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مروانبنالملكعبدخلافة

مروانبنالملكعبدخلافة

خمسسنةأعنيالسنةهذهمنرمضانثاكفيأبوهماتفلما،أبيهحياةفيبالخلافةلهبويع

)1(
كانوقد،عليهأبيهيدكانتماعلىيدهفاستقرت،وأعمالهماومصربدمشقالبيعةلهجددتوستين

فلقي،الزبيرابننوابمنلينزعها)2(العراقإلىزيادبناللهعبيدمعأحدهمابعئينبعثوفاتهقبلأبوه

من،)4(قدمناهماأمرهممنفكان،)3(الوردةعينعندصردبنسليمانمعالتوابينجيشطريقهفي

نائبمنليرتجعهاالمدينةإلىدلجةبن)5(حبيشمعالآخروالبعث.وأكثرهمأميرهموقتله،بهمظفره

أخيابن-وهوعوفبنالأسودبنجابرنائبهاهربإليهاانتهىفلما،نحوهافسار،الزبيرابن

جيشا،ربيعةبناللهعبدبنالحارثوهوالزبيرابنقبلمنالبصرةنائبفجهز-عوفبنالرحمنعبد

ابنوبعث.إليهمساردلجةبنحبيشبذلكسمعفلما،المدينةمنليخرجوهدلجةابنإلىالبصرةمن

حتىطلبهمفيفسار،حبيشطلبفييسيرأنوأمره،المدينةعلىنائباسعدبنسهلبنعباسالزبير

،الباقونوهزم،أصحابهبعضوقتل،فقتلهبسهمحبيشا)6(سياهبنيزيدفرمىبالربذةلحقهم

إلى)7(فلهمورجعصبرافقتلهمسهلبنعباسحكمعلىنزلواثمالمدينةفيخمسمئةمنهموتحصن

.الشام

بنعباسمعالمدينةإلىدلجةبنحبيشقاتلالأسواريسياهبنيزيددخلولما:جرير)8(ابنقال

وانتهجنا(ب)برلينونسخة(أ)الأحمديةنسخةمع(ط)المطبوعبمقابلةالجزءهذافيقمناوقد.منها:طفي(1)

عليهوافقتمانئبتئم،المؤلفمصادرفيالخبرصحةمنالتأكدمعأولاالثلاثةالأصولعليهوافقتماإثبات

الهامش.فيلذلكأشرناأومعقوفينبينوضعناهاالنسخإحدىأوطمنزيادةوجدتوإذاالنسختان

.(4185/)الأثيرابنوتاريخ(995-5581/)الطبريتاريخفيهناممابأوسعوالخبر،لينتزعها:طفي2()

.الخابورروافدأحدعلىالعينرأسحالياتسمىبلدة:الوردةعين)3(

هجرية.65السنةهذهأحداثضمنالخبرذكرسبق()4

دريد-ابنذكرهفيما-هذاوحبيش:وفيه(462-3461/)الدمشقيالدينناصرلابنالمشتبهتوضيحمنالضبط)5(

.(دلج)التاجفيالزبيديقيده،كهمزة:ودلجة.!مماللهرسولمنبرعلىأكلأميرأول

ثم،فقتلهغربسهمجاءه:(5612/)الطبريتاريخوفي،سنانبنيزيد:(4191/)الأثيرلابنالكاملفي)6(

.الأسواريسياهبنيزيدالربذةيومدلجةبنحبيشقتلالذي:قالمحمدبنعليعنأخرىروايةساق

.للطبريموافقأثبتوما،أقلهم:أفي)7(

.(5612/)الطبريتاريخ)8(
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يتمسحمما)2(ودابتهثيابهاسودتأنلبثفما،أشهببرذونا)1(راكبوهوبياضثيابعليهكانسهل

والمسك.الطيبمنعليهصبواماكثرةومن،بهالناس

الأزردتىبننافعقتلوفيها،بالبصرةالخوارجشوكةاشتدتالسنةهذهوفي:جرير)3(ابنوقال

السلوطيربيعةقتلهثم،البصرةأهلفارسعبيسبنمسلم-البصرةأهلورأسالخوارجرأسوهو-ا

الصحابة.منوهو،معاويةأبوالمزنيإياسبنقرةالخوارجوقعةفيوقتل،أمراءخمسةنحوبينهماوقتل

فقتلواالمدائنإلىبهمفسار،ماحوزبناللهعبيدعليهمالخوارجرأستالأزردتىبننافعقتلولما

إلىسارواثم،والبحريناليمامةمنالأمدادوأتتهمالأموالوجبوا،وغيرهاالأهوازعلىغلبواثمأهلها

كماماحوزابنالخوارجأميرقتلولما،فهزمهمفالتقاهم،الرياحيورقاءبنعتابوعليهاأصفهان

.أميراالفجاءةبنقطريعليهمأقاموا،سنذكر

الدولةوكانت،)5(دولابلهيقالبمكانالبصرةأهلمعقتالهمقصة()4(جريرابناأوردثم

الزبيربناللهعبدفبعث،البصرةيدخلواأنالخوارجمنالبصرةأهلوخاف،البصرةأهلعلىللخوارج

،بالقباعالمعروفربيعةأبيبناللهعبدبنبالحارث،بببه)6(المعروفالحارثبناللهعبدنائبهافعزل

نإ:لهقالواالبصرةإلىوصلفلما،خراسانعملعلىالأزديصفرةأبيبنالمهلبالزبيرابنوأرسل

.أمرهأعصيولست،خراسانإلىبعثنيقدالمؤمنينأميرإن:فقال،لكإلايصلحلاالخوارجقتال

الزبيرابنلسانعلىكتابا)7(كتبواأنعلىربيعةأبيبناللهعبدبنالحارثأميرهممعالبصرةأهلفاتفق

اشترطالكتابعليهقرئفلما،البصرةإلىالدخولعنليكفهمللخوارجبالمسