت

قدجاءتقد:قالواثم،تغيبتحتىفذهبت،خرجتثمهنيهةفمكثت،زيادبناللهعبيدمنخري

صحيح.حسن:الترمذيقالثم.ثلاثاأومرتينذلكففعلت.جاءت

قتلمنعليهاللهفتحمافذكر،المنبرفصعد،الناسفاجتمع،جامعةالصلاة:فنوديزيادابنوأمر

:فقالالأزديعفيفبناللهعبدإليهفقام.عليهمالكلمةويفرقالملكيسلبهمأنأرادالذيالحسين

وصلب.فقتل،زيادابنبهفأمر!؟الصديقينبكلاموتتكلمونالنبيينأولادتقتلون!زيادبنياويحك

رؤوسومعهقيسبنزحرمعسيرهثم،أزقتهافيبهوطيفبالكوفةفنصب،الحسينبرأسأمرثم

عوفبنبردةأبومنهم،الفرسانمنجماعةزحرمعوكان،بالشامامعاويةبنيزيدإلىأصحابه

.ا)د(معاويةبنيزيدعلىكلهابالرؤوسقدمواحتىفخرجوا،الأزديظبيانأبيبنوطارق،الأزدي

ربيعةبنالغازعن،أبيهعن،الجذاميزنباعبنروحبنيزيدبناللهعبدفحدثني:هشامقال

علىفدخلقيسبنزحرأقبلإذ،بدمشقمعاويةبنيزيدلعندإنيوالله:قال-حميرمن-الجرشي

ورد،ونصرهعليكاللهبفتحالمؤمنينأميرياأبشر:فقالأ!؟وراءكماويحك:يزيدلهفقال،يزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأعاجم.ولادأ:"التليد"

.الفرسملوكبناتمنمرجانةأمهكانتحيث،زيادبناللهعبيدهو:"مرجانةابن"

.(456)5/الطبريتاريخفيوالخبر.بمنسقطحاصرتينبينما

.زيادبناللهعبيدترجمةضمن(945)3/النبلاءأعلامسيرفيالذهبيوأورده.0378()برقمالترمذيسنن

منالشريفالرأسحملفيالقاطعةالحجةهيوالحسنةالصحيحةالحديثيةوالروايات.بمنسقطحاصرتينبينما

عنه،اللهرضيمالكبنأنسعليهوالمعترض،القضيبحملالذيهوزيادبناللهعبيدالأمويينووالي،الكوفةإلىكربلاء

كانالقضيبوأن،دمشقفيكانالشريفالرأسأن(954)5/الطبريتاريخفيمخنفأبو:رواهوما.بالعراقوكان

.06(1/5)للصلابيالأمويةوالدولة(421)8/السنةمنهاجانظر.منكرومتنهتالففإسناده؟معاويةبنيزيديدفي
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فسألناهم،إليهمفسرنا،شيعتهمنوستونبيتهأهلمنعشروثمانيةطالبأبيبنعليبنالحسينعلينا

معإليهمفغدونا،القتالفاختاروا،القتالأوزيادبناللهعبيدالأميرحكمعلىوينزلوايستسلمواأن

يهربونفجعلوا،القومهاممنمأخذهاالسيوفأخذتحتى،ناحيةكلمنبهمفأحطنا،الشمسشروق

إلاكانوامافوالله،صقرمنالحماملاذكمالواذاوالحفربالآكاممناويلوذون،ولاوزرمهربغيرإلى

وخدودهم،مزملةوثيابهم،مجزدةأجسادهمفهاتيك،آخرهمعلىأتيناحتىقائلنومةأوجزورجزر

.(()1والرخمالعقبانزواهم،الريحعليهموتسفي،الشمستصهرهم،معفرة

ابناللهلعن،الحسينقتلبدونطاعتكممنأرضىكنت:وقالمعاويةبنيزيدعينافدمعت:قال

ولما.بشيءبرأسهجاءالذييصلولم.الحسيناللهورحم،عنهلعفوتصاحبهأنيلوواللهأما،سمية

بن)2(الحصينقولأنشدثم.قتلتكماصاحبكأنيلوواللهأما:قاليزيديديبينالحسينرأسوضع

الشاعر:المريالحمام

وأظلماأعقكانواوهمعليناأعزةرجالمنهامانفلق

الحكمبنيحيىوقام:قال()3(العبسيعمارةأبيعنأالعبسيجعفرأبوفحدثني:مخنفأبوقال

:فقال-الحكمبنمروانأخو-

الوغلالحسبذيالعبدزيادابنمنقرابةأدنىالطفيجنبلهام

نسلمناليومالمصطفىلآلوليسالحصئعددنسلهاأضحىسمية

.)4(اسكت:لهوقالالحكمبنيحيىصدرفييزيدفضرب:قال

عن،ليثحدثنا،الأحمرييحيىبنمحمدحدثنا:شيعيوهو-الرازيحميدبنمحمدوقال

:الأبياتبهذهتمثل،يزيديديبينفوضع،الحسينبرأسجيءلما:قالمجاهد

الأسلوقعفيالخزرججزعشهدواببدرأشياخيليت

تسللاهنياليقالواثمفرحاواستهلوافأهلوا

الطبريتاريخفيبطولهوالخبر.بكربلاءأمرهمنوماكانالحسينأمرلهفذكر:بفيمكانهحاصرتينبينما)1(

/5(945-)046.

الحماسةديوانفيوالبيت.مقلجاهليشاعر:الحمامبنوالحصين.الحسين:إلىالأصولفيتحرف)2(

.7(0)3/الذهبومروج(046)5/الطبريتاريخ.الأدبكتبمنوغيره93(1/1)

.الطبريتاريخمنواستدركته،الأصولمنسقطحاصرتينبينما)3(

.(09-98)4/الأثيروابن(4آا-046)5/الطبريتاريخفيوالشعرالخبر(4)
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)2(الأشلعبدفيالقتلواستحربركهابقباء)1(حكتحين

)3(فاعتدلبدرميلوعدلناأشرافكممنالضعفقتلناقد

وعابه.ذمه:أي؟تركهإلاأحدجيشهفيبقيما،واللهفيهانافق:مجاهدقال

على؟لاأميزيدإلىالشامإلىزيادابنسيرههل:الحسينرأسفيبعدهاالعلماءاختلفوقد

.)4(أعلمفالله،كثيرةاثارذلكفيوردوقد،إليهسيرهأنهمنهماالأظهر:قولين

لما:قالبخيتبنالقاسمعن،الثمالياللهعبدعن،الثماليحمزةأبيعن:مخنفأبووقال

هذاإن:قالثم،ثغرهفييدهفيكانبقضيبينكتجعلمعاويةبنيزيديديبينالحسينرأسوضع

:المريالحمامبنالحصينقالكماوإيانا

وأظلماأعقكانواوهمعليناأعزةرجالمنهامانفلق

ثم،يرشفهع!ي!اللهرسولرأيتلقد،مأخذاهذاقضيبكأخذلقدواللهأما:الأسلميبرزةأبوفقال

.)5(فولىقامثم.زيادابنوشفيعكوتجيء،محمدوشفيعهالقيامةيومسيجيءهذاإنألا:قال

جعفرعن،الدهنيعمارعن،أسدبنيزيدبنخالدعن،الوليدأبيعن،الدنياأبيابنرواهوقد

ارفع":لهفقال،بالقضيبينكتوجعلبرزةأبووعندهيزيديديبينالحسينرأسوضعلما:قال

."يلثمه!ي!اللهرسولرأيتفلقد،قضيبك

بنسالمسمعت:سفيانعن،الحميديعن،شبيببن)6(سلمةوحدثني:الدنياأبيابنقال

:سفيانقال.بالقضيبيطعنيزيدجعلالحسينبرأسجيءلما:الحسنقال:قالحفصةأبي

:هذاإثرعلىينشدكان)7(الحسنأنوأخبرت

نسللهاليساللهرسولوبنتالحصئعددنسلهاأمسىسمية

علىأركبوهمثم،ويكلؤهميحرسهممنبهموكلسعدبنعمرفإنوحرمهونساؤهأهلهبقيةوأما

ط:بفناء.)1(في

.الأوسمن،الأشهلعبدبنو:"الأشلوعبد".الأسل:إلىالأصولفيالأشلتحرفت(2)

بحسانمعرضاأحديومقالهاقصيدةمن42()صديوانهفيومشروحةمخرجةوهي،الزبعرىبناللهلعبدالأبيات)3(

.والخزرجثابتابن

.(01)6صهـ(81-61)"الإسلام"تاريخانظريزيدإلىعنهاللهرضيالحسينرأسإرسالوالذهبيكثيرابنرجح(4)

متنهاوفي،وانقطاعوجهالةضعفإسنادهافي،جداضعيفةوهي926()صتفدمتالطبريتاريخفيالتالفمخنفأبيرواية()5

المعترضأنالكذابمخنفلأبيروايةوفي،بالعراقمالكبنأنسمعوكان،الأسلميبرزةأبوهويزيدعلىالمعترضأن

استبعادإلىالمنصفالقارئيدفع،الأخبارفيصحكما؟لنسائهاستقبالهوحسن،الحسينعلىيزيدوحزن!أرقمبنزيد

.03(9)3/النبلاءأعلاموسير(546)5/الطبريتاريخوانظر.الشريفبالرأسيزيداستهانة

مسلمة.:إلىب،طفيتحرف)6(

الحصين.:إلىطفيتحرف)7(
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النساءبكتهنالكمطرحينوأصحابهالحسينورأواالمعركةبمكانمروافلما،الهوادجفيالرواحل

عليكصلى!محمداهيا!محمداهيا:تبكيوهيفقالتوأهلهاالحسينأخاهازينبوندبت،وصرخن

سبايا،وبناتك!محمداهيا،الأعضاءمقطع،بالدماءمزمل،بالعراءحسينهذا،السماءوملكالله

.(1)وصديقعدوكل-والله-فأبكت:قال!!الصباعليهاتسفي،مقتلةوذريتك

منمنظرمنرأيتفما:قال.خدودهنولطمنصحنبالقتلىالنسوةمرتلما:قيسبنقرةقال!

.تقدمكماالحديثوذكر.يبرينمهامنلأحسنإنهنوالله،اليومذلكمنهنرأيتهمنظرمنأحسنقطنسوة

النفقاتعليهموأجرىزيادابنفأكرمهم،الكوفةدخلواحتىكربلاءمنبهمسارواثم:قال

وغيرها.والكساوى

علىدخلتفلما،إماؤهابهاوحفتتنكرتقدثيابهاأرذلفيفاطمةابنةزينبودخلت:قالأ

:فقال،فاطمةبنتزينبهذه:إمائهابعضفقال،تكلمهفلم؟هذهمن:قال!زيادبنعبيدالله

وطهرنابمحمدأكرمناالذيدلهالحمدبل:فقالت.أحدوثتكموكذبوقتلكمفضحكمالذيدلهالحمد

بيتكم؟بأهلاللهصنعرأيتكيف:قال!.الفاجرويكذبالفاسقيفتضحوإنما،تقول!كمالا،تطهيرا

الله.إلىفيحاجونكوبينهمبينكاللهوسيجمع،مضاجعهمإلىفبرزوا،القتلعليهمكتب:فقالت

تؤاخذوهل،امرأةهيإنما!الأميراللهأصلح:حريثبنعمرولهفقال،واستشاطزيادابنفغضب

.خطل)2(علىتلامولا،تقولبماتؤاخذلاإنها؟منطقهامنبشيءالمرأة

العابدين(زين)الحسينبنعليإلىنظرلمازيادابنإن:سعيدبنالمجالدعن:مخنفأبووقال

عنه،إزارهفكشف.عنقهفاضربوابهفانطلقواأدرككانفإن؟الغلامهذاأدركأانظر:لشرطيقال

النسوةهؤلاءوبينبينككانإن:الحسينبنعليلهفقال.عنقهفاضرببهاذهب:فقال!نعم:فقال

معهن.فبعثه،أنتتعال:زيادابنلهفقال.عليهنيحافظرجلامعهنفابعثقرابة

ابنعندلقائمإني:قالمسلمبنحميدعنفحدثني،راشدأبيبنسليمانوأما:مخنفأبوقال

أولم:قال،الحسينبنعليأنا:قال؟اسمكما:لهفقال،الحسينبنعليعليهعرضحينزياد

عليلهيقال!أخليكان:قال؟تتكلملامالك:زيادابنلهفقال!،فسكت؟الحسينبنعلياللهيقتل

الائفسيتوفىأدله!و:فقال؟تتكلملامالك:فقال،فسكت،قتلهاللهإن:قال.الناسقتله،أيضا

واللهأنت:قال(145:عمرانآلأ!اللهبإذنإلاتمو!أنلنفس!انوماميو،42:الزمرأ!ومؤتهاصنن

،الأحمريمعاذبنمريعنهفكشف،رجلألأحسبهإنيوالله؟أدركهذاانظروا!ويحك،منهم

.(456)5/الطبريتاريخ(1)

وقسوةوتكلفنكارةمتنهوفي،تالفوإسناده456()5/الطبريتاريخفيمخنفأبورواهالحوارهذاعنالخبر)2(

الفاجعة.والامالمصابهولمعتليقلا،قاسيةوردود،مصنوعة
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زينببهوتعلقت؟النسوةبهذهيوكلمن:الحسينبنعليفقال،اقتله:فقال،أدركقدنعم:فقال

:قال؟أحدامناأبقيتوهل؟دمائنامنرويتأما،بنافعلتمامناحسبك!زيادبنيا:فقالتعمته

نإ!زيادبنيا:فقالعليوناداه.معهقتلتنيلماقتلتهإنمؤمناكنتإنباللهأسألك:وقالتواعتنقته

إلىنظرثمساعةإليهنفنظر:قالالإسلامبصحبةيصحبهنتقيارجلامعهنفابعثقرابةوبينهنبينككان

معانطلق.الغلامدعوا.معهأقتلهاأنقتلتهأنيلوودتأنهالأظنإنيوالله!للرحمعجبا:فقالالقوم

.()1(نسائك

فغلالحسينبنبعليوأمر،يزيدإلىفجهزواوبناتهوصبيانهالحسينبنساءأمرزيادابنإنثم:قال

الجوشنذيبنشمرومع-قريشعائذةمن-العائذيثعلبةبن2(محفزمعوأرسلهم،عنقهإلىبغل

أميرأتى،ثعلبةبنمحفزهذا:فقالصوتهثعلبةبنمحفزرفعمعاويةبنيزيدباببلغوافلما،اللهقبحه

.وألأمشرمحفزأمولدتما:معاويةبنيزيدفأجابه.الفجرةباللئامالمؤمنين

الحسينبنبعليدعاثم،حولهفأجلسهمالشامأشرافدعايزيدعلىوالنساءالرؤوسدخلتفلما

قطعأبوك!علييا:الحسينبنلعليفقال،ينظرونوالناسعليهفأدخلوا،ونسائهالحسينوصبيان

فىمصيبممنا!ابما!و:عليفقال.رأيتقدمابهاللهفصنع،سلطانيونازعني،حقيوجهل،رحمي

:قال.أجبه:خالدلابنهيزيدفقال(22:اوويدا!نبزأهاألنقبلمن!ئميفىإلاأ!سكتمفىولاآلازض

أيذيكؤويغفواعنفبماكسبتمصيبةمنا!موما):قل:يزيدلهفقال،عليهيردماخالددرىفما

ابناللهقبح:فقال،قبيحةهيئةفرأىوالصبيانبالنساءدعاثم،ساعةعنهفسكت(03:الشورىأ!وكثير

.هكذابكمبعثولا،بهمهذافعلماورحمقرابةوبينهبينهمكانتلو!مرجانة

قريزيديديبينأجلسنالما:قالتعليبنتفاطمةعن،كعببنالحارثعن،مخنفأبووروى

ليهب!المؤمنينأميريا:فقاليزيدإلىقامأحمرالشامأهلمنرجلأإنثم.وألطفنابشيءلناوأمرلنا

بثيابفأخذت،لهمجائزذلكأنوظننت،قولهمنفزعةفارتعدت،وضيئةجاريةوكنت-يعنيني-هذه

والله-كذبت:الرجللذلكفقالت-يجوزلاذلكأنتعلموكانت،وأعقلمنيأكبروكانت-زينبأختي

أفعلهأنشئتولو،ليذلكإنوالله،كذبت:لهافقاليزيدفغضب.ولهلكذلكما،ولؤمت-

فغضب:قالت.ديننابغيروتدينملتنامنتخرجأنإلالكذلكاللهجعلماوالله،كلا:قالت.لفعلت

اللهبدين:زينبفقالت،وأخوكأبوكالدينمنخرجإنما؟بهذاتستقبلينإياي:قالثمواستطاريزيد

أميرأنت:قالت.اللهعدوةياكذبت:قال.وجدكوأبوكأنتاهتديتوجديأخيودينأبيودين

)1(

)2(

.(-457458)5/الطبريتاريخفيوهو.بمنسقطحاصرتينبينما

إلى:موضعغيرفيالمطبوعفيتحرفوقد.والزايالمشددةبالفاء-وغيرهماوالذهبيماكولاابنقيدهكذا

محقر.
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ذلكقامثم.فسكتاستحيىلكأنهفوالله:قالت.بسلطانكوتقهر،ظالماتشتم،مسلطأالمؤمنين

قاضيا.حتفالكاللهوهب،اعزب:يزيدلهفقال،هذهليهب!(،)1المؤمنينأميريا:فقالالرجل

بنعليويكون،وخيلرجالمعهأمينارجلاالمدينةإلىمعهميبعثأنبشيربنالنعمانيزيدأمرثم

علىوينحنيبكينمعاويةآلنساءفاستقبلهن،الخلافةدارفيحريمهعندالنساءأنزلثم.معهنالحسين

وأخوهالحسينبنعليومعهإلاولايتعشىيتغدىلايزيدوكان.أيامثلاثةالمناحةأقمنثم،الحسين

بنخالدابنهيعني؟هذاأتقاتل-جداصغيراوكان-الحسينبنلعمريومايزيدفقال،الحسينبنعمر

فضمهيزيدفأخذه.نتقاتلحتىسكيناوأعطهسكيناأعطني:فقال،وملاعبتهممازحتهبذلكيريد-يزيد

.؟حيةإلاالحيةتلدهل،أخزم)2(منأعرفهاشنشنة:وقالإليه

سألنيماأبيكصاحبأنيلوواللهأما،سميةابناللهقبح:الحسينبنلعليقاليزيدودعهمولما

قضىاللهولكن،ولديبعضبهلاكولواستطعتمابكلعنهالحتفولدفعت،إياهاأعطيتهإلاخصلة

حاجةبكلكاتبني:لهوقال،الرسول!ذلكبهموأوصىوكساهم،كثيرامالاوأعطاهجهزهثم.رأيتما

بحيثعنهمويبعد،الطريقمنبمعزلعنهميسيرمعهمأرسلهالذيالرسولذلكفكان.لكتكون

نإ:زينبلأختيقلت:عليبنتفاطمةفقالت.المدينةوصلواحتىخدمتهمفيوهو،طرفهيدركهم

إلابهنصلهشيءمعناماوالله:فقالت؟نصلهأنلكفهلصحبتناأحسنقدمعناأرسلالذيالرجلهذا

ودملجها،سوارهاوأخذت،ودملجي)3(سواريفأخذت:قالت.حلينانعطيه:لهاقالت،حلينا

إنمامعكمصنعتالذيكانلو:فقال،لناصحبتكبحسنجزاؤكهذا:وقلناإليهواعتذرناإليهبهوبعثنا

تعالىللهإلاذلكفعلتما-والله-ولكن،وزيادةيرضينيماأرسلتموهالذيهذافيكانللدنياهو

.!)4(اللهرسولمنولقرابتكم

علىلهالحاملوما،فاطمةابنأتيأينمنأتدرون:قالالحسينرأسرأىلمايزيدإن:وقيلأ

بنتفاطمةوأمه،أبيمنخيرأباهأنيزعم:قال،لا:قالوا؟فيهوقعفيماأوقعهالذيوما،فعلما

فأما!منيالأمربهذاوأحقمنيخيروأنه،جديمنخيراللهرسولوجده،أميمنخير!اللهرسول

قوله:وأما.لهحكمأيهماالناسوعلم،وجلعزاللهإلىأباهأبيحاجفقد،أبيمنخيرأبوه:قوله

منخيراللهرسولجده:قولهوأما.أميمنخير!اللهرسولبنتفاطمةإنفلعمري،أميمنخيرأمه

.بمنسقطحاصرتينبينما()1

مشابهمنكأعرفإني:أرادكأنه،والسجيةالطبيعة:"والشنشنة".عربيمثل.أخزممنأعرفهاشنشنة:قوله)2(

.()شننمادة:اللسان.وذكائهوعقلهرأيهفيأبيكمن

الحلي.منالعضدعلىيوضعما:وضمهااللامبفتح-الدملج)3(

.(463-462)5/الطبريتاريخ(4)
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منأتيإنماولكنه.ولانداعدلافينااللهلرسولأنيرىالآخرواليومباللهيؤمنأحدمافلعمري،جدي

سور-من126الاية!تشآممنانماتثوتنرخلتشامنالمفتؤقىالمقكفكاللهوقل!و:يقرألم،فقههقلة

.(472:البقرةأ!لخماتمف!ويؤقىوالله):تعالىوقوله(عمراتآل

بنات!يزيديا:سكينةمنأكبروكانت-الحسينبنتفاطمةقالتيزيدعلىالنساءدخلتفلما

لناتركواماوالله:قلت:قالت.أكرهكنتلهذاأنا!أخيبنتيا:يزيدفقال،سباياع!يواللهرسول

كلإلىأرسلثم،دارهأدخلهنثم.لكذه!مماأعظماليكأتىما!أخياشة:فقال،!أ(. ء.حرصا

لها.أضعفهإلابلغمابالغاشيئاتدعيامرأةمنهنفليس؟لكأخذماذا:منهنامرأة

بنالقاسمعن،الثمالياللهعبدعن،الثماليحمزةأبوحدثني،مخنفأبيعن:هشاموقال

الحكم:بنمروانلهمفقال،دمشقمسجدبهدخلواالحسينبرأسالكوفةوفدأقبللما:-)2(". مالابحيمما

الرؤوسوهذه،آخرهمعلى-والله-فأتينا،رجلاعشرثمانيةمنهمعليناورد:قالوا؟صنعتمكيف

مثللهفقالوا؟صنعتمما:فقالالحكمبنيحيىأخوهوأتاهم.وانصرفمروانفوثب.والسبايا

قامثم،أبداأمرعلىأجامعكملن،القيامةيومع!يومحمدعنحجبتم:لهمفقال،لأخيهقالواما

.،)3(عليهونحنهاشمبنينساءعليهبكىالحسينمقتلالمدينةأهلبلغولما:قال.فانصرف

تتخذنلا!المؤمنينأميريا:اللهقبحهمممنرجالفقال،أمرهمفيالناساستشاريزيدأنوروي

فقال،يزيدفسكت،أحدالحسينذريةمنيبقىلاحتىالحسينبنعلياقتل،جرواسوءكلبمن

هذهعلىرآهملوع!يواللهرسولمعهميعملكانكمامعهماعمل!المؤمنينأميريا:بشيربنالنعمان

والأطعمة،والعطاياالكساوىعليهموأجرى،الحمامإلىبهموبعث،يزيدعليهمفرق.الحال

.دارهفيوأنزلهم

نأمنهمزعممنكذبحتى،عراياسباياالإبلجنائبعلىحملواإنهم:الرافضةقوليردوهذا

ودبرهن.قبلهنمنعوراتهنلتستراليومذلكمنالأسنمةلهانبتتإنماالبخاتيالإبل

فنادىمناديافأمر،الحسينبمقتليبشره-الحرمينأمير-سعيدبنعمروإلىزيادابنكتبثم

هذا:يقولسعيدبنعمروفجعل،والنوحبالبكاءأصواتهنارتفعتهاشمبنينساءسمعفلما،بذلك

.عفانبنعثماننساءببكاء

علىيديهبينعليبنالحسينرأسوإذازيادبناللهعبيدعلىدخلت:عميربنالملكعبدوقال

.القرطحلقة:وكسرهاالخاءبضم-الخرص(1)

نجيب.:إلىالمطبوعفيتحرف)2(

.(465-464)5/الطبريتاريخفيأخبارمنخلالهوماورد،بمنسقطحاصرتينبينما)3(
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يديبينزيادبناللهعبيدرأسوإذاعبيدأبيبنالمختارعلىدخلتحتىقليلاإلالبثتمافوالله،ترس

يديهبينالمختاررأسوإذاالزبيربنمصعبعلىدخلتحتىقليلاإلالبثتماوواللهاترسعلىالمختار

الزبيربنمصعبرأسوإذامروانبنالملكعبدعلىدخلتحتىقليلاإلالبثتماوواللها)1(ترسعلى

يديه.بينترسعلى

بنأحمدحدثنا،الضريريحيىبنزكرياحدثني:"تاريخه"فيالطبريجريربنجعفرأبووقال

!ص)2(
لأبيقلت:قالالدهنيعمارحدثنا،القسرياللهعبدبن)3(يزيدبنخالدحدثنا،المضيصيب..

قدكانالذيعقيلبنمسلمبكتابالحسينأقبل:فقال،حضرتهكأنيالحسينمقتلعنحدثني:جعفر

فقالالتميمييزيدبنالحزلقيهأميالثلاثةالقادسيةوبينبينهكانإذاحتى،عليهبالقدومفيهيأمرهإليهكتبه

فهم،أرجوهخيراخلفيلكأدعلمفإنيارجع:لهفقال،المصرهذاأريد:فقال؟تريدأين:له

أخاناقتلممنبثأرنانأخذحتىنرجعلاوالله:فقالوا،عقيلبنمسلمإخوةمعهوكان،يرجعأنالحسين

إلى)4(عدلذلكرأىفلما،زيادابنخيلأوائلفلقيه،فسار.بعدكمالحياةفيخيرلا:فقال،نقتلأو

أصحابهوكان.أبنيتهوضربفنزل،واحدةجهةمنليقاتلوخلاقصباء)5(إلىظهرهفأسند،كربلاء

إليهوعهدالريزيادابنولاهقدوقاصأبيبنسعدبنعمروكان.راجلومئةفارساوأربعينخمسة

أنظرني:فقال،يعفيهأنفأبى،اعفني:فقال،عملكإلىواذهبالرجلهذااكفني:فقال،عهده

فلما،سعدبنعمرإليهفتوجه.بهأمرهبماراضياعليهغداأصبحفلما،أمرهفيفنظر،فأخره،الليلة

تدعونيأنوإما،جئتحيثمنفأنصرفتدعونيأنإما:ثلاثمنواحدةاختر)6(:الحسينلهقالأتاه

لا،:زيادبناللهعبيدإليهفكتب،عمرذلكفقبل.بالثغورفألحقتدعونيأنوإما،يزيدإلىفأذهب

أصحابفقتل،فقاتله.أبداذلكيكونلاواللهلا:الحسينفقال،يديفييدهيضعحتىكرامةولا

يمسحفجعل،حجرهفيلهابنافأصابسهموجاءه،بيتهأهلمنشاباعشربضعةوفيهمكلهمالحسين

وخرجلبسهاثمفشقهابحبرة)7(أمرثم.فقتلونالينصرونادعوناقوموبينبيننااحكماللهم:ويقولالدم

ذلك:فيوقالزيادابنإلىبهفانطلقرأسهوحز،مذحجمنرجلقتله،قتلحتىفقاتل،بسيفه

المحخباالملكقتلتفقدوذهبافضةركابيأوقر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.932(-328)صالخلفاءتاريخفيوالخبر.المطبوعمنسقطحاصرتينبينما

تحريف.،خباب:المطبوعفي

خطأ.،عن:المطبوعفي

.عاد:المطبوعفي

قصيتا.:ط،أفيووقعت.الطبريوتاريخبفيكذا

خطأ.،اختبر:المطبوعلمحي

اليمانية.البرودمنضرب:وفتحهاالحاءبكسر-الحبرة
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نسباينسبونإذوخيرهموأباأماالناسخيرقتلت

يزيدفجعل،الأسلميبرزةأبووعنده،يديهبينرأسهفوضع،معاويةبنيزيدإلىفأوفده:قال

:ويقولفيهعلىبالقضيبينكت

وأظلماأعقكانواوهمعليناأعزةرجالمنهامانفقق

يلثمه.فيهعلىفيهواضعا!ي!اللهرسولرأيتلربمافوالله،قضيبكارفع:برزةأبولهفقال

،غلامإلاالحسينالمنبقييكنولم،زيادابنإلىوعيالهبحرمهسعدبنعمروأرسل:قال

حتىيقتللاوالله:وقالتعليهنفسهازينبفطرحت،ليقتلزيادابنبهفأمر،النساءمعمريضاوكان

عنه.وكفلهافرن،تقتلوني

فهنؤوهعليهدخلواثم،الشامأهلمنبحضرتهكانمنيزيدفجمع،يزيدإلىفأرسلهم:قال

،هذهليهب!المؤمنينأميريا:فقال-بناتهمنوصيفةإلىونظر-أزرقأحمرمنهمرجلفقام،بالفتح

لهفقال،الأزرقفأعادها:قال.اللهدينمنتخرجاأنإلالهولالككرامةولا،لا:زينبفقالت

بنيمنامرأةخرجتدخلوهافلما،المدينةإلىحملهمثم،عيالهعلىأدخلهمثم.هذاعنكف:يزيد

:وتقولتبكيوهيتتلقاهم،رأسهاعلىكمهاواضعة،شعرهاناشرةالمطلبعبد

الأمماخروأنتمفعلتمماذالكمالنبيقالإدبتقولونماذا

بدمضرجواوقتلئأسارىمنهممفتقديبعدوبأهليبيترتي

)1(رحميذويفيبسوءتخلفونيأنلكمنصحتإذجزائبمهذاماكان

بنتأن:الكنودأبيعبيدبنالرحمنعبدعن،راشدأبيبنسليمانعن،مخنفأبوروىوقد

الشعر.هذاقالتالتيهيعقيل

دخلحينذلكقالتالتيهيطالبأبيبنعقيلبنتالصغرىزينبأنبكاربنالزبيرحكىوهكذا

النبوية.المدينةالحسينال

بناللهعبدزوجوهي-فاطمةمنطالبأبيبنعليبنتزينبأنب!سنادهالأنباريبنبكرأبووروى

أعلم.فالله.)3(الأبياتهذهوقالتالحسينقتليومكربلاءيومخبائهاسجف)2(رفعت-بنيهأمجعفر

)1(

)2(

)3(

.093(-938)5/ال!بريتاريخفيبطولهالخبر

الستر.:"السجف"

أبيبنعقيلبنتلعقيلةالأبياتهذهأنوفيهما324()3/النساءوأعلام257()صالعربشاعراتفيالخبر

طالب.
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حدثني:قالالمقدام،)1(أبيأبنعمروعن،أصحابنابعضحدثني:الكلبيبنهشاموقال

البارحةسمعت:قالتتحدثنالنامولاةفإذا،بالمدينةالحسينقتلصبيحةأصبحنا:قالعكرمةبنعمر

:يقولوهويناديمناديا

والتنكيلبالعذابأبشرواحسيناظلماالقاتلونأيها

وقبيلومالكنبيمنعليكميدعوالسماءأهلكل

)2(الإنجيلوحاملوموسىودداوابنلسانعلىلعنتمقد

الليثوقال.الصوتهذاسمعت:قالتأمهعن،الكلبيحيزومبنعمروحدثني:)3(هشامقال

السبت.يوم:نعيموأبو

الحسين:مقتلفيالمتقدمينلبعضوغيرهالنيسابورياللهعبدأبوالحاكمأنشدهومما

تزميلابدمائهمتزملامحمدبنتبنيابرأسكجاؤوا

رسولاعامدينجهاراقتلوامحمدبنتبنيابكوكأنما

والتنزيلاالقرآنقتلكفييتدبرواولمعطشاناقتلوك

والتهليلاالتكبيربكقتلواوإنماقتلتبأنويكبرون

وستين.إحدىسنة،المحرممنعاشوراءيوم،الجمعةيوم-عنهاللهرضي-الحسينمقتلوكان

وأاثنتينسنة:لهيعةابنوقال.المدينيبنعليقالوبه،وستيناثنتينسنة:الكلبيبنهشاموقال

أرضمنكربلاء:لهيقالالطفمنبمكان.الأولوالصحيح.ستينسنة:غيرهوقال.وستينثلاث

العمرمنولهقتلإنه:قولهفينعيمأبووأخطأ،نحوهاأوسنةوخمسونثمانالعمرمنوله،العراق

سنة.وستونستأوخمس

عن،ثابتعن-زاذانابنيعني-عمارةحدثنا،حسانبنالصمدعبدحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

رمي،ضعيف:حجرابنفيهقال.الكوفيثابتبنعمروهو:المقدامأبيبنوعمرو.المطبوعمنسقطت)1(

بالرفض.

.(166/)18عساكرابنوتاريخ(409/)الأثيروابن(467)5/الطبريتاريخفيوهي،للجنالأبياتهذهتنسب)2(

خطأ.،هشامابنقال:المطبوعفي)3(

ضعيف.الحديثفإسناد،الخطأكئيروهوزاذانبنعمارةوفيه265()3/أحمدمسند()4
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يدخللاالبابعلينااحفظي:سلمةلأمفقال،لهفأذنع!ي!النبييأتيأنالقطرملكاستأذن":قالأنس

الملك:فقال!يالهالنبيمنكبعلىيصعدفجعل،دخلحتىفوثب،عليبنالحسينفجاء،أحدعلينا

:قال.فيهيقتلالذيالمكانأريتكشئتوإن،تقتلهأمتكإن:فقال،نعم:!ي!ه()1النبيقال؟أتحبه

أنهنسمعفكنا:قال.ثوبهاطرففيفصرتهالترابذلكسلمةأمفأخذت،أحمرترابافأراهبيدهفضرب

."بكربلاءيقتل

:-سلمةأئمأو-عائشةعن،أبيهعن،سعيدبناللهعبدحدثني،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

حسينهذاابنكإن:ليفقالأقبلهايدخللمملكالبيتعليدخللقد":قالع!ي!اللهرسولأن

.")3(حمراءتربةفأخرج:قال()2(بهايقتلالتيالأرضتربةمنأريتكشئتوإن،مقتول

مأقصةوفيهأمامةأبيعن)4(الطبرانيورواه.سلمةأئمعنوجهغيرمنالحديثهذارويوقد

حديثمنذلكوروي.أعلمفالله،سلمةأمرواية!حوعائشةعنسعد)5(بنهـحسمطورواه.سلمة

التابعين.منواحدغيروأرسله.العباسامرأةالفضلأمولبابة،جحشبنتزينب

بنوعليالرقيمحمدبنإبراهيمحدثنا،بكرأبوهارونبنمحمدحدثنا:البغويالقاسمأبووقال

حدثنا،مسلمبنعطاءحدثنا،الحرانيواقدأبوالملكعبدبنلممعيدحدثنا:قالاالرازيالحسن

نإ":يقول!اللهرسولسمعت:يقولالحارثبنأنسسمعت:قالأبيهعن،)6(سحيمبنأشعث

فخرج:قال."فلينصرهذلكمنكمشهدفمن،كربلاءلهايقالبأرضيقتل-الحسينيعني-ابني

.غيرهرواهأعلمولا:قال.الحسينمعفقتل،كربلاءإلىالحارثبنأنس

،نجي)8(بناللهعبدعن،مدركبن)7(شرحبيلحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

فنادى،صفينإلىمنطلقوهونينوى)9(حاذىفلما-مطهرتهصاحبوكان-عليمعسارأنهأبيهعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طمنسقطت"!ي!النبي":لفظة

.أمنسقطحاصرتينبينما

.492()6/أحمدمسند

.08()69الكبيرالمعجم

الصحابة.منالخامسةالطبقة(426-1425/)ال!برىالطبقات

ذكرهوكذلك،النسخعليهاتفقتأثبتناهمالكن،ترجمةعلىلهأقفولم،"سليم":(121)1/الاستيعابفي

فيحجروابن(146)1/الغابةأسدفيالأثيروابن03()2/الكبيرتاريخهمنالحارثبنأنسترجمةفيالبخاري

.(1/68)الإصابة

التهذيب.رجالمنوهو،شراحيل:إلىط،أفيتحرف

التهذيب.رجالمنوهو،يحيى:إلىطفيتحرف

والسير.البزاروزوائدالمسندمنأثبتهوماجاؤوا:الأصلفي
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علىدخلت:قال؟تريدوماذا:قلت!الفراتبشطاللهعبدأبااصبر!اللهعبدأبااصبر:علي

جبريلعنديمنقام،بلى:قال؟اللهرسولياأبكاكما:فقلتتفيضانوعيناهيومذات!اللهرسول

يدهفمد:قال؟تربتهمنأشمكأنلكهل:فقال:قال،الفراتبشطيقتلالحسينأنفحدثني،قبل

.(أحمد)1بهتفرد."فاضتاأنعينيأملكفلم،فأعطانيهاترابمنقبضةفقبض

الشعبي،عامرعن،رجلعن،زكريابنيحيىعن،محمدبنعليعن،سعد)2(بنمحمدوروى

مثله.عليعن

أشجارعندبكربلاءمرأنه:طالبأبىبنعلىعن-وجهغيرمن-وغيرهسعدبنمحمدروىوقد

وصلىفنزل.وبلاءكرل!:فقال،كربلاء:فقيل،اسمهاعنفسأل،صفينإلىذاهبوهوالحنظل

.حساببغيرالجنةيدخلون،الصحابةغيرالشهداءخيرهمشهداءهاهنايقتل:قالثمهناكشجرةعند

الحسين.فيهفقتل،بشيءفعلموه،هناكمكانإلىوأشار

.كربلاءفياثازالأحباركعبعنرويوقد

الحسينعلىالجننساءنوحيسمعونيزالونلاكربلاءأهلأن:وغيرهالكلبيالجنابأبوحكىوقد

يقلن:وهن

الخدودفيبريقفلهجبينهالرسول!مسح

الجدود)3(خيرجدهحمشقربعليامنأبواه

:فهـقالالناسبعضأجابهموقد

الؤفودشرلةفهمءإلبوفدابهخرجوا

الخدودذاتبهلممكنوانبيهمبنتابنقتلوا

مكتوبا:كنيسةفيفوجدوا،الرومبلادإلىغزوةفيذهبواالناسمنطائفةأن:عساكرابنوروى

الحسابيومجدهشفاعةحسيناقتلتأمةأترجو

سنة!مئةبثلاثنبئكممبعثقبلمنهاهنامكتوبهذاإن:فقالوا؟هذاكتبمن:فسألوهم

ضعيف.وإسناده85(1/)مسندهفيوهو(أ

.(1942/)(الصحابةصغارمنالخامسةالطبقة)الكبرىطبقاته2(

الخلفاءوتاريخ)3/317(النبلاءأعلاموسير)18/167(عساكرابنوتاريخ933()صثعلبمجالس3(

.)ص.33(



281الحسينمقتلصفة

فرسمحديدمنقلملهمفبرز،معهموالرأسالخمريشربونوهمفباتوارجعواقتلوهالذينأنوروي

البيت:هذابدمالحائطفيلهم

)1(الحسابيومجدهشفاعةحسينأقتلتأمةأتزجو

،عمارأبيبنعمارعن،سلمةبنحمادحدثنا،وعفانالرحمنعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

،دمفيهاقارور!معه،أغبرأشعثالنهار)2(بنصفالمنامفي!اللهرسولرأيت":قالعباسابنعن

قال!."اليوممنذألتقطهأزللموأصحابهالحسيندمهذا:قال!؟هذامااللهرسولياوأميبأبي:فقلت

.اليومذلكفيقتلقدفوجدناهذلكفأحصينا:عمار

.قويوإسناده،أحمد)3(بهتفرد

بن)4(معديحدثنا،النحويالرحمنعبدأبوهانئبنمحمدبناللهعبدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

الحسينقتل:وقالفاسترجع،نومهمنعباسابناستيقظ:قالجدعانبنزيدبنعليحدثنا،سليمان

فقال!:،دممنزجاجةومعه!ي!اللهرسولرأيت":فقال؟!عباسبنيالم:أصحابهلهفقال،والله

فكتب."اللهإلىأرفعهماأصحابهودمدمهوهذا،الحسينبنيقتلوا؟بعديمنأمتيصنعتماأتعلم

أنه:بالمدينةالخبرجاءهمحتىيوماوعشرينأربعةإلالبثوافما،الساعةوتلكفيهقالالذياليومذلك

الساعة.وتلكاليومذلكفيقتل

قالت:سلمىعن،رزينعن،الأحمرخالدأبيعن،الأشجسعيدأبيعن،)5(الترمذيوروى

رأسهوعلىالمنامفي!يماللهرسولرأيت:فقالت؟يبكيكما:فقلت،تبكيوهيسلمةأمعلىدخلت

."انفاالحسينقتلشهدت":قال!؟اللهرسوليامالك:فقلت،الترابولحيته

بنعامرأخبرني،خالدبنقرةأنبأنا،الأنصارياللهعبدبنمحمدأخبرنا:سعد)6(بنمحمدوقال

حتىفأقبلت،صارخةفسمعنا!ي!النبيزوجسلمةأملعندإنا:قالحوشببنشهرعن،الواحدعبد

عليهم-بيوتهمأو-قبورهماللهملأ!؟فعلوهاقد:فقالت،الحسينقتل:فقالتسلمةأمإلىانتهت

وقمنا.،عليهامغشياووقعت،نارا

.(551)7/دمشقتاريخمختصر(1)

المسند.فيلماالموافقوهوممنأثبتناهوما،"نصف":طفي)2(

.283(و242)1/مسندهفيوهو)3(

النسائي:وقال.الحديثواهي:زرعةأبوفيهقالوقد.التهذيبرجالمنوهومهدي:إلىالمطبوعفيتحرف(4)

.(431-421)4/الاعتدالميزان-بهيحتجأنلايجوز:حبانابنوقال.ضعيف

ضعيف.هـاسناده.المناقبفي3771()الترمذي()5

.(168)18/تاريخهفيعساكرابنونقله.الصحابةمنالخامسةالطبقة(594-694)1/الكبرىطبقاته)6(
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مأسمعت:قالعمارعن،)1(سلمةابنحدثنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

الحسين.علىتنوحالجنوسمعت،الحسينعلىيبكينالجنسمعت:قالتسلمة

الجننساءسمعت:قالتسلمةأمعن،أمهعن،هاشمبنهاشمعن،إدريسبنالحسينورواه

يقلن:وهنالحسينعلىينحن

والتنكيلبالعذابأبشرواحسيناجهلاالقاتلونأيها

وقبيلومرسلنبيمنعليكميدعوالسماءأهلكل

)2(الإنجيلوصاحبوموسىودداوابنلسانعلىلعنتمقد

أعلم.فالله،هذاغيرآخربشعرسلمةأمعنأخرىطريقمنرويوقد

إبراهيمبناللهعبدبنمحمدحدثنا،السكري)3(مياحبنعثمانبنأحمدأخبرنا:الخطيبوقال

ثابت،أبيبنحبيببن)4(اللهعبدحدثنا،نعيمأبوحدثنا،المسمعيشدادبنمحمدحدثنا،الشافعي

قتلتأني:!محمدإلىتعالىاللهأوحى":قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،أبيهعن

.")"(ألفاوسبعينألفاسبعينبنتكبابنقاتلوأنا،ألفاسبعينزكريابنبيحيى

.")\+"مستدركه"فيالحاكمرواهوقد،جداغريبحديثهذا

.جداغريبةاثاراهاهناالطبرانيذكروقد

كسفتالشمسكونمن:فاحشاكذباكثيرةأحاديثفوضعوا،عاشوراءيومفيالشيعةبالغولقد

وأن.احمرتالسماءأرجاءوأن.دمتحتهوجدإلاحجزيومئذرفعوما.النجومبدتحتىيومئذ

بعضهاضربالكواكبوأن.)ص!(علقةكأنهاالسماءوصارت.الدمكأنهوشعاعهاتطلعكانتالشمس

ذلك.ونحو...يومئذقبلالسماءفيتكنلمالحمرةوأن.أحمردماالسماءوأمطرت.بعضا

علىالتعليقفيكما)2867(الطبرانيمعجمفيوالخبر.حمادهوسلمةوابن.مسلم:إلىط،أفي.تحرفت()1

.316()3/السير

.صفحاتقبلالأبياتهذهتقدمت)2(

ماكولالابنالإكمالفيوأيضا003()4/الخطيبتاريخفيمترجموهو،ساج:إلىالمطبوعفيتحرف)3(

)5/357(.

الله.عبيد:إلىط،أفيتحرف)4(

.(421-1/141)بغدادتاريخ)د(

الخطيبتاريخعلىتعليقنافيبيناهكماموضوعحديثوهو،و)3/187(295(و092)2/الحاكممستدرك)6(

.)بشار(472()1/

الجامد.الدممنالقطعة:"العلقة")7(
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الظهر.وقتالنجومبدتحتىيومئذكسفتالشمسأن:المعافريقبيلأبيعن،لهيعةابنوروى

.أيامثلاثةأظلمتالأرضوأن.دماتسيلالحيطانجعلتالإمارةقصربهدخلوالماالحسينرأسوأن

بيتحجارةمنحجريرفعولم.مسهمناحترقإلايومئذمعهكانبماورسولازعفرانيمسولم

مثللحمهاصارطبخوهاحينالحسينإبلمنعقروهاالتيالإبلوأن.()1عبيطدمتحتهظهرإلاالمقدس

.شيءمنهايصحلاالتيالموضوعةوالأحاديثالأكاذيبمنذلكغيرإلى.العلقم

أولئكمننجامنقلفإنه،صحيحفأكثرهاقتلهمنأصابتالتيوالفتنالأحاديثمنرويماوأما

.الجنونأصابهموأكثرهم،بمرضأصيبحتىمنهايخرجفلم،الدنيافيوعاهةآفةمنقتلوهالذي

أوردناهمابعضوفي،كفايةذكرناوفيما،باطلةوأخباركثيركذلثالحسينمصرعصفةفيولهم

بنلوطمخنفأبيروايةمنوأكثره،سقتهماذكروهوالأئمةالحفاظمنوغيرهجريرابنأنولولا،نظر

هذهمنعنده،حافظأخباريولكنه،)2(الأئمةعندالحديثضعيفوهو،شيعياكانوقد،يحيى

أعلم.والله.بعدهممنالشأنهذافيالمصنفينمنكثيرعليهيترامىولهذا،غيرهعندليسماالأشياء

تضربالدبادب)3(فكانت-حولهاوماالأربعمئةحدودفي-بويهبنيدولةفيالرافضةأسرفوقد

)4(المسوحوتعلق،والأسواقالطرقاتفيوالتبنالرمادويذر،عاشوراءيومفيالبلادمنونحوهاببغداد

قتللأنهللحسينموافقةليلتئذالماءيشربلامنهموكثير،والبكاءالحزنالناسويظهر،الدكاكينعلى

فيحافيات،وصدورهنوجوههنويلطمنينحنوجوههنعنحاسراتالنساءتخرجثم.عطشانا

يريدونوإنما،المخترعةوالهتائك،الفظيعةوالأهواء،الشنيعةالبدعمنذلكغيرإلى...الأسواق

دولتهم.فيقتللأنهأميةبنيدولةعلىيشنعواأنوأشباههبهذا

عاشوراءيومإلىفكانوا،الشامأهلمنالنواصبعاشوراءيوموالشيعةالرافضةعاكسوقدأ

يصنعون،عيدااليومذلكويتخذون،ثيابهمأفخرويلبسون،ويتطيبونويغتسلون،الحبوبيطبخون

.،)5(ومعاكستهمالروافضعنادبذلكيريدون،والفرحالسرورويظهرون،الأطعمةأنواعفيه

الناسبايعهمنوليخلع،اجتماعهابعدالمسلمينكلمةليفرقجاءأنهقتلهمنعليهتأولوقد

والتوعد،منهوالتحذير،ذلكعنبالزجرالحديث"مسلمصحيح"فيوردوقد،عليهواجتمعوا

.طريدم:"عبيطدم"(1)

.(042-914)3/الاعتدالميزانفيفيهالعلماءأقوالالذهبينقل)2(

.لطبولا:"لدبادبا")3(

ديل.لمناا:"لمسوحا"(4)

.بفيليسحاصرتينبينما)5(



الحسينمقتلصفة284

عليهميجبكانبل،قتلهلهميكنولم،وقتلوهعليهتأؤلواقدالجهلةمنطائفةتكونأنوبتقدير.عليه

الأمةتذملمالجبارينمنطائفةذمتفإذا.ذكرهاالمتقدمالثلاثالخصالتلكمنسألماإلىإجابته

قديما-الأئمةأكثربل،سلكوهكماولا،إليهذهبواكماالأمرفليس،!نبيهاعلىوتتهمبكمالها

وأكثرهم،اللهقتحهمالكوفةأهلمنقليلةشرذمةسوى،أصحابهوقتلقتلهمنوقعلما-كارةوحديثا

يريدونمابلغهممنهمزيادابنعلمفلماا0الفاسدةومقاصدهمأغراضهمإلىبهليتوصلواكاتبوهقدكانوا

ثموخذلوهالحسينعنفانكفوا،والرهبةبالرغبةعليهوحملهمذلكعلىوأخذهم،الدنيامن

والله-بذلكرضيمعاويةبنيزيدولابل،قتلهمنوقعبماراضياكانالجيشذلككلوليس.أ(أقتلوه

بذلكأوصاهكماعنهلعفايقتلأنقبلعليهقدرلويزيدأنالظنعلىيغلبيكادوالذي،كرههولا-أعلم

يظهرفيماوشتمهذلكفعلهعلىزيادابنلعنوقد01بذلكنفسهعنمخبرابههوصرحوكما،أبوه

.22(أعلموالله،ذلكعليهيعيبأرسلولا،عاقبهولا،ذلكعلىيعزلهلمولكن،ويبدو

وابن،الصحابةوعلماءالمسلمينساداتمنفإنه،عنهاللهرضيقتلهيحزنهأنلهينبغيمسلمفكل

هؤلاءيفعلهمايحسنلاولكن.وسخياوشجاعاعابداكانوقد،بناتهأفضلهيالتي!ي!اللهرسول!بنت

يتخذونلاوهم،فقتلمنهأفضلأبوهكانوقد،ورياءتصتعأكثرهلعلالذيوالحزنالجزعإظهارمن

منعشرالسابعفيالفجرصلاةإلىخارجوهوالجمعةيومقتلأباهفإن،الحسينمقتلكيوممأتمامقتله

محصوروهوقتلوقد،والجماعةالسنةأهلعندعليمنأفضلكانعثمانوكذلك.أربعينسنةرمضان

ولم،الوريدإلىالوريدمنذبحوقد،وثلاثينستسنةالحجةذيشهرمنالتشريقأيامفيدارهفي

يصليقائموهوقتل،وعليعثمانمنأفضلوهوالخطاببنعمروكذلك.مأتماقتلهيومالناسيتخذ

أفضلكانالصديقوكذلك،مأتماقتلهيومالناسيتخذولم،القرانويقرأالفجرصلاةالمحرابفي

اللهقبضهوقد،والاخرةالدنيافيآدمولدسيدع!ي!اللهورسول!.مأتماوفاتهيومالناسيتخذولم،منهم

الرافضةمنالجهلةهؤلاءيفعلهمافيهيفعلونمأتماموتهميومأحديتخذولم،قبلهالأنبياءماتكماإليه

منالحسينمقتليومهؤلاءادعاهمماشيءوقبلهمموتهميومظهرأنهأحدذكرولا.الحسينمصرعيوم

ذلك.وغير،السماءفيتطلعالتيوالحمرة،الشمسكسوف:مثلالمتقدمةالأمور

مج!ي!اللهرسولجدهعن3(عليبنالحسينرواهماوأمثالهاالمصائبهذهذكرعنديقالماوأحسن

إلااسترجاعالهافيحدث-عهدهاتقادموإن-فيتذكرهابمصيبةيصابمسلممامن":قالأنه

)1(

)2(

)3(

.بفيليسحاصرتينبينما

.بفيليسحاصرتينبينما

خطأ.وهوالحسينبنعلي:ط،أفي
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.()1ماجهوابن،أحمدالإمامرواه."بهاأصيبيوممثلالأجرمناللهأعطاه

عنهاللهرضيالحسيققبروأما

نإ:فيقال،كربلاءنهرعندالطفمنبمكان،عليمشهدفيأنهالمتأخرينمنكثيرعنداشتهرفقد

أعلم.فالله،قبرهعلىبنيالمشهدذلك

أبوكانوقد.خبرعلىلتعيينهأحديطلعلمحتىأثرهعفيقتلهموضعأن:وغيرهجريرابنذكروقد

الحسين.قبريعرفأنهيزعممنعلىينكر-دكينبنالفضل-نعيم

أربعينبعدالماءنضبأثرهليمحىالحسينقبرعلىأجريلماالماءأن:الكلبيبنهشاموذكر

فبكى،الحسينقبرعلىوقعحتىويشمهاقبضةقبضةيأخذفجعل،أسدبنيمنأعرابيفجاء،يوما

:يقولأنشأثم!تربتكوأطيبأطيبككانما،وأميأنتبأبي:وقال

القبر)2(علىدلالقبرترابفطيبعدوهعنقبرهليخفواأرادوا

عنهاللهرضيالحسينرأدسوأما

منالناسومن،معاويةبنيزيدإلىزيادابنبهبعثأنه:السيروأهلالتاريخأهلعندفالمشهور

أعلم.فالله،أشهرالأولأنوعندي.ذلكأنكر

برأسبعثيزيدأن:سعدبنمحمدفروى.الرأسفيهدفنالذيالمكانفيذلكبعداختلفواثم

بالبقيع.أفهعندفدفنه-المدينةنائب-سعيدبنعمروإلىالحسين

-وهماصالحبنعمربنمحمدعن،الرحمنعبدبنعثمانطريقمن،الدنياأبيابنوذكر

ودفن،فكفن،خزانتهمنفأخذ،توفيحتىمعاويةبنيزيدخزانةفييزللمالرأسأن:-ضعيفان

دمشق.مدينةمنالفراديسبابداخل

.)3(الثانيالفراديسبابداخلالرأسبمسجدمكانهويعرف:قلت

)1(

)2(

)3(

سندهوفي،المصيبةعلىالصبرفيجاءماباب:الجنائزفي(0016)ماجهوابن2(115/)مسندهفيأحمدأخرجه

ترجمتهضمنالحديثهذاوأورد)3/88(المجروحينفيحبانابنلهترجموقد،متروكوهوزيادبنهشام

.-628(162)صالصلابيللدكتورمعاويةكتابوانظر.جذاضعيففالحديث

.راجعونإليهوإناللهإنا:يقولأياسترجاعالهايحدث:وقوله

ملحقفيوهوالوليدبنلمسلموالبيت.)3/317(النبلاءأعلاموسير017()18/عساكرابنتاريخفيالخبر

.32(0)ديوانه

الرأسأنوهو،الإماميةإليهذهبماوهو،كربلاءفيالدفناحتمالإلىاللهرحمهكثيرابنالحافظيتعرضلم

الدفنوهو،الأولالاحتمالالإسلامشيخورجح.ذلكعلىدليلولا،معهودفنالجسدإلىأعيدالشريف

.633(/1)للصلابي،الأمويةوالدولة(141)8/السنةمنهاجانظر.كانذلكأيأعلموالله،بالبقيع
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رأسوضعحينيزيدأن:معاويةبنيزيدحاضنةرياترجمةفي"تاريخه"فيعساكرابنوذكر

قوله:يعني-الزبعرىابنبشعرتمثليديهبينالحسين

الأسلوقعمنالخزرججزعشهدواببدرأشياخيليت

الملكعبدبنسليمانزمنكانحتى،السلاحخزائنفيوضعثم،أيامثلاثةبدمشقنصبهثم:قال

جاءتفلما.المسلمينمقبرةفيودفنهعليهوصلىوطيبهفكفنه،أبيضعظمابقيوقدإليهبهجيء

بنيدولةبعدبقيتالمرأةهذهأن:عساكرابنوذكر.معهموأخذوهنبشوه-العباسبنييعني-المسؤدة

أعلم.فالله،(1سنة)المئةجاوزتوقدأمية

سنةبعدماإلىأربعمئةسنةقبلالمصريةالديارملكواالذينبالفاطميينالمسمونالطائفةواذعت

بمصربهالمشهورالمشهدعليهوبنوابهاودفنوهالمصريةالديارإلىوصلالحسينرأسأن:وستمئةستين

أصللاأنهعلىالعلمأهلأئمةمنواحدغيرنصوقد.خمسمئةسنةبعد-الحسينتاج:لهيقالالذي-

خونة،كذبةذلكفيوهم،الشريفالنسبمنادعوهمابطلانبذلكيروجواأنأرادواوإنما،لذلك

كما،أربعمئةسنةحدودفيدولتهمفيالعلماءأئمةمنواحدوغيرالباقلانيالقاضيذلكعلىنصوقد

تعالى.اللهشاءإنمواضعهفيإليهانتهيناإذاكلهذلكسنبين

المسجدهذامكانفيفوضعوه،برأسجاؤوافإنهم،هذامثلعليهميروجأكثرهموالناس:قلتأ

.(،)2أعلموالله،ذلكواعتقدواعليهمذلكفراج،الحسينرأسهذا:وقالواالمذكور

فضائلهعنشيء!كرفي

ابنسمعت،يعقوبأبيبنمحمدعن،ميمونبنومهديشعبةحديثمنالبخاريروى

:-لامأرسأله-اللهعمد:قال)3(.! فقالبالذ.يقتلالمحرعنالعراقهلمنجلوعمربن.سمع!لعمبي

هما":لمج!اللهرسولقالوقدلمج!اللهرسولبنتابنقتلواوقدالذبابقتلعنيسألونالعراقأهل

.")4(الدنيامنريحانتاي

.(451-01ا)صالنساءتراجمجزء:عساكرابنتاريخ(1)

.بفيليسحاصرتينبينما)2(

نعيم.:إلىالأصولفيتحرف)3(

.الأدبفي(و)4995،النبيأصحابفضائلفي)3753(البخاريأخرجه(4)
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بهيعقوبأبيبنمحمدعن،أبيهعن،جريربنوهبعن،مكرمبنعقبةعن،()1الترمذيورواه

إلىانظروا:عمرابنفقال،الثوبيصيبالبعوضدمعنعمرابنسألالعراقأهلمنرجلاأن:نحوه

حسن:قالثم،الحديثتماموذكر.!ن!محمدبنتابنقتلواوقدالبعوضدمعنيسألونالعراقأهل

صحيح.

عن،حازمأبيعن،)2(الجحافأبيعن،سفيانحدثنا،أحمدأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

حسنايعني-"أبغضنيفقدأبغضهماومن،أحبنيفقدأحبهمامن":!يماللهرسولقال:قالهريرةأبي

.3(وحسينا

عن،حازمأبيعن،الجحافأبوحدثنا--كوفيسليمانبنتليدحدثنا:أحمدالإماموقال

سلم،حاربكملمنحربأنا":فقالوفاطمةوالحسينوالحسنعليإلى!ي!النبينظر:قالهريرةأبي

.أحمد)3(الإمامبهماتفرد.")4(سالمكملمن

عن،إياسبنجعفرعن-دينارابن:يعني-حجاجحدثنا،6(نميزابنحدثنا:أحمدالإماموقال

علىهذا،وحسينحسنومعه!ن!اللهرسولعليناخرج:قالهريرةأبيعن،مسعودبنالرحمنعبد

واللهاللهرسوليا:رجللهفقال،إليناانتهىحتىمرةوهذامرةهذايلثموهو،عاتقهعلىوهذاعاتقه

.أحمد)7(بهتفرد"أبغضنيفقدأبغضهماومن،أحبنيفقدأحبهمامن":فقال!لتحبهماإنك

بنيوسفحدثني،خالدبنعقبةحدثني،الأشجسعيدأبوحدثنا:الموصلييعلىأبووقال

:قال؟إليكأحببيتكأهلأي:!ن!اللهرسولسئل:يقولمالكبنأنسسمعأنه:التميميإبراهيم

.")9(إليهويضمهمافيشمهما،ابنيادعي":()8(لفاطمةأيقولوكان:قال."والحسينالحسن"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

المناقب.في377(0)

الكوفي.البرجميعوفأبيبنداودهو:الجحافوأبو.الحجاف:إلىموضعمنأكثرفيالمطبوعفيتحرف

.(18)2/الاعتدالميزان.فيهتكلموا

.قويوإسناده288()2/أحمدمسند

ضعيف.وإسناده(424)2/أحمدمسند

الثانيبالحديثأحمدالإمامتفردوإنما،بالحديثينأحمدالإمامتفردأطلقحيننظرقولهوفي،المصنفقالهكذا

سننهمنالصحابةفضائلفيوالنسائي،الصحابةفضائلفي(1)43ماجهابن:أيضاأخرجهفقدالأولأما.حسب

.(بشار)به،الثوريسفيانطريقمنكلاهما،81()68الكبرى

عمير.:إلىطفيتحرف

حسن.حديثوهو(044)2/مسندهفيوهو

يعلى.أبيمسندمنواستدركتها،الأصولمنسقطت

التميمي.إبراهيمبنيوسفلضعف،ضعيفوإسناده(4942)رقم7/مسندهفييعلىأبوأخرجه
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أنس.حديثمنغريبحسن:وقال،بهالأشجسعيدأبيعنأ(الترمذيرواهوكذا

بنزيدبنعليعن،سلمةبنحمادعن،وعفانعامربنأسودحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

:فيقولالفجرصلاةإلىخرجإذاأشهرستةفاطمةببيتيمركان!راللهرسولأن:أنسعن،جدعان

.(033أ،ش!اب11!تظهيراويطهرءأتبتتأقلالرتجسعن!مليذهبالمحهيرلدإنما)لبيتاأهلياالصلاة

بنحمادحديثمنإلانعرفهلاغريب:وقال،بهعفانعن،حميدبنعبدعن،)3(الترمذيورواه

سلمة.

عن،مرزوقبنفضيلعن،أسامةأبوحدثنا،غيلانبنمحمودحدثنا:)4(الترمذيوقال

أحبهماإنياللهم:فقالوحسيناحسناأبصر!ي!اللهرسولأن":البراءعن،ثابت3(بنعدي

صحيح.حسن:قالثم."فأحتهما

من،الأربعةالسننوأهل،واقدبنالحسينعن،الحباببنزيدعن،أحمدالإمامروىوقد

الحسنجاءإذيخطبناع!ي!اللهرسولكان":قالأبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،واقدبنالحسينحديث

فحملهما،المنبر(من)آ!اللهرسولفنزل،ويعثرانيمشيان،أحمرانقميصانوعليهماوالحسين

هذينإلىنظرت(15:التكغاب!!أ!فتنةوأؤلدكؤاقوليإنما!و:اللهصدق:قالثميديهبينفوضعهما

:وقال،الترمذيلفظوهذا.")7(ورفعتهماحديثيقطعتحتىأصبرفلمويعثرانيمشيانالصبيين

.)8(.

واقد.بنالحسينحديثمنإلالعرفهلاعريب

بنعثمانبناللهعبدعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،عرفةبن)01(الحسنحدثنا:قال)9(ثم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

المناقب.في)3772(برقم

ضعيف.وإسناده285(مع925()3/أحمدمسند

.32()60رقم

المناقب.في)3782(رقم

خطأ.،عن:طفي

المصنف.سيذكركمالفظهوهذاالترمذيجامعفيلماالموافقوهوبمنهناوما،"عن":طفي

والنسائي036(،)0ماجهوابن)9011(،داودوأبو)3774(،والترمذي354()5/مسندهفيأحمدأخرجه

صحيح.حديثوهو(291)3/

الأشرافتحفةفيالمزينقلهالذيوهو،غريبحسن:الترمذيجامعمنالمطبوعوفي،الأصولفيهكذا

حسنهوإنما،عدةطرقمنرويفقدصحيحالحديثفإن،الحديثلحالالأوفقوهو،()5891حديث59()2/

.التفردعندضعيففإنه،واقدبنالحسينبنعليأجلمنأعلمواللهالترمذي

.)3775(برقمسننهفيوالحديث.الترمذييعني

الحسين.:إلىطفيتحرف
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م!ص)1(،
حسين،منوأنامنيحسين":!ييهاللهرسولقال:قالمرةبنيعلىعن،راشدبنسعيدعن،خثيم

.حسن)2(حديثهذا:الترمذيقالثم."الأسباطمنسبطحسين،حسيناأحبمناللهأحب

به.خثيمبنعثمانبناللهعبدعن،)4(وهيبعن،عفانعن،أحمد)3(ورواه

بنراشدعن)5(،صالحبنمعاويةعن،صالحبناللهعبدعن،سهلبنبكرعن،الطبرانيورواه

.")6(الأسباطمنسبطانوالحسينالحسن":قالع!ي!اللهرسولأن:مرةبنيعلىعن،سعد

عنأ)7(نعمأبيابنعنأزيادأبيبنيزيدعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

."الجنةأهلشبابسيداوالحسينالحسن":ع!ي!اللهرسولقال:قالالخدريسعيدأبي

صحيح.حسن:وقال،زيادأبيبنيزيدعن،وغيرهالثوريسفيانحديثمن،)8(الترمذيورواه

بنالحكمعن،الفزاريمروانعن،رشيد)9(بنداودعن،البغويالقاسمأبورواهوقد

سيداوالحسينالحسن":ع!ي!اللهرسولقال:قالسعيدأبيعن،أبيهعن،نعمأبيبنالرحمنعبد

."السلامعليهماوعيسئيحيى:الخالةابنيإلاالجنةأهلشباب

به.الفزاريمعاويةبنمروانحديثمن،(01)النسائيوأخرجه

سعيد.أبيعن،عطيةعن،الأعمشعن،خازمبنمحمدعن،سعيدبنسويدورواه

عليبنحسيندخل:قالسابطابن)11(عن،سعدبنربيععن،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

خيثم.:إلىطفيتحرف

عساكرابنعندرمثةأبيحديثمنشاهدللحديثولكن،مجهول،راشدأبيابنأو،راشدبنسعيدإسنادهفي

حسن.بهفهو

.(172)4/مسندهفي

وهب.:إلىط،أفيتحرف

خطأ.،بن:طفي

ضعفهعلىتدلترجمتهوجماع،الليثكاتبصالحبناللهعبدإسنادهوفي،07(1)22/الكبيرفيالطبرانيأخرجه

المتابعة.عندالحديثحسنفهو،التفردعند

نعمأبيبنالرحمنعبدهو:نعمأبيوابن.نعيمأبيإلىب،طفيوتصحف،أمنسقطحاصرتينبينما

لهذاذكروفيها63(-62)5/النبلاءأعلامسيرفيترجمةوله،التهذيبرجالمن.الكوفيالحكمأبو،البجلي

.82(و62)3/أحمدومسند2(51)3/النبلاءأعلامسيرفيمخرجوأيضا.لهموسعوتخريجالحديث

.)3768(رقم

سعيد.:إلىب،أفيتحرف

حسن.حديثوهو)8528(رقمالكبرىفي

خطأ.،أبيطفي
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."هذاإلىفلينظرالجنةأهلشبابسيدإلىينظرأنأحبمن":اللهعبدبنجابرفقال،المسجد

.(أحمد)1بهتفرد.!ؤاللهرسولمنسمعته

عن،عمروبنالمنهالعن،حبيببنميسرةعن،إسرائيلحديثمن،والنسائيالترمذيوروى

معهفصليتفأتيته:قال،ولها!راللهرسوللهليستغفربعثتهأمهأن:حذيفةعن،حبيشبنزر

قلت؟حذيفةهذامن:فقال،صوتيفسمع،فتبعته،انفتلثم،العشاءصفىحتىصفىثم،المغرب

استأذن،الليلةهذهقبلالأرضإلىينزللممللثهذاإن؟ولأمكلكاللهغفرحاجتكما:قال،نعم

أهلشبابسيداوالحسينالحسنوأن،الجنةأهلنساءسيدةفاطمةبأنويبشرنيعليئيسفمأنربه

إسرائيل.حديثمنإلايعرفولا،غريبحسنحديثهذا:)2(الترمذيقالثم."الجنة

وابنه،وعمر،نفسهالحسينحديثومن،طالبأبيبنعليحديثمنهذامثلرويوقد

أعلم.والله،ضعفكلهاأسانيدهوفي.وغيرهم،مسعودوابن،عباسوابن،اللهعبد

سمعت:قالهريرةأبيعن،أبيهعن،مطير)3(بنموسىحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

.")4(هذينفليحبأحئنيمن":والحسينالحسنفييقوللمجي!اللهرسول

محمدأخبرني-جعفرابنيعني-إسماعيلحدثنا،داودبنسليمانحدثنا:أحمدالإماموقال

وحسيناحسنأإليهيضئم!ؤالنبيرأىأنهأخبرهرجلأأن:عطاءعن-حرملة()5(أبيأابنيعني-

.")6(فأحبهماأحبهماإني:اللهم":ويقول

أعلم.والله،وسقمضعفوفيه،هذايشبهشيءالفارسيوسلمانزيدبنأسامةعنرويوقد

:أسودقال،كاملأخبرناالمنذروأبو،كاملحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

سجدفإذا،العشاء!يواللهرسولمعنصفيكنا":قالهريرةأبيعن،صالحأبيعن،المعنيئأخبرنا

عادفإذا،الأرضعلىفيضعهمارفيقاأخذأأخذهمارأسهرفعفإذا،ظهرهعلىوالحسينالحسنوثب

فبرقت؟أرذهمااللهرسوليا:فقلتإليهفقمت:قال.فخذيهعلىأقعدهماصلاتهقضىحتى،عادا

.")7(دخلاح!ىضوءهافمكث:قال.بأفكماالحقا:لهمافقال،برقة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.775()2/الصحابةفضائلفيأحمدرواه

.الترمذيالإمامقالكماحسنحديثوهو)8365(الكبرىفيالنسائيورواه3781()برقمالمناقبفي

.223()4/ميزانهفيالذهبيقالكما،واهمطيربنوموسى.عطية:إلىالأصولفيتحرف

.25(0)2برقممسندهفيالطيالسيأخرجه

.وغيره(011)9/التهذيبتهذيبفيوترجمته.الأصولمنسقطت

صحيح.حديثوهو936()5/أحمدمسند

حسن.وإسناده(135)2/أحمدمسند
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.نحوههريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،الحضرميعثمانبنموسىروىوقد

.هذامنقريبعمروابنسعيدأبيعنرويوقد

المقدامأبيعن،الربيعبنقيسحدثنا،معاذبنمعاذحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

()2(المنامةعلىأنائموأنا!يواللهرسولعليدخل":قالعليعن،الأزرقالرحمنعبد!عنأ )1(4

الآخر،فجاءه،فدرت،يحلبهابكيء)3(لناشاةإلىع!يماللهرسولفقام،الحسينأوالحسنفاستسقى

ثم.قبلهاستسقىولكنه،لا:قال؟!إليكأحبهماكأنهاللهرسوليا:فاطمةفقالت،!ر)4(النبيفنحاه

.أحمد)5(بهتفرد."القيامةيومواحدمكانفيالراقدوهذاوهذينوإياكإني:قال

نحوهفذكر..عليعن،فاختةأبيعن،أبيهعن،ثابتبنعمروعن،الطيالسيداودأبوورواه

.،)6(نحوهأومثلهالمؤمنينأميسلمةوأمميمونةوعنالخدريسعيدأبيعنرويوقدا

مرةوجيء.أباهمايعطيكماويعطيهماويحملهمايكرمهماكانالخطاببنعمرأن:ثبتوقد

لهما.يصلحشيءفيهاليس:وقال،شيئأمنهايعطهماولمالصحابةأبناءبينفقسمها،اليمنمنبحلل

تناسبهما.حلتينلهمافاستعملاليمننائبإليبعثثم

:قالحريثبنالعيزارعن،إسحاقأبيبنيونسحدثنا،عقبةبنقبيصةأخبرنا:سعدبنمحمدوقال

.السماءأهلإلىالأرضأهلأحبهذا:فقالمقبلأالحسينرأىإذالكعبةظلفيجالس!العاصبنعمروبينما

نأ":أبيهعن،محمدبنجعفرعن،الدراورديعن)7(،سليمانحدثني:بكاربنالزبيروقال

ولم،يبلغوالمصغاروهمجعفربناللهوعبد(عباسبناللهوعبدأوالحسينالحسنبايع!يواللهرسول

غريب.مرسلوهذا."مناإلاصغيرايبايع

بناللهعبدعن،الوصافي)8(الوليدبناللهعبيدحدثنا،عبيدبنيعلىأنبأنا:سعدبنمحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.ط،أمنسقطت

.ط،أمنسقط

بكيئة.فهيلبنهاقلالتيوالشاةالناقةهي:ءوالبكي.المسندفيلماالموافقوهو،ممنهناوما،"كي":طفي

.طمنسقط"!يدالنبي"لفظ

.جداضعيفوإسناده(1101/)مسندهفيوهو

.85()18/عساكرابنتاريخوينظر.ممنالحاصرتينبينما

عنسليمانبنأحمدعنالزبيرعن"(4018/)دمشقتاريخفيوالذي،سقطالكلاموفيبن:طفيوقعت

.الصوابوهو"به،جعفرعنالدراورديالعزيزعبد

ذلكعلىنصكماالعجليالوصافإلىالنسبةهذه.الفاءاخرهاوفيالمهملةالصادوتشديدالواوبفتح:الوصافي

منكرالوصافيالوليدبناللهوعبيد.الرماني:إلىأوفيالرصافي:إلىب،طفيتحرفتوقد.السمعاني

.64(-63)2/المجروحينفيمترجم.جداالحديث
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."يديهبينتقادونجائبهماشياحجةوعشرينخمساعليبنالحسينحج":قالأعميربنعبيد

نأ":أبيهعن،محمدبنجعفرعن،غياثبنحفصحدثنا،دكينبنالفضلنعيمأبووحدثنا

كما،أخوهالحسنهوإنماذلكأن:والصواب."وراءهلتقادنجائبهوإنماشياحجعليبنالحسين

.)2(البخاريحكاه

إلىالحسنأقبلذلكبعدكانفلما،فتهاجرا،كلاموالحسينالحسنبينجرى:المدائنيوقال

رأيتأنيبهذاابتدائكمنمنعنيالذيإن:وقالأيضافقبلهالحسينفقام،يقبلهرأسهعلىفأكبالحسين

مني.بهأحقأنتماأنازعكأنفكرهت،منيبالفضلأحقأنك

فقال،الشعراءإعطاءعليهيعيبالحسينإلىكتبالحسنأن:عونابنعنالأصمعيوحكى

.العرضوقىماالمالأحسنإن:الحسين

بنعمروبنالبراءبنيزيدحدثنا،الواسطيحنيفةبنمحمدحنيفةأبوحدثنا:الطبرانيروىوقد

يستلمأنفأراد،بالبيتيطوفعليبنالحسينكان:قالالهيثمبنسليمانحدثنا،الغنويالبراء

:الفرزدقفقال؟هذامنفراسأبايا:رجلفقال،الناسلهفأوسع()3(الحجرأ

والحرموالحليعرفهوالبيتوطأتهالبطحاءتعرفالذيهذا

العلمالطاهرالنقيالتقيهذاكلهماللهعبادخيرابنهذا

يستلمجاءماإذاالحطيمركنراحتهعرفانيمسكهيكاد

الكرمينتهيهذامكارمإلىقائلهاقالقريشرأتهإذا.(

يبتسمحينإلايكلمفمامهابتهمنويغضىحياءيغضي

شممعرنينهفيأروعبكفعبقريحهخيزرانكفهفي

والشيموالخيمعناصرهطابتنسبتهاللهرسولمنمشتقة

كرمواهمإنقوئميدانيهولاغايتهبعدجواديستطيعلا

أممنالههذابيتمنفالدينذاأوليةيعرفاللهيعرفمن

نعملهأوهذالأوليةرقابهمليستهمالعشائرأقي

.عميرةبناللهعبيدبناللهعبد:إلىطفياسمهتحرف(1)

.288()3/النبلاءأعلامسير)2(

.السياقيقتضيهاالطبرانيمنزيادة)3(
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منأنهاالمشهورفإن،غريبوهو")1(الكبيرمعجمه"فيالحسينترجمةفيالطبرانيأوردهاهكذا

إلىمقبلوهوإلاالحسينيرلمالفرزدقفإن،أشبهوهو،أبيهفيلاالحسينبنعليفيالفرزدققيل

الحسينإنثم،تقدممالهفذكر،الناسعنالفرزدقالحسينفسأل!،العراقإلىذاهبوالحسينالحج

أعلم.والله!؟بالبيتيطوفراهفمتى،يسيرةبأياملهمفارقتهبعدقتل

فيإليككتبتهالذيالكتابأين:سعدبنلعمرزيادبناللهعبيدقال!:قالعوانةعن،هشاموروى

قال!:،ضاع:قال!،بهلتجيئن:زيادابنلهفقال،الكتابوضاعلأمركمضيت:فقال؟الحسينقتل

فينصحتكلقدواللهأما،بالمدينةإليهمأعتذرقريشعجائزعلىيقرأواللهترك:قال،بهلتجيئنوالله

أخو-زيادبنعثمانفقال!.حقهأديتقدلكنتوقاصأبيبنسعدإلىنصحتهالونصيحةحسين

القيامةيومإلى)2(خزامةأنفهوفيإلارجلزيادبنيمنليسأنهواللهولوددت،واللهعمرصدق:اللهعبيد

.زياد)3(بناللهعبيدعليه(ذلكأأنكرمافوالله:قال.يقتللمحسيناوأن

عنهرويتالتيأشعارهمنشيءفي

طالب:أبيبنعليبنللحسينأنهوذكرإبراهيمبناللهعبدعنكاملبنبكرأبوأنشدهماذلكفمن

والصادقالكاذبعلىتسدبالخالقالمخلوقعناغن

رازقمناللهغيرفليسفضلهمنالرحمنواسترزق

بالواثقبالرحمنفليسيغنونهالناسأنظنمن

)4(حالقمنالنعلانبهزلتكسبهمنالمالأنظنأو

:قالعليبنالحسينأن:الأعمشوعن

الاشتغال!وفيهمهفيزيدمالاالمالصاحبزيدكلما

وبالفانكلدارويا!شالعبمنغصةياعرفناكقد

)5(بالعيالمثقلاكانإذا!الزهـطلبلزاهديصفوليس

)1(

)2(

)3(

)4(

.)0028(برقم-201(101)3/

البعير.أنففيتوضعحلقة:"الخزامة"

.(467)5/الطبريتاريخفيالخبرينظر

.(801)18/عساكرابنتاريخفيالأبيات

.(801)18/عساكرابنتاريخفيالأبيات
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:فقالبالبقيعالشهداءمقابرزارالحسينأنبلغني:قالإبراهيمبنإسحاقوعن

الجثئندبصمتهمعنوأجابنيفأسكتواالقبورسكانناديت

الكساوخرقتلحمهممزقتبساكنيفعلتماأتدريقالت

القذىمنباليسيرتأذىكانتبعدماتراباأعينهموحشوت

والشوىالمفاصلتباينتحتىمزقتهافإننيالعظامأما

البلئ)1(بهايطوفرممافتركتهاكذاهذاومنذامنذاقطعت

أيضأ:عنهاللهرضيللحسينبعضهموأنشد

وأنبلأعلئالثهثوابفدارنفيسةتعدالدنياكانتلئن

أفضلاللهفيبالسيفامرئفقتلأنشئتللموتالأبدانكانتوإن

أجملالكسبفيالمرءسعيفقلةمقدراشيئاالأرزاقكانتوإن

)2(يبخلالمرءبهمتروكبالفماجمعهاللتركالأموالكانتوإن

بنالقيسامرئبنت:ويقال-أنيفبنتالربابامرأتهفيشعرهمنبكاربنالزبيرأنشدومما

سكينة:ابنتهأم-الكلبيأوسبنعدي

والربابسكينةبهاتحلدارالأحبإننيلعمرك

عتابفيهاللائميوليسماليجلوأبذلأحبهما

)3(الترابيغيبنيأوحياتيمطيعاعتبواوإنلهمولست

إليهخطبعندهمنخرجفلما،قومهعلىعمروأمره،الخطاببنعمريديعلىأبوهاأسلموقد

ابنتهوالحسين،سلمىابنتهالحسنفزوج،بناتهمنوالحسينالحسنابنيهيزوجأنطالبأبيبنعلي

الحسينفأحب.واحدةساعةفي-القيسامرئبنتالمحياةوهي-الثالثةابنتهعلياوزوج،الرباب

معه،كانتبكربلاءقتلولما.الشعرفيها)4(ويقول،معجبأبهاوكان،شديداحباالربابزوجته

:تقولوهيانصرفتثمسنةقبرهعلىأقامتأنهاوذكر،شديداوجداعليهفوجدت

اعتذر)5(فقدكاملاحولايبكومنعليكماالسلاماسمثمالحولإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1186/)4عساكرابنتاريخ

.(1/187)4عساكرابنتاريخفيالأبيات

.(041-913/)16والأغاني()95قريشنسبفيالأبيات

.طمنالواوسقطت

ومطلعها:،الوفاةحضرتهلماابنتيهمخاطبةفيقالهاقصيدةمن97()صصادرطبعةديوانهفيوهو،للبيدالبيت
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،!اللهرسولبعدحموالأتخذكنتما:فقالت،قريشأشرافمنكثيرخلقبعدهخطبهاوقد

عاشتإنماإنها:ويقال.ماتتحتىكمدةتزلولم.أبداسقفالحسينبعدورجلايؤوينيلاووالله

زمانهافييكنلمإنهحتىالنساءأجملمنكانتالحسينبنتسكينةوابنتهااأعلمفالله،يسيرةأيامابعده

.(()1أعلمفالله،منهاأحسن

أهلأشرافتفقد-الحسينمقتلبعد-زيادابنأن:جندببنالرحمنعبدعن،مخنفأبووروى

الحر؟بنياكنتأين:فقال،أيامبعداجاءهحتىفتطلبه،يزيدبنالحربناللهعبيديرفلم،الكوفة

فقدبدنيوأما،يمرضفلمقلبيأما:قال؟البدنمريضأمالقلبمريض:قال،مريضاكنت:قال

لمعدوكمعكنتلو:قال،عدونامعكنتولكنك،كذبت:زيادابنلهفقال.بالعافيةعليهاللهمن

فقعدالحرابنفخرج،)2(غفلةزيادابنعنهوغفل:قال.ذلكشاهدواالناسولكانمثليمكانيخف

،خرج:قالوا؟الحرابنأين:زيادابنفقال.طائعا-والله-آتيهلاأنيأبلغوه:قالثم،فرسهعلى

وأخيهالحسينعنوترضى،يكرهونماغليظفأسمعهم،طلبهفيالشرطفخرج،بهعلي:فقال

:شعراأصحابهوفيالحسينفيوقالمنهمامتنعثم()3(القولمنغليظازيادابنفيأسمعهمثم،وأبيه

فاطمهابنالشهيدقاتلتكنتألاغادرحقغادرأميريقول

()4(لائمهالعهدالناكثهذاوبيعةواعتزالهخذلانهعلىونفسيا

)5(نادمهتسددلانفس!كلألانصرتهأكونلاأنندميفيا

دائمهالغيثمنسقيانصرهعلىتآزرواالذينأرواحاللهسقى

ساجمهوالعينينقضالحشئفكادومجالهمأجداثهمعلىوقفت

خضارمهحماةالهيجاإلىسراعاالوغئفيمصاليتكانوالقدلعمري

ضراغمهغيلآسادبأسيافهمنبيهمبنتابننصرعلىتآسوا

واجمهلذلكأضحتقدالأرضعلىتقيةالنفوستلكتقتلوافإن

)2(

)3(

)4(

)5(

مضرأوربيعةمنإلاأناوهلأبوهمايعيشأنابنتايتمنى

.بفيليسحاصرتينبينما

عقلة.زيادابنعنوعقل:طفيووقعت.الطبريوتاريخأفيكذا

.عندهمنخرجثم،يكرهماغليظزيادلابنالحرابنفأسمع:إلىبفياختصرحاصرتينبينما

الأثير.وابنعساكرابنأوردهوقد.فقطبالنسخةفيالبيتهذا

بيتمنشطروهذا،لازمةتفارقإنماحسرةلذو:فيهالثانيالشطروردحيث،المطبوعفيالبيتهذااضطرب

ولفظه:،كتابنانسخفييردولمعساكروابنالطبريذكره

لازمةتفارقإنماحسرةلذوحماتهمنأكنلملأنيوإني
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اوقال

حص61سنةأحدأثمن

قماقمهوزهرساداتالموتلدىمنهمأفضلالراؤونرأىإنفما

بملائمهلناليستخطةفذيودادناوترجوظلماأتقتلهم

وناقمهعليكممناناقمفكمبقتلهمراغمتمونالقدلعمري

ظالمهالحقعنزاغتفئةإلىبجحفلأسيرأنمراراأهم

قاصمه)1(الظهرتقصمضنكوموقفلحربناإستعدزيادفيابن

عنه:اللهرضيالحسينيرثيقتة)2(بنسليمانقال:بكاربنلزبير

فذلتقريشمنرقاباأذلهاشمالمنالطفقتيلوإن

فضلتهداهاعنتعصتكعادتصبحواالبيتعائذتتبعوهفإن

حلتحيثأمثالهافألفيتهامحمدآلأبياتعلىمررت

وجلتالرزاياتلكعظمتلقدرزيةفعادواغنمالناوكانوا

تخلتبرغميمنهمأصبحتوإنوأهلهاالدياراللهيبعدفلا

زلتالنعلإذاقيس!وتقتلنافقيرهاجبرناقيس!افتقرتإذا

حلتحيثبهايوماسنجزيهمدمائنامنقطر!يزيدوعند

اقشعرتوالبلادحسينلقتلمريضةأضحتالأرضأنترألم

السنةهذهفيالحوادثمنوقعومما

الحسينمقتلبعد-وستيقإحدىسنةأعني-

أربعالعمرمنوله،عليهوفدحينوخراسانسجستانزيادبنسلممعاويةبنيزيدولىففيها

الوجوهينتخبفجعل،عملهإلىسلموسار.الرحمنوعبدعباداأخويهعنهاوعزل،سنةوعشرون

مأامرأتهومع!،التركبلادليغزوعظيمجحفلفيخرجثم،الجهادعلىالناسويحرض،والفرسان

النهر،بهاقطعالعربمنامرأةأولفكانت،العاصأبيبنعثمانبنعبداللهبنتمحمد

منبسقطالأخيروالبيت.928(-288)4/الأثيرابنفيوأيضا(047-946)5/الطبريتاريخفيبطولهالخبر(1)

:المصادرتلكفيوردلكن،إليهاالمشارالمصادرفيأجدهولم

الديالمهزحوفمنعليكمأشدكتائبفيذدتكموإلافكفوا

بعضها-أو-والأبيات.قتيبة:إلىط،أفيتحرفوقد.المشددةوالتاءالقافبفتح-وغيرهحجرابنضبطهكذا)2(

عساكرابنوتاريخ19()4/الأثيرلابنوالكامل493()1/والاستيعاب619()2/الحماسةديوانشرحفي

ولم،دهبللأبيياقوتفيهنسبهاوقد36()4/)الطف(البلدانومعجم318()3/النبلاءأعلاموسير(185)18/

ذلك.علىيتابع
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.ولآلذهبمنبتاجهاالصغدصاحبامرأةإليهاوبعثت،(صغدي)1أسموهولداهنالكوولدت

بنالمهلبوبعثأزيادبنسلمبهافشتى،البلادتلكفييشتونلاذلكقبلالمسلمونوكان

وعشريننيفعلىصالحوهحتىفحاصرهم-خوارزموهي-للتركهيالتيالمدينةتلكإلىصفرةأبي

منهمأخذماقيمةفبلغت،قيمتهبنصفالشيءفيأخذ،عوضاعروضامنهميأخذوكان،ألفألف

بنليزيداصطفاهماذلكمنبعثثم.()2(زيادبنسلمعندالمهلببذلكفحظي،ألفألفخمسين

جزيل.مالعلىالغزوةهذهفيسمرقندأهلسلموصالح.وفدومعهمرزبانمعمعاوية

،سفيانأبيبنعتبةبنالوليدإليهاوأعادسعيدبنعمروالحرمينإمرةعنيزيدعزلالسنةهذهوفي

الحسينقتلويعظم،الناسيخطبشرعالحسينمقتلبلغهلماالزبيربناللهعبدأنوذلك،المدينةفولاه

علىويترحم،الحسينخذلانهممنصنعوهماالعراقوأهلالكوفةأهلعلىويعيب،جداوأصحابه

واللهأما،صيامهالنهارفيكثيرا،قيامهبالليلطويلاقتلوهواللهأما:ويقول،قتلهمنويلعنالحسين

شرببالصيامولا،والحداءاللغواللهخشيةمنبالبكاءولا،والملاهيالغناءبالقرانيستبدلكانما

معاوية-بنبيزيدذلكفييعرض-الصيدطلبالذكرحلقفيبالجلوسولا،الحراموأكلالمدام

فيكثيرخلقفبايعه.يزيدوخلعمخالفتهمعلىويحثهم،أميةبنيعلىالناسويؤلب.غيايلقونفسوف

رفق.فيهولكنعليهشديداوكان،سعيدبنعمرووجودمعذلكيمكنهفلميظهرهاأنوسألوه،الباطن

فلما.الزبيرابنينازعأحدفليسالحسينقتلإذأما:الناسوقال،وغيرهمالمدينةأهلكاتبهكانوقد

وأ،الزبيرابنبرأسإليكلبعثشاءلوسعيدبنعمروإن:لهوقيل،عليهذلكشقيزيدذلكبلغ

يذمستهلفي:وقيل-السنةهذهفيعتبةبنالوليدوولىفعزلهفبعث.الحرممنيخرجهحتىيحاصره

فيها.الحجللناسفأقام-الحجة

ليبرخزمنبرنسومعهالبريدمعبهاوبعث،فضةمنسلسلةفيالزبيرابنليأتيني:يزيدوحلف

مروانأنشأالغلمنمعهومالهقاصدهوبماوأخبرهبالمدينةوهومروانعلىالبريدمرفلما،يمينه

:)3(يقول

بخطةللعزيزهيفمافخذها

خطةساموكالقومإنأعامر

ناصحاالقومفيكنتماإذاأراك

متذلللامرئ4مقاوفيها

بمغزل!غزلنالجيرانفيوذلك

وأقبلأدبربالدلولهيقال

.صفدي:إلىالمطبوعفيتحرف(1)

.أمنسقطحاصرتينبينما)2(

.31(1/1)4الأغانيفيكما.مرداسبنللعباسوالأبيات)3(



هـ61سنةوفيات892

فيمراجعتهليحضراالعزيزوعبدالملكعبدابنيهمروانبعثالزبيربناللهعبدإلىالرسلانتهتفلما

وهوذلكأنشدهجعلتيديهبينالرسلجلسفلما:العزيزعبدقال.ذلكفيقوليأسمعاه:وقالذلك

:أقولأنيأباكماأخبرا:فقالإليفالتفت،أشعرهولايسمع

()1(والعشرالقصباءتناوحتإذامكاسرهاصئمنبع!لمنإنيأ

الحجرالماضغلضرسيلينحتىأسألهالحقلغيرألينولا

!)2(أعجبكانأيهماأدريفما:العزيزعبدقال

أميروهوالسنةهذهفيبالناسحجعتبةبنالوليدأنالسيرأهلبينخلافلا:معشرأبوقال

أخو-زيادبنسلموسجستانخراسانوعلى،زيادبناللهعبيدوالكوفةالبصرةوعلى،الحرمين

.هبيرةبنهشامالبصرةقضاءوعلى،شريحالكوفةقضاءوعلى،زيادبناللهعبيد

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

بضعة:وقيل،بكربلاءجميعاقتلوابيتهأهلمنعشربضعةومعه:عنهمااللهرضيعليبنالحسين

.والفرسانالأبطالمنجماعةمعهموقتل.تقدمكما،وعشرون

)3(
حاملوكان،بعدهاومابدراشهد.السلميالأنصارياللهعبدأبو:قيس)4(بنعتيكبنبر.

سنة.وسبعينإحدىعنالسنةهذهفيوتوفي:قال.الجوزيابنقالكذا.الفتحيومالأنصار)5(راية

سأل:قالتأنهاعائشةعن"الصحيحين"فيثبت.جليلصحابي:)6(الأسلميعمروبنحمزة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.أمنالبيتهذاسقط

.(001-99)4/الأثيروابن(476)5/الطبريتاريخفيالشعرمعالخبر

الكمالتهذيبعلىموسعتعليقعوادبشاروللدكتور.صحيحوكلاهما،جبر:بفيووقع،ط،أفيكذا

/4(454)455-.

،394)2/والتعديلالجرح2(1/80)2/الكبيرالبخاريتاريخ(454)5/أحمدمسند(946)3/سعدابنطبقات

ماكولاابنإكمال222()1/الاستيعاب2(.ه)2/الكبيرالطبرانيمعجم98()تالأمصارعلماءمشاهير532(

أعلامسير454()4/الكمالتهذيب317(،903)1/الغابةأسد)11/386(السمعانيأنساب14(-)2/13

ورقة)2/مغلطايإكمال2()3/الإسلامتاريخ(001ورقة/1)التهذيبتهذيب(1/122)الكاشف36()2/النبلاء

.(06،)95الخزرجيخلاصة(58)2/الإصابة(243/)التهذيبتهذيب(55

بنيرايةحاملكان:المصادرمنوغيرهسعدابنطبقاتوفي.أميةبنيرايةحاملكان:بوفي،ط،أفيكذا

مالك.بنمعاوية

الكبيرالبخاريتاريخ494()3/أحمدمسند)235(خليفةتاريخ(11)1خليفةطبقات315()4/سعدابنطبقات

معجم،(اه)تالأمصارعلماءمشاهير07()3/:حبانابنثقات212()3/والتعديلالجرح173()3/ت

924(-)1/السمعانيأنساب(601)1/القيسرانيلابنالجمع375()1/الاستيعاب238(ت)3/الكبيرالطبرألي



فصم،شئتإن":لهفقال؟السفرفيأفأصوم،الصيامكثيرإني:فقال!ي!اللهرسولعمروبنحمزة

.(")1فأفطرشئتوإن

أجنادين.يومللصديقالبشيرهووكان،الشامفتحشهدوقد

ثوبيه.فأعطاه،عليهاللهبتوبةمالكبنكعببشرالذيوهو:الواقديقال

مظلمة،ليلةفي!يماللهرسولمعكنا":قالأنهعنهجيدبإسناد")2(التاريخ"فيالبخاريوروى

."للقومكانمتاعكلعليهاجمعتحتىأصابعيليفأضاءت

وستين.إحدىأعني-السنةهذهفيتوفيأنهعلىاتفقوا

الكعبة.مفتاحصاحب،الحجبيالعبدري:)3(طلحةأبيبنعثمانبنشيبة

حنيناوشهد،الفتحيومالإسلامشيبةوأظهر.كافراأحديومطالبأبيبنعليقتلهمفنأبوهكان

هئمبمافأخبره،رسولهذلكعلىاللهفأطلع،!يماللهبرسولبالفتكهموقد،الشكمنشيءقلبهوفي

صبر.فيمنوصبريومئذوقاتل،إسلامهوجادباطنافأسلم،به

به،امنتماالناسجميعبمحمدآمنلووالثه:أقولكنت:قالشيبةإن:أشياخهعنالواقديقال

فاختلط:قال.منهكلهاقريشبثأرآخذفرصةأجدأنرجاءمعهخرجتهوازنإلىوخرجمكةفتحفلما

ليفرجع،بهلأضربهسيفيوانتضيتمنهفدنوت،بغلتهعنع!يواللهرسولونزل،يومذاتالناس

)1(

)2(

)3(

دمشقتاريخمختصر)1/916(واللغاتالأسماءتهذيب)2/55(الغابةأسد101()4/الاثيرلابنالكامل

التهذيبتذهيب(091)1/الكاشف65()1/العبر(14)3/الإسلامتاريخ)7/333(الكمالتهذيب264()7/

تهذيب77()ورقةالسولنهاية492()ورقةمغلطايإكمال913()1/الصحابةأسماءتجريد178(ورقة)1/

.(045)4/عساكرابنتهذيب028(/1)الذهبشذرات)39(الخزرجيخلاصة31()3/التهذيب

فيوالفطرالصومفيالتخييرباب:الصيامفي)1121(ومسلم4391()33/برقمالصومفيالبخاريأخرجه

السفر.

.)173(ترجمة3/

،226،)891خليفةتاريخ4025(،74)تخليفةطبقات)252(قريشنسب)5/448(سعدابنطبقات

مشاهير335()4/والتعديلالجرح241()4/الكبيرالبخاريتاريخ()17المحبر4(90)3/أحمدمسند251(

الصحيحينرجالبينالجمع)2/712(الاستيعاب)114(العربأنسابجمهرة158()تالأمصارعلماء

تاريخمختصر534()2/الغابةأسدآ(77/)8/عساكرابنتاريخ44(70/و64)4/السمعانيأنساب921()1/

أعلامسير84/ب()2/التهذيبتذهيب)2/392(الإسلامتاريخ406()12/الكمالتهذيب)11/8(دمشق

ورقة)2/مغلطايإكمال(15)2/الكاشف64(1/)العبر2753(ت1/)الصحابةأسماءتجريد(12)3/النبلاء

الإصابة376()4/التهذيبتهذيب143()ورقةالسولنهاية)/91(الثمينالعقد131()1/الجنانمراة176(

.934()6/عساكرابنتهذيب268(/1)الذهبشذرات(1)68الخزرجيخلاصة493(ه)ت
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منه،فدنوت،منيادنشيبةيا:وقالع!ي!اللهرسولإليفالتفت،يمحشني)2(كادنارمن)1(شواظ

إليأحبيومئذلهوحتىيدهرفعمافوالله:قال.الشيطانمنأعذهاللهم:وقال!صدريعلىيدهفوضع

كانلولقتلتهأبيلقيتلوووالله،العدوإلىفتقدمت:قال.فقاتلاذهب:قالثم،وبصريسمعيمن

كانمابكلحدثنيثم،لنفسكأردتمماخيربكاللهأرادالذي!شيبةيا:ليقالالناستراجعفلما،حيا

.لك)3(اللهغفر:فقال،اللهأستغفر:وقلتفتشهدت،وجلعزاللهإلاأحدعليهيطلعلمممانفسيفي

بنوينسبوإليه،اليومإلىوبيتهبنيهفيالحجابةواستقرت،طلحةبنعثمانبعدالحجابةولي

الكعبة.حجبةوهم،شيبة

إلىبقي:سعد)5(بنمحمدوقال!.وخمسينتسعسنةتوفي:واحدوغير)4(خياطبنخليفةقال

السنة.هذهفيمات:"المنتظم"فيالجوزيابنوقال.معاويةبنيزيدأيام

هاشم.بنالمطلبعبدبن:الحارثبن)6(ربيعةبنالمطلبعبد

المؤمنين.أميروهو-معاويةبنيزيدإلىأوصىماتولما،داربهاولهدمشقإلىانتقل،صحابي

بنمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنذكوانعمروأبيبن)8(أبانمعيطأبيبن:)7(عقبةبنالوليد

العبشمي.القرشي،وهبأبو،قصي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

للهب.ا:"اظلشوا"

يحرقني.:"يمحشني"

.(101/)1دمشقتاريخمختصر

.(12/606)الكمالتهذيبوينظر.()226تاريخه

.(484)5/الكبرىطبقاته

البخاريتاريخ(165)4/أحمدمسند2858(،41)تخليفةطبقات)87(قريشنسب57()4/سعدابنطبقات

رجالبينالجمع)3/6001(الاستيعاب)71(العربأنسابجمهرة)6/68(والتعديلالجرح131()6/

دمشقتاريخمختصر1/802()1/واللغاتالأسماءتهذيب)3/558(الغابةأسد)1/932(الصحيحين

الكاشف(121)3/النبلاءأعلامسير66(1/)العبر(46)3/الإسلامتاريخ278()18/الكمالتهذيب392(/)15

383()6/التهذيبتهذيب494()5/الثمينالعقد(1137/)الجنانمراة1(48/2)2/التهذيبتذهيب(182)2/

.(1/282)الذهبشذرات)937(الخزرجيخلاصة(043)2/الإصابة

6403(،57،825،749،1487)تخليفةطبقات()138قريشنسب476(7/و24)6/سعدابنطبقات

والتعديلالجرح932(،903)3/والتاريخالمعرفة)318(المعارف()الفهرسالمحبر،32()4/أحمدمسند

(5521)4/الاستيعاب(11)5العربأنسابجمهرة(122)5/الأغاني284()تالأمصارعلماءمشاهير8()9/

دمشقتاريخمختصر(2451//1)واللغاتالأسماءتهذيب(451)5/الغابةأسد(ب434//)17عساكرابنتاريخ

التهذيبتذهيب)3/211(الكاشف)3/412(النبلاءأعلامسير)31/53(الكمالتهذيب)26/335(

.(4)17الخزرجيخلاصة(11/421)التهذيبتهذيب637()3/الإصابة893()7/الثمينالعقدآ(/138)4/

خطأ."أبانبن":طفي
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حكيمأموأمها،شمسعبدبنحبيببنربيعةبنكريزبنتأروىلأمهعفانبنعثمانأخووهو

المطلب.عبدبنتالبيضاء

.كلثوموأم،وعمارة،خالد:الإخوةمنوللوليد

من!محمديا:فقالط،يديهبينأصبراالأسرىبينمنبدروقعةبعدأباه!اللهرسولطقتلوقد

.الحارثبنبالنضرفعلوكذلك.ا)1(النارلهم:فقال؟للصبية

فخرجوا،المصطلقبنيصدقاتعلى!ي!اللهرسولطبعثهوقد،الفتحيومهذاالوليدوأسلم

جيشا،إليهميجهزأنفأراد!اللهرسولطبذلكفأخبر،فرجعلقتالهخرجواإنماأنهمفظن،يتلقونه

الوليد:فيتعالىاللهفأنزلط،وقعمابصورةويخبروهإليهليعتذروامنهمجاءمنفجاء،ذلكفبلغهم

.(6:اتالحج!أ!ندمينفعقتضماعكفنضبحوا!ج!لةقومما!بىاأن!بينوابلب!فاسقجآءكؤإنءامنوأآلذينتأيها)

علىالبرعبدبنعمر)3(أبوحكىوقد.ذلكبصحةأعلموالله.)2(المفسرينمنواحدغيرذلكذكر

.الإجماعذلك

خمسسنةوقاصأبيبنسعدبعدالكوفةنيابةعثمانوولاه،تغلببنيصدقاتعمرولاهوقد

نإثم،تخبيطمنهووقع؟أزيدكم:فقالطإليهمالتفتثمبأصحابهوصلىالخمرشربثم،وعشرين

الرقةإلىسارالعراقإلىعليجاءفلما،بهافأقام،سنينأربعبعدالكوفةعنوعزلهجلدهعثمان

نأإلىبعدهاوماومعاويةعليأيامكانتالتيالحروبجميعمعتزلابهاوأقامضيعةعندهالهواشترى

فيتوفيإنه:ويقالط.الرقةمنميلاعشرخمسةعلىوهي-بضيعتهودفن،السنةهذهفيبضيعتهتوفي

أعلم.فالله،معاويةأيام

مكة.فتحفيواحداحديثاداود)4(وأبوأحمدالإماملهروى

الحارثبنتميمونةالمؤمنينأموفاةأيضاوذكر.السنةهذهفيوفاتهالجوزيابنذكروقد

وقيل:.وستينثلاثسنةتوفيتإنها:وقيل،وخمسينإحدىسنةفيوفاتهاذكرتقدموقد،الهلالية

.ذكرناهماوالصواب.وستينستسنة

)2(

)3(

)4(

.64(1/4)هشامابنسيرةفيوالخبر.بمنسقطحاصرتينبينما

.(124)صللواحديالقرآننزولأسباب

.(5531)4/الاستيعابفيكلامهوينظر.عمرو:إلىالمطبوعفيتحرف

ضعيف.سنادهوإ،الترجلفي(1814)داودوأبو،32(/4)مسندهفيأحمدأخرجه
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بناللهعبدبنالمغيرةبن-)2(سهيل:وقيل-حذيفةأميةأبيبنتهند:)1(المؤمنينأمسلمةأم

المخزومية.القرشية،مخزومبنعمر

بهاودخللمجواللهرسولفتزوجها،عنهافمات،الأسدعبدبنسلمةأبيعمهاابنتحتأولاكانت

أنهلمجيماللهرسولعنحديثأسلمةأبيزوجهامنسمعتكانتوقد.بدر)3(وقعةبعداثنتينسنةشوالفي

مصيبتي،فيأجرنياللهم،راجعونإليهوإناللهإنا:فيقولبمصيبةيصابمسلممنما":قال

ومن:قلتثمذلكقلتسلمةأبوماتفلما:قالت."منهاخيرااللهأبدلهإلا،منهاخيراليواخلف

.)4(الله-رسولمنهخيرااللهفأبدلني،فقلتهالياللهعزمثمهاجر؟رجلأولسلمةأبيمنخيرهو

وعابداتهن.النساءحسانمنوكانت

توفيت:خيثمةأبيابنوقال.هريرةأبوعليهاوصلى،وخمسينتسعسنةتوفيت:الواقديقال

بعدماإلىعاشتأنهاعلىتدلالحسينمقتلفيالمتقدمةوالأحاديث:قلت.معاويةبنيزيدأيام

عنها.اللهورضي.أعلموالله،مقتله

وستيراثنتيرسنةكين5ث!

عادواثم،سنيةبجوائزوأجازهمفأكرمهم،معاويةبنيزيدعلىالنبويةالمدينةوفدقدمفيها:يقال

الاتيةالسنةفيجندأيزيدإليهمفبعث،الغسيلحنظلةبناللهعبدعليهموولوافخلعوهبالجوائزعندهمن

تعالى.اللهشاءإنبعدهاالتيفيسنبينهماعلىالحرةوقعةفكانت،المدينةإلىأ

)1(

)2(

)3(

)4(

288()6/أحمدمسند)334(خليفةطبقات)337(قريشنسب)742(معينابنتاريخ86()8/سعدابنطبقات

(034)7/الغابةأسد(40291/)الاستيعاب(461/)الحاكممستدرك(464)9/والتعديلالجرح()136المعارف

(542)9/الزوائدمجمع(1/65)العبر(436)3/الكاشف(2102/)النبلاءأعلامسير317()35/الكمالتهذيب

الذهبشذرات(996/)13العمالكنز(4)69الخزرجىخلاصة(122/)13الإصابة(1/554)2التهذيبتهذيب

.22(1)5/النساءأعلام028(1/)

وغيرهما.،317()35/الكمالوتهذيب86()8/سعدابنطبقاتفيمايعضدههناوما،"سهل":ومطفي

:فقالهذافيحجرابنالحافظتعقبهلكن،)35/317(الكمالتهذيبفيالمزيالحجاجأبيشيخهكلامهذا

ورميأحدأشهدالأسدعبدبنسلمةأبافإن،ثلاثسنة:ويقال،الصحيحعلىأربعسنة!تالنبيتزوجهاإنما"

وقال.والواقديخليفةذلكعلىنصوقد،أربعسنةشوالفيسلمةأموحلت،سبعةأوأسهرخمسةفعاشبسهم

تهذيبعلىبسارالدكتوروتعليق،456(12/التهذيب)تهذيبللاثسنةالآخرةجمادىفيمات:البرعبدابن

.الكمال

المصيبةعلىالصبرفيجاءماباب:الجنائزفي)8915(ماجهوابن28(-)4/27مسندهفيأحمدأخرجه

.)3(()189رقممختصرأمسلموأخرجه
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أبيبنعتبةبنالوليدعليهموولى،العاصبنسعيدبنعمروالحجازعنعزليزيدكانوقد

بنلعمروالذينالعبيدوأخذ،والأملاكوالحواصلالأموالعلىاحتاط،)1(المدينةدخلفلما،سفيان

نأعبيدهإلىوبعث،يزيدإلىسعيدبنعمروفتجهز-عبدثلاثمئةمننحواوكانوا-فحبسهمسعيد

إلىوصلحتىلحقوهفما،ذلكففعلوا،يركبونهاإبلالهموأعد،بهويلحقواالسجنمنيخرجوا

له:فقال،الزبيرابنشأنفيتقصيرهفيعاتبهإنهثم،مجلسهوأدنىبهورحبواحترمهفأكرمه،يزيد

ولم،وأحئوهعلينامالؤوهوالحجازمكةأهلجلوإن،الغائبيرىلامايرىالشاهد!المؤمنينأميريا

وأداريهكثيرابهأرفقوكنت،منيويحترسيحذرنيكانوقد،ناهضتهلوعليهبهمأقوىجندلييكن

وطرقهامكةعلىوجعلت،كثيرةأشياءمنومنعتهعليهضيقتقدأنيمع،عليهفأثبمنهلأستمكن

وماذا،لهجاءوما،هوبلادأيومن،أبيهواسماسمهيكتبواحتىيدخلهاأحدايدعونلارجالاوشعابها

الوليد،وليتوقد.سبيلهخفيتوإلا،صاغرارددتهيريدهأنهأرىممنأوأصحابهمنكانفإن،يريد

الله،شاءإنلكومناصحتيأمركفيواجتهاديمسارعتيفضلبهتعرفمالعلكوأمرهعملهمنوسيأتيك

أثقممنوأنت،عليكوحملنيرماكممنأصدقأنت:يزيدلهفقال.عدوكويكبتلكيصنعوالله

كلامفي...العظامالأمورنوازلوكشف،المهموكفايةالصدعلذاتوأدخره،معونتهوأرجو،به

طويل.

متحذرافيجده،الزبيربناللهبعبديبطشأنمراراهئموقد،بالحجازأقامف!نهعتبةبنالوليدوأما

أقرانها.للأمورأعدقدممتنعا

معاوية،بنيزيدوخالف،الحسينقتلحينالحنفيعامربننجدة:لهيقالآخررجلباليمامةوثار

عتبةبنالوليددفععرفةليلةكانفإذا.يتبعونهأصحابله،حدةعلىبقيبل،الزبيرابنيخالفولم

نجدةكتبثم.وحدهمفريقكليدفعثم،نجدةوأصحابالزبيرابنأصحابعنهوتخلف،بالجمهور

رجلاإلينابعثتفلو،الحكيملعظةيرعويولارشدلأمريتجهلاأخرقرجلاإلينابعثتإنك:يزيدإلى

فيفانظر،تفرقمايجتمعوأنمنهااستوعرماالأمورمنبهيسهلأنرجوت،الكنفلئنالخلقسهل

،)2(بنأعثمانوولى،الوليديزيدفعزل:قالوا.تعالىاللهشاءإنوعوامناخواصناصلاحفيهفإنذلك

فيه،فطمعوا،الأموريمارسلمغمرحدثغرفتىهووإذا،الحجازإلىفسار،سفيانأبيبنمحمد

بناللهوعبد،الأنصاريالغسيلحنظلةبناللهعبدفيهموفدامنهايزيدإلىبعثالمدينةدخلولما

المدينة،أهلأشرافمنكثيرورجال،الزبيربنوالمنذر،الحضرميالمغيرةبنحفصبنعمروأبي

.أمنسقطحاصرتينبينما()1

.المطبوعمنسقطت)2(
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إلاالمدينةإلىراجعينانصرفواثم،جوائزهموعظم،إليهموأحسن،فأكرمهم،يزيدعلىفقدموا

نظيرألفبمئةأجازهقديزيدوكان،بالبصرةزيادبناللهعبيدصاحبهإلىسارفإنهالزبيربنالمنذر

رجلعندمنقدمنا:وقالواوعيبهيزيدشتمأظهرواإليهاالمدينةوفدرجعولما،الوفدأولئكمنأصحابه

الناسفتابعهم.خلعناهقدأنانشهدكموإنا،بالمعازفالقيانعندهوتعزف،الخمريشرب،دينلهليس

ورجع،الخطاببنعمربناللهعبدعليهموأنكر،الموتعلىالغسيلبناللهعبدوبايعوا،خلعهعلى

ويسكرالخمريشربأنهوأخبرهم،يزيدخلععلىأولئكفوافق،المدينةإلىالبصرةمنالزبيربنالمنذر

ففعلوأكرمتهاثرتهإنياللهم:قاليزيدذلكبلغفلما.أولئكعابهمماأكثروعابه،الصلاةيتركحتى

منه.وانتقمفأدركه،رأيتقدما

ويأمرهم،ذلكغبويحذرهمصنعواعماينهاهمبشيربنالنعمانالمدينةأهلإلىبعثيزيدإنثم

وقال،الفتنةوخوفهم،يزيدأمرهماففعلإليهمفسار،الجماعةولزوموالطاعةالسمعإلىبالرجوع

يحملك-ما:مطيعبناللهعبدلهفقال.الشامبأهللكمطاقةلا:وقال،وخيمةالفتنةإن:لهم

وقدبكلكأنيواللهأما:النعمانلهفقال؟أمرنامناللهأصلحماوفسادجماعتناتفريقعلى-نعمانيا

)1(
وجباههمالقوممفارقتضربالركبعلىالرجالوقامت،إليهاتدعوالتيالأمورتلكتركت

يعني-المساكينهؤلاءوخلفتإليبغلتكضربتقد،الفريقينبينالموترحىودارت،بالسيوف

فانصرف،منهيسمعوافلمالناسفعصاه.دورهمأبوابوعلىومساجدهمسككهمفييقتلون-الأنصار

.سواءقالكماواللهوكان

عتبة.بنالوليدالسنةهذهفيبالناسوحج:جرير)2(ابنقال

وفدفإنمايزيدعندمنرجعواوقدالمدينةأهلوفدفيوفدكانإنفإنه،نظروفيه،قالكذا

فيإلايزيدإلىالمدينةوفدقدمفماالوليدفيهابالناسحجقدكانوإن،سفيانأبيبنمحمدبنعثمان

أعلم.والله،أشبهوهو،وستينثلاثسنةأول

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

عندالمدينةإلىمهاجروهوبم!اللهرسولبهاجتازحينإسلامهكان:)3(الأسلميالحصيببنبريدة

)1(

)2(

)3(

نزلت.(481)5/الطبريتاريخفي

.(481)5/تاريخهفي

أحمدمسند)251(خليفةتاريخ322(،187،)901خليفةطبقات365(،7/8و241)4/سعدابنطبقات

ثقات(424)2/والتعديلالجرح35(5)المعارف)97(العجليثقات(141)2/الكبيرالبخاريتاريخ346()5/

لابنالجمع(1/185)الاستيعاب3(2/)الكبيرالطبرانيمعجم(414)تالأمصارعلماءمشاهير(92)3/حبانابن
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،العشاءصلاةبهموصلى،فأسلمواأهلهمننفساثمانينفيبريدةتلقاههناككانفلما،الغميم)1(كراع

مريم.سورةمنصدراليلتئذوعلمه

فتحتفلما،بالمدينةوأقام،كلهاالمشاهدمعهفشهد،أحدبعدالمدينة!لمج!اللهرسولعلىقدمثم

معاوية.بنيزيدخلافةفيبمروفماتخراسانغزوإلىخرجثم،دارابهاواختطنزلهاالبصرة

السنة.هذهفيواحدغيرموتهذكر

.مسعودابنأصحابأحد،الكوفيالثورييزيدأبو:خيم)2(بنالربيع

!لمج!اللهرسول!راكولو،المخبتينذكرتإلاقطرأيتكما:()3(مسعودبناللهعبدلهقال!ا

.)4(لأحبك

.كثيرايجلهمسعودابنوكان

.مسعودابنأصحابأورعوكان،الصدقمعادنمنالربيعكان:الشعبيوقال!

مثله.عنيسأل!لا:معينابنوقال!

.جداكثيرةمناقبوله

السنة.هذهفيوفاتهالجوزيابنأرخ

ء)5("هوو-ص

الكوفي.النخعيشبلابو:لمحيسبن

)1(

)2(

)3(

)4(

النبلاءأعلامسير81()1/التهذيبتذهيب)4/53(الكمالتهذيب)1/925(الغابةأسد61()1/القيسراني

(1/142)الإصابة893()9/الزوائدمجمع(1/99)الكاشف(1/66)العبر386()2/الإسلامتاريخ(946)2/

.(1/281)الذهبشذرات()47الخزرجيخلاصة(1/432)التهذيبتهذيب

البلدانمعجم.أميال!بثمانيةعسفانأماموادوهو،والمدينةمكةبينالحجازبناحيةموضع:"الغميمكراع"

)4/443(.

المعارف()154العجليثقات926()3/الكبيرالبخاريتاريخ()141خليفةطبقات(182)6/سعدابنطبقات

،3515/و2424/و275()1/الفريدالعقد(945)3/والتعديلالجرح563()2/والتاريخالمعرفة()794

جمهرة(501)2/الأولياءحلية737()تالأمصارعلماءمشاهير(128ورقة)1/حبانابنثقات(171،917

(57)9/الكمال!تهذيب(461،471)3/السمعانيأنساب(1134/)القيسرانيلابنالجمع2(10)العربأنساب

النبلاءأعلامسير365(،15،247)3/الإسلامتاريخ)1/57(الحفاظتذكرة)1/217(التهذيبتذهيب

نهاية283()1/النهايةغاية(51ورقة)2/مغلطايإكمال!(11)ورقةالتابعينمعرفة235(1/)الكاشف258()4/

.(11)5الخزرجيخلاصة2(42)3/التهذيبتهذيب(59)ورقةالسول!

.أمنسقطحاصرتينبينما

لربهم.الخاشعونالمتواضعونهم:وقيل،المطمئنون:"المخبتونو".(601)2/الأولياءحلية

(41)7/الكبيرالبخاريتاريخ236(،)691خليفةتاريخ(5401)تخليفةطبقات86()6/سعدابنطبقات
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.مسعودبابنيشبهوكان،وعلمائهممسعودابنأصحابأكابرمنكان

التابعين.منخلقوعنه،الصحابةمنجماعةعنعلقمةروىوقد

،القيروانواختط،فافتتحها،آلافعشرةفيإفريقيةإلىمعاويةبعثه:)1(الفهرينافعبنعقبة

منهايخرجنفجعلن،تعالىاللهفدعا،والحشراتوالحياتالسباعمنتراملاغيضةموضعهاوكان

السنة.هذهحتىبهايزلولمفبناها،والجحارالأوكارمنبأولادهن

عنه.اللهرضيشهيدافقتل،والرومالبربرمنأقواماغزا

وأقام،سنةعشرهسبعوعمرهنجرانعلى!ي!اللهرسولاستعمله.جليلصحابي:2حزمبنعمرو

معاوية.بنيزيدأياموأدرك،مدةبها

وشهد،ع!يماللهرسولمنوسمع،الهجرةعامولد:)4(الزرقيالأنصاريمخلدبن)3(مسلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

والتعديلالجرح552()2/والتاريخالمعرفة()431المعارف)933(العجليثقات(123)1/الصغيرالتاريخ

)97(الشيرازيطبقات(692/)12بغدادتارلخ(89)2/الأولياءحلية74(ا)تالأمصارعلماءمشاهير(404)6/

تاريخمختصر342(1//1)واللغاتالأسماءتهذيب(ب1/140/4)عساكرابنتارلخ61()12/السمعانيأنساب

العبر53()4/النبلاءأعلامسير(001)1/الحديثعلماءطبقات03(20/)0الكمالتهذيب(166)17/دمشق

مراة51()1/الكبارالقراءمعرفة242()2/الكاشف)1/48(الحفاظتذكرة05()3/الإسلامتارلخ)1/66(

(1571/)الزاهرةالنجوم6454()تالإصابة276()7/التهذيبتهذيب5(16)1/النهايةغاية(1137/)الجنان

.281(/1)الذهبشذرات(127)الخزرجيخلاصة(1)2الحفاظطبقات

جمهرة62(/1)النفوسرياض2(04)5/الطبريتاريخ(491،791)مصرفتوح(435)6/الكبيرالبخاريتارلخ

042()4/البلدانمعجم1/358/ب()1عساكرابنتاريخ1(750)3/الاستيعاب178(،)163العربأنساب

(601/)17دمشقتاريخمختصر(1/164،167)الإيمانمعالم(4501/)التارلخفيالكامل(495/)الغابةأسد

المحاضرةحسن294()2/الإصابة(111)6/الثمينالعقد532()3/النبلاءأعلامسير94()3/الإيملام2رلختا

علماءمشاهير224()6/والتعديلالجرح81(1/)الصغيرالتارلخ258(،)67خليفةتاريخ)98(خليفةطبقات

الغابةأسد)2/944(ماكولاابنإكمال)348(العربأنسابجمهرة1172()3/الاستيعاب69()تالأمصار

التهذيبتهذيب)2/282(الكاشف)21/585(الكمالتهذيب)91/591(دمشقتاريخمختصر214()4/

.)288(الخزرجيخلاصة392(4/)الإصابة2(0)8/

مسلم.:إلىالأصولفيتحرف

)7/387(الكبيرالبخاريتاريخ401()4/أحمدمسند292(،)89خليفةطبقات405()7/سعدابنطبقات

493()تالأمصارعلماءمشاهير265()8/والتعديلالجرح952(،494،605،051)2/والتاريخالمعرفة

ابنإكمال(7913)3/الاستيعاب)366(العربأنسابجمهرة(594)3/الحاكممستدرك)38(والقضاةالولاة

271()24/دمشقتاريخمختصر(174)5/الغابةأسد1()16/228/عساكرابنتاريخ438(و223)7/ماكولا

-(128)3/الكاشف(442)3/النبلاءأعلامسير66(/1)العبر78()3/الإسلامتاريخ574()27/الكمالتهذيب
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السنة.هذهمنالقعدةذيفيومات،ويزيدلمعاويةبهاالجندوولي،مصرفتح

لهوكانت،المشركينمعوالخندقوأحدابدراشهد،جليلصحابي:)2(()1الديليمعاويةبننوفل

تسع،سنةبكرأبيمعوحج،وحنينامكةفتحوشهد،إسلامهوحسنأسلمثم،نكايةالمسلمينفي

أياموأدرك:قال.الواقديقاله.الإسلامفيومثلهاالجاهليةفيسنةستينوعمر،الوداعحجةوشهد

معاوية.بنيزيد

السنة.هذهفيمات:الجوزيابنوقال

توفيت:وفيها

السبتفييعدونهمإذالعراقأهلحاضرةكانتالتيعليبنالحسينامرأة:)3(أنيفبنتالرباب

!ي!.اللهرسولبنتابنعليبنالحسينزوجها-علىالجمعةفيأو-

وستيوث!ثصسنةخلت5ث!

كانت:ففيها

الحرةوقعة

وعلىمطيعبناللهعبدقريشعلىووئوامعاويةبنيزيدخلعوالماالمدينةأهلأن:سببهاوكان

المنبر،عندواجتمعواذلكأظهرواالسنةهذهأولفيكانفلما،عامرأبيبنحنظلةبناللهعبدالأنصار

الاخر:ويقول،رأسهعنويلقيها،هذهعمامتيخلعتكمايزيدخلعتقد:يقولمنهمالرجلفجعل

علىاجتمعواثم.هناكوالنعالالعمائممنكثيرشيءاجتمعحتى،هذهنعليخلعتكماخلعتهقد

أميةبنيإجلاء-وعلىيزيدعمابنسفيانأبيبنمحمدبنعثمانوهو-أظهرهمبينمنيزيدعاملإخراج

خلاصة235()1/المحاضرةحسن(1/148)0التهذيبتهذيب)3/418(الإصابةآ(0/4)4/التهذيبتذهيب

.(1/282)الذهبشذرأت)377(الخزرجي

الديلمي.معاويةبنمسلم:إلىالمطبوعفياسمهتحرف(1)

والتعديلالجرح()174الاشتقاق241(،44،84)3/الطبريتاريخ)314(المعارف942()5/أحمدمسند)2(

أسد(12/122و204)5/السمعانيأنساب(1351)4/الاستيعاب(191)تالأمصارعلماءمشاهير(487)8/

883(ا)تالإصابة(5/1294)التهذيبتهذيب(187)3/الكاشف07(03/)الكمالتهذيب317()5/الغابة

.(04)5الخزرجيخلاصة

لكحالةالنساءأعلام()128العربشاعرات(13)3/الزركليأعلام88()4/التاريخفيالكامل)693(المحبر)3(

/1(438).
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()1(رجلألفمنقريبوهمأ-أميةبنوفاجتمعت،المدينةمن

يحاصرونهم.المدينةأهل

بهموأحاط،الحكمبنمرواندارفي-

يخلعالم،الخطاببنعمربناللهعبدوكذلك،العابدينزينالحسينبنعليالناسواعتزل

الفيصلفيكونيزيدمنكمأحديخلعنلا:لأهلهعمرابنقالوقد،عمرابنبيتمنأحدولا،يزيد

أهلعلىوأنكر.يزيدترجمةفيوإسنادهبلفظهالحديثهذاوسيأتي.وبينهبيني-الصيلم:ويروى-

ألاعلىع!ي!اللهرسولنبايعكناإنما:وقال،الموتعلىحنظلةوابنمطيعلابنمبايعتهمفيالمدينة

أشدفامتنع،ذلكفيالحنفيةابنمحمدسئلوقد.المطلبعبدبنيمنأحديزيديخلعلموكذلك.نفر

بعضوتركهالخمرشربهمنبهيزيداتهمواماعليهمورد،يزيدفيوجادلهموناظرهم،الامتناع

الله.شاءإنقريبايزيدترجمةفيمبسوطاسيأتيكما،الصلوات

إليهميبعثلمإنوأنه،والعطشوالجوعوالإهانةالحصرمنأفيههمبمايزيدإلىأميةبنووكتب

يزيدعلىبذلكقدمفلما،البريدمعذلكوبعثوا،آخرهمعناستؤصلواوإلا()2(فيههممماينقذهممن

انزعجالكتابقرأفلما.رجليهفي)3(النمرسمنبهممابهيتبردماءفيورجلاهسريرهعلىجالسأوجده

بعثثم!؟نهارمنساعةولوقاتلوافهلا:قال،بلى:قال؟رجلألففيهمأما!ويلك:وقاللذلك

يبعثهأنعليهوعرض،إليهميبعثهفيمنواستشارهالكتابعليهفقرأ،العاصبنسعيدبنعمروإلى

الآنفأما،محكمةوأمورهامضبوطةوهيعنهاعزلنيالمؤمنينأميرإن:وقال،ذلكعليهفأبى،إليهم

مني.منهمأبعدهممنذلكليتول،منهمذلكأتولىأنأحبفلا،بالصعيدتراققريشدماءفإنما

يزيدمعهوأرسل،لذلكفانتدب،ضعيفكبيرشيخوهوالمريعقبةبنمسلمإلىالبريدفبعث:قال

دينار-مئةمنهمواحدكلوأعطى،راجلألفعشروخمسة-ألفاعشراثني:وقيل-فارسآلافعشرة

له.فرسعلىوهويزيداستعرضهمثم-دنانيرأربعة:وقيل

بنحصينحمصأهلوعلى،الفزاريمسعدةبناللهعبددمشقأهلعلىوجعل:المدائنيقال

الجذامي،زنباعبنروحفلسطينأهلوعلى،القينيدلجةبنحبيشالأردنأهلوعلى،السكونينمير

عقبةبنمسلمجميعاوعليهم،الهلاليالحسحاسبنطريفقنسرينأهلوعلى،الكنانيوشريك

ولني!المؤمنينأميريا:بشيربنالنعمانفقال.عقبةبنمسرفالسلفيسميهوإنما،غطفانمنالمري

إلالهمليس،لا:يزيدفقال-رواحةبنتعمرةلأمهحنظلةبناللهعبدأخاالنعمانوكان-أكفكعليهم

.المطبوعمنسقط(1)

.أمنسقط)2(

والمفاصل.الرجلفييأخذووجعداء:"النقرس")3(
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أميريا:النعمانفقال،مرةبعدمرةعنهموعفويإليهمإحسانيبعدلأقتلنهموالله،الغشمه"ا(هذا

رجعواإنأرأيت:جعفربناللهعبدلهوقال.ع!ي!اللهرسولوأنصارعشيرتكفياللهأنشدك!المؤمنين

عليهم.سبيلفلافعلواإن:قال؟منهمأتقبلطاعتكإلى

وإلا،عنهموكف،منهمفاقبلالطاعةإلىرجعوافإن،ثلاثاالقومادع:عقبةبنلمسلميزيدوقال

بنعليإلىوانظر،الناسعناكففثمثلاثاالمدينةفأبحعليهمظهرتوإذا،وقاتلهمباللهفاستعن

وأمره.فيهدخلوامماشيءفييدخللمفإنه،مجلسهوأدن،خيرابهواستوص،عنهفاكففالحسين

الناسفعلىأمربكحدثإن:لهوقال.الزبير)2(ابنلحصارمكةإلىيذهبأنالمدينةمنفرغإذا

السكوني.نميربنحصين

عليهفأبى،بمكةفيحاصرهالزبير32(ابنأإلىيسيرأنزيادبناللهعبيدإلىكتبيزيدكانوقد

أمهكانتوقد!؟الحرامالبيتوأغزو!ي!الثهرسولبنتابنأقتل،أبدأللفاسقأجمعهمالاوالله:وقال

.شديدأتعنيفاوعنفته!؟ركبتوماذاصنعتماذاويحك:الحسينقتلحينلهقالتمرجانة

،الصلواتتارك،الخمورشارب،القروديزيد:خطبتهفييقولالزبيرابنأنيزليدبلغوقد:قالوا

:يقولجعلبدمشقالجيشواستعرضعقبةبنمسلمجهزفلما.القيناتعلىمنعكف

القرىواديعلىالجيشوأشرفلسرىالجيشإذابكرأباأبلغ

القرىامفيملحدمنعجباياترىالقوممنسكرانأجمغ

بالفرى)4(يقضيللدينمخادع

رواية:وفي

القرىواديعلىالجيشونزلانبرىالأمرإذابكبرأباأبلغ

ترى)5(القوممنسكرانأجمعوفتىكهلبينألفاعشرون

حصارفيالمدينةأهلاجتهدمنهااقتربفلما،المدينةإلىالجيوشمنمعهبمنمسلموسار:قالوا

الشاميين،هؤلاءمنأحداعليناتدلواألاموثقاتعطوناأواخركمعنلنقتلنكموالله:لهموقالواأميةبني

يسألهممسلمفجعل،أميةبنوتلقاهمالجيشوصلفلما،بذلكالعهودفأعطوهم،عليناتمالئوهمولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لم.لمظاا:"لغشمةا"

نمير.:إلىالمطبوعفيتحرف

.المطبوعمنسقطث

الكذبة.وهي،فريةجمع:"الفرى"

.(4/2392)دمشقتاريخومختصر(4211/)الأثيروابن(484)5/الطبريتاريخفيالأبيات
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شرقيفانزلالنصرتريدكنتإن:لهفقالمروانبنالملكعبدوجاءه.لذلكفانحصر،أحديخبرهفلاالأخبارعن

وإلاأجابوكفإن،الطاعةإلىفادعهم،وجوههموفيأقفيتكمفيالشمسكانتإليكخرجوافإذا،الحزةفيالمدينة

ذلك،علىعقبةبنمسلمفشكره.الطاعةعنوخرجواالإمامخالفواإذعليهمناصركالثهفإنوقاتلهمبالئهفاستعن

فلما،والمقاتلةالمحاربةلاإيأبونذلككل،أيامثلاثةأهلهاودعا،الحزةفيالمدينةشرقيئفنزل،بهأشارماوامتثل

أهليا:لهمقال-وستينثلاثسنةالحجةذيمنبقيتالليلتينالأربعاءيوموهو-الرابعاليومفيلهمقالالثلاثةمضت

نأأمرنيوإنه،دمائكمإراقةيكرهوإنه،وعشيرتهأصلهإنكم:ليقالالمؤمنينأميروإن،الثلاثةمضت!المدينة

بل،تفعلوالا:فقال.نحارببل:فقالوا؟تحاربونأمأتسالمون؟صانعونأنتمفماذا،مضتفقدثلاثاأؤجلكم

منه،مكناكلماذلكأردتلووالثه!اللهعدويا:فقالوا-الزبيرابنيعني-الملحدهذاعلىوقوتناحدناونجعلسالموا

عقبة،ابنوبينبينهمخندقااتخذواكانواوقد،للقتالتهيؤواثم؟الحرامالثهبيتفيفتلحدواتذهبوننذركمأنحن

ثم،الغسيلحنظلةبناللهعبدفيهالذيالربعالأرباعأجلوجعلوا،أميرربعكلعلىأرباعأربعةجيشهموجعلوا

بناللهعبد:منهموالأعيانالساداتمنخلقالفريقينمنقتلوقد.إليهاالمدينةأهلانهزمثم،شديداقتالااقتتلوا

عمروبنومحمد،شماسبنثابتبنمحمدلأمهوأخوه،الغسيلحنظلةبناللهوعبد،يديهبينسبعةلهوبنونمطيع

والسجود!القيامعندهاتطيلرأيتكقدساريةمنفكم،اللهرحمك:فقال(1)مجندلوهومروانبهمزوقد،حزمابن

أجهله-ماسوءشيخمناللهقبحه،عقبةبنمسرف:السلففيهيقولالذي-عقبةبنمسلمأباحثم

كثيرةأموالاوانتهب،وقزائهاأشرافهامنخلقاوقتل،خيرأاللهجزاهلايزيدأمرهكماأيامثلاثةالمدينة

بنمعقلصبرايديهبينقتلممنفكان،واحدغيرذكرهماعلىعريضوفسادعظيمشرووقع،منها

.)2(بسببهعليهفنقم،غليظاكلامايزيدفيأسمعهولكن،ذلكقبلصديقهكانوقد،سنان

عندهبهمالهليأخذ،الملكعبدوابنهالحكمبنمروانبينيمشيفجاء،الحسينبنبعليواستدعى

عقبةبنمسلمكانوقد-بشرابمرواناستدعىيديهبينجلسفلما،بهأوصاهيزيدأنيشعرولم،أمانا

قليلا،مروانشرببالشرابجيءفلما-بشرابهلهيشاب)3(فكان،المدينةإلىثلجأالشاممنمعهحمل

إليهنظرفلما،الحسينبنلعليموادامروانوكان،أمانابذلكلهليأخذالحسينبنلعليالباقيأعطىثم

لتأمنهذينمعجئتإنما:لهقالثم،شرابنامنتشربلا:لهقاليدهفيالإناءأخذقدعقبةبنمسلم

أميرأنلولا:لهقالثم،يشربهولايدهمنالإناءيضعلاوجعل،الحسينبنعلييدفارتعدت؟بهما

)1(

)2(

)3(

يع.صر:"مجندل"

أحمد،الإمامعندثابتيزيدمنوأمرعقبةبنمسلمبقيادةالشامجيشمنأيامثلاثةلمدةانتهابهاأوالمنورةالمدينةاستباحة

.(494)5/مخنفأبيعنالطبريوأورده،خياطبنخليفةيذكرهولم.حجرابنوالحافظ،الإسلاموشيخ

سندألاتصحلاوكلتاهما،المغيرةعنالدلائلفيوالبيهقي،حسانبنهشامعنالمدائنيفرواهاالأعراضاستباحةروايةوأما

تاريخانظر750(5)مالكوعن(554)خليفةتاريخوفي!يومبعضفيالمدينةأهلمن(00051)مقتلالأباطيلومن،متنأولا

.67(1/1)للصلابيالأمويةوالدولة(4671/)الشيخالستارلعبدع!النبيونبوءات(475)6/النبوةودلائل236()صخليفة

يخلط.:"يشاب"
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لكدعوناشئتوإن،فاشربتشربأنشئتإن:لهقالثم،عنقكلضربتبكأوصانيالمؤمنين

فاجلس،هاهناإلىقم:عقبةبنمسلملهقالثم.فشرب،أريدكفيفيالذيهذه:فقال،بغيرها

:قالثم،عنكشغلونيهؤلاءوإن،بكأوصانيالمؤمنينأميرإن:لهوقالالسريرعلىمعهفأجلسه

مكرما.منزلهإلىردهحتىعليهاحملهثم،فأسرجتبدابتهفأمر!واللهإي:فقال؟فزعواأهلكلعل

أهلظهرإنإنك:لهفقال-أميةبنيمعخرجيكنولم-عفانبنعثمانبنبعمرواستدعىثم

بينلحيتهفنتفتبهأمرثم.المؤمنينأميرابنأنا:قلتالشامأهلظهروإن.معكمأنا:قلتالمدينة

.كبيرةلحيةذاوكان،يديه

ويأخذون،الناسمنوجدوامنيقتلون،أيامثلاثةالمدينةعقبةبنمسلموأباح:المدائنيقال

أصحابكفمر،عمكبنتأنا:لهتقولعقبةبنمسلمإلىالمريةعوفبنتسعدىفأرسلت.الأموال

أولا.إبلهابأخذإلاتبدؤوالا:لأصحابهفقال،وكذاكذابمكانلإبلنايتعرضواألا

:وقال،عنقهفضربت،لهاعجلوه:فقال،الأسارىفيوابنيمولاتكأنا:فقالتامرأةوجاءته

!؟ابنكفيتتكلميحتىيقتلألاترضينأما،رأسهأعطوها

أعلم.فالله،زوجغيرمنالأيامتلكفيامرأةألفحبلتإنه:قيلحتىالنساءعلىووقعوا

وقعةبعدالمدينةأهلمنامرأةألفولدت:حسانبنهشامقال:قالقرةأبيعن:المدائنيقال

.(زوج)1غيرمنالحرة

إلىفلجأالخدريسعيدأبووخرج.اللهعبدبنجابرمنهمالصحابةساداتمنجماعةاختفىوقد

صممرآنيفلما،فقصدني،سيفيانتضيترأيتهفلما:قال،الشامأهلمنرجلفلحقه،جبلفيغار

جزؤاوذلكألئارأضحبمقفتكونوإثمكبإثمىتبوأأنإفى-أرلد):قلتثمسيفيفشمت،قتليعلى

صاحب:قال،الخدريسعيدأبوأنا:قلت؟أنتمن:قالذلكرأىفلما921:اليائدةأ!والطالين

وتركني.فمضى،نعم:قلت؟!ي!اللهرسول

سيرةعلىأبايع:فقال،بايع:لهفقال،المسيببنبسعيدمسلمإلىوجيء:المدائنيقال

سبيله.فخلى،مجنونأنهرجلفشهد،عنقهبضربفأمر.وعمربكرأبي

الحرةيومالمدينةأهلانهزملما:قالاالتميميإسحاقوأبيالقرشياللهعبدعن:المدائنيوقال

الكعبة.ورببعثمان:عمرابنفقال،والصبيانالنساءصاح

:قال؟الحرةيومالقتلىكانتكم:الزهريسألت:قالالمدينةأهلمنشيخعن:المدائنيقال

بدافعمتأخرةجاءتإنما،لهاأساسلارواياتالمدينةأهلأعراضوانتهاك،فيهاوالمبالغةالحرةقتلىعددخبر)1(

وغيرها،الموضوعينهذينحولمعمقةبدراسةالشيبانيالهاديعبدبنمحمدالأستاذقاموقد،بغيضحزبي

.(444-)432صيزيد"خلافةفيالمعارضة"مواقفكتابهفيالاكاذيبهذهبطلانوأثبت
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وغيرهموعبدحرمنأعرفلاوممن،المواليووجوهوالأنصارالمهاجرينمنالناسوجوهمنسبعمئة

.أيامثلاثةالمدينةوانتهبوا،وستينثلاثسنةالحجةذيمنبقينلثلاثالوقعةوكانت:قال.الافعشرة

ثلاثسنةالحجةذيمنبقيتالليلتينالأربعاءيومالحرةوقعةكانت:معشروأبوالواقديقال

وستين.

بناللهعبدالسنةهذهفيبالناسوحج:قالعونابنعن،جعفربنالثهعبدعن:الواقديقال

مكةأهلإلىالحرةخبروجاء.شورىالأمرويرون-بالبيتالعائذيعني-العائذيسمونهوكانوا،الزبير

.الشامأهللقتالوتأهبوا،شديداحزنافحزنوا،مخرمةبنالمسورمولىسعيدمعالمحرممستهلليلة

زهير،بنأحمدفحدثني،مخنفأبورواهماغيرعلىالحرةقصةرويتوقد:جرير)1(ابنقال

يتحدثونالمدينةأهلأشياخسمعت:قالأسماءابنجويريةحدثنا،جريربنوهبسمعت،أبيحدثنا

فارمهمفعلوافإن،يوماالمدينةأهلمنلكإن:لهفقاليزيدابنهدعاالوفاةحضرتهلمامعاويةأن

المدينة،أهلمنوفديزيدإلىوفدمعاويةهلكفلما.لنانصيحتهعرفتقدرجلفإنهعقبةبنبمسلم

له،بنينثمانيةومعه-عابدأسيدأفاضلاشريفاوكان-عامرأبيبنحنظلةبناللهعبدإليهوفدممنوكان

رجعواثم،وحملانهمكسوتهمسوىآلافعشرةمنهمواحدكلبنيهوأعطى،درهمألفمئةيزيدفأعطاه

إلاأجدلملوواللهرجلعندمنجئتكم:فقال؟وراءكما:لهالقالواالناسأتاهقدمهافلما،المدينةإلى

إلامنهقبلتوما،فعلقد:قال!وأكرمكوأحذاكأعطاكأنهبلخناقد:قالوا.بهملجاهدتههؤلاءبني

بعثوقد.عقبةبنمسلمإليهمفبعث،يزيدىذلكفبلغ،فبايعوهالناسحضثم.قتالهعلىبهلأثقوى

الشامجيشعلىاللهفأرسل،وغوروهقطرانمنزقأفيهفصبواالشاموبينبينهمماءكلإلىالمدينةأهل

فلما،مثلهايرلموهيئةكثيرةبجموعالمدينةأهلفخرج،المدينةوردواحتىيستقوافلم،مدراراالسماء

ذإقتالهمفيالناسفبينما،الوجعشديدمسلمأميرهموكان،قتالهموكرهواهابوهمالشامأهلراهم

علىوهمالشامأهلمنحارثةبنوعليهمأقحمقد،المدينةجوففيخلفهممنالتكبير)2(سمعوا

حنظلةبناللهوعبدالمدينةفدخلوا،قتلممنأعظمالخندقفيأصيبمنفكان،الناسفانهزم،الجدر

فقاتلفتقدم،بنيهأكبرأمرالناسصنعماورأىعينيهفتحفلما،ابنهفنبهه،نومايغطالجدارإلىمستند

ويحكم،معاويةبنليزيدخول)3(أنهمعلىللبيعةالناسفدعا،المدينةعقبةبنمسلمفدخل،قتلحتى

.شاءماوأهليهموأموالهمدمائهمفي

.(594)5/تاريخهفي(1)

النكبة.:ب،أفيووقع،الطبريتاريخفيومثله،طفيكذا)2(

والعبيد.الخدم:"الخول")3(
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بنلأحمدالمجالسةكتابمن"تاريخهمن"الصمدعبدبنأحمدترجمةفيعساكرابنروىوقد

وحدثنيحالأصمعيعن،الزياديحدثنا،اليشكريالحسنبنالحسينحدثنا:المالكيمروان

تلكمساءقبيسأبيعلىبمكةهاتفهتفالحرةأهلقتللما:قالالمدائنيعن،الحارثبنمحمد

يسمع:جالسالزبيروابنالليلة

والسماحالمهابةذوورالخيابنوالخيارقتل

والصلاحالعبادةأولونالقائمووالصائمون

الفلاحإلىالسابقوننالمحسنوالمهتدون

الصباحالجحاجحةمن-والبقببواقمماذا

والصياحالنوادبمنويحهنيثربوبقاع

.)1(راجعونإليهوإناللهفإنا،أصحابكمقتل!هؤلاءيا:لأصحابهالزبيرابنفقال

ذلكإلىانضممامعأأيامثلاثةالمدينةيبيحأنعقبةبنلمسلمقولهفيفاحشاخطأيزيدأخطأوقد

.()2(زيادبناللهعبيديديعلىوأصحابهالحسينقتلأنهتقدموقد.وأبنائهمالصحابةمنخلققتلمن

إلايعلمهلاممايوصفولايحدلاماالنبويةالمدينةفيالعظيمةالمفاسدمنأيامالثلاثةهذهفيوقعوقد

،منازعغيرمنأيامهودوام،وملكهسلطانهتوطيدعقبةبنمسلمبإرسالأرادوقد،وجلعزالله

مقتدرعزيزأخذوأخذه،الجبابرةقاصماللهفقصمه،يشتهيهماوبينبينهوحال،قصدهبنقيضاللهفعاقبه

.(201:هودأمهوشديداليوؤأضذهإنطفةوهىأتقرفىأضذإذآرفيأضذلثوكذ)

حدثنا،موسىبنالفضلحدثنا،)4(الحريثبنالحسينحدثنا:")3(صحيحه"فيالبخاريقال

يكيدلا":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالأبيهاعن،وقاصأبيبنسعدبنتعائشةعن،الجعيد

."الماءفيالملحينماعكماانماعإلاأحدالمدينةأهل

نأ:وقاصأبيبنسعدعن-دينار:واسمه-المدينيالقراظاللهعبدأبيحديثمنمسلمرواهوقد

فيالملحذوبأو-الرصاصذوبالنارفياللهأذابهإلابسوءالمدينةأحديريدلا":قال!ي!اللهرسول

:قال!ي!اللهرسولأن:هريرةوأبيسعدعن،القراظاللهعبدأبيطريقمنلمسلمروايةوفي."الماء

.")5(الماءفيالملحيذوبكمااللهأذابهبسوءالمدينةأهلأرادمن"

.(561)3/مختصرهعساكرابنتاريخفيوالشعرالخبر(1)

.بفيليسحاصرتينبينما)2(

.()1877المدينةفضائل:كتاب)3(

.935(-358)6/الكمالتهذيبفيوترجمته.الحارث:إلىط،أفيتحرف(4)

الله.أذابهبسوءالمدينةأهلأرادمنباب:الحجفي(و)1387()1386مسلمأخرجه()5
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بنالرحمنعبدبناللهعبدعنأخصيفةبنيزيدحدثنا،عياضبنأنسحدثنا:أحمدالإماموقال

أهلأخافمن":قال!ي!اللهرسولأن:خلادبنالسائبعن،يساربنعطاءعن،)1(صعصعةأبي

صرفاالقيامةيوممنهاللهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةوعليه،اللهأخافهظلماالمدينة

.")2(عدلاولا

خصيفة،بنيزيدعن،جعفربنإسماعيلعن،حجربنعليعن،وجهغيرمن)3(النسائيورواه

خلاد()4(ابنأعن،يساربنعطاءعن،صعصعةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدبنالرحمنعبدعن

.فذكره،أخبره...الخزرجبنمنجوفابن

خصيفة.بنيزيدعن،حازمأبيبنالعزيزعبدعن،الحميديرواهوكذلك

عن،سعيدبنيحيىعن،حمادعن،عربيبنحبيببنيحيىعن،ه(أيضاالنسائيورواه

.فذكره-!ي!النبيأصحابمنوكان-خلادابنعن،يساربنعطاءعن،مريمأبيبنمسلم

عن،يساربنعطاءعن،بكرأبيعن،الهادابنعن،شريحبنحيوةأخبرني:وهبابنوقال

اللهلعنةوعليه،اللهأخافهالمدينةأهلأخافمن":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالخلادبنالسائب

.")6(أجمعينوالناسوالملائكة

بنالحميدعبدبنسعيدحدثنا،أبيحدئنا،القاسمبنأحمدبنعليحدثنا:الدارقطنيوقال

محمدعن،الأنصاريأنيسبنعبداللهيزيدبنبناللهعبدبنيحيىزكرياأبوحدئنا،جعفر

أخافمنتعس:فقالبصرهكفوقدالحرةيومأبينامعخرجنا:قالااللهعبدبنجابرابنيالرحمنوعبد

من":يقول!ي!اللهرسولسمعت:فقال؟!ي!اللهرسوليخيفأحدوهلأبةيا:فقلنا،!ي!اللهرسول

الدارقطني:قال.")7(جنبيهعلىيدهووضع-هذينبينماأخاففقدالأنصارمنالحيهذاأهلأخاف

.وإسنادالفظاالحميد)8(عبدبنسعيدبهتفرد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

المسند.منواستدركته،الأصولمنسقط

صحيح.حديثوهو(55)4/مسندهفيأحمدرواه

.(رقم)4266الكبرىفي

.المطبوعمنسقطت

.()4265رقمالكبرىفي

.تقدمالذي(55)4/المسندفيأحمدحديثبمعنىهو

برقمالأوسطفيالطبرانيأيضاوأخرجه.)3375(العمالكنزصاحبعليهنصكماالأفرادفيالدارقطنيأخرجه

390(1).

خطأ.،العزيزعبدبنسعد:المطبوعفي
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عنروايةوهو،معاويةبنيزيدلعنةفيالترخصإلىذهبمنوأمثالهالحديثبهذااستدلوقد

وانتصر،الحسمحنأبوالقاضيوابنهيعلىأبووالقاضيالعزيزعبدبكروأبوالخلألاختارهاحنبلبنأحمد

لعنهيجعللئلآأيضافيهوصنفوا،اخرونذلكمنومنع.مفردمصنففيالجوزيبنالفرجأبولذلك

وأخطأ،تأولأنهعلىالتصرفاتسوءمنعنهصدرماوحملوا،الصحابةمنأحدأوأبيهإلىوسيلة

يل،العلماءقوليأصحعلىفسقهبمجرديعزللافسقإذاوالإمام،فاسقاإماماذلكمعكانإنه:وقالوا

ونهب،الحرامالدماءوسفكأالهرجووقوع،الفتنةإثارةمنذلكفيلماعليهالخروجيجوزولا

أضعافالفسادمنفيهاواحدةكلمماذلكوغير،وغيرهنالنساءمعالفواحشوفعل،الأموال

أ)1(-. .هذايومناإلىتقدممماجرىكمالمحسمه

منالحزةعندعليهمجرىوماالمدينةأهلخبربلغهلمايزيدأنمنالناسبعضيذكرهماوأما

وأقرواطاعتهعنخرجواوقدالإمامأنهيرىكانفإنه،شديدافرحابذلكفرح،وجيشهعقبةبنمسلم

لسانعلىبذلكأنذرهمكما،الجماعةولزومالطاعةإلىيرجعواحتىقتالهمفله،غيرهعليهم

نأيريدجميغوأمركمجاءكممن":الصحيحفيجاءوقد.تقدمكماعقبةبنومسلمبشيربنالنعمان

.")2(كانمنكائنافاقتلوهبينكميفرق

فيها:يقولالتيأحدوقعةفيالزسبعرىابنبشعرواستشهادهذلكفيالشعرمنعنهيوردونهماوأما

الأسلوقعمنالخزرججزعشهدواببدرأشياخيليت

الأشلعبدفيالقتلواستحزبركهابقباهمحلتحين

)3(فاعتدلبدرميلوعدلناأشرافهممنالضعفقتلناقد

:فقالفيهاالروافضبعضزادوقد

نزلوحيئولاجاءمللثفلابالملكهاشملعبت

منعلىاللهفلعنةقالهيكنلموإن،اللاعنينولعنةعليهاللهفلعنةمعاويةبنيزيدقالهكانإنفهذا

كانوما،فيهقيلوما،عنهذكروما،قريبامعاويةبنيزيدترجمةوسنذكر.عليهبهليشنععليهوضعه

الحسينوقتلالحرةوقعةبعديمهللمفإنهاالآتيةالسنةفيوالأقوالوالقبائحالأفعالمنيعانيه

.بمنسقطحاصرتينبينما()1

مسندهفيوأحمد،مجتمعوهوالمسلمينأمرفرقمنحكمباب:الإمارةفي)06()1852(مسلمأخرجه)2(

أرادفمن،وهناتهناتستكون":يقولع!واللهرسولسمعت:قالأسعدبنعرفجةحديثمن24(-23)5/

."كانمنكائنابالسيففاضربوهجميعوهمالأمةهذهأمريفرقأن

.(42)صالزبعرىابنديوانفيوهي.الأبياتهذهتخريجتقدم)3(
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.12(قديراعليماكانإنه،وبعدهقبلهالجبابرةقصمالذياللهقصمهحتىيسيراإلا

يطولمماالحرةوقعةفيوغيرهمالصحابةمنوالأعيانالمشاهيرمنخلقالسنةهذهفيتوفيوقد

الصحابة:منمشاهيرهمفمن،ذكرهم

.الحرةوقعةفيالمدينةأمير)2(حنظلةبناللهعبد

.)3(سنانبنومعقل

عنهم.اللهرضيعاصمبنزيدبن)4(اللهوعبد

وفيها:

باليمن.منأفرس-مالكبنالرحمنعبدواسمه-الأجدعأبوهكانأ:الأجدع)5(بنمسروق

فيهيجدوافلمخرجهفينظرواأهلهعلىقدمفلما،البلادبعضعلىعاملاكانمسروقاإن:وقيل

،راجعونإليهوإناللهإنا:فقال؟!عودبلابفأسجئتثمسنتينغبت:لهفقالوا،عودبلافأسسوى

نردها.أنفنسينااستعرناهافأستلك

وليولما.إليهاالناسأحوجوكانيقبلهاأنفأبى،ألفاثلاثينمسرودتىإلىالبصرةعاملوأهدى

ورقا.عليهيأخذلاكانالقضاء

شريحا.يستشيرلاوهو،يستشيرهشريحوكان

.قدماهانتفختحتىمسروقوقام

الحكمين.وشهد.الصحابةمنجماعةعنوروى.وعثمانوعمربكرأباحضروقد

الله.يخشىأنالعلممنالمرءوبحسب،بعملهيعجبأنالجهلمنامرئبحسب:قال

)2

)3

)4

.بفيليسحاصرتينبينما

ترجمته.مصادربأهمثبتوفيه321()3/النبلاءأعلامسير

ترجمته.مصادربأهمثبتوفيه576()2/النبلاءأعلامسير

ترجمته.مصادربأهمثبتوفيه377()2/السيرفيمترجموهو،اللهعبيد:إلىط،أفيتحرف

)426(العجليثقات35()8/الكبيرالبخاريتاريخ)251(خليفةتاريخ(5661)تخليفةطبقات76()6/سعدابنطبقات

الأولياءحلية746()تالأمصارعلماءمشاهير)8/693(والتعديلالجرح565()2/والتاريخالمعرفة)432(المعارف

أسد(ب70/2/)16عساكرابنتاريخ345(/12)السمعانيأنساب)97(الشيرازيطبقات232(/)13بغدادتاريخ(59)2/

طبقات(1321)ورقةالكمالتهذيب243()24/دمشقتاريخمختصر88(2/)1/واللغاتالأسماءثهذيب(156)5/الغابة

الكاشف68(1/)العبر(1/94)الحفاظتذكرة75()3/الإسلامتاريخ63()4/النبلاءأعلامسير(1/201)الحديثعلماء

الحفاظطبقات(161)1/الزاهرةالنجوم(0/1951)التهذيبتهذيب25(1/)5الإصابة492()2/النهايةغاية(512)3/

.285(/1)الذهبشذرات)374(الخزرجيخلاصة(1)4
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الله.منحذرهفليأخذسنةأربعينأحدكمبلغإذا:وقال

نإنفسيألوملئلاالعبادةفيلاجتهدتيعذبنيأنهفأخبرني-وجلعز-ربيمناتأتانيلو:وقال

حينأنفسهملامواإنما(2:أ!يامةاأ!هوأللوامةبآلنفسأقسمولا!و:تعالىقولهمنبلغكأما،جهنمدخلت

ورفعت،الأمانيعنهموانقطدت،يشتهونماوبينبينهموحيل،الزبانيةواعتنقتهمجهنمإلىصاروا

نفسه.يلوممنهمامرفيكلوأقبل،الرحمةعنهم

.قدماهتوزمحتىيصفيوكان.رجعحتىوجههعلىساجداإلاينمفلممسروقحج:أحمدالإمامقال

درهم.ولاقفيزالبيتفيليس:الخادميقولحينبربيظناأكونماأحسنإن:وقال

منها.اللهفيستغفر،ذنوبهيتذكرفيهايخلومجالسلهيكونأنلحقيقالمرءإن:وقال

.مسروقمنهمالتابعينمنثمانيةإلىالزهدانتهى:مرثدابنقال

.الصلاةطولمنانتفختاقدوساقاهإلايوجدكانما:مسروقامرأةقالتوقد

أينأدريلاثمهدةهيوإنماأبكيلاومالي:فقال؟الجزعهذاما:لهفقيل،بكىاحتضرولما

.النارإلىأوالجنةإلىأدريلاطريقينيديبينبييسلك

قالت:؟بيأردتما:لهافقال،أفطر:ابنتهلهفقالت،عليهفغشي،حاريومفيصائماوكان

.(()1سنةألفخمسينمقدارهكانيومفيلنفسيالرفقأطلبإنما:قال،الرفق

وستيرأربمسنةخلت5ث!

منعليهالتفومنالزبيرابنقتالقاصدامكةإلىعقبةبنمسلمسار-منهاالمحرمأولفي-ففيها

هرشى)2(ثنيةبلغفلما،زنباعبنروحالمدينةعلىواستخلف،معاويةبنيزيدمخالفةعلىالأعراب

نأالموتحادثبيحدثإنإليعهدالمؤمنينأميرإن:فقالفجمعهمالأجنادرؤوسإلىبعث

بنياانظر:فقالبهدعاثم.فعلتماإليالأمركانلوووالله،الشكونينميربنحصينعليكمأستخلف

:قالثم.ثلاثقبلالزبيرابنيناجزأنمكةوصلإذاأمرهثم،بهأوصيكمافاحفظالحماربردعة)3(

أهلقتلمنإليئأحب-اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنشهادةبعد-قطعملاأعمللمإنياللهم

السنة.هذهفيتوفيأنهعلىمسروقاسمإلاب،طفييردولم،الترجمةبهذه(أ)النسخةانفردت(1)

793()5/معجمهفيياقوتقيدهاوقد.)هرشا(بالمد:(694)5/الطبريوتاريخالأصولفياللفظةهذهرسمت)2(

البحر.منهايرى،الجحفةمنقريبةمكةطريقفيثنيةهي:وقال()هرشىبالقصر

الحلس.-والذالبالدال-البردعة)3(
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ودفن-اللهقبحه-ماتثم.لشقيإنيذلكبعدالناردخلتوإن،الاخرةقيعنديوأجزىالمدينة

)2(.)1(بالمشتل

-الواقديقالهفيما-المحرممنبقينلأربعإليهافانتهى،مكةنحويالجيشنميرينحصينوسار

إليهوانضاف،المدينةأشرافمنبقيممنجماعاتالزبيربابنتلاحقوقد.متهمضيتلسبعبوقيل

فنزل.الشامأهلمنالبيتليمنعواأهلهامنطائفةفي-اليمامةأهلمن-الحنفيعامرينتجدةأيضا

قتالااليومذلكفاقتتلوا،معهالتفومنمكةأهلفيالزبيرابنإليهوخرج،مكةظاهرنميرينحصين

الشامأهلوحمل،صاحبهمنهماواحدكلفقتل،الشامأهلمنورجلالزبيربنالمنذروتبارز،شديدا

بنالمسورعليهفكز،بهالزبيربناللهعبدبغلةوعثرت،مكةأهلفانكشف،صادقةحملةمكةأهلعلى

الزبيرابنوصابرهم،جميعاقتلواحتىدونهفقاتلوا،وطائفةعوفبنالرحمنعيدينومصعبمخرمة

ثالثالسبتيومكانفلما،بكمالهوصفراالمحرمشهريقيةفياقتتلواثم،عتهقاتصرفوا،الليلحتى

يومفيالكعبةجدارفاحترق،بالنارورموهاالكعبةعلىالمجانيقنصيواوممتينأربعصتةالأولربيع

:يقولونوهم-الواقديقولهذا-السبت

المسجدهذاجدرانبهاترمىالمزبد)3(الفنيقمثلخطارة

:يقولالسدوسيحوطةبنعمرووجعل

والمروه)4(الضفابينتأخذهمفروهأئمصنيعترىكيف

المنجنيق.اسم:فروةوأتم

فيالنارفعلقت،الكعبةحولوهمالناريوقدونجعلواالمسجدأهلألأناحترقتإنما:وقيل

الزبيرابن،)د(لأناحترقتإنما:وقيل.فاحترقتوسقوفهاأخشابهاإلىفسرت،الكعبةأستاريعض

لينظروارمحعلىنارفرفعت،الشامأهلأنهمفظن،ظلماءليلةفيمكةجبالبعضعلىالتكبيرسمع

منوالأسوداليمانيالركنبينماإلىالرمحرأسمنشررةالريحفأطارت،الجبلعلىالذينهؤلاءمن

ناحيةمنقديدإلىمنهيهبطجبل:(136)5/ياقوتمعجمفيكماوالمشلل.المسلك:إلىالمطبوعفيتحرفت(1)

البحر.

فما،منهخلتليلةعشرةلأربعالأولربيعفيبعدهفماتمعاويةبنبيزيداللهأتبعهثم":طفيهذابعدوجاء)2(

الملكينزعمنمنهمونزعه،الملكوسلبهم،عبادهفوقالقاهرقهرهمبل،وأتلوهرجوهممابشيءاللهمتعهما

مقحم.كلاموهو،ومبومنهاالمعتمدةالنسخفيليسوهو"يشاءممن

المكرمالفحلهو:،والفنيق".العلميةالكتبدارطبعةمحققوذلكعلىوشرحهاالفتيق:إلىط،أفيتحرفت)3(

.فنق(،)خطراللسان.الإبلمن

.(412-4231/)الأثيرابنفيوأيضا(4-79489)5/الطبريتاريخفيوالرجزالخبر(4)

.بفيليسحاصرتينبينما()5
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منه.أمكنةثلاثةفيوانصدعالركنواسود،فاحترقتوأخشابهاأستارهافيفعلقت،الكعبة

لأربعماتقدوأنه،معاويةبنيزيدنعيالناسوجاء،الاخرربيعمستهلإلىالحصارواستمر

سنة،وثلاثين-تسعأوثمانأو-خمسابنوهو،وستينأربعسنةالأولربيعمنخلتليلةعشرة

فحينئذ،صاغرينوانقلبواهنالكالشامأهلفغلب،أشهر-ثمانيةأو-وستةسنينثلاثولايتهفكانت

أربعيننحويزيدموتبعدالزبيرابنيحاصرونمكثواإنهم:ويقال.الفتنةناروطفئتالحربخمدت

اللهأهلكقد!الشامأهليا:فيهمفنادى،الشامأهلقبليزيدبموتعلمالزبيرابنأنويذكر.ليلة

شامهإلىيرجعأنأحبومن،فليفعلالناسفيهدخلفيمايدخلأنمثكمأحبفمن،طاغيتكم

بالخبرالقيقع)1(بنقيسبنثابتجاءحتى،بهأخبروهمفيمامكةأهلالشاميونيصدقفلم.فليرجع

اليقين.

رؤوساختلفتحتىفاجتمعا،الصفينبينليحدثهالزبيرابندعاهنميربنحصينأنويذكر

تحتالحمامإن:فقال؟مالك:الزبيرابنلهفقال،ويكفهاتنفرحصينفرسوجعلت،فرسيهما

لهفقال!؟المسلمينتقتلوأنتهذاتفعل:لهفقال.الحرمحمامأطأأنفأكرهالروثتأكلفرسيرجلي

.فطافوا،لهمفأذن،بلادناإلىنرجعثمبالكعبةفلنطفلنافائذن:حصين

لهفقال،مكةبظاهرفاجتمعا،يجتمعاأنليلةاتعداالزبيروابنحصيناأن:جرير)2(ابنوذكر

،الشامإلىمعيفارحلفهلم،بعدهالأمربهذاالناسأحقفأنتهلكقدالرجلهذاكانإن:حصين

ابنمنهفنفر،المقالفيلهوأغلظ،بذلكمنهيثقلمالزبيرابنإن:فيقال.اثنانعليكيختلفلافوالله

:وقال،الشامإلىراجعابالجيشكزثم!؟المقالفيلييغلظوهوالخلافةإلىأدعوهأنا:وقالنمير

أما:لهيقولإليهفبعث،الغلظةمنإليهمنهماكانعلىالزبيرابنندمثم!؟بالقتلويتوعدنيبالملكأعده

يقولإليهفبعث.فيكموأعدل،أؤمنكمفإني،هنالكمنعلىالبيعةليخذولكن،اتيهفلستالشام

وأهانوهم،أهلهافيهفطمع،بالمدينةفاجتازورجع.لكثيربالشامالبيتهذاأهلمنيبتغينامنإن:له

وارتحلت.وعلفاقتا)3(نميربنلحصينوأهدى(العابدينزين)الحسينبنعليوأكرمهم،بالغةإهانة

وصيةعنبدمشقأبيهمكاناستخلفقدمعاويةبنيزيدبنمعاويةفوجدوا،الشامإلىالجيشمعأميةبنو

أعلم.سبحانهوالله،بذلكلهأبيهمن

المنقع.:(105)5/الطبريتاريخوفي.الأصولفيكذا(1)

.الألفاظببعضاختلافمع(305-205)5/تاريخهفي)2(

.الدوابعلفمنالرطبةوهي،الفصفصة:"القت")3(
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)1(معاويةبنيزيدترجمةوهذه

خالدأبو،المؤمنينأمير،شمسعبدبنأميةبنحرببنصخر)2(سفيانأبيبنمعاويةبنيزيدهو

ولييكونأنأبيهحياةفيبالخلافةلهوبويع،وعشرين-سبعأو،ستأو-خصسسنةولد.الأموي

توفيأنإلىمتوليافاستمر،ستينسنةرجبمنالنصففيأبيهموتبعدذلكأكدثم،بعدهمنالعهد

بندلجةبنأنيفبن)3(بحدلبنتميسون:وأمه.وستينأربعسنةالأولربيعمنعشرالرابعفي

الكلبي.حارثةبنزهيربنعديبنقنافة)4(

اخروحديثا.")د(الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن":قال!راللهرسولأن:معاويةأبيهعنروى

.الوضوءفي

.مروانبنالملكوعبد،خالدابنهوعنه

أحاديث.له:وقال-العلياوهي-الصحابةتليالتيالطبقةفيالدمشقيزرعةأبوذكرهوقد

الأصابعمحدد،الهامةضخم،طويلا،جميلا،الشعركثير،الجسمعظيم،اللحمكثيروكان

.مجدرا،غليظها

رؤياهافقصت،قبلهامنقمرمنهاخرجأنهالمنامفيفرأت،بهحاملوهيأمهطلققدأبوهوكان

بالخلافة.لهيبايعمنلتلدنرؤياكصدقتإن:فقالت،أمهاعلى

وهي-المنظرةفيعندهالحظيةزوجتهمعوأبوه،صغيرصبيوهوتمشطهيوماميسونأمهوجلست

عندمعاويةفقال،عينيهبينفقبلت،فأعجبهاإليهأمهنظرتمشطهمنفرغتفلما-قرظةبنتفاختة

ذلك:

الطبريتاريخ)الفهرس(:الطوالالأخبار215()2/اليعقوبيتاريخ)351(المعارف()127قريشنسب)1(

(1)30الأنسابجمهرة2(90)17/الأغاني75(،63)3/الذهبمروج()الفهرس:الفريدالعقد994()5/

دمشقتاريخمختصر)2/237(السنةمنهاج)4/125(التاريخفيالكامل)18/591/آ(عساكرابنتاريخ

فوات044()4/الاعتدالميزان35()4/النبلاءأعلامسير)1/96(العبر19()3/الإسلامتاريخ)28/18(

الجوهريةالقلائد)325(الخلفاءتاريخ392()6/الميزانلسان036(1/)1التهذيبتهذيب327()4/الوفيات

.(5912/و83)4/الاملرغبة(1/286)الذهبشذرات3(00)2/الخميستاريخ)262(

خطأ.،"صخر"بن:طفي)2(

.مخول:إلىالمطبوعفيتحرفت)3(

.(0/7013)دمشقتاريخمنميسونوترجمة(127)صقريشنسبينظر.تحريفوهو،"نفاثة":طفي()4

رقمالبخاريفي،طريقهغيرمنالصحيحينفيوهو(18)28/مختصرهفيوهو،يزيدطريقمنعساكرابنرواه)5(

عندهما.أخرىطرقومن(1)370رقمومسلم71()
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التمائما)1(مزينياعليهفنوطيبعدهمزينةتفلحلمماتإذا

واللهأما:معاويةفقال.أمكساقيسواداللهلعن:قالتثمبصرهاتتبعهوفاختةيمشييزيدوانطلق

هذاتؤثرولكنك،واللهلا:فاختةفقالت-أحمقوكان،منهاولدهوهو-اللهعبدابنكمنلخيرإنه

اللهعبدبابنهااستدعىثم،هذامجلسكمنتقوميأنقبلتعرفيهحتىذلكلكأبينسوف:فقال،عليه

فارهاكلبأليتشتريأنحاجتي:فقال،هذامجلسيفيتسألنيماكلأعطيكأنليبداقدإنه:لهفقال

ثم!؟رأيتكيف:لأمهقالثم.فاخرجقم!؟حمارلكويشترىحمارأنت!بنييا:فقال،وحمارا

فخر.لكبدامافسلني،هذامجلسيفيماتسألنيكلأعطيكأنليبداقدإني:فقالبيزيداستدعى

،الرأيهذافيوأراهالمدةهذهالمؤمنينأميربلغالذيدلهالحمد:رأسهرفعحينقالثمساجدايزيد

رجعت،إذاالحجفيليوتأذن،المسلمينصائفةالعاموتوليني،بعدكمنالعهدليتعقدأنحاجتي

وتفرض،بشفاعتيذلكوتجعل،عطائهفيرجللكلدنانيرعشرةالشامأهلوتزيد،الموسموتوليني

لأنهم:فقال؟عديبنيولأيتاممالك:فقال.عديبنيوأيتام،سهمبنيوأيتام،جمحبنيلأيتام

قرظة:بنتلفاختةقالثموجههوقبل.كلهذلكفعلتقد:معاويةفقال.داريإلىوانتقلواحالفوني

ففعل..منيبهأعلمفأنتبيأوصه!المؤمنينأميريا:فقالت!؟رأيتكيف

رقبتكاللهأعتقالنارمناعتقني:يزيدلهقال،حاجتكسلني:أبوهلهقاللمايزيدأن:روايةوفي

علىاللهحرمهأيامثلاثةالأمةهذهأمرتقلدمن"أنهالأثرفيوجدتإني:قال؟وكيف:قال،منها

.)2(ففعل.بعدكمنإليفاعهد"النار

عليه،منكعليكأقدراللهأناعلم:لهفقال،لهغلامايضربيزيدابنهمعاويةرأى:العتبيوقال

الإحن،ذويمنالانتقاممنالقدرةمنعتنيلقدوالله؟عليكيمتنعأنيستطيعلامنأتضرب!لكسوءة

.قدرلمنعفامنأحقوإن

أبااعلم":فقال،لهغلامايضربمسعودأبارأى!ي!اللهرسولأن:الصحيحفيثبتوقد:قلت

.")3(عليهمنكعليكأقدرللهمسعود

فقام،معاويةبذلكفسر،معاويةعلىجواهرمملوءوبسفطكثيرةبأموالزيادوقدم:العتبيقال

.()تمممادةواللسان(91)28/دمشقتاريخومختصر(112/)17والأغاني()127قريشنسبفيالبيت(1)

.21(-52)28/مختصرهعساكرابنتاريخفيبطولهالخبر)2(

وأبو،عبدهلطممنوكفارةالمماليكصحبةباب:الأيمانفي()9165ومسلم(012)4/مسندهفيأحمدأخرجه)3(

ضربعنالنهيباب:والصلةالبرفي)4891(والترمذي،المملوكحقفيباب:الأدبفي)هـ516(داود

وشتمهم.الخدم
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تفعلإن:فقاليزيدفقام،لمعاويةالممالكتمهيدمنالعراقبأرضيفعلهبماافتخرثمالمنبرفصعدزياد

إلىعبيدبنزيادومن،المنابرإلىالقلمومن،قريشإلىثقيفولاءمننقلناكفنحن-زياديا-ذلك

وأمي.أبيفداكاجلس:معاويةلهفقال.أميهبنحرب

قيس:بنالأحنفلهفقال،فهجره،يزيدابنهعلىمعاويةغضب:قالالسائببنعطاءوعن

وأرض،ظليلةسماءلهمونحن،ظهورناوعماد،قلوبناثمار،أولادناهمإنما!المؤمنينأميريا

موتك.ويتمنواحياتكفيملواثقلاعليهمتكنولا،فأعطهمطلبواوإن،فأرضهمغضبواإن،ذليلة

لكأمرقدالمؤمنينأميرإن:لهوقلالسلاممنيفأقرهيزيدائتغلاميا!بحرأبايادركدله:معاويةفقال

جرملا:يزيدفقال،الأحنف:فقال؟المؤمنينأميرعندمن:يزيدفقال.ثوبومئةدرهمألفبمئة

.(ثوبا13وخمسينألفابخمسينالأحنفإلىفبعث!لأقاسمنه

فييزيدكان:قالأبيهعن،عائشةابنحدثنا،الغلابيزكريابنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

:فقال،رفقفييعظهأنفأحب،بذلكمعاويةفأحس،الأحداثمآخذيأخذ،شرابصاحبحداثته

،عدوكبكويشمت،وقدركبمروءتكيذهبتهتكغيرمنحاجتكإلىتصلأنعلىأقدركما!بنييا

:فأنشده!واحفظهابهافتأدبأبياتامنشدكإني!بنييا:قالثم.صديقكبكويسيء

القريبالحبيبهجرعلىواصبرالعلاطلابفينهاراانصب

الرقيبعينبالغمضواكتحلتبالدجىأتىالليلإذاحتى

الأريبنهارالليلفإنماتشتهيبماالليلفباشر

عجيببأمرالليلباشرقدناسكاتحسبهفاس!كم

خصيبوعيشأمنفيفباتأستارهالليلعليهغطى

)2(مريبعدوكلبهايسعىمكشوفةالأحمقولذة

اللهبسترفليستترالقاذوراتهذهمنبشيءابتليمن":الحديثفيجاءكماوهذا:قلت

)3(ا!.

."وجلعر

)1(

)2(

)3(

ومئتيدرهمألفبمئتيلهأمرأنه:وفيه(437)2/الفريدالعقدصاحبأوردهوقد22()28/دمشقتاريخمختصر

إياها.شاطره-ثوبومئةألفبمئةالأحنفإلىيزيدفبعث،ثوب

.-23(22)28/دمشقتاريخمختصرفيوالأبياتالخبر

الكبرىالسننفيوالبيهقي،و)383(244()4/والحاكم،و)29()19(المشكلشرحفيالطحاويأخرجه

أسلمبنزيدعنبشارالدكتوربتحقيقالليثيبرواية)2386(الموطأفيمالكورواه.قويبإسناد033()8/

مرسلا.
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يأتيهأنيزيدابنهمعاويةفأمر،معاويةإلىوفدعباسابنأن:المدائني،)1(والواقديأوروى

ابنفأراد،يديهبينعندهوجلس،وأكرمهبهرحبعباسابنعلىدخلفلما،عليبنالحسنفيفيعزيه

:فقالالحسنذكرثم،المهنئلاالمعزيمجلسأجلسإنما:وقالفأبى،مجلسهيرفعأنعباس

هومامصابكمنوعوضك،عزاكوأحسنأجركاللهوأعظم،وأفسحهاالرحمةأوسعمحمدأبااللهرحم

حلماء)2(ذهبحرببنوذهبإذا:عباسابنقالعندهمنيزيدنهضفلما.عقبىوخيرثوابالكخير

متمثلأ:أنشدثم.الناس

)3(الأوائلالحلوموراثاتوأهلينطقونهالاالعوراءعنمغاض

وقال.سفيانبنيعقوبقولفي-وأربعينتسعسنةفيقسطنطينيةمدينةغزامنأوليزيدكانوقد

أرضمنالغزوةهذهمنمرجعهبعدالسنةتلكفيبالناسحجثم.خمسينسنة:)4(خياطبنخليفة

.")5(لهممغفورقيصرمدينةيغزوجيشأول":قال!ي!اللهرسولأن:الحديثفيثبتوقد.الروم

منهم،يجعلنيأناللهادع:فقالت،حرامأمعندمنامهفي!ي!اللهرسولرآهالذيالثانيالجيشوهو

أياموعشرينسبعسنةفيففتحهاقبرصغزاحينمعاويةجيش:يعني."الأولينمنأنت":فقال

بنيزيدابنهالثانيالجيشأميركانثم،بقبرصهنالكفماتتحرامأممعهموكانت،عفانبنعثمان

.النبوةدلائلأعظممنوهذا.هذايزيدجيشحرامأمتدركولم،معاوية

عن)6(،إبراهيمعن،الأعمشعن،محاضررواهالذيالحديثهاهناعساكرابنالحافظأوردوقد

الذينثم،يلونهمالذينثم،قرنيالناسخير":قال!ي!اللهرسولأن:اللهعبدعن،عبيدة

)7(بر،،

."لهم-

مثله.!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،)8(شقيقبناللهعبدرواهوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعمنسقط

.علماء:ط،أفيوالذي.دمشقتاريخمختصرفيومثلهبفيكذا

.23()28/دمشقتاريخمختصرفيوالبيتالخبر

.2(1ا)صتاريخهفي

.الجزءهذاأولفيتقدموقد.292()4برقم39:الجهادفيالبخاريأخرجه

بن.:إلىط،أفيتحرفت

عنأخرىطريقمن:البخاريأخرجهوقد."شهادتهويمينه،يمينهأحدهمشهادةتسبققوميجيءثم":تمامه

الصحابة.فضائلفيمنصورعنأخرىطريقمن)2533(ومسلم،)9642(رقمالأعمش

شفيق.:إلىالمطبوعفيتحرف
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ومئةعشرونالقرن:قالأوفىبنزرارةعن،محمدأبيعن،سلمةبنحمادطريقمنأوردثم

معاوية.بنيزيدموتآخرهوكانقرنفي!ي!اللهرسولفبعث،سنة

وثلاث،وخمسينواثنتين،وخمسينإحدىسنةمعاويةبنيزيدبالناسحج:عياشبنبكرأبوقال

وخمسين.

بنبكير)1(عن،الحارثبنعمرو(عنأرشدينحدثنا،كريبأبوحدثنا:الدنياأبيابنوقال

:قال!المؤمنينأميريابكاللهيمتع:قال؟وليتإنفاعلاتراككيف:ليزيدقالمعاويةأن:الأشج

اللهسبحان:معاويةفقال.الخطاببنعمرعملفيهمعاملا-أبةياوالله-كنت:قال،لتخبرني

!؟عمر)2(وسيرةبكفكيف،أطقتهافماعفانبنعثمانسيرةعلىجهدتلقدوالله!بنييا

:قالالمعلىبنسعيدأبيبنمروانعن،سبرةأبيبناللهعبدبنبكرأبوحدثني:الواقديوقال

ذلكمنووليت،الأمرهذالكوطأتفقداللهاتق!يزيديا:الموتعنديوصيهوهوليزيدمعاويةقال

عماوأغمض،بالناسفارفق،بهشقيتذلكغيركانوإن،بهأسعدفأناخيرايكفإن،وليتما

والمناقشةوإياك،رعيتكلكوتصلح،عيشكيهنكعليهوطأ،بهوتنتقصبهتؤذىقولمنبلغك

عليهم،والتكبرواستهانتهمالشرفأهل)3(وجفوةوإياك،ورعيتكنفسكتهلكفإنك،الغضبوحمل

فإنهم،منكوأدنهم،إليكوقربهم،فراشكوأوطئهم،خوراولاضعفامنكيريلالينالهمولن

أردتفإذا.فيكويقعوابحقكويستخقوافيهينوكبحقهمتستخفولاتهنهمولا،حقكلكيعلمون

تخالفهم.ولافشاورهم،التقوىوأهلالمشايخمنالخيرأهلمنوالتجربةالسنأهلفادعأمرا

علىحملكإذاعليكأشارمنوصدق،واحدصدرفيليسالرأيفإن،برأيكوالاستبدادوإياك

يصلحنفسكوأصلح،جندكوتعاهد،إزاركوشمر،وخدمكنسائكعنذلكواخزن،تعرفما

فعلتإذافإنك،الصلاةواحضر.الشرإلىسراعالناسفإن،مقالافيكلهمتدعلا،الناسلك

شرفواعرف.الناسأعينفيوعظمت،مملكتكوعظمت،حقكلكالناسعرفبهأوصيكما

وحماتكأنصاركأفإنهم،شرفهمالشاملأهلواحفظ.وعشيرتكأصلكفإنهم،ومكةالمدينةأهل

منكفيهتعدهمبكتابالأمصارأهلإلىواكتب.طاعتكأهل()4(إلىتصلبهمالذينوجندك

فإنهموأكرمهم،إليهمفأحسنكلهاالكورمنوافدعليكوفدوإن.امالهميبسطذلكفإن،بالمعروف

الأشجبناللهعبدبنبكيرهو:الأشجبنوبكير.خطأوكلاهمابكرعنبوفيبكيرأبيعن:المطبوعفي)1(

التهذيب.رجالمن.القرشي

.25()28/دمشقتاريخمختصر)2(

.خيرة:إلىالمطبوعفيتحرفت)3(

.طمنسقط)4(
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.سوء)2(وزراءرأيتهمفإني،(حل)1ماولاقاذفقولتسمعنولا.وراءهملمن

هو؟ومن:قال،فأكرمهالمدينةأهلمنخليلاليإن:ليزيدقالمعاويةأن:اخروجهومن

يعطيهمعاويةكانالتيجائزتهأضعفيزيدعلىمعاويةموتبعدوفدفلما.جعفربناللهعبد:قال

وأمي،أنتبأبي:لهفقال،ألفألفيزيدفأعطاه،ألفستمئةمعاويةعلىجائزتهوكانت،إياها

منجعفرابنخرجولما.بعدكلأحدأبويأجمعلاوالله:جعفرابنلهفقال،أخرىألفألففأعطاه

،خراسانمنهديةعليهاقدمقدمبركاتبخاتي)3(يزيدبابعلىرأى-ألفألفيأعطاهوقد-يزيدعند

وفدوإذاوالعمرةالحجإلىعليهاليركببخاتيثلاثمنهافسأله،يزيدإلىجعفربناللهعبدفرجع

أميريا:فقال-بهاشعريكنولم-؟البابعلىالتيالبخاتيماهذه:للحاجبيزيدفقال،إليه

الأموالمنأنواععليهاوكان-الألطافأنواعتحملخراسانمنجاءتنابختيةأربعمئةهي!المؤمنين

حسنعلىأتلومونني:يقولجعفربناللهعبدفكان.عليهابماجعفرأبيإلىاصرفها:فقال-كلها

.يزيد)4(؟يعني!؟هذافيالرأي

فيالرأيوحسنوالشجاعةوالشعروالفصاحةوالحلمالكرممنمحمودةخصالفيهيزيدكانوقد

فيالصلواتبعضوتركالشهواتعلىإقبالأيضافيهوكان.المعاشرةحسن،جمالذاوكان.الملك

.الأوقاتبعض

الخولاني:عمروأبيبنبشيرحدثني،حيوةحدثنا،الرحمنعبدأبوحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

خلفيكون":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:يقولالخدريسعيدأباسمعأنه:حدثهقيسبنالوليدأن

القرانيقرؤونخلفيكونثم،غيا)5(يلقونفسوفالشهواتواتبعواالصلاةأضاعواسنةستينبعدمن

للوليد:فقلت:ا)6(بشيرقالا0"وفاجم،ومنافق،مؤمن:ثلاثةالقرآنويقرأ.تراقيهميجاوزلا

.أحمد)7(بهتفرد.بهيؤمنوالمؤمن،بهيتأكلوالفاجر،بهكافرالمنافق:فقال؟الثلاثةهؤلاءما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لماكر.ا:"حللماا"

.26()28/دمشقتاريخمختصر

بختية.وناقة،بختيجمل:يقال.خراسانيةالأعناقطوالجمال:"البخاتي"

.-27(26)28/دمشقتاريخمختصر

.وضلالوتعباكللا:عيا:بقولهمالعلميةالكتبدارطبعةمحققوشرحهاثمعيا:المطبوعفياللفظةهذهوقعت

:"الغي":المفسرونقالوقد،مريمسورةمن95الآيةمعمتفقالعبارةهذهلفظأنمتعلمعلىيخفىلا:قلت

مادة:اللسان.غيهممجازاةيلقونفسوف:معناه:قيلكما.للغاويناللهأعدهجهنمفي-نهرأو-واد

.(غوي)

.المطبوعمنسقط

حسن.حديثوهو374()2/والحاكم)755(رقمحبانابنوأخرجه93(-38)3/مسندهفيوهو
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،العلاءأبوكاملحدثنا،دكينبنالفضلحدثنا،حرببنزهيرحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

ومن،سبعينسنةمنباللهتعوذوا":ع!يماللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت،صالحأباسمعت

.(")1الصبيانإمارة

بنيزيدفيقالأنه:نفيلبنعمروبنزيدبنسعيدبنالرحمنعبدعن،بكاربنالزبيروروى

معاوية:

)2(للشهواتالصلاةمضيعيامناخالكوليسمنالست

.شهواتبموسىويعرف،يساربنلموسىالشعرهذاأنالناسبعضوزعم:قال

قولي::وقالفضربها،البيتبهذاتغنيلهجاريةسمعأنه:الزبيربنالثهعبدعنوروي

للشهواتالصلاةمضيعيامناخالكوليسمناأنت

عن،الغازبنهشامعن،حمزةبنيحيىحدثنا،موسىبنالحكمحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

منرجليثلمهحتىبالقسطقائماأمتيأمريزال!لا":قال!!يماللهرسولأن:عبيدةأبيعن،مكحول

معضل.بل،عبيدةوأبيمكحولبينمنقيوهذا."يزيد:لهيقالأميةبني

عن،مكحولعن،الغازبنهشامعن،الدمشقياللهعبدبنصدقةطريقمنعساكرابنرواهوقد

حتىبالقسطقائماالأمةهذهأمريزال!لا":قاللمجيماللهرسولعن،عبيدةأبيعن،الخشنيثعلبةأبي

وأبيمكحول!بينأيضامنقطعوهو:قالثم."يزيد:لهيقال!أميةبنيمنرجليثلمهمنأول!يكون

ثعلبة.

عن،عوفعن،سفيانعن،هشامبنمعاوبةحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:يعلىأبووقال

!ماللهرسولسمعت:ذرأبوفقال،بالشامذرأبيمعكنا:قالالعاليةأبيعن،المهاجرأبيبنخالد

."أميةبنيمنرجلسنتييغيرمنأول":يقول

أبيبنمهاجرحدثنا:عوفعن،المجيدعبدبنالوهابعبدعن،بندارعن،خزيمةابنورواه

زذأباأن:وهيقصةوفيه.نحوهفذكر..ذرأبيعن،مسلمأبوحدثني،العاليةأبوحدثني،مخلد

علىذزبأبيالرجلفاستعان،جاريةرجلمنيزيدفاغتصب،سفيانأبيبنيزيدعليهمغزاةفيكان

يزيدوقال!،فردها،الحديثلهذرأبوفذكر،فتلكأ،عليهيردهاأنذرأبوفأمره،عليهيردهاأنيزيد

لا.:قال؟أناأهوباللهنشدتك:ذرلأبي

)1(

)2(

ضعيف.وإسناده326()2/المسندفيأحمدورواه

.(26ه)صالطوالالأخبارفيآخربيتمعالبيت
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قالثم.الوهابعبدعن،المثنىبنمحمدعنيعلىوأبو،"التاريخ"فيالبخاريرواهوكذا

ماتوقد:قال.الخطاببنعمرزمنالشامقدمذرأباأنيعرفولا،معلولوالحديث:البخاري

أسمع:معينابنسألت:الدوريعباسوقال.معاويةأخاهمكانهفولى،عمرزمنسفيانأبيبنيزيد

:قال؟هذامسلمأبوفمن:قلت،عنهمسلمأبيعنيرويإنما،لا:قال؟ذرأبيمنالعاليةأبو

.أدريلا

وردماوأجود،منهاشيءيصحلاموضوعةكلهامعاويةبنيزيدذمفيأحاديثعساكرابنأوردوقد

أعلم.والله،بعضهوانقطاعأسانيدهضعفعلىذكرناهما

بنعمرسمعت:قال)1(المستظلعن،غرقدةبنشبيبعن،سفيانعن:مسكينبنالحارثقال

يكنولمالجاهليةيدركلممنساسهمإذا،العربتهلكمتى-الكعبةورب-علمتقد:يقولالخطاب

.الإسلامفيقدمله

قتلفأما،الفواحشبعضوإتيانالخمرشربعملهفيعليهمانقمأكثرمعاويةبنيزيد:قلت

أناكنتلو:قالأنهقدمناوقد.يسؤهولمبذلكيأمرلم-أحديومسفيانأبوجدهقال-كمافإنهالحسين

كانقد:برأسهجاؤواالذينللرسلوقال-زيادبناللهعبيد:يعني-مرجانةابنفعلهمامعهأفعللم

لهمفقدماجميععليهمورد،الحسينبيتآلوأكرم،شيئايعطهمولم.هذادونالطاعةمنيكفيكم

كانحين-الحسينعلىمنزلهفيأهلهناحوقد،عظيمةوأبهةمحاملفيالمدينةإلىوردهم،وأضعافه

ذلك.علىندمثم،بلغهماأولالحسينبقتلفرحيزيدإن:قيلوقد.أيامثلاثة-عندهمالحسينأهل

ومنالحسينزيادابنقتللما:قالحدثهالجرميحبيببنيونسإن:المثنىبنمعمرعبيدةأبوفقال

إلايلبثلمثم،عندهزيادابنمنزلةبذلكوحسنت،أولابقتلهمفسر،يزيدإلىبرؤوسهمبعثمعه

،يريدهفيماوحكمته،داريفيوأنزلتهالأذىاحتملتلوعليكانوما:يقولفكان،ندمحتىقليلا

:يقولثم!؟وقرابتهلحقهورعاية!ي!اللهلرسولحفظاسلطانيفيووهنوكف)2(ذلكفيعليكانوإن

منبثغريكونأو،يأتينيأو،سبيلهيخليأنسألهكانوقد،واضطرهأحرجهفإنه،مرجانةابناللهلعن

ليوزرع،المسلمينإلىبقتلهفبغضني،وقتلهعليهأبىبل،يفعلفلم،اللهيتوفاهحتىالمسلمينثغور

!؟مرجانةولابنمالي.حسيناقتليمنالناساستعظمبماوالفاجرالبرفأبغضني،العداوةقلوبهمفي

عليه.وغضباللهلعنه

)4/357(والتعديلالجرح.المستظلبنعرقدةعن،شبيبعن...:إلىالأصولفيالسندهذاتحرف)1(

.037(/12)الكمالوتهذيب،(942و)8/

لإثم.ا:"الوكف"(2)
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عن!-يذكروالم،حنظلةوابنمطيعابنعليهموولواوخلعوهيزيدطاعةعنالمدينةأهلخرجولما

بزندقةيتهموهلم.القاذوراتبعضوإتيانهالخمرشربهمنعن!ذكروهماإلا-لهعداوةالناسأشدوهم

منذلكبسببيثورمالأجلخلعهيجوزلاوالفاسق،فاسقاكانقدبل،الروافضبعضبذلكيقذفهكما

،أيامثلاثةوأنظرهم،الطاعةإلىيردهممنإليهمبعثفإنه،الحرةزمنوقعكماالهزجووقوعأالفتنة

ثلاثةالمدينةبإباحةالحدتجاوزولكنه،كفايةالحرةأهلقتالفيكانوقد.()1(قاتلهميرجعوالمفلما

قدمنا.كماعظيمشزذلكبسببفوقع،أيام

بايعولا،العهدينقضلمممنالنبوةبيتأهلمنوجماعاتالخطاببنعمربناللهعبدكانوقد

عن،جويريةبنصخرحدثني،عليةبنإسماعيلحدثنا:أحمد)2(الإمامقال.ليزيدبيعتهبعدأحدا

قدفإنا،بعدأما:قالثم،تشهدثم،وأهلهبنيهعمرابنجمعمعاويةبنيزيدالناسخلعلما:قالنافع

يوملواءلهينصبالغادرإن":يقولع!ي!اللهرسولسمعتوإني،ورسولهاللهبيععلىالرجلهذابايعنا

علىرجلأرجليبايعأن-باللهالإشراكيكونأنإلا-الغدرأعظممنوإن"فلانغدرةهذه:يقالالقيامة

فيكونالأمرهذافيمنكمأحديسرفنولا،يزيدمنكمأحدفلايخلعن،بيعتهينكثثمورسولهاللهبيع

وبينه.بينيالصيلم)3(

صحيح.حسن:الترمذيوقال.جويريةبنصخرحديثمن)6(والترمذي)3(مسلم)4(رواهوقد

عن،جويريةبنصخرعن،المدائنيسيفأبيبناللهعبدبنمحمدبنعليالحسنأبورواهوقد

.)7(مثلهفذكر..عمرابنعن،نافع

فأرادوه،الحنفيةابنمحمدإلىوأصحابهمطيعبناللهعبدمشىيزيدعندمنالمدينةأهلرجعولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.أفيليسحاصرتينبينما

.48()2/أحمدمسند

محققوشرحهاثمالفيصل:المطبوعفيووقعت.أحمدمسندفيكذلكوهي،ب،أفياللفظةهذهوردتكذا

السيف.أسماءمن:الفيصل:بقولهمالعلميةالكتبدارطبعة

فيالأثيرابنشرحهكما،المنكرةأوالتامةالقطيعةوهو،واحدبمعنى-والصيلمالفيصل-اللفظينكلا:قلت

.(94،452)3/النهاية

نافع.كلامخلالالواردالحديثمتنيعني

.الغدرتحريمباب:والسيرالجهادفي()1735برقم

عنأيوبطريقمن71(1)1رقمالبخاريورواهالقيامةيوملواءغادرلكلأنجاءماباب:السيرفي()1581برقم

به.نافع

بنحمادعن،حرببنسليمانعن)7111(الفتنكتابفيالبخاريورواه:نصهماأالنسخةهامشفيورد

.بنحوه...نافععن،أيوبعن،زيد
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حكمويتعدى،الصلاةويترك،الخمريشربيزيدإن:مطيعابنفقال،عليهمفأبى،يزيدخلععلى

،الصلاةعلىمواظبافرأيتهعندهوأقمتحضرتهوقد،تذكرونمامنهرأيتما:لهمفقال.الكتاب

الذيوما:فقال.لكتصنعامنهكانذلكفإن:قالوا.للسنةملازما،الفقهعنيسأل،للخيرمتحريا

أطلعكمكانفلئن؟الخمرشربمنتذكرونماعلىأفأطلعكم؟الخشوعلييظهرحتىرجاأومنيخاف

عندناإنه:قالوا.تعلموالمبماتشهدواأنلكميحلفماأطلعكميكنلموإن،لشركاؤهإنكمذلكعلى

وهتمبالضشهدإلامن!و:فقالالشهادةأهلعلىذلكاللهأبى:لهمفقال.رأيناهنكنلموإنلحق

!نحن،عيركالأمريتولىأدتكرهفلعلك:قالوا.شيءفيأمركممنولست(86:اشخرثأ!ويغمون

أبيك!معقاتلتقد:قالوا.متبوعاولاتابعاعليهماتريدوننيعلىالقتالأستحلما:قال.أمرنانوليك

بالقتالوالقاسم)1(هاشمأباابنيكفمر:فقالوا.عليهقاتلمامثلعلىأقاتلأبيبمثلجيئوني:قال

الله!سبحان:قال.القتالعلىفيهالناستحضمقامامعنافقم:قالوا.قاتلتأمرتهمالو:قال.معنا

آمرإذا:قال.نكرهكإذا:قالوا.عبادهفيللهنصحتماإذا؟!أرضاهولاأفعلهلابماالناسآمر

مكة.إلىوخرج.الخالقبسخطالمخلوقيرضواوألا،اللهبتقوىالناس

بنزيدعن،هشامعن،حازمأبيابنحدثنا،الزبيريمصعبحدثنا:البغويالقاسمأبووقال

بأبيمرحبا:قالعليهدخلفلما،مطيعابنعلى-معهوهو-دخلعمرابنأن:أبيهعن،أسلم

من":يقولع!ج!اللهرسولمنسمعتهحديثالأحدثكجئتكإنما:فقال.وسادةلهضعوا،الرحمنعبد

."جاهليةميتةيموتفإنهالجماعةمفارقماتومن،لهحجةلاالقيامةيوميأتيفإنهطاعةمنيدانزع

وتابعه.بهعمرابنعن،أبيهعن،زيدعن،سعدبنهشامحديثمنبم)2مسلمرواهوهكذا

أبيه.عن،أسلمبنزيدعن،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاق

.فذكره...عمرابنعن،أسلمبنزيدعن،عجلانبنمحمدعن،الليثرواهوقد

ولما،الحرةأيامالمطلبعبدبنيمنولاطالبأبيآلمنأحديخرجلم:الباقرجعفرأبووقال

.أمانكتابوأعطاه،مجلسهوأدنى،أبيأكرمالمدينةعقبةبنمسلمقدم

وقعبماأخبرهفلما،الحرةببشارةيزيدإلىزنباعبنروحبعثعقبةبنمسلمأن:المدائنيوروى

يجبرهم؟الذيفما،المدينةأهللقيماترى:لهفقالالفهريقيسبنالضحاكدعاثم،واقوماه:قال

أعطيته.عليهموأفاض،إليهمالطعامبحملفأمر،والأعطيةالطعام:قال

خطأ.وهوالقاسمأبا:ط،أفيوقع(1)

المسلمين.جماعهملازمةوجوبباب:الإمارةفي()58(1851)برقم)2(
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واثراذاكرأأنشدوأنه،بقتلهمواشتفى،بهمشمتأنهمنعنهالروافضكذبةذكرهماخلافوهذا

.ذكرهالمتقدمالزبعرىابنشعر

الأصمعيسمعت،القاسمبنمحمدحدثني:بسامبنالمرزبانبنخلفبنمحمدبكرأبووقال

معاوية:بنليزيدينشدالرشيدهارونسمعت:يقول

منافعبدوبينتنميحينلؤفيبنعامربينإنها

الأخلافمكارمنالتثمجدودالطيبينفيولها

وحافيالترابعلىبنعلصشيي!منأكرمالنبيعمبنت

الأصدافكدرةإلاظةوالغلىالتبدلعلىتراهالن

:سفيانأبيبنمعاويةبنليزيدمصعبعميأنشدني:بكاربنالزبيروقال

فامتنعاالنوممرثمفاكتنعا)1(الهمهذااب

طلعاماكوكمثف!ذاأرقبهللنجمراعيا

وقعاقدبالغورأنهلأرىإننيحتىحام

جمعاالذيالنملأكلإذابالماطرون)2(ولها

بيعاجلق)3(مننزلتبلغتإذاحتىنزهة

ينعا)5(قدالزيتونحولهادسكرة)4(وسطقبابفي

:شعرهومنأ

وجههاشبهتحينليوقائلة

تناقمنهذابالبدرتشبهني

كمالهعندالبدرأنترألم

منهجيضاقوقديوماالدجىببدر

هجيمنأوللستولكنبقدري

كدملجي)6(عادالتشبيهبلغإذا

ذلك.علىالعلميةالكتبدارطبعةمحققووشرحهافاكتنفا:إلىالمطبوعفياللفظةهذهتحرفت(1)

حضر.:يعني،اكتغ:وقوله.(كنع)مادة:اللسانشواهدمنالبيت:قلت

.بالشامموضع:المطارون:العلميةالكتبدارطبعةمحققووقالبالمطارون:إلىالمطبوعفيتحرفت2()

فيياقوتأوردهوقد،بواالنسختينفيأثبتناهماالصحيحلكن،المطاروناسمهموضعهنالكليس:قلت

.الأبياتذكرثم.نونهوتعربالواويلزمأنشروطهومن،دمشققرببالشامموضع:وقال(42)5/معجمه

خلق.:إلىالمطبوعفيتحرفت)3(

والملاهي.الشرابفيهايكونللأعاجمبيوتحولهكالقصربناء:"الدسكرة"(4)

.278(/1)الصالحالجليسفيمنهاثلاثةالجريريأوردوقد332()صللسيوطيالخلفاءتاريخفيالأبيات()5

العقد.:"الدملج"(6)
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ا)1(مدعجيوبالليلأجفانيوبالسحرمبسميبالبدرشبهتإنفخرفلا

سلامة،لهايقالمغنيةجاريةبالمدينةكانت:قالالجزريمحمدأبيعن،بكاربنالزبيرذكروقد

وكان،وقالتهالشعروروت،القرآنقرأتقد،قداوأحسنهن،عقلاوأتمهن،وجهاالنساءأحسنمن

عنوصدت،الأحوصفعلقت.إليهايجلسانمحمدبنوالأحوصحسانبنالرحمنعبد

وجمالهاسلامةعلىودلهفامتدحه،الشامإلىمعاويةبنيزيدإلىحسانابنفرحل،الرحمنعبد

يزيد،فأرسل،سماركمنتكونوأن،المؤمنينأميريالكإلاتصلحلا:وقال.وفصاحتهاوحسنها

الرحمنعبدورجع.عندهمنجميععلىوفضلها،عظيماموقعامنهفوقعت،إليهوحملتلهفاشتريت

:فقالهماالهممنمابهإلىيزيدهأنفأراد،مهمومافوجدهبالأحوصفمرالمدينةإلى

تباريحاالحبمنلاقئمقروحابالحبمبتلىيا

مصبوحاالحببكأسإلاينثنيفماالحبأفحمه

مفتوحايكرهوماعنهمغلقايعجبهماوصار

والريحاالشممنهاينالعندهأصبحتمنحازهاقد

مجروحامنكقلباوعزالهوىفسلاللهخليفة

يزيدفأكرمه،فامتدحه،يزيدإلىفسار،عليهاوجدهغلبهثم،جوابهعنالأحوصفأمسك:قال

بذلك،يزيدالخادمفأخبر،عليهايدخلهأنعلىمالاوأعطتهخادماسلامةإليهفدلست،عندهوحظي

فلما،يريانهولايراهمامكانفييزيدوجلسعليهاالأحوصوأدخلففعل،لرسالتهاامض:فقال

واحدكلوجعل،عليهفقعدكرسيلهفألقيوأمرت،إليهاوبكىإليهبكتبالأحوصالجاريةبصرت

نأغيرمنكلامهمايسمعويزيد،السحرإلىيتحدثانيزالافلم،إليهشوقهشدةصاحبهإلىيشكومنهما

:قالبالخروجالأحوصهمإذاحتى،ريبةبينهمايكون

بالعلىمنهأزللممنحبمنوبلبالهمفيفؤاديأمسى

فقالت:

فقال:

حالعلىأصحوومايئستوقديئسواإذالنايبعدالمحبونصحا

بالساليأمسيتماسلامفعنكثقةأخيعنبيأسيسلوكانمن

فقالت:

.بالنسخةمنالأبياتهذهسقطت()1
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فقال:
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أوصاليالزوحمنيتفارقحتىشجنيياأنساكلاواللهوالله

مالوفيأهلفيالعينقرةيالهوأنتأمسىمنخابماوالله

واصدقاني.ليلتكمافيكانعماأخبراني:فقالبهاودعايزيدفأخذه،وخرجودعهاثم:قال

أتحبينه؟:يزيدلهافقال،سمعهمماشيئاغيراولا،حرفامنهيحرفافلم،قالاماوأنشداهفأخبراه

المؤمنين!أميرياواللهإي:قالت

والجسدالروحبينيفرقفهلجسديفيكالروحجرىشديداحبا

المؤمنين!أميرياواللهإي:فقال؟أتحبها:لهفقال

يضطرمالنارمثلالجوانحبينمطرفغيرتليداشديداحبا

بهافرجع.سنيةصلةووصله،لكفهيأحوصياخذها،شديداحبالتصفانإنكما:يزيدفقال

."أالعين!قريروهوالحجازإلىالأحوص

والقيانالغلمانواتخاذوالصيدوالغناءالخمروشرببالمعازفاشتهرقدكانيزيدأنرويوقدا

القرديشذوكان،مخمورافيهيصبحإلايوممنوما،والقرودوالدبابالكباشبينوالنطاحوالكلاب

بينيسابقوكان،الغلمانوكذلكالذهبقلانسالقرودويلبس،بهويسوقبحبالمسرجةفرسعلى

فعضته.ينقزهاوجعلقردةحملأنهموتهسببإن:وقيل.عليهحزنالقردماتإذاوكان،الخيل

.131ذلكبصحةأعلموالله،ذلكغيرعنهوذكروا

معاوية:بنيزيدبهتكلممااخر:قالالعلمأهلبعضحدثني:مذعورأبيبنالرحمنعبدوقال

.زيادبناللهعبيدوبينبينيواحكم،أردهولمأحبهلمبماتؤاخذنيلااللهم

العظيم.باللهامنت:خاتمهنقشوكان

منه،للنصفالخميسيوم:وقيل،الأولربيععشررابعفي-دمشققرىمن-بحوارينيزيدمات

خمس-سنةفيمولدهوكان.ستينسنةرجبمنتصففيأبيهموتبعدولايتهوكانت.وستينأربعسنة

علىالإمارةفيأيامهومبلغسنهفياختلففقدهذاومع.وعشرين-سجع:وقيل،ستسنة:وقيل

منهمفإن،الخلافهذامنالإشكالعنكانزاحالتحديداتهذهمنلكماذكرتهتأملتوإذا،كثيرةأقوال

)1(

)2(

يرىكما-وهو(186-183)صالنساءتراجمجزءدمشقوتاريخ(136-)9/133الأغانيفيمطولاالخبر

.موضوع-الأصفهاني

.بفيليسحاصرتينبينما
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ابنهعليهوصلى،دمشقإلىموتهبعدحملثم.أعلمفالله،ماتحينالأربعينجاوز:قالمن

الصغير.باببمقابرودفن،يومئذالمؤمنينأميريزيدبنمعاوية

ماكانأضعاففوشعهصغيراجدولاوكان،قاسيونجبلذيلفيبيزيدالمسمىالنهروسعأيامهوفي

.الماءمنفيهيجري

البحرين-قاضي-العبديالمظفربنالفضلبنمحمدبنمحمدالفضلأبوحدثنا:عساكرابنوقال

:فقال؟الحسينقتلتأنت:لهفقلت،النومفيمعاويةبنيزيدرأيت:قالبخطهليوكتبهلفظهمن

نأ:يروىالذيفالحديث:قلت.الجنةوأدخلني،نعم:قال؟لكاللهغفرهل:لهفقلت.لا

:فقال؟"النارأهلمنرجلايحملالجنةأهلمنرجل":فقاليزيديحملمعاويةرأىع!ي!اللهرسول

ولدوإنما!جوالنبيحياةفييولدلممعاويةبنيزيدفإن،قالكماوهو:عساكرابنقال.بصحيحليس

.الهجرةمنالعشرينبعد

جرير:بنجعفرأبووقال

وعددهممعاويةبنيزيدأولادذكر

:"الشاعر)1فيهيقولالذيوهو،ليلىأبايكنى،معاويةبنيزيدبنمعاوية:فمنهم

غلبالمنليلئأبيبعدوالملكأولهاحانقدفتنةأرىإني

مأوأمهما،سفيانوأبو،الكيمياءعلمأصابإنه:يقولكان،هاشمأبايكنى،يزيدبنوخالد

وهي،الحكمبنمروانيزيدبعدتزوجهاوقد،شمسعبدبنربيعةبنعتبةبنهاشمأبيبنتهاشم

الشاعر:فيهايقولالتي

خالدأمانعمي

الأسوار)3(:لهويقال-يزيدلناللهوعبد .)2(اا

الشاعر:فيهيقولالذيوهو.عامر

قريشخيرأنالناسزعم

كقاعدساعرب

بناللهعبدبنتكلثومأموأمه،العربأرمىمنكان-

الأسواريذكرحينكقهم

قريبا.سيأتيكما،الفزاريأزنمهو(1)

.(1/134)4دمشقتاريخمختصرفيترجمته.العزيزعبد:إلىالمطبوعفيتحرف)2(

رميه.لجودةبذلكاللهعبدلقبوقد.بالسهامالرميالجيدهو:"والإسوارالأسوار")3(
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لأمهات،ومحمد،والربيع،الرحمنوعبد،وعتبة،بكروأبوا)1(وعمرأالأصغراللهوعبد

:البناتمنلهوكان.ذكراعشرخمسةفهؤلاء.وعثمان،وعمر،وحرب،ويزيد01شتى)2(أولاد

فلمكافةانقرضواوقد.بناتخمسفهؤلاء.محمدوأم،يزيدوأم،الرحمنعبدوأم،ورملة،عاتكة

.ا)3(أعلمسبحانهوالله،عقبليزيديبق

)4(معاويةبنيزيدبنمعاويةإمارة

بنتهاشمأم:وأمه.الأمويالقرشي-()كليلىأبو:ويقال،يزيدأبو:ويقال-الرحمنعبدأبي

ربيعة.بنعتبةبنهاشمأبي

وكان.وستينأربعسنةالأولربيععشررابعفي-بعدهمنعهدهوليوكان-أبيهموتبعدلهبويع

وقيل:.يوماعشرين:وقيل.يوماأربعينمكثإنه:قيل،مدتهتطلولم.ناسكاصالحارجلا

أعلم.فالله.أشهرأربعة:وقيل.يوماوعشرينأشهرثلاثة:وقيل.شهرونصفشهرا:وقيل.شهرين

بالناسيصليالذيهوقيسبنالضحاكوكان،الناسإلىيخرجلممريضاولايتهمدةفيوكان

.الأمورويسد

يوما،عشروثمانيةسنة-وعشرينثلاث:وقيل-وعشرينإحدىعنهذايزيدبنمعاويةماتثم

عشرةثمانيعاشإنما:وقيل،وعشرينثلاث:وقيل،عشرين:وقيل،سنةعشرةتسع:وقيل

وقيل:،عنبسةبنعثمان:وقيل،خالدأخوهعليهوصلى.أعلمفالله.عشرةخمس:وقيل،سنة

وكان.الحكمبنمرواندفنهوشهد.بذلكإليهأوصىفإنه،الصحيحهووهذا،عتبةبنالوليد

الصغيرباببمقابرودفن.بالشاملمروانالأمراستقرحتىبعدهبالناسيصليالذيهوقيسبنالضحاك

لبنيحلاوتهاوأترك،لآخرتيمرارتهاأتزودلا:فقال؟توصيألا:لهقيلالوفاةحضرتهولما.بدمشق

أمية.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الطبريتاري!منزيادة

.(125)4/الأثيرلابنالكاملوأيضا(005)5/تاريخهفيكماجريرابنكلامينتهيهنا

.بفيليسحاصرتينبينما

الذهبمروج05(1)5/الطبريتاريخ358()1/الدمشقيزرعةأبيتاريخ)352(المعارف()128قريشنسب

تاري!(011)25/دمشقتاريخمختصر(912)4/الأثيرلابنالكامل(593/ب)16/عساكرابنتاري!82()3/

)334(الخلفاءتاريخ)1/163(الزاهرةالنجوم)4/913(النبلاءأعلامسير)1/96(العبر)3/83(الإسلام

.(1/287)الذهبشذرات

تحريف.،يعلىأبو:المطبوعفي
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الأنف،أقنى،الشعرجعد،العينينكبير،الشعركثير،البياضشديدأبيض-اللهرحمه-وكان

الجسم.حسن،دقيقهالوجهجميل،الرأسمدور

.(1)القومصالحيمنوكانوا،إخوة:وخالد،الرحمنوعبد،معاوية:الدمشقيزرعةأبوقال

السلولي:همامبناللهعبدوهو-الشعراءبعضفيهوقال

يزيداعن)2(معاويفدونكهاأبيهعنيزيدتلقاها

البعيدا)3(الغرضبهاترمواولاعليكمحرببنيأديروها

فقال،الناسفاجتمع،يومذات،جامعةالصلاة:الناسفينادىهذايزيدبنمعاويةأن:ويروى

كماقوفيلرجلتركتهاأحببتمفإن،عنهضعيفوأناأمركموليتقدإني!الناسأيهايا:قالفيمالهم

منفيكموليس،الخطاببنعمرتركهاكمامنكمستةفيشورىتركتهاشئتموإن،لعمرالصديقتركها

منهيخرجفلممنزلهودخلنزلثم،لكميصلحمنعليكمفولواأمركملكمتركتوقد،لذلكصالحهو

طعن.إنه:ويقال،سقيإن:فيقال.تعالىاللهرحمهماتحتى

بنمعاوية،نعم:قالوا؟دفنتممنأتدرون:مروانقالمنهفرغفلما،دفنهمروانحضردفنولما

:الفزاريأزنم)4(فيهقالالذيليلىأبوهو:مروانفقال،يزيد

غلبا)5(لمنليلئأبيبعدوالملكمراجلهاتغليفتنةأرىإني

الحجازعلىفتغلب،أحدإلىمنهعهدغيرمنتوفيليلىأباأنوذلك،قالكمافكان:قالوا

يتولىحتىزيادبنسلمخراسانأهلوبايع،الحكمبنمروانوأعمالهادمشقوعلى،الزبيربناللهعبد

القراءوخرج.أظهرهمبينمنأخرجوهثم،عليهاأحبوهحسنةسيرةسلمفيهموسار،خليفةالناسعلى

حتىعليهمبايعوهكانوابعدمازيادبناللهعبيدعنهموطردوا،الأزرقبننافعوعليهمبالبصرةوالخوارج

بنالحارثبناللهعبدبعدهبايعواوقد،ذكرهايطولفصولبعدالشامإلىفذهب،إمامللناسيصير

عديبنهميانالبصرةشرطةعلىجعلوقد،سفيانأبيبنتهند:وأمه،بببةالمعروفنوفل

.358(/1)الدمشقيزرعةأبيدار!خ(1)

.الوزنبهايستقيمولا.معاوية:المطبوعفي2()

قريشنسبفيوأيضا.)2/628(الطبقاتفيالجمحيسلامابنأوردهاهمامبناللهلعبدقصيدةمنالبيتان)3(

.(2011/)5و(127-41/261)دمشقتاريخومختصر(63)3/الذهبومروج(1)92

أرثم.:إلىالمطبوعفيتحرف(4)

.2(47)4/مختصره،عساكرابنعنهونقله93()5/طبقاتهفيسعدابنأوردهوالشعرالخبر()5
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ذلك:في(1)الفرزدققالوقد.وستينأربعسنةالاخرةجمادىمستهلفيالناسفبايعه،السدوسي

نادمغيربايعتهقدوببةبعهدهموفيتأقواماوبايعت

بنأنسإلىالزبيرابنفكتب،الزبيرابنإلىالبصرةأهلفكتب،بيتهلزمثمأشهرأربعةفيهمفأقام

بنووخرج،باليمامةالحنفيعامربننجدةوخرج.ماسنذكرهكانثم،شهرينبهميصليأنيأمرهمالك

تفصيله.ماسيأتيعلىذلكوغير،وفارسالأهوازفيماحور

،9!بىابخ!لهعطألف،!بشإمأدر-ة

أنذإ!ل!.كيقانصأأغضيرأط،،-ضاثفةحرمابق"هـمحند

عائذوهو،الزبيرابنيحاصرونكانواالذينوهم،مكةعنالجيشأقلعيزيدماتلماأنهقدمناقد

بالحجازالزبيرابنأمراستفحلالشامإلىبالجيشالسكونينميربنحصينرجعفلما،بالبيت

بناللهعبيدأخاهالمدينةأهلعلىواستناب،هنالكعامةبيعةيزيدبعدالناسوبايعه،وماوالاها

وابنهالحكمبنمروانوفيهم،الشامإلىفرحلوا،فأجلاهم،منهاأميةبنيبإجلاءوأمره،الزبير

الملك.عبد

أنهمغير،استقصاؤهايطولكثيرةوفتنبينهمجرتحروببعد-الزبيرابنإلىالبصرةأهلبعثثم

ابنإلىبعثواثم-أمورهمتضطربثمبينهممنأمراءأربعةمننحواعليهمأقامواأشهرستةمنأقلفي

بهم.ليصليمالكبنأنسإلىفكتب،لأنفسهميخطبونهبمكةوهوالزبير

صعوبة.فيهأمرهذا:الناسفقال،الرحمنعبدبنمصعبالزبيرابنبايعمنأولإن:ويقالأ

عباسوابنالحنفيةوابنعمرابنإلىوبعث،طالبأبيبنعليبناللهوعبد،جعفربناللهعبدوبايعه

.()3*إمامبلاأشهرثلاثةالناسأقامأنبعدرجبفيوبويع.عليهفأبواليبايعوا

بنمحمدبنوإبراهيم،الصلاةعلىالأنصارييزيدبن)4"اللهعبدالكوفةأهلإلىالزبيرابنوبعث

سعدابنطبقاتفيونسب272()2/والنقائض(121)1/السعادةسفرفيإليهنسبلكن،ديوانهفيليسالبيت()1

فيه:وروايته،اليربوعيوثيلبنسحيمإلى(7101/و25)5/

نائموهوبايعتهقدوببةبيعتيفأوفيتأيقاظأبايعت

تعالى.اللهشاءإناللاحقالجزءأوائلفيترجمتهوستأتي2()

فقط.طمنحاصرتينبينما)3(

خطأ.وهو.الرحمنعبد:طفي()4



337الحكمبنوانمربيعةذكر

،فبايعوهمصرأهلإلىوأرسل.جميعاالمصرانلهواستوسق)1(،الخراجعلىاللهعبيدبنطلحة

الأردنمنوأعمالهادمشقسوىالشاموبلادالجزيرةلهوأطاعت،جحدربنالرحمنعبدعليهاواستناب

الحكم.بنلمروانبايعوافإنهم

الخوارجمنجماعةالزبيربناللهعبدعلىالتفقدكانالشامإلىمكةمننميربنالحصينرجعولما

فيأمرهاستقرفلما.رؤوسهممنوجماعة،إباضبناللهوعبد،الأزرقبننافع:منهم،عنهيدافعون

عفانبنعثمانفيرأيهتعلمواولمالرجلهذامعقاتلتملأنكمأخطأتمقدإنكم:بينهمفيماقالواالخلافة

كانمالهموذكر،يسوءهمبمافيهفأجابهم،عثمانعنفسألوهإليهفاجتمعوا-عثمانيبغضونوكانوا-

فعند.لهتبينإذاالحقإلىوالرجوعالحسنةوالسيرةوالإحسانوالعدلوالتصديقالإيمانمنبهمتصفا

وأديانهم،،بأبدانهمفيهافتفرقوا،وخراسانالعراقبلادوقصدوا،وفارقوه،عنهنفرواذلك

وقوة،الجهلعلىمفرعةلأنها،تنحصرولاتنضبطلاالتيالمنتشرةالمختلفةومسالكهم،ومذاهبهم

بعدمنهمانتزعتحتى،والكورالبلدانمنكثيرعلىاستحوذواهذاومع.الفاسدوالاعتقاد،النفس

الله.شاءإنبعدفيماماسنذكرهعلىذلك

)2(الحكمبنمروانبيعةذكر

البصرةمنزيادبناللهعبيدوارتحل،الحجازأرضمنرجعلمانميربنحصينأنذلكسببوكان

بنمعاويةموتبعدالحكمبنمروانإلىاجتمعوا،الشامإلىالمدينةمنأميةبنووانتقلت،الشامإلى

نأعلىقيسبنالضحاكأهلهابايعوقد،بدمشقالزبيرلابنيبايعأنعلىعزمكانوقد،معاويةبنيزيد

وقد.الزبيرلابنيبايعأنيريدوالضحاك،إمامعلىالناسيجتمعحتىأمرهملهمويقيمبينهميصلح

لهوبايع،بقنسرين)3(الكلابياللهعبدبنزفرلهوبايع،بحمصبشيربنالنعمانالزبيربنلابايع

-)4(نا
بنوالحصينزيادبناللهعبيديزلفلم.الجذاميزنباعبنروحمنهاوأخرجبفلسطين!يسبن

وقالا،الشامإلىوملكهالزبيرابنسلطاندخولمنوحذراه،رأيهعنثنياهحتىالحكمبنبمرواننمير

زيادابنوخاف.الزبيرلابنالبيعةعنفرجعا0الأمربهذاأحقفأنت،وسيدهاقريششيخأنت:له

علىاليمنأهلومعأميةبنيقومهمعكلهمهؤلاءالتفا)5(ذلكفعند،أميةبنيغيرتولىإنالهلاك

.شيءفاتما:يقولوجعل،أرادواماعلىفوافقهم،مروان

.وأطاعانضم:"استوسق"(1)

لاحقأ.ترجمتهوستأتي2()

حلب.منقريبةبلدة:"قنسرين")3(

.وغيره(69)26/دمشقتاريخمختصرفيترجمتهمنأثبتناهومابابل:إلىبوفي،نائل:إلىط،أفيتحرف(4)

.ب،أمنسقطحاصرتينبينما)5(
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ويعرفه،الزبيرلابنالمبايعةعنيثنيهقيسبنالضحاكإلىالكلبيبحدلبنمالكبنحسانوكتب

لبنيالأردنأهلمالكبنحسانبايعوقد.وشرفهمفضلهمويذكر،إليهوإحسانهمعندهأميةبنيأيادي

بذلك،كتاباالضحاكإلىوبعث،سفيانأبيبنمعاويةبنيزيدبنخالدأختهابنإلىيدعووهو،أمية

بنناغضة:لهيقالرجلمعبالكتابوبعث،المنبرعلىالجمعةيومدمشقأهلعلىكتابهيقرأأنوأمره

وأعطاه.أنتفاقرأهالناسعلىهويقرأهلمإن:لهوقال-كلببنيمنهو:وقيل-الطابخيكريب

فصدقه،الناسعلىفقرأهناغضةفقام،يقبلفلم،الكتاببقراءةفأمره،الضحاكإلىفسار،بهنسخة

وهو-معاويةبنيزيدبنخالدفقام،الناسبينعظيمةفتنةوثارت،آخرونوكذبهالناسأمراءمنجماعة

وأمر،الجمعةبالناسفصلىالضحاكونزل!،الناسفسكنالمنبرمندرجتينعلى-حدثشاب

السجن،منفأخرجوهمقبائلهمفثارت،يسجنواأنناغضةصدقواالذينبأولئكقيسبنالضحاك

ببابالجمعةصلاةبعدووقوفهملذلكالناساجتماعوكان.أميةوبنيالزبيرابنفيدمشقأهلواضطرب

.هص..)1(هص

جيرولى.يوماليومهذا!سمي،جيرولى

تلكفيوهلك،فأبى،عليهميتولىأنسفيانأبيبنعتبةبنالوليدالناسأرادوقد:المدائنيقال

الليالي.

إليهفقام،معاويةبنيزيدمنونال!،بهفخطبهمالجامعالمسجدمنبرصعدقيسبنالضحاكإنثم

بعضإلىبعضهمفقام،سيوفهممتقلديجلوسوالناس،معهكانتبعصافضربهكلببنيمنشاب

بنالضحاكوينصرونالزبيرابنإلىيدعونلفيفهالفومنفقيس،شديداقتالاالمسجدفيفاقتتلوا

بيته،وأهلليزيدويتعصبون،معاويةبنيزيدبنلخالدالبيعةوإلىأميةبنيإلىيدعونكلبوبنو،قيس

لصلاةالسبتيومإلاالناسإلىيخرجولمالبابوأغلقالإمارةدارفدخلقيسبنالضحاكفنهض

بنسعيدبنوعمرو،الحكمبنمروانوفيهمعليهفدخلوا،إليهفجمعهمأميةبنيإلىأرسلثم،الفجر

نأمعهمواتفق،منهكانمماإليهمفاعتذر-المدائنيقاله-معاويةبنيزيدابنااللهوعبدوخالد،العاص

فركبوا،للإمارةأميةبنيمنيرتضونهرجلعلىفيتفقواالكلبيمالكبنحسانإلىغدوةمعهميركب

فيالأخنسبنثور)2(بنمعنجاءإذمالكبنحسانلقصدالجابيةإلىيسيرونهمفبينما،إليهجميعا

الأعرابيهذاإلىذاهبالآنوأنت،فأجبناكالزبيرابنبيعةإلىدعوتناإنك:لهفقال،قيسقومه

ماكنانظهرأنالرأي:قال؟الرأيفما:الضحاكلهفقال!معاويةبنيزيدبنخالدأختهابنليستخلف

)1(

)2(

بدمشق.الأمويالجامعأبوابمنالشرقيالبابهو:"جيرونباب"

تاريخمختصرفيوترجمته.معنبنثورإلى(147)4/الأثيرلابنوالكامل533()5/الطبريتاريخفيتصحف

.(914)25/دمشق
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بهافأقام،دمشقإلىفرجعمعهبمنالضحاكفمال.عليهاونقاتلالزبيرابنطاعةإلىندعووأن،نسر

ابنإلىبذلكوكتب،الزبيرلابنالناسوبايعالأجنادأمراءإلىوبعث،لفيفهالفومنقيسمنمعهبمن

بل:وقيل.الشامبنيابةإليهوكتب،صنيعهعلىوشكرهمكةلأهلالزبيرابنفذكره.بذلكيعلمهالزبير

.كانذلكأيأعلمفالله.بالخلافةلنفسهالناسبايع

يدعوأنزيادبناللهعبيدلهحسنثم،أولاالزبيرابنبيعةإلىدعاإنماأنه:المدائنيذكرهوالذي

ثلاثةنفسهإلىالضحاكفدعا،بصددههوماعليهليفسدوكبارامنهمكرافعلهإنماوذلك،نفسهإلى

،عذرولاسببغيرمنخلعتهثمفبايعناهرجلبيعةإلىدعوتنا:وقالواذلكعليهالناسفنقم،أيام

ابنأرادالذيوذلك،الناسعندبذلكفسقط،الزبيرلابنالبيعةإلىفرجع؟!نفسكإلىدعوتناثم

مروانفارقثم،نفسهإلىيدعوأنلهوتحسينهبمرواناجتماعهبعدبهزيادبناللهعبيداجتماعوكان

نأالضحاكعلىزيادابنأشارثم،يومكلإليهيركبوجعل،بدمشقعندهفنزل،الضحاكلهليخدع

فنزلراهطمرجإلىالضحاكفركب،لهأمكنليكونإليهبالجيوشويدعوالصحراءإلىدمشقمنيخرج

قوممنهنالكمنإليهمواجتمع،بالأردناتبعهمومنأميةبنواجتمعذلكوعند،الجنودمنمعهبمن

كلب.بنيمنمالكبنحسان

الرحيلعلىعزمالملكمنلهاستوسقوماالزبيربنلاالبيعةمنانتظمماالحكمبنمروانرأىولما

،العراقمنمقبلازيادابنفلقيه،أذرعاتبلغحتىفسار،أميةلبنيأمانامنهوليأخذ،لمبايعتهإليه

وأهلزيادوابننميربنوحصينالعاصبنسعيدبنعمروإليهواجتمع،رأيهوهجن،ذلكعنفصده

الزبيربناللهوعبد،غلاميزيدبنوخالد،ورئيسهاقريشكبيرأنت:لمروانفقالوا،وخلقاليمن

نبايعك،ونحن،نحرهفيبنحركوارم،الغلامبهذاتبارهفلا،ببعضبعضهالحديديقرعفإنما،كهل

وستين.أربعسنةالقعدةذيمنخلونلثلاثالأربعاءيومفيبالجابيةفبايعوه،يدهفبسط،يدكابسط

.الواقديقاله

الحكمبنمروانفغلبه،راهطبمرجفالتقيا،قيسبنالضحاكنحومعهبمنسارالأمرلهتمهدفلما

فإن،وستينخمسسنةأولفيتفصيلهسيأتيماعلى،بمثلهايسمعلممقتلةقيسمنوقتلوقتله

سعدبنمحمدروايةوفي.وستينخمسسنةمنالمحرمفيالوقعةهذهكانتإنما:قالواوغيرهالواقدي

والمدائنيوالواقديسعدبنالليثوقال.السنةهذهأواخرفيكانتإنما:قالواوغيرهالواقديعن

أربعسنةالحجةذيمنللنصفراهطمرجوقعةكانت:واحدوغيرعبيدوأبويزيدبنسليمانوأبو

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.وستين
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)1(الفهريقيسبنالضحاكومقتل

،غابأواشتغلإذاعنهيصليوكان،سفيانأبيبنلمعاويةدمشقنائبكانالضحاكأن:تقدمقد

الناسبايعيزيدماتلماثم،ابنهيزيدبيعةبأعباءقاممعاويةماتفلما،الأمورويسدالحدودويقيم

اتسعتفلما،إمامعلىالناسيجتمعحتىدمشقأهلبايعهيزيدبنمعاويةماتفلما،يزيدبنلمعاوية

فتنةفقامت،وذمهمعاويةبنيزيدفيوتكلميوماالناسفخطب،لهالمبايعةعلىعزمالزبيرلابنالبيعة

وأغلقالخضراءمنالإمارةداردخلثمالناسفسكن،بالسيوففيهالناساقتتلحتىالجامعالمسجدفي

عندهفيجتمعوابالأردنوهوبحدلبنمالكبنحسانإلىيركبواأنعلىأميةبنيمعاتفقثم،البابعليه

،ميسونابنويزيد-يزيدبنخالدأختهلابنيبايعأنيريدحسانوكان،للإمارةأهلايراهمنعلى

دمشقإلىفرجع،الجيشبأكثرانخزل)2(معهمالضحاكركبفلما-حسانأختبحدلبنتوميسون

الحكمبنمروانومعهمأميةبنووسار،الزبيرلابنفبايعهمالأجنادأمراءإلىوبعث،بهافامتنع

وليس،بالجابيةمالكبنبحساناجتمعواحتى،معاويةبنيزيدابنااللهوعبدوخالدسعيدبنوعمرو

ليبايعهالزبيرابنإلىالرحيلعلىالحكمبنمروانفعزم،قيسبنالضحاكإلىبالنسبةطائلةقوةلهم

فلقيه،أذرعاتإلىوصلحتىفسار،المدينةعنبإجلائهمأمرقدكانفإنه،أميةلبنيمنهأماناويأخذ

فحسنوا،العاصبنسعيدبنوعمرونميربنحصينومعهبهفاجتمع،العراقمنمقبلازيادبناللهعبيد

فلم،الخلفاءمنثلاثةوخلعالجماعةفارققدالذيالزبيرابنمنبذلكأحقفإنه،لنفسهيدعوأنإليه

بدمشقالضحاكإلىلكأذهبوأنا:زيادبناللهعبيدلهوقال،ذلكإلىأجابهمحتىبمروانيزالوا

ثم،والمحبةوالنصيحةالودلهويظهريومكلإليهيركبوجعل،إليهفسار،أمرهوأخذللكفأخدعه

مشهوراالطاعةفيتزللملأنكمنهبالأمرأحقفإنك،الزبيرابنويخلعنفسهإلىيدعوأنلهحسن

)1(

)2(

،223،)921خليفةتاريخ03(185،1،)127خليفةطبقات)447(قريشنسب41(0)7/سعدابنطبقات

332()4/الكبيرالبخاريتاريخ203(،)592المحبر)3/453(أحمدمسند026(،224،226،925

علماءمشاهيروغيرها(59)3/الذهبمروج(4574/)والتعديلالجرح()الفهرسالطبريتاريخ(4)12المعارف

)178(العربأنسابجمهرة524()3/الحاكممستدرك)8/692(الكبيرالطبرانيمعجم368()تالأمصار

فيالكامل(94)3/الغابةأسد(ب50/2)8/عساكرابنتاريخ386()7/ماكولاابنإكمال744()2/الاستيعاب

تذهيب21()3/الإسلامتاريخ927()13/الكمالتهذيب(1912/)1دمشقتاريخمختصر(914)4/التاريخ

الصحابةأسماءتجريد241()3/النبلاءأعلامسير)2/33(الكاشف75()1/العبر)2/89/آ(التهذيب

)2/702(الإصابة914()ورقةالسولنهاية)5/48(الثمينالعقد25(5)2/ورقةمغلطايإكمال2851()1/

.7()7/عساكرابنتهذيب287(/1)الذهبشذرات()176الخزرجيخلاصة(4484/)التهذيبتهذيب

.انفرد:"انخزل"
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فرجع،معهيصمدفلمأيامثلاثةنفسهإلىالناسالضحاكفدعا.الناسعنخارجالزبيروابن،بالأمانة

المدنينزللاتطلبمايطلبمنإن:زيادابنقالثم،الناسعندانحطولكن،الزبيرلابنالدعوةإلى

زيادابنوأقام،فنزلهراهطمرجإلىالضحاكفبرز،بالجنودإليهويدعوالصحراءينزلوإنما،والحصون

يأمرهمروانإلىزيادابنفكتب،بالجابيةحسانخالهمعنداللهوعبدوخالد،بتدمرأميةوبنو،بدمشق

بنعتبةبنهاشمأبيبنتهاشمأموهي-يزيدبنخالدبأموتزوج،نفسهإلىفدعا،دعوتهيظهرأن

قيس،بنالضحاكنحوراهطمرجإلىوسار،عليهواجتمعوا،الناسوبايعه،أمرهفعظم-ربيعة

منوبدمشق،ألفاعشرثلاثةمروانمعاجتمعحتى،زيادبنعبادوأخوهزيادبناللهعبيدإليهوركب

وغيروالرجالبالسلاحمروانيمدوهومنهاالضحاكعاملأخرجوقد.النصمماأ(أبيبنيزيدجهته

ميمنتهعلىمروانوجعل.الحكمأمابنالرحمنعبديومئذدمشقعلىنائبهكان:ويقال.ذلك

.العاصبنسعيدبنعمروميسرتهوعلى،زيادبناللهعبيد

.الكلاعذيبنشرحبيلعليهمحمصبأهلالنعمانفأمده،بشيربنالنعمانإلىالضحاكوبعث

بنزيادميمنتهعلى،ألفاثلاثينفيالضحاكفكان،قنسرينأهلفيالكلابيالحارثبنزفرإليهوركب

يلتقون،يوماعشرينبالمرجوتقاتلوا،فتصافوا.الهلاليشمربقزكرياميسرتهوعلى،العقيليعمرو

الموادعةإلىيدعوهمأنمروانعلىاللهعبيدأشارثم.شديداقتالافيقتتلون،يومكلفيبالمرج

بذلك.الناسفيفنودي،الباطلعلىوهمالحقعلىوأصحابكوأنت،خدعه"2(الحربفإن،خديعة

فقتل،بليغاصبراالضحاكأصحابوصبر،شديداقتلايقتلونهمفمالوامروانأصحابغدرثم

فأنفذهابحربةطعنه،كلببني-مناللهعبدبنزحمة:لهيقالرجلقتله،المعركةفيقيسبنالضحاك

يتبعلاألا:مروانفنادى،يديهبينأولئكفرحتىشديداصبراوأصحابهمروانوصبر.يعرفهولم

الجذامي.زنباعبنروحبقتلهبشرهمنأولإن:ويقال،الضحاكبرأسجيءثم.مدبر

أبعدما:فقالراهطمرجيومنفسهعلىبكىأنهوروي.الحكمبنمروانبيدالشامملكواستقر

!؟الملكعلىبالسيوفأقتلأنإلىصرتوضعفتكبرت

.سنذكرهماعلىأشهرتسعةإلاالملكفيمدتهتطلولم:قلت

محارببنشيبانبنعمروبنوائلةبنثعلبةبنوهببنالأكبرخالدبنقيسبنالضحاككانوقد

)1(

)2(

بنيزيد:)5/153(كاملهفيالأثيرابنوقال.النمر:المطبوعفيووقعت:الطبريوتاريخب،أفيكذا

الأيهم،بنجبلةمعالرومودخلالإسلامعنارتدقدكان-المعجمةبالشين:وقيل،المهملةبالسين-الغمسأبي

.مروانبنالملكعبدأيامإلىوعاش،معاويةمعصفينوشهد،الإسلامعاودلم

صحيح.حديثمنمقتبسخدعةالحربفإن:قوله
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عنهوروى!م!النبيمنسمعوقد.الصحيحعلىالصحابةأحد-الفهري)1(أنيسأبو-مالكبنفهرابن

سنين.بعشرمنهأكبروكانت-قيسبنتفاطمةأخووهو.التابعينمنجماعةعنهوروى.عدةأحاديث

.)2(حاتمأبيابنحكاه.عمهالجراحبنعبيدةأبووكان

له.صحبةلاأنه:بعضهموزعم

ولد:قالأنهالواقديعنروايةوفي.البلوغقبلمنهوسمع!ي!النبيأدرك:الواقديوقال

بسنتين.!ي!النبيوفاةقبلالضحاك

علىأميراوكان.بردىنهريليمماالذهبحجرعندداربهاوله،وسكنها،دمشقفتحشهدوقد

روىوقد.وخمسينأربعسنةفيبهااستنابهالكوفةمعاويةأخذولما،معاويةمعصفينيومدمشقأهل

فلم،فيهافسجدالصلاةفي(ص)سورةالكوفةفيبالناسقرأالضحاكأن:"التاريخ"فيالبخاري

.السجودفيمسعودابنوأصحابعلقمةيتابعه

بنمعاويةابنهابنثم،يزيدابنهوتوئىمعاويةماتحتىعندهيزلفلمبدمشقعندهمعاويةاستنابهثم

ذكرنا.ماإلىأمرهصارثم،يزيد

عن،زيدبنعليأنبأنا،سلمةبنحمادحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا:أحمدالإمامقال!وقد

عليك،سلام:معاويةبنيزيدماتحينالهيثم()3(بنقيسأإلىكتبقيسبنالضحاكأن:الحسن

كقطعفتنا،المظلمالليلكقطعفتناالساعةيديبينإن":يقول!!ي!اللهرسول!سمعتفإني:بعدأما

مؤمناويمسي،كافراويمسيمؤمناالرجليصبح،بدنهيموتكماالرجلقلبفيهايموت،الدخان

وأنتمماتقدمعاويةبنيزيدوإن"قليلالدنيامنبعرضودينهمخلاقهمأقوالميبيع،كافراويصبح

.لأنفسنا)4(نختارحتىتسبقونافلاوأشقاؤناإخواننا

بنيعقوبعن،الرياشيالفرجبنالعباسعن،قتيبةابنطريقمنعساكر)5(ابنروىوقد

له:منشدامعاويةفقال،معاويةعلىقيسبنالضحاكدخل:قال!زيدبنحمادعن،توبةبنإسحادتى

متقاصرقومهفيحسبإلىرددتهحتىللضحاكتطاولت

سعيد.بوأ:ويقال.لرحمناعبدبوأ:ويقال.ميةأبوأ:ويقال(1)

.(4574/)والتعديلالجرحفي)2(

.المطبوعمنسقط)3(

بنزيدبنعليلضعفضعيفوإسناده041()7/الطبقاتفيسعدوابن)3/453(مسندهفيأحمدأخرجه)4(

منهوالمرفوع)3/242(النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي05()3/الغابةأسدفيالأثيرابنعندوهو.جدعان

."الدخانكقطعفتنا":قولهدون،صحيح

.192(4/2)دمشقتاريخ()5
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فرسانها.ونحنأحلاسهاأنتم،صدقت:فقال.الخيلأحلاسأناقومناعلمقد:الضحاكفقال

يكونكساءوهوالحلسمنالكلمةأصلأنوأرى.الفرسانونحن،وساسةراضةأنتم:معاويةيريد

والدابة.البعيرظهرالحلسيلزمكماظهورهايلزمونأنهم:أي،البرذعةتحت

الله.فيلأحبكإني-الأميرأيها-والله:قيسبنللضحاكقالدمشقمؤذنأن:أيضا)1(وروي

فيتتراءىلأنك:قال؟اللهأصلحكولم:قال.اللهفيأبغضك-والله-ولكني:الضحاكلهفقال

.أجراتعليمكعلىوتأخذ،أذانك

قاله.وستينأربعسنةالحجةذيمنللنصفوذلك،راهطمرجيوم-اللهرحمه-الضحاكقتل

والمدائني.،زبروابن،والواقدي،عبيدوأبو،سعدبنالليث

مقتل:وفيها

بعدبالمدينةولدمولودأولالنعمانكان.رواحةبنتعمرةوأمه:)2(الأنصاريبشيربنالنعمان

فحنكه!النبيإلىتحملهأمهبهفأتت،الهجرةمناثنتينسنةالأولجمادىفيالأنصارمنالهجرة

وسعة.خيرفيفعاش.الجنةويدخل،شهيداويقتل،حميدايعيشبأنهوبشرها

وفضالة،عبيدبنفضالةبعدقضاءهاوولي،الشامسكنثم،أشهرتسعةلمعاويةالكوفةنيابةولي

معاويةبنيزيدبأمرالمدينةإلى!اللهرسولالردالذيوهو.لمعاويةبحمصوناب.الدرداءأبيبعد

لو!اللهرسولبهيعاملهمكانبماعاملهم:وقالأإليهمبالإحسانيزيدعلىأشارالذيوهو.ذلكفي

وأكرمهم.إليهموأحسن،يزيدلهمفرق()3(الحالةهذهعلىرآهم

عداأحمصبأهلأمدهقدالنعمانوكان،قيسبنالضحاكوقتلراهطمرجوقعةكانتلماثم

المازني-خليبنخالدلهيقالرجلقتله،)4(بيرين:لهايقالبقريةفقتلوه()3(حمصأهلعليه

.(4/2092)دمشقتاريخ(1)

،)276المحبر375(و267)4/أحمدمسند2853(،395،039)تخليفةطبقات53()6/سعدابنطبقات)2(

الجرح2(10)3/القضاةأخبار)492(المعارف(054)العجليثقات75()8/الكبيرالبخاريتاريخ(492،142

أنسابجمهرة(053)3/الحاكممستدرك28(/1)6الأغاني332()تالأمصارعلماءمشاهير(444)8/والتعديل

(ب392/)17/عساكرابنتاريخ531()2/الصحيحينرجالبينالجمع(6941)4/الاستيعاب)364(العرب

دمشقتاريخمختصر(2912/)1/واللغاتالأسماءتهذيب(914)4/التاريخفيالكامل326()5/الغابةأسد

سيرب(79/)4/التهذيبتذهيب07()1/العبر)3/88(الإسلامتاريخ41(1)92/الكمالتهذيب(016)26/

الخزرجيخلاصة)3/955(الإصابة)هـ1/447(التهذيبتهذيب(181)3/الكاشف411()3/النبلاءأعلام

.(1/287)الذهبشذرات(204)

.طفيليسحاصرتينبينما)3(

حمص.قرىمن:"بيرين"()4
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فقالت:النعمانبنتحميدةابنتهرثتهوقد.خليبنخالدجدوهو،داودبنخلي:وقيل

واقيهلقتلككانواوابنهمزنةابنليت

باقيهمنهمتبقلمكلهمأميةوبني

العاويهللكلابيابقتلهالبريدجاء

ثانيهعليهمدارتبرأسهيستفتحون

علانيهولأبكينمسرةفلأبكين

العاديه)1(السباعمعتحيبماولأبكينك

لهفقال،مريضوهوحمصعلىوهوبشيربنالنعمانعلىقدم)2(همدانأعشىإن:وقيلا

،عنديماوالله:فقال،دينيوتقضي،قرابتيوتحفظلتصلنيجئت:قال؟أقدمكما:النعمان

،العراقمنعقكمابنهذاإن!حمصأهليا:قالثمالمنبرفصعدقامثم،شيئالكسائلهمولكني

منحكمناقد:فقالوا،عليهمفأبى،أموالنافياحتكم:فقالوا؟ترونفما،شيئامسترفدكموهو

أربعينالمالبيتمنالنعمانلهفعجلها-رجلألفعشرينالديوانفيوكانوا-دينارينرجلكلأموالنا

.()3"دينارينمنهمرجلكلعطاءمنأسقطأعطياتهمخرجتفلما،دينارألف

زمنفيالسيئاتتعملأنالهلكةكلالهلكةإن:قوله-عنهاللهرضي-بشيربنالنعمانكلامومن

البلاء.

بنيزيدرواحةأبيعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،اليمانأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

سمعت:يقولالمنبرعلىوهوبشيربنالنعمانسمعت:قالالطائيمالكبنالهيثمعن،أيهم

والفخر،اللهبنعمالبطروفخوخهمصاليهمنوإن،وفخوخامصاليللشيطانإن":يقول!ي!اللهرسول

.")4(اللهذاتغيرفيالهوىواتباع،اللهعبادعلىوالكبر،اللهبعطاء

)1(

)2(

)3(

)4(

.(164-163)26/دمشقتاريخمختصرفيالأبيات

شهير.مفوهشاعر.الحارثبناللهعبدبنالرحمنعبدالمصبحأبوهو

قبضهاعندماأنه(162)26/دمشقتاريخومختصر05()6/الأغانيفيكماوتمامه.فقطالمطبوعمنالخبرهذا

:النعمانيمدحقال

بشيرابنالندىنعمانكنعمانالتماسهاعندللحاجاتأرولم

غرورحبلالأقوامإلىكمدليكنولميقولماأوفىقالإذا

بشكوريقتديلامنوماخيرشاكرأألفلمالنعمانأكفرمتى

قالكما-والمصالي.(162)26/مختصره،عساكروابن(464)2/والتاريخالمعرفةفيسفيانبنيعقوبأخرجه

وشهواتها.الدنيازينةمنالناسبهيستفزماأراد.مصلاةواحدتها،بالشركشبيهة(51)3/النهايةفيالأثيرابن
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وبين،بينالحراموإن،بينالحلالإن":يقول!يماللهرسولمنسمعهماالحسانأحاديثهومن

وقعومن،وعزضهلدينهاستبرأفقدالشبهاتاتقىفمن،الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتأمورذلك

ألا،حمىمللثلكلوإنألا،فيهيرتعأنيوشكالحمئحوليزعئكالراعيالحرامفيوقعالشبهاتفي

لهافسدفسدتوإذا،الجسدسائرلهاصلحصلحتإذاهضغةالجسدفيوإنألا،محارمهاللهحمىوإن

.()1ومسلمالبخاريرواه."القلبوهيألا،الجسدسائر

خرجحمصأهلتمرونفلما،الزبيرلابنعاملأحمصعلىبشيربنالنعمانكان:مسهرأبووقال

السنة.هذهفي:واحدوغيرعبيدأبوقال.فقتلهخليبنخالدفاتبعه،هارباالنعمان

إحدىفبعث،جداجميلة)2(امرأةتزوجقدكانمعاويةأن:بأسانيدهسعدبنمحمدروىوقد

كيف:فقال،إليهرجعتثم،جذاأعجبتهارأتهافلما،إليهالتنظر-فاختةأو)3(ميسون-امرأتيه

يقتلزوجهاأنأحسبوإني،أسودخالاسرتهاتحترأيتأنيغير،الجمالبديعة:قالت؟رأيتها

فيفألقيبرأسهأتيقتلفلما.بشيربنالنعمانوتزوجها،معاويةفطلقها.حجرهافيرأسهويلقى

وستين.خمسسنةحجرها

وستين.خمسسنة:غيرهوقال.)6(وستينستسنة)د(بسلميةقتل:زبر)4(بنسليمانأبووقال

.ذكرناهماوالصحيح.ستينسنة:وقيل

توفي:وفيها

بمكةالزبيرابنمعالمنجنيقحجرأصابه،صغيرصحابي:)8(نوفلبنمخرمةبنالمسور)7(

الحلالأخذباب:المساقاةفي()9915ومسلم،لدينهاستبرأمنفضلبابالإيمانفي()52رقمالبخاريأخرجه(1)

ماجهوابن،الشبهاتتركفيجاءماباب:البيوعفي(12)50والترمذي)0333(داودوأبو،الشبهاتوترك

.(926)4/مسندهفيوأحمد(542)2/والدارمي،الشبهاتعندالوقوفباب:الفتنفي)8493(

الكلبية.عمارةبنتنائلةهي)2(

.قيسون:إلىالمطبوعفيتحرفتوقد.الكلبيةبحدلبنتميسونهي)3(

لاالمصنفأنعلى.(181)1/زبرلابنووفياتهمالعلماءمولدتاريخفيوالخبر.زير:إلىالمطبوعفيتحرف()4

لفظةزبرابنوفياتفيوليس،)92/417(المزيلشيخهالكمالتهذيبمنينقلوإنما،مباشرةمنهينقل

.غيرهزادهافقد"سلمية"

قبرحمصإلىطريقهاوفي24()3/معجمهفيياقوتقال.حماةأعمالمنالبريةناحيةفيبلدة:"سلمية")5(

بشير.بنالنعمان

خمسين.:إلىالمطبوعفيستينلفظتحرف)6(

فيووقع.وغيره)5/176(الغابةأسدفيالأثيرابنضبطههكذا،السينوسكونالميمبكسر:"المسور")7(

خطأ.وهوالمسورموضعمنأكثرفيالمطبوع

المعرفة-()942المعارف(014)7/الكبيرالبخاريتاريخ)68(المحبر8(ا)تخليفةطبقات)262(قريشنسب)8(
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مكة.حصارفيقتلمنأعيانمنوهو.الحجرفييصليقائموهو

)1(
بنالرحمنعبدأختعاتكةأمه.الزهريالرحمنعبدأبو،نوفلبنمحرمةبنالمسوروهو

.عوف

.الخطاببنعمريلزمممنوكان.معاويةعلىووفد.وروايةصحبةله

ركعتين.وصلىسبعاعنهاغابيوملكلطافمكةقدموإذا،الدهريصومممنكانإنه:وقيل

الفرسمنرجلفلقيه،هومايدرفلم،بالياقوتمرصعاذهبإبريقالقادسيةيوموجدإنه:وقيل

(2،)سعدأفنفله،وقاصأبيبنسعدإلىبهفبعث،قيمةلهشيءأنهفعلم،آلافبعشرةبعنيه:لهفقال

ألف.بمئةفباعه،إياه

بعدفمات،الكعبةبهرموالماالزبيرابنمعالمنجنيقحجرفأصابه،مكةقدممعاويةتوفيولما

بهيطؤونوكانوا،)3(الحجونإلىحملمنجملةفيوحمله،الزبيربناللهعبدوغسله،أيامخمسة

.الشامأهلبينبهويمشونالقتلى

عداأصبحفلما،فكرههسحابافرأى،الخطاببنعمرزمنفيطعامامخرمةبنالمسورواحتكر

أميرياواللهلا:فقال؟!مخرمةأباياأجننت:عمرفقال،أعطيتهجاءنيمن:فقالالسوقإلى

عمر:لهفقال.شيئافيهأربحأنفكرهت،الناسفيهمافكرهت،سحابارأيتولكني،المؤمنين

.خيرااللهجزاك

بسنتين.الهجرةبعدبمكةالمسورولد

الصديق.بكرأبيبنتأسماءوأمه.الخطاببنعمرخلافةفيولد:)4(العوامبنالزبيربنالمنذر

)1(

)2(

)3(

)4(

الحاكممستدرك87()تالأمصارعلماءمشاهير792()8/والتعديلالجرح)69(الاشتقادتى358()1/والتاريخ

ابنتاريخ515()2/الصحيحينرجالبينالجمع(9913)3/الاستيعاب()912العربأنسابجمهرة523()3/

تهذيب03(25/)4دمشقتاريخمختصر()49واللغاتالأسماءتهذيب(175)5/الغابةأسدأ(251/)16/عساكر

تذهيب(128)3/الكاشف07(/1)العبر093()3/النجلاءأعلامسير97()3/الإسلامتاريخ(581)27/الكمال

الإصابة151()01/التهذيبتهذيب)7/791(الثمينالعقد014()1/الجنانمرآة04/ب()4/التهذيب

.287(/1)الذهبشذرات)377(الخزرجيخلاصة(914)3/

الزبير،بنالمنذرمنكلترجمةخلالهايمرتقريبابصفحةالمطبوعوينفرد،ب،أالنسختينمنسقطيبدأهنامن

نهايته.عندالسقطهذاإلىوسنشير.عوفبنالرحمنعبدبنومصعب

.358()24/مختصرعساكرابنتاريخفيأيضاوالخبر.السيادتىيقتضيها293()3/النجلاءأعلامسيرمنزيادة

.51أهد:يعني،نفله:وقوله

.225()2/البلدانمعجم.أهلهامدافنعنده،مكةبأعلىجبل:الحجون

-،بعدهاوما)1/236(قريشنمسبجمهرة01(0،)07المحبر)244(قريشنسب182()5/سعدابنطبقات



347هـ64سنةوفيات

وأقطعه،ألفبمئةفأجازهمعاويةعلىووفد،معاويةبنيزيدمعالقسطنطينيةالمنذرغزاوقد

.الماليقبضأنقبلمعاويةفمات،أرضا

ويطعمانهمبالنهارالشامأهل)1(يقاتلانحزامبنحكيمبناللهعبدبنوعثمانالزبيربنالمنذروكان

بالليل.

.قبرهفيينزلأنالمنذرإلىأوصىمعاويةماتولما.أخيهمعحصارهافيبمكةالمنذرقتل

فاضلا.ديناشاباكان:عوف)2(بنالرحمنعبدبنمصعب

.()3(الزبيرابنمعمكةحصارفي-أيضا-مصعبقتل

واستحوذ،المشرقببلادمنتشرةوفتنكثيرةحروبجرت-وستينأربعسنةأعني-السنةهذهوفي

يزيدموتبعدوذلك،منهاوأخرجهمعمالهاوقهر،حازمبناللهعبد:لهيقالرجلخراسانبلادعلى

وبينهذاحازمبناللهعبدبينوجرت،النواحيتلكعلىالزبيرابنملكيستقرأنقبلمعاويةوابنه

،فائدق!جيربذ"يرهايتعلقلاإذإجمالابذكرهااكتفينا،وتفصيلهاذكرهايطولحروتمرثدبنعمرو

.المستعانوالله،بعضفيبعضهمبغاةوقتالفتنةحروبوهي

أبيه،بنزيادبنسلمخراسانأهلبايعيزيدبنمعاويةموتبعدالسنةهذهوفي:الواقديوقالأ

فخرج،واختلفوانكثواثم،مولودغلامألفمنأكثر-السنةتلكفي-باسمهسمواإنهمحتىوأحبوه

.()4(صفرةأبيبنالمهلبعليهموتركسلمعنهم

بنالحسينبثأرليأخذواالنخيلةوتواعدوا،بالكوفةصردبنسليمانعلىالشيعةملأاجتمعوفيها

منالعاشرفيبكربلاءالحسينمقتلبعدمنعازمينوعليهمجدينذلكفيزالواوما،طالبأبيبنعلي

عنهوتخلواخذلوهأتاهمفلما،إليهبعثهممنمنهمكانماعلىندمواوقد،وستينإحدىسنةالمحرم

)1(

)2(

)3(

)4(

عساكرابنتاريخ)123(العربأنسابجمهرة،وغيرها575(،048)5/الطبريتاريخ)223(المعارف

الإسلامتاريخ247()25/دمشقتاريخمختصر،وغيرها(201،124)4/التاريخفيالكامل(بهـأ/2)17/

.)926(المنفعةتعجيلهـ28()7/الثمينالعقد381()3/النبلاءأعلامسير86()3/

.387()صقريشنسبجمهرةفيوالخبر.خطأ،يقاتلون:المطبوعفي

،345)5/الطبريتاريخ(1181/)القضاةأخبار)238(المعارف)267(قريشنسب(571)5/سعدابنطبقات

فيالكامل46(أ)تالأمصارعلماءمشاهير293()4/الفريدالعقد)8/303(والتعديلالجرح575(،794

وغيرها.(4/421)التاريخ

تقريبا.صفحةقبلابتدائهإلىأشرناالذيب،أالنسختينمنالنقصينتهيهنا

.ب،أالنسختينفيتردولم،الفقرةبهذهالمطبوعانفرد
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وهو-صردبنسليماندارفيفاجتمعوا.أ(لمالوصلينفعلاحينبوصلفجادتأ0ينصروهولم

بنوالمسيب2(لمالصحابيصردبنسليمان:خمسةذلكفيالقائمينرؤوسوكان01جليلصحابي

والبناللهوعبد،الأزدينفيلبنسعدبناللهوعبد،عليأصحابكبارأحد-الفزاري3(نجبه

خطببعدكلهمفاجتمعوا.عنهاللهرضيعليأصحابمنوكلهم-البجليشدادبنورفاعة،التيمي

منيجتمعوأن،النخيلةوتواعدواوتعاقدوافتعاهدوا،عليهمصردبنسليمانتأميرعلىومواعظ

وأعدوهكثيراشيئاوأسلحتهمأموالهممنجمعواثم،وستينخمسسنةفيبهاذلكإلىلهميستجيب

لذلك.

العمربطول!ابتلينافقد،بعدأما:وقال!عليهوأثنىاللهفحمد،فيهمخطيبانجبةبنالمسيبوقامأ

،وراسلناهإليهكتبناأنبعد!ج!اللهرسول!بنتابننصرةفيكاذبينفوجدنااللهابتلاناوقد،الفتنوكثرة

وقراباتهوذريتهأولادهوقتلقتلهمنإلىبهوأتينا،وأخلفناه،فخذلناه،إياهنصرتنافيطمعافأتانا

ويلاجميعالنافالويل،بأموالناقويناهمولا،بألسنتناعنهمخذلناولا،بأيدينانصرناهمفما،الأخيار

أموالناوتذهبذلكدوننقتلأو،عليهوالممالئينقاتلهمنقتلأندونيبيدولايفترلاأبدامتصلا

ذلكمأنفسكمفاقتلوابارئكمإلىوتوبوا،واحدرجلقومةذلكفيقوموا!الناسأيها،ديارناوتخرب

السنةفيبالنخيلةيجتمعواأنإخوانهمجميعإلىكتبواثم.طويلاكلاماوذكر...بارئكمعندلكمخيو

.4(لمالآتية

ذلك،إلىيدعوهالمدائنعلىأميروهواليمانبنحذيفةبنسعدإلىصردبنسليمانوكتب

وتمالؤوا،والقبولبالاستجابةإليهفبادروا،المدائنأهلمنأطاعهمنسعدإليهودعا،لهفاستجاب

ففرح،بذلكصردبنسليمانإلىحذيفةبنسعدوكتب.المذكورالتاريخفيالنخيلةوتواعدوا،عليه

بنيزيدماتفلما.عليهتمالؤواالذيلأمرهموتنشطوا،ذلكعلىلهمالمدائنأهلبموافقةالكوفةأهل

يقيممنيبقولمضعفواقدالشامأهلأنواعتقدوا،الأمرفيطمعواقليلبعديزيدبنمعاويةوابنهمعاوية

:وقالذلكعنفنهاهم،الأجلقبلالنخيلةإلىيخرجواوأنالظهورفيسليمانفاستشاروا،أمرالهم

بهميشعرولاوالقوةالسلاحيعدونالباطنفيهمثم،فيهإخوانهمواعدواالذيالأجليأتيحتى،لا

الكوفةعلىزيادبناللهعبيدنائب-حريثبنعمروإلىالكوفةأهلجمهورعمدوحينئذ،الناسجمهور

فبايع،دحروجة:الملقبخلفبنأميةبنمسعودبنعامرعلىواصطلحوا،القصرمنفأخرجوه-

)1(

)2(

)3(

)4(

.ب،أفيليسحاصرتينبينما

.بمنسقطحاصرتينبينما

تحريف.وهو،نجية:كثيرةمواضعفيط،أفيووقع.وغيرهماكولاابنقيدهكذا

.ب،أالنسختينفيتردولمالفقرةبهذهالمطبوعانفرد



64.934سخةوفيااف

منبقينلثمانالجمعةيومكانفلما.الزبيرابننوابتأتيحتىالأموريسدفهو،الزبيربناللهلعبد

أحدهما،الزبيرابنجهةمنالكوفةإلىأميرانقدم-وستينأربعسنةأعني-السنةهذهمنرمضان

علىالتيمياللهعبيدبنطلحةبنمحمدبنإبراهيموالآخر،والثغرالحربعلىالخطمييزيدبناللهعبد

وهو-عبيدأبيبنالمختارالشهرهذامنللنصفواحدةبجمعةقبلهماقدمكانوقد.والأموالالخراج

وهم،زائداتعظيماوعظموهصردبنسليمانعلىالتفتقدالشيعةفوجد-الكذابالثقفيالمختار

بنمحمدالمهديإمامةإلى-الباطنفي-دعابالكوفةعندهمالمختاراستقرفلما.للحربمعدون

وفارقوا،الشيعةمنكثيرذلكعلىفاتبعه-المهديولقبه،الحنفيةبنمحمدوهو-طالبأبيبنعلي

علىالخروجيريدونصردبنسليمانمعمنهمالجمهور:فرقتينالشيعةوصارت،صردبنسليمان

بنمحمدإمامةإلىللدعوةالخروجيريدونالمختارمعأخرىوفرقة،الحسينبثأرليأخذواالناس

وليتوصلوا،بهالناسعلىليروجواعليهيتقولونوإنما،ورضاهالحنفيةابنأمرغيرعنوذلك،الحنفية

.الفاسدةأغراضهمإلى

علىالشيعةفرقتاعليهتمالأبما-الزبيرابننائب-الخطمييزيدبناللهعبدإلىالصافيةالعينوجاءت

ويحتاط،إليهميبادربأنأشارمنعليهوأشار،يريدونماإلىوالدعوةالناسعلىالخروجمناختلافهما

فيخطيبافقام.والفتنةالشرإرادةمنعليهمجمعونهمعمافيقمعهموالمقاتلةالشرطويبعث،عليهم

الأخذيريدمنمنهموأن،الأمرمنعليهأجمعواوما،القومهؤلاءعنبلغهماخطبتهفيوذكر،الناس

اللهفرحمه،قتلهوكرهبقتلهأصيبلممنواللهوأني،قتلهممنلستأننيعلمواولقد،الحسينبثأر

الحسينبثأرالأخذيريدونهؤلاءكانوإن،بالشريبدأنيأنقبللأحدأتعرضلاوإني،قاتلهولعن

يخرجواولا،بالثأرمنهفليأخذوا،أهلهوخيارالحسينقتلالذيهوفإنه،زيادابنإلىفليعمدوا

واستئصالهم.حتفهمفيهفيكونبلدهمأهلعلىبسلاحهم

هذاكلامأنفسكممنيغربمملا!الناسأيها:فقالالاخرالأميرطلحةبنمحمدبنإبراهيمفقام

بالولد،الوالدولنأخذن،عليناالخروجيريدونقوماأنأنفسنامناستيقناقد-والله-إنا،المداهن

للطاعة.ويذلواللحقيدينواحتى،عرافتهفيبماوالعريف،بالحميموالحميم،بالوالدوالولد

بسيفكأتهددناالناكثينبنيا:فقالكلامهعليهفقطع،الفزارينجبةبنالمسيبإليهفوثب

نألنرحووانا،وحدكألاكقتلناوقدلغضناعلىنلومكلاواللهانا،ذلكمنأذلواللهأنت؟()1و:. ء...ءوعسمك

القصر.هذامنتخرجأنقبلبهمانلحقك

فتنةوجرت،العمالمنجماعةطلحةبنمحمدبنإبراهيمأصحابمننجبةبنالمسيبوساعد

الظلم.:"الغشم"(1)
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الأميرينبينيوقعواأنوحاولوا،المنبرعنالخطمييزيدبناللهعبدفنزل،المسجدفيكبيروشر

أنفسهمفيكانماوأظهروا،بالسلاحصردبنسليمانأصحابالشيعةظهرتثم،ذلكلهميتفقفلم

أمرهممنوكان،الجزيرةنحوفقصدواصردبنسليمانمعوركبوا،الناسعلىالخروجمن

.سنذكرهما

وهوالحسينطعنيوممنالشيعةإلىبغيضاكانقدفإنهالكذابالثقفيعبيدأبيبنالمختاروأما

بأن-المدائننائبوهو-عمهعلىالمختارفأشار،المدائنإلىفلجأ،العراقبأهلالشامإلىذاهب

ذلك،منالمختارعمفامتنع،البيضاءاليدعندهبذلكفيتخذمعاويةإلىويبعثهالحسينعلىيقبض

يومئذالمختاركانزيادابنوقتلهكانماعقيلبنمسلمأمرمنكانفلما،ذلكبسببالشيعةفأبغضته

عينهوضرب،يديهبينفأحضره،بثأرهولاخذنمسلمبنصرةلأقومن:يقولأنهزيادابنفبلغ،بالكوفة

تحتوكانت،عليهوجزعتبكتسجنهأختهبلغفلما،بسجنهوأمر،فشترهابيدهكانبقضيب

منالمختارإخراجفيعندهيشفعمعاويةبنيزيدإلىعمرابنفكتب،الخطاببنعمربناللهعبد

منعبيدأبيبنالمختارتخرجالكتابهذاعلىوقوفكساعةأن:زيادابنإلىيزيدفبعث،السجن

ضربتبالكوفةأيامثلاثةبعدوجدتكإن:لهوقالفأخرجه،ذلكغيرزيادابنيمكنفلم،السجن

بالحسينولأقتلن،زيادبناللهعبيدأنامللأقطعنوالله:يقولوهوالحجازإلىالمختارفخرج.عنقك

بنالمختاربايعهبمكةالزبيربناللهعبدأمراستفحلفلما.زكريابنيحيىبدمقتلمنعددعلىعليابن

دونالمختارقاتلالشامأهلمعنميربنالحصينحاصرهولما،عندهالأمراءكبارمنوكان،عبيدأبي

بعضفيالزبيرابنعلىنقمالعراقأهلواضطرابمعاويةبنيزيدموتبلغهفلما،القتالأشدالزبيرابن

فجعل،للصلاةيتهيؤونوالناسالجمعةيومفيفدخلهاالكوفةوقصد،الحجازمنوخرج،الأمر

ساريةإلىفصلىالمسجدودخل.بالأعداءوالظفربالنصرأبشروا:وقالسلمإلاالناسمنبملأيمرلا

الناسعليهفسلم،انصرفثم،العصرصليتحتىالصلاةبعدمنصلىثم،الصلاةأقيصتحتىهنالك

لأهلالانتصارويظهر،الحنفتةبنمحمدالمهديإمامةإلىيدعووجعل،وعظموهوعليهإليهوأقبلوا

الذينللناسويقول،ثأرهمويستوفي،منارهمويظهر،شعارهميقيمأنبصددإلاجاءماوأنه،البيت

يخذلهمفجعل-سليمانمعالخروجإلىيبادرواأنخشيوقد-الشيعةمنصردبنسليمانعلىاجتمعوا

الرضي،ووصي،الفضلومعدن،الأمروليقبلمنجئتكمقدإني:لهمويقولإليهويستميلهم

صرد-بنسليمانوأن،النعماءوتمام،الأعداءوقتل،الغطاءوكشف،الشفاءفيهبأمرالمهديوالإمام

علملهولا،للأمورتجربةبذيليس،بالوشن!)1(،الغشممنغشمةهوإنما-وإياهاللهيرحمنا

بينقدوأمر،ليمثلمثلعلىأعملإنماوإني،ويقتلكمنفسهفيقتليخرجكمأنيريدإنما،بالحروب

لقربة.ا:"لشنا"(1)
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أبشرواثم،أمريوأطيعوامنيفاسمعوا،صدوركموشفاء،عدوكموقتل،وليكمعزفيه،لي

منهمالجمهورولكن،الشيعةمنكثيرخلقعليهفالتف.كفيلوتحبونتأملونمابكللكمفإنيوتباشروا

بنوشبثوقاصأبيبنسعدبنعمرقالطالنخيلةإلىسليمانمعخرجوافلما،صردبنسليمانمع

.صردبنسليمانمنعليكمأشدعبيدأبيبنالمختارإن:الكوفةنائبزيادبناللهلعبدوغيرهماربعي

،مدةبهفأقام-قيدبغير:وقيل-مقيداالسجنإلىبهفذهبفأخذ،بدارهفأحاطوا،الشرطإلىفبعث

فيه.ومرض

نعودهالأزديمسلمبنحميدمعإليهدخلت:قالطأنهعيسىأبيبنيحيىفحدثني:مخنفأبوقالط

والملائكة،والقفاروالمهامه)1(،والأشجاروالنخيل،البحاروربأما:يقولطفسمعته،ونتعاهده

،الأنصارمنجموعفي،بتارومهند،خطارلدن)2(بكلجباركللأقتلن،الأخياروالمصلين،الأبرار

وشفيت،المسلمينصدعورأبت،الدينعمودأقمتإذاحتى،أشراربعزلطولا،أغمار)3(بميلليسوا

دنا.إذابالموتأحفلولم،الدنيازوالطعلىأبكلم،النبئينأولادثأروأدركت،المؤمنينصدورغليل

.خرجحتىالقولطهذاعلينايرددالسجنفيوهوأتيناهكلماوكان:قالط

الزبيرابنأيامفيوبنائهاالكعبةهدمذكر

منبهرميتمماجدارهامالطلأنهوذلك،الكعبةالزبيرابنهدمالسنةهذهوفي:جريرابنقالط

وراءمنويصلونيطوفونالناسوكان،إبراهيمأساسإلىوصلحتىالجدارفهدم،المنجنيقحجارة

وثيابحليمنالكعبةفيكانماوادخر،حريرمنسرقةفيتابوتفيالأسودالحجروجعل،ذلك

منعليهيبنيهاأنيريد!ي!اللهرسولطكانماعلى(بناءه!هالزبيرابنأعادحتى)4(الخزانعندوطيب

مأعائشةعنطرقمنوالسننالمسانيدمنوغيرهما"الصحيحين"فيثبتكماوذلك.الشكل

فإن،الحجرفيهاولأدخلتالكعبةلنقضتبكفرقومكحدثانلولا":قالط!اللهرسولطأن:المؤمنين

منويخرجونأحدهمامنالناسيدخلغربياوباباشرقيابابالهاولجعلت،النفقةبهمقصرتقومك

.")6(شاؤوامنويمنعواشاؤوامنليدخلوابابهارفعواقومكفإنبالأرضبابهاولألصقت،الآخر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.البعيدةالمفازةوهي،مهمهةجمع:"المهامه"

شديد.اهتزازذو:خطاررمح:اللسانوفي.الرمح:"اللدن"

.الأموريجربلمالذيالغرالجاهلوهو،غمرجمع:"والأغمار".الجبانوهو،أميلجمع:"الميل"

البيت.خزانةفيالحجبة:"الخزان"

.582()5/تاريخه.جريرابنكلامينتهيهنا

الكعبة-نقضباب:الحجفي)1333(ومسلم،وبنيانهامكةفضلباب:الحجفي()1584البخاريأخرجه
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.خيرااللهفجزاه!اللهرسولعنالمؤمنينأمعائشةخالتهبهأخبرتهكماذلكعلىالزبيرابنفبناها

الحجروأخرجالشماليالحائطهدم-سيأتيكما-وسبعينثلاثسنةفييوسفبنالحجاجغلبهلماثم

وسد)1(،البابفارتفع،فيهافرصهاالكعبةجوففيهدمهاالتيالحجارةوأدخل،أولاكانكما

الحديث،بلغهيكنولم،ذلكفيلهمروانبنالملكعبدبأمروذلك،الانإلىآثارهوتلك،الغربي

ذلك.منتولىوماتركناهأناوددنا:قالالحديثبلغهفلما

فيأنسبنمالكالإمامواستشار،الزبيرابنبناهاماعلىيعيدهاأنالمنصورابنالمهديهموقد

رأييرىفهذا-آرائهمبحسببنائهافييتلاعبون:يعني-لعبةالخلفاءيتخذهاأنأكرهإني:فقال،ذلك

أعلم.والله.اخررأيايرىوهذا،مروانبنالملكعبدرأييرىوهذا،الزبيرابن

أخوهالمدينةعلىعاملهوكان.الزبيربناللهعبدالسنةهذهفيبالناسوحج:جريرابنقال

نأشريحوامتنع،)3(نمرانبنسعيدقضائهاوعلى،الخطمييزيدبناللهعبدالكوفةوعلى،)3"عبيدة

بنهشامقضائهاوعلى،التيميمعمربن()4(اللهعبيدبنأعمرالبصرةوعلى،الفتنةزمنفييحكم

.خازمبناللهعبدخراسانوعلى،هبيرة

الحكم،بنلمروانالشامملكاستقروقد.قدمناكماراهطمرجوقعةالسنةهذهأواخرفيوكان

الوقعة.فيلهوقتلهقيسبنبالضحاكظفرهبعدوذلك

وهو،الزبيرابنجهةمنالذينائبهامنوأخذها،المصريةالديارمرواندخلفيهاإن:وقيل

أعلم.والله،وأعمالهاومصرالشامعلىمروانيدواستقرت،)5(جحدمبنالرحمنعبد

بنجابرعليهفأشار،هدمهافيالناسشاورالبيتهدمالزبيرابنأرادلما:الواقديوقالا

تهدمتزالفلا،يهدمهامنبعدكيأتيأنأخشى:عباسابنوقال،بذلكعميربناللهوعبيد،اللهعبد

وأحجارا،عليهالناسأسلمبيتأوتدع)منهاوهئماتصلحأنأرىولكن،بحرمتهاالناسيتهاونحتى

ببيتفكيف،يجددهحتىرضيماأحدكمبيتاحترقلو:الزبيرابنفقال.عليهاع!يماللهرسولبحث

)1(

)2(

)3(

-214)5/:والنسائي،الكعبةبناءفيجاءماباب:الحجفي364(،)1/363الموطأفيومالك،وبنائها

الكعبة.كسرفيجاءماباب:الحجفي)875(والترمذي،الكعبةبناءباب:الحجفي2(16

وسه.:إلىالمطبوعفيتحرفت

الله.عبيد:ط،أفيووقع.الطبريتاريخفيومثلهم،بفيكذا

.793()2/لوكيعالقضاةأخبارمنوأيضا.الطبريتاريخمنوالمثبت،خطأالمرزبانبنسعيد:الأصولفي

الله.عبدبن:ب،أفيووقع،المطبوعمنسقطحاصرتينبينما

.جحدر:المطبوعفيووقعت.الأثيروابنالطبريوتاريخب،أفيوردتكذا
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منالزكنبنقضفبدأ،الرابعاليومفيغداثم،أيامثلاثةاللهاستخارالزبيرابنإنثم!()1(ربكم

خمسينالزبيرابنفدعا،اليدكأصابعمشبكابالحجرأصلاوجدواالأساسإلىوصلوافلما،الأساس

علىفتركه،مكةارتجتالمشبكةالأحجارتلكفيالمعاولضربوافلما،يحفرواأنفأمرهمرجلا

يخرجوباب،منهيدخلباب:بالأرضموضوعينبابينللكعبةوجعل،البناءعليهأسس!ثم،حاله

،أذرععشرةالكعبةوسعفيوزاد،تصدعقدكانلأنهبفضةوشده،بيدهالأسودالحجرووضع،منه

وسعى،وصلىبالبيتوطاف،عائشةمسجدمناعتمرثم،بالديباجوسترهابالمسكجدرانهاولطخ

أسفلهاإلىأعلاهامنوهتقدالكعبةوكانت.الدماءمنحولهاكانوماالزبالةمنالكعبةحولماوأزال

وكان.الكعبةحولكانتالتيالنارمنالأسودالحجروانصدع،الركنواسود،المنجنيقحجارةمن

.،)2(أعلموالله،ذكرهالمتقدمعائشةحديثمنالصحيحينفيثبتمالهاالزبيرابنتجديدسبب

وستيرخمللعسنةكبن5ث!

ممنالحسينبثأرالأخذيطلبونكلهم،ألفأعشرسبعةمننحوصردبنسليمانإلىاجتمعفيها

فأرسل،قثتهمسليمانتعجبفلم،قليلاكانواالنخيلةإلىالناسخرجلما:الواقديقالأ

المسجدبلغحتىينادييزلفلم،الحسينثاراتيا:صوتهبأعلىالكوفةفيفنادىمنقذبنحكيم

وأألفاعشرينمنقريبافكانواالكوفةأشرافوخرج،النخيلةإلىفخرجوا،الناسفسمع،الأعظم

،الافأربعةسوىمنهممعهيصفلمبهمالمسيرعلىعزمفلما-صردبنسليمانديوانفي-يزيدون

دلهنفسهوباعالنيةأخرجتهمنإلامعكيقاتلولا،الكارهينفعكلاإنه:لسليماننجبةبنالمسيبفقال

فيسليمانفقام.عليهمباللهواستعن،عدوكجهادفيلأمركوامض،أحداتنتظرنفلا،وجلعز

كانومن،منهونحنمنافذلكالاخرةوثواباللهلوجهخرجكانمن!الناسأيهايا:وقالأصحابه

فقيل.طلبنالهاولا،خرجناللدنياما:معهالباقونفقال.يصحبناولامنافليسللدنيامعناخروجه

:سليمانفقال؟!وغيرهسعدبنعمرمثلكلهمبالكوفةعندناوقتلتهبالشامالحسينقتلةإلىأنسير:له

ولو،بالكوفةأعدائهإلىعدنامنهفرغنافإذا،فعلمابهوفعلإليهالجيشجهزالذيهوزيادابنإن

وأأخاهقتلقد،أباهقتلقدرجلايرىأنمنكمالرجلعدمما-مصركمأهلوهم-أولاقاتلتموهم

صدقت.:فقالوا.المرادلكمحصلزيادابنالفاسقمنفرغتمفإذا،التخاذلفيقع،حميمه

فقط.أمنوهو،المطبوعفيليسالقوسينهذينبينما(1)

.بالنسخةمنسقطتبرمتهاالفقرةهذه)2(
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.(()1الأولربيعمنمضينلخمسالجمعةعشيةفساروا،تعالىاللهاسمعلىسيروا:فيهمفنادى

معناوإنما،شيءيطلبممامعنافليسوزبرجدهاذهبهاللدنيامنكمخرجكانمن:خطبتهفيوقال

والطاعةالسمعإلىفأجابوه.عدونانلقىحتىيكفيناوزاد،أكفنافيورماح،عواتقناعلىسيوف

الشاممنأقبلقدهووهاالسيفإلالهفليسأولاالفاسقزيادبابنعليكم:لهموقال.هذهوالحالة

.الرأيهذاعلىمعهالناسفصمم.العراققاصدا

إلى-الزبيرابنجهةمنالكوفةأمراء-محمدبنوإبراهيميزيدبناللهعبدبعثذلكعلىأزمعوافلما

معهميبعثواأنيريدونوأنهم،زيادابنعلىواحدةأيديناتكونأننحبإنا:لهيقولانصردبنسليمان

بنسليمانفتهيأ.عليهيقدمواحتىينتظرهمأنالبريدإليهوبعثوا،لهقصدواقدهمماعلىليقويهمجيشا

يزيدبناللهعبدوأقبل،بهمحدقةوالجيوشأبهتهفيوجلس،الأمراءرؤوسفيعليهلقدومهمصرد

وكان-فيهميطمعوالئلاالحسينقتلةغيرمنالكوفةأهلأشراففيطلحةبن()2(محمدبنأوإبراهيم

علىخوفايزيدبناللهعبدعندقصرالإمارةفيإلايبيتلاكلهاالأيامهذهفيوقاصأبيبنسعدبنعمر

واحدةأيديهمتكونحتىيذهبواألا:عليهوأشارالهقالاصردبنسليمانعندالأميراناجتمعفلما-نفسه

ابنعنيحاجفونوهمغفيروجمكثيرجمعالشامأهلفإن،جيشامعهمويجهزوا،زيادابنقتالعلى

فانصرف.فيهنتأخرولاعنهنرجعفلالأمرخرجناقدإنا:وقالقولهماقبولمنسليمانفامتنع،زياد

لا.الكوفةإلىراجعينالأميران

المدائن،وأهلالبصرةأهلمنواعدوهمقدكانواالذينأصحابهموأصحابهصردبنسليمانوانتظر

خرجوالماالذهابعلىوحرضهمخطيباأصحابهفيسليمانفقام،منهمواحدولاعليهميقدموافلم

يومالنخيلةمنوأصحابهسليمانفخرج.سراعاللحقوكمبخروجكمإخوانكمسمعقدلو:وقال،له

نحوإلىمرحلةيتقدمونمامراحلبهمفسار،وستينخمسسنةالأولربيعمنمضينلخمسالجمعة

واحد،رجلصيحةصاحواالحسينبقبرمروافلما،معهالذينالناسمنطائفةعنهتخلفإلاالشام

ويترضون،لهويستغفرون،عليهيترحمونيومأوظلوا،ويدعونيصلونليلةعندهوباتوا،وتباكوا

.شهداءمعهماتو!كانوالوأنويتمنون،عنه

منوأنصرلهأنفعلكانالمنزلةتلكإلىالحسينوصولقبلوالاجتماعالعزمهذاكانلو:قلت

سنين.أربعبعدلنصرتهوأصحابهسليماناجتماع

حينصردبنسليمانخطبهموقد:نصهماب،آالنسختينفيعنهابدلأوردوقد.فقطالمطبوعمنالفقرةهذه()1

ذلك.فيالجهادعلىفحرضهم،بالنخيلةالسنةهذهمنالأولربيعفيالكوفةمنخرجوا

.المطبوعمنسقط)2(
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حتى،لهويستغفرعليهفيترحمالقبريأتيحتىمنهمأحد)1(يريملاجعلالانصرافأرادواولما

.الأسودالحجرعندازدحامهممنأشديزدحمونجعلوا

إليهفبعث،الحارثبنزفرمنهمتحصنبقرقيسيا)2(اجتازوافلما،الشامقاصدينسارواثم

فأمر،يومبعضأويوماعندكمنقيمإنمافإنا،سوقاإلينافأخرج،لقتالكمنأتلمإنا:صردبنسليمان

درهم.وألفبفرس-نجبةبنالمسيبوهو-إليهللرسولوأمر،إليهمالسوقيخرجأنالحارثبنزفر

الأمراءورؤوسصردبنسليمانإلىالحارثبنزفروبعث،فنعمالفرسوأما،فلاالمالأما:فقال

معوسارفشيعهمالحارثبنزفرخرجثم،كثيراوعلفاوطعاماجزوراعشرينواحدكلإلىمعهالذين

بنحصينمعكثيراوعدداكثيفاجيشاجهزواقدالشامأهلأنبلغنيقدإنه:لهوقالصردبنسليمان

بنوجبلة،الغنويالمخارقبنوربيعة،الباهليمحرزبنوأدهم،الكلاعذيبنوشرحبيل،نمير

.المؤمنونفليتوكلاللهوعلى،توكلنااللهعلى:صردبنسليمانفقال.الخثعمياللهعبد

نأفأبوا.عليهمعهمكانأحدجاءهمفإن،بابهاعنديكونواأومدينتهيدخلواأنزفرعليهمعرضثم

عينإلىفبادروهمذلكأبيتمفإذا:قال.فامتنعناذلكمثلبلدناأهلعليناعرضقد:وقالوايقبلوا

ثم.منهآمنونفأنتموبينكمبينناوما،ظهوركمخلفوالسباقوالأسواقوالمدينةالماءفيكون،الوردة

فيحيطونعددامنكمأكثرفإنهمفضاءفيتقاتلوهمولا:فقالاالقتالحالفييعتمدونهبماعليهمأشار

فأثنى.،)3(فاحذروهمكراديسومعهم،وفرسانرجالذوووالقومرجالامعكمأرىلافإني،بكم

لم.عنهمرجعثم.خيراوالناسصردبنسليمانعليه

وصولقبل(خمساأهنالكوأقام،غربيهافنزل،الوردةعينإلىفبدر،صردبنسليمانوسار

.واطمأنواوأصحابهسليمانواستراح،إليهأعدائه

وردةعينوقعة

الدنيا،فيوزهدهم،الآخرةفيفرغبهم،أصحابهسليمانخطبإليهمالشامأهلقدوماقتربفلما

بنسعدبناللهفعبدقتلفإن،نجبةبنالمسيب:عليكمفالأميرقتلتإن:وقال،الجهادعلىوحثهم

فينجبةبنالمسيبيديهبينبعثثم،شدادبنفرفاعةقتلفإن،والبناللهفعبدقتلفإن،نفيل

)2(

)3(

.يبرخلا:"يريملا"

.الفر.اتفيالخابورمصبوعندها،مالكرحبةقربالخابورنهرعلىبلد:"قرقيسيا"

فقط.المطبوعمنحاصرتينبينما
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جماعةمنهمفقتلوا،)2(غارونوهمالكلاعذيبنشرحبيلجيشعلىفأغاروا،فارس)1(أربعمئة

نمير،بنالحصينيديهبينفأرسل،زيادبناللهعبيدإلىالخبروأتى.نعماواستاقوا،آخرينوجرحوا

بنوحصين،الأولىجمادىمنبقينلثمانالأربعاءيومفيفتواقفوا،وجيشهصردبنسليمانفصبح

إلىسليمانأصحابالشاميونفدعا،لصاحبهالفريقينمنكلتهيأوقد،ألفاعشراثنيفيقائمنمير

زيادبناللهعبيدإليهميسلمواأنإلىالشاميينسليمانأصحابودعا،الحكمبنمروانطاعةفيالدخول

يومهمعامةشديداقتالافاقتتلوا،منهطلبماإلىيجيبأنالفريقينمنكلوامتنع.الحسينعنفيقتلوه

فيالشاميينإلىوصلوقدالكلاعذيابنأصبحأصبحوافلما.للعراقيينفيهالدائرةوكانت،الليلإلى

مثلهوالمردالشيبيرلمقتالااليومهذافيالناسفاقتتل،زيادابنوشتمهأنبهوقد،فارس)3(آلافثمانية

إلىوصلالثالثاليومفيالناسأصبحفلما،الليلإلىالصلواتأوقاتإلابينهميحجزلا،قط

ارتفاعحينإلىشديداقتالأفاقتتلوا-الجمعةيومفيوذلك-آلافعشرةفيمحرزبنأدهمالشاميين

الناسصردبنسليمانفخطب،جانبكلمنبهموأحاطواالعراقبأهلالشامأهلاستدارثم،الضحى

سيفهجفنوكسرأصردبنسليمانترجلثم،جداعظيماقتالاالناسفاقتتل،الجهادعلىوحرضهم

ناسمعهفترجل.إليفليأتبعهدهوالوفاءذنبهمنوالتوبةالجنةإلىالرواحأرادمن!اللهعباديا:ونادى

مقتلةالشامأهلمنوقتلوا،القوموسطفيصارواحتىوحملوا،سيوفهمجفونوكسروا،كثيرون

بسهمالحصينبنيزيدرماه،)4(العراقيينأميرصردبنسليمانوقتل،الدماءفيخاضواحتىعظيمة

بنالمسيبالرايةفأخذ.الكعبةوربفزت:يقولوهووقعثموثبثم،وقعثموثبثم،فوقع

:يقولوهوشديداقتالابهافقاتل،نجبة

والترائباللباتواضحةالذوائبميالةعلمتقد

مواثب)5(لبدةذيمنأشجعوالتغالبالروعغداةأني

)7(الجانبمخوفأقرافي)6(قصاع

فأخذ.اللهرحمهمصحبهالموقفذلكفيولحق،نحبهنجبةابنفقضى،شديداقتالاقاتلثم

خمسمئة.:المطبوعفيووقع،(695)5/الطبريتاريخفيمثله(1)

.عارون:إلىالمطبوعفيتحرفتوقد.غافلون:"غارون"2()

خطأ.وهو.ألفعشرثمانية:المطبوعفيووقع،(895)5/الطبريتاريخفيمثله)3(

.بمنسقطحاصرتينبينما)4(

الأسد.:"اللبدةذو"(5)

وحقرته.صغرته:قصعاالرجلقصعت:اللسانفي)6(

.(201)3/الذهبومروج(006)5/الطبريتاريخفيالأبيات)7(
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منمنهم،إخوتياللهرحم:يقولوهواأيضاشديداقتالافقاتل،نفيلبنسعدبناللهعبدالراية

العراقأهلعلىالمخارقبنربيعةحيمئذوحمل.()1(تبديلابدلواوما،ينتظرمنومنهم،نحبهقضى

بناللهعبدعلىربيعةأخيابنفحمل،اتحداثم،نفيلبنسعدبناللهوعبدهووتبارز،منكرةحملة

:يقولوجعلالجهادعلىالناسفحرض،والبناللهعبدالرايةفأخذ،عمهاحتملثم،فقتلهسعد

الفقهاءمنوكان-قتلثم،حولهكانمنففرقبالناسوحمل-العصربعدوذلك-الجنةإلىالرواح

فانحاز،شدادبنرفاعةالرايةفأخذ،ساعتئذالشاميينحربأميرالباهليمحرزبنأدهمقتله-المفتين

،بلادهإلىراجعامعهبقيبمنرفاعةوانشمر،رحالهمإلىالشاميونورجع،الظلامدخلوقدبالناس

أحدأولاطلباوراءهميبعثوافلم،بلادهمإلىراجعينكرواقدالعراقيونإذاالشاميونأصبحفلما

والعلفالطعامالحارثبنزفرإليهمفبعثقزقيسيا،علىومرالخابور،معهبمنرفاعةأفقطع

بنحذيفةبنسعدإذاهيتإلىوصلوافلما()2(ارتحلواثم،استراحواحتىثلاثافأقامواوالأطباء،

وماأمرهممنكانبماأخبروهفلما،نصرتهمإلىقاصدينالمدائنأهلمنأطاعهبمنأقبلقداليمان

وانصرف،إخوانهمعلىوتباكوا،لهمواستغفروا،عليهمترحمواأصحابهمإليهونعوا،بهمحل

بنالمختاروإذا،غفيروجمكثيرخلقمنهمقتلوقدإليهاالكوفةأهلراجعةورجع،إليهاالمدائنأهل

منهم،قتلفيمنيعزيهشدادبنرفاعةإلىفكتببعد،منهيخرجلمالسجنفيهوكماعبيدأبي

اللهأعظمبالذينمرحبا:ويقولاالثوابوجزيلالشهادةمننالوابماويغبطهم،عليهمويترحم

وماالدنيامنأعظمفيهالهاللهثوابكانإلاخطوةأحدمنهمخطاماوالله،عنهمورضيأجورهم

والصالحين،والشهداءالنبيينأرواحفيروحهوجعلاللهوتوفاهعليهماقضىقدسليمانوإن،فيها

وأنا،وأبشرواواستعدوافأعدوا،اللهشاءإنوالمفسدينالجبارينقاتل،المأمونالأميرفأنا:وبعد

()3(.المعنىهذافيكثيراكلامأوذكر...البيتأهلبدماءوالطلبرسولهوسنةاللهكتابإلىأدعوكم

كانقدفإنه،الشياطينمنإليهيأتيكانالذي)4(رييهعنبهلاكهمالناسأخبرقدومهمقبلكانوقد

مسيلمة.إلىمسيلمةشيطانيوحيكانمماقريبأإليهفيوحي،شيطانإليهيأتي

الله.رحمهمالتوابينبجيشيسمىوأصحابهصردبنسليمانجيشوكان

عنوروى.عابدأنبيلاجليلأصحابئا()5(-الكوفيمطرفأبو-الخزاعيأصردبنسليمانكانوقد

.ط،بفيليسحاصرتينبينما()1

.بالنسخةمنسقطوكلاهماوالجراحالقتلمنمنهملقوالما:المطبوعفيومكانه.فقطأمنحاصرتينبينما)2(

مخنف.أبيروايةمن6(60)5/الطبريتاريخفيونحوه،فقطالمطبوعمنحاصرتينبينما)3(

.(رأي)اللسان-الجنمنالإنسانيعتادما:"والرلي"،ربه:إلىالمطبوعفيتحرفت(4)

.493()3/النبلاءأعلامسيرفيمصادرهاوأهموترجمته.فقطأمنحاصرتينبينما()5
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الشيعةيجتمعكانمنأحدوكان.صفينعليمعوشهد.وغيرهما"الصحيحين"فيأحاديث!ي!النبي

بعدبكربلاءوقتلقدمهافلما،العراقإلىبالقدومكتبفيمنالحسينإلىوكتب،الحسينلبيعةدارهفي

فعلواماعلىفندموا،بيتهوأهلهوقتلحتىخذلوهوأنهمقدومهفيسببأكانواأنهمهؤلاءورأىذلك

:صردبنسليمانأميرهموسموا،التوابينجيش:جيشهموسمواالجيشهذافياجتمعواثم،معه

سنة:وقيل،وستينخمسسنةوردةبعينالوقعةهذهفي-عنهاللهرضي-سليمانفقتل،التوابينأمير

الله.رحمهسنةوتسعينثلاثأقتليومعمرهوكان.أصحوالأول،وستينسبع

فتحوشهد،العراقمنالوليدبنخالدمعقدمفإنهالفزاريربيعةبننجبةبنالمسيبوأماأ

بدميطلبونخرجواالذينالكبارأحدوكان.وغيرهاصفينعليمعوشهدالعراقإلىعادثم،دمشق

الوقعة.بعدالحكمبنمروانإلىصردبنسليمانورأسرأسهوحملا)1(عنهاللهرضيالحسين

وأعلمهمالناسفخطب،عدوهممنبهوأظفرهمعليهمالثهفتحبمامروانإلىالشاميينأمراءوكتب

صردبنسليمانالضلالرؤوساللهأهلك:قالوقدأالعراقأهلمنقتلومنالجنودأمرمنكانبما

.()2(بدمشقالرؤوسوعلق.وأصحابه

وأخذ،العزيزعبدبعدهمنثمالملكعبدولديهإلىبعدهمنبالأمرعهدقدالحكمبنمروانوكان

.وغيرهجرير)3(ابنقاله.السنةهذهفيذلكعلىالأمراءبيعة

نائبهايدمنفأخذاها،المصريةالديارإلىالأشدقسعيدبنوعمروالحكمبنمرواندخلوفيها

فخرج،قصدهامروانأنذلكسببوكان،جحدمبنالرحمنعبدوهو،الزبيربناللهلعبدكانالذي

منالجيشمنبطائفةسعيدبنعمرووخلص،بهفاشتغل،ليقاتلهمروانفقابله،جحدمابننائبهاإليه

مصرإلىمروانودخل،الرحمنعبدوهرب،فملكهامصرفدخلجحدمبنالرحمنعبدوراء

العزيز.عبدولدهعليهاوجعل،فتملكها

فتلقاه،سعيدبنعمرومروانإليهفبعث،الشاملهليفتحمصعباأخاهالزبيرابنبعثوفيها

ومصرالشامملكواستقر.بشيءيظفرولمراجعاوكرالزبيربنمصعبمنهفهرب،فلسطينإلى

.لمروان

فيوخرجخندقاالبلدعلىجحدمبنالرحمنعبدفخندق،مصرحاصرمروانإن:الواقديوقالأ

فقط.أمنحاصرتينبينما()1

فقط.طمنحاصرتينبينما)2(

.61(0)5/تاريخهفي)3(
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فيالقتلواستمر،التراويحيومذلكويسمى،ويستريحونالقتاليتناوبونوكانوا،قتالهإلىمصرأهل

أحدالكلاعيكربمعديبنيزيدبناللهعبديومئذوقتل،كثيرخلقمنهمفقتل،البلدأهلخواص

ذلك،إلىمروانفأجابه،وأهلهبمالهمكةإلىيخرجأنعلىمروانالرحمنعبدصالحثم.الأشراف

وضرب،عليهموالبكاءموتاهمدفنفيوأخذوا،الناسوتفرق،بيدهأمانكتابمصرأهلإلىوكتب

عثمانقتلةمنوكان-اللخميحملةبنالأكيدرعنقوضرب،مبايعتهعنتخلفوارجلأثمانينعنقمروان

بجنازته،يخرجواأنقدروافما،العاصبنعمروبناللهعبدتوفييومالآخرجمادىنصففيوذلك-

وترك،العزيزعبدولدهعليهااستعملثم،شهرابهاوأقام،مصرعلىمروانواستولى.دارهفيفدفنوه

إلىورجعالأكابر،إلىبالإحسانوأوصاه،لهوزيرانصيربنوموسى،مروانبنبشرأخاهعنده

()1(.الشام

أمرهمنوكان،المدينةلهليأخذالقيني)2(دلجةبنحبيشمعأحدهما:جيشينمروانجهزوفيها

الطريقببعضكانوافلما،الزبيرابننوابمنلينتزعهالعراقإلىزيادبناللهعبيدمعوالآخر،سنذكرهما

إلىذاهباالشاميينجيشواستمر.ذكرهتقدمماأمرهممنوكان،صردبنسليمانمعالتوابينجيشلقوا

الحكم.بنمروانموتبلغهمبالجزيرةكانوافلما،العراق

معاويةبنيزيدامرأةخالدبأمتزوجأنهموتهسببوكان.السنةهذهمنرمضانشهرفيوفاتهوكانت

أعينفيخالدأابنهاليصغرإياهابتزويجهمروانأرادوإنما-ربيعةبنعتبةبنهاشمبنتهاشمأموهي-

فيماأمرهليصغرأمهفتزوج،معاويةأخيهبعديملكوهأنالناسمنكثيرنفوسفيكانقدفإنه،الناس

لهقالجلسفلما،جلسائهعندفيهيتكلممروانجعلإذمروانعندإلىداخليومذاتهوفبينما.بينهم

ذلكاكتم:فقالت،لهقالبمافأخبرها،أمهإلىخالدفذهب.الالستالرطبةبنيا:بهخاطبهفيما

فقالت؟بسوءعندكخالدذكرنيهل:لهاقالمروانعليهادخلفلما.بذلكأعلمتنيأنكتعلمهولا

إلىعمدتالنومأخذهفلما،عندهارقدمروانإنثم!؟ويعظمكيحبكوهولكيقولعساهوماذا:له

شهرثالثفيذلكوكان.غماماتحتىوجواريهاهيعليهاوتحاملت،وجههعلىفوضعتهاوسادة

سنة.وثمانونإحدى:وقيل،سنةوستونثلاثالعمرمنوله،بدمشقوستينخمس!سنةرمضان

.أيامثلاثةإلاأشهرعشرة:وقيل،أشهرتسعةإمارتهوكانت

فقط.المطبوعمنالفقرةهذه(1)

.86(/)12دمشقتاريخفيترجمتهتنظر،تحريفوهو،العتيبي:المطبوعفيوقعت)2(



الحكمبنمروانشجمة036

)1(الحكمبنمروانترجمة

،الأمويالقرشيمنافعبدبنشمس()2(عبدأبنأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانهو

القاسم.أبو:ويقال،الحكمأبو:ويقال،الملكعبدأبو

وفي،الحديبيةصلححديثفيعنهوروىع!ي!النبيحياةفيولدلأنهكثيرةطائفةعندصحابيوهو

.)3(بطولهالحديثالصحابةمنجماعةعنمخرمةبنوالمسورمروانعن"البخاريصحيح"فيرواية

ثابت،بنوزيد،وعلي-عثمانكاتبكان:أي:كاتبهوكان-وعثمان،عمر:عنمروانوروى

!5)4("
بينمنافاةولا.خالتهكانت:أحمدأبوالحاكموقال.حماتهوكانت-الأسديةصفوانبنتوبسره

وخالته.حماتهكونها

بنوعلي،الزبيربنوعروة،المسيببنوسعيد،سعدبنوسهل،الملكعبدابنه:عنهوروى

وغيرهم.،ومجاهد،العابدينزينالحسين

حينسنينثمانعمرهوكان،شيئاعنهيحفظولمع!ييهالنبيأدرك:سعدبنومحمدالواقديقال

.صيئ)5(النبيتوفي

.)6(التابعينمنالأولىالطبقةفيسعدابنوذكره

وفضلائها.قريشساداتمنمروانكانوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

،55،58،228،)22المحبر(8491)تخليفةطبقات(016،)915قريشنسب35()5/سعدابنطبقات

تاريخ271()8/والتعديلالجرح)285(الطوالالأخبار)353(المعارف368()7/الكبيرالبخاريتاريخ377(

الاستيعاب)87(العربأنسابجمهرة،)317(الشعراءمعجم،(49)3/الذهبمروج61(0و053)5/الطبري

الكامل(144)5/الغابةأسدأ(017/)16/عساكرابنتاريخ05(1)2/الصحيحينرجالبينالجمع(1387)3/

دمشقتاريخمختصر)1/2/87(واللغاتالأسماءتهذيب)1/28(السيراءالحلة)4/191(التاريخفي

سيرأ(03/)4/التهذيبتذهيب71()1/العبر07()3/الإسلامتاريخ(1315)ورقةالكمالتهذيب(172)24/

477()3/الإصابة(165)7/الئمينالعقد(125)4/الوفياتفوات(161)3/الكاشف476()3/النبلاءأعلام

)373(الخزرجىخلاصة234(/1)المحاضرةحسن(1/164،916)الزاهرةالنجوم(01/19)التهذيبتهذيب

.(1/928)الذهبشذرات

.طمنسقط

للمزيالأشرافتحفةفيأخرىأحاديثوعدةالحديثهذاتخريجينظر.مواضععدةفيالبخاريصحيحفيهو

.)بشار(51()8/

.بسيرة:إلىالمطبوعفيتحرفتوقد.المهملةوسكونأولهابضم،التقريبفيالحافظقيدهاكذا

.(232)57/دمشقتاريخ

.35()5/الكبرىالطبقات
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بنجريرخطبهاقد:فقالت،أمهاإلىامرأةخطبالخطاببنعمرأن:وغيرهعساكر)1(ابنروى

عمربناللهوعبد،قريششبابسيدوهوالحكمبنومروان،المشرقشبابسيدوهوالبجلياللهعبد

أميريازوجناكقد:قالت.نعم:قال؟المؤمنينأميرياأجاد:المرأةفقالت.علمتمقدمنوهو

المؤمنين!

قضيةجرترأسهتحتومن.يديهبينالحكمكاتبوكان.ويعظمهيكرمهعفانبنعثمانكانوقد

أشدعثمانفامتنع،إليهممروانيسلمأنأولئكعليهوألح،فيهاعفانبنعثمانحصروبسببه،الدار

يومالميسرةعلىوكان،الخوارجبعضوقتل،شديداقتالاالداريوممروانقاتلوقد.الامتناع

أعلم.فالله،فقتلهركبتهفيبسهمطلحةرمىإنه:ويقال،الجمل

السؤاليكثرالناسانهزمحينالجمليومعليكان:يقولالشافعيسمعت:)2(الحكمعبدابنوقال

قريش.شبابمنسيدوهو،ماسةرحمعليهتعطفنيإنه:فقال،ذلكفيلهفقيل،مروانعن

قالأنهجابربنقبيصةعن،عميربنالملكعبدعن،حازمبنجريرعن:المباركابنوقال

فيالشديد،اللهدينفيالفقيه،اللهلكتابالقارئأما:فقال؟بعدكمنالأمرلهذاتركتمن:لمعاوية

للناسوأقام.إليهايعيدهثميعزله،مرةغيرالمدينةعلىاستنابهوقد.الحكمبنمروان،اللهحدود

.متعددةسنينفيالحج

بنعمرقضايايتتبعوكان،قضاءمروانعندكان:يقال:قالأحمدالإمامعنحنبلوقال

.الخطاب

منذاللهكتابقرأت:مروانقال:فقاليومامروانوذكر-يقولمالكأسمعت:وهبابنوقال

!الشأنوهذاالدماءإهراقمنفيهأنافيماأصبحتثم،سنةأربعين

إذامروانكان:قالوغيرهعبيدبنشريحعن،عمرو)3(بنصفوانعن:عياشبنإسماعيلوقال

:قالالإسلامذكر

خاطئاكنتإنني)4(بتراثيولايديقدمتلابماربيبنعمة

.238()57/دمشقتاريخفي(1)

وقال:المطبوعفيووقع)24/917(دمشقتاريخمختصرفيكما،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدهو)2(

الحكم.أبو

التهذيب.رجالمات،السكسكيهو:عمروبنوصفوان،عمرة:إلىالمطبوعفيتحرف)3(

ببراتي.(018)24/دمشقتاريخمختصرفي()4
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فلما،جنازةمروانشهد:قالأنهالنضرأبيسالمعن،حبيب،)1(أبيأبنيزيدعنالليثوقال

يجريفأقبل،مروانبذلكفأخبر.قيراطاوحرمقيرآطاأصاب:هريرةأبوفقال،انصرفعليهاصفى

له.أذنحتىفقعد،ركبتاهبدتحتى

بنعليأسلفكانمروانأن:محمدبنجعفرعن،محمدبنإبراهيمعن،المدائنيوروى

ابنهإلىأوصىالوفاةحضرتهفلما،دينارالافستةالحسينأبيهمقتلبعدالمدينةإلىرجعحينالحسين

قبولها،منفامتنع،بذلكالملكعبدإليهفبعث،شيئاالحسينبنعليمنيسترجعلاأنالملكعبد

فقبلها.،عليهفألخ

كاناوالحسينالحسنأن:أبيهعن،محمدبنجعفرعن،إسماعيلبنحاتمأنبأنا:الشافعيوقال

بها.ويعتدان،يعيدانهاولامروانخلفيصفيان

قذممنأول:قالشهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،الثوريعن،الرزاقعبدروىوقد

تركقدإنه:مروانفقال،السنةخالفت:رجللهفقال،مروانالعيديومالصلاةعلىالخطبة

منكمرأىمن":يقول!شي!اللهرسولسمعت،ماعليهقضىفقدهذاأما:سعيدأبوفقال.ماهنالك

.")2(الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغئرهمنكرا

فيها.فاستشارهم،الصحابةمنعندهمنجمعمعضلةوقعتإذاكانبالمدينةنائباكانولما:قالوا

.مروانصاع:فقيل،الصاعإليهفنسب،بأعدلهافأخذ،الضيعانجمعالذيوهو:قالوا

بنإسماعيلعن،الفهبي)3(عليأبيابنحدثني،حمزةبنإبراهيمحدثنا:بكاربنالزبيروقال

له:فقالواعندهمنخرجواقدقومفلقيهمروانعندمنهريرةأبوخرج:قالأبيهعن،الخدريسعيدأبي

سعيد:أبايا:وقاليديهريرةأبوفغمز:قال،الساعةأعتقهارقبةمئةعلىالانأشهدناإنههريرةأبايا

الواحد.)3(اليك:الزبيرقال.رقبةمئةمنخيرطيبكسبمنيك)4(

عن،عطئةعن،الأعمشعن،جريرحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:أحمدالإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.طمنسقطت

منالمنكرعنالنهيكونبيانباب:الإيمانفي)94(مسلمأخرجه)9564(رقمالمصنففيالرزاقعبدرواه

به.سفيانعنأخرىطريقمنالمنكرتغييرفيجاءماباب:الفتنفي2()172والترمذي،الإيمان

عنيروي:وقال44()11/الأنسابفيالسمعانيذكره.لهبأبيإلىنسبة:"اللهبي"و.عليبنعليهو

به.الاحتجاجيجوزولا.المقلوباتالأثباتوعن،الموضوعاتالثقات

."بك":إلىط،أفياللفظةهذهتحرفت

."البك"إلىط،أفياللفظةهذهتحرفت
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اللهودين،دولااللهمالاتخذوارجلاثلاثينفلانأبيبنوبلغإذا":ع!ي!اللهرسولقال:قالسعيدأبي

.(")1خولااللهوعباد،دخلا

عن،عطيةعن،مطزفعن،عمربنصالحعن،زحمويهيحىبنزكرياعن،يعلىأبوورواه

اللهوعباد،دخلااللهديناتخذوارجلاثلاثينالحكمبنوبلغإذا":لمجي!اللهرسولقال:قالسعيدأبي

.")2(دولااللهومال،خولا

مريم،أبيبنبكرأبيعن،المغيرةأبيعن،الوهابعبدبنأحمدعن،)3(الطبرانيرواهوقد

"...رجلاأربعينأميةبنوبلغإذا":يقوللمجي!اللهرسولسمعت:قالذرأبيعن،سعدبنراشدعن

منقطع.وهذا.وذكره

ثلاثينالعاصأبيبنوبلغإذا":قولهمنهريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءورواه

.فذكره"...رجلا

بناللهوعبدمعاويةعن،وهبابنعن،قبيلأبيعنلهيعةابنحديثمنوغيرهالبيهقيورواه

اللهوعباد،دولابينهماللهمالاتخذواثلاثينالحكمبنوبلغإذا":قالأنه:لمجي!اللهرسولعن،عباس

وأن."تمرةلوكمنأسرعهلاكهمكانوأربعمئةوتسعينستةبلغوافإذا.دخلااللهوكتاب،خولا

."الأربعةالجبابرةأبو":فقالمروانبنالملكعبدذكر!شي!اللهرسول

ضعيفة.كلهاالطرقوهذه

لمجم!ماللهرسولأن":هريرةأبيعن،أبيهعن،العلاءعن-وجهغيرمن-وغيرهيعلىأبووروى

ينزونالحكمبنيرأيت:وقالكالمتغيظفأصبح،وينزلونمنبرهعلىيرقونالحكمبنيأنالمنامفيرأى

."ماتحتىذلكبعدضاحكامستجمعالمجي!اللهرسولرؤيفما!القردةنزومنبريعلى

دنياهيإنما:إليهاللهفأوحى:وفيهمرسلاالمسيببنسعيدعن،زيدبنعليعن،الثوريورواه

بلاء:يعنيأ06:ا!سراءأ!للناسفتنةإلاأرشكالتىالرءياوماجحقنا):قولهوهي.عينهفقرت.اعطوها

.واختباراللناس

)1(

)2(

)3(

كلهاالطرقوهذه":يقولحيثالمصنفسيبينكما،ضعيفحديثوهو85()3/مسندهفيأحمداخرجه
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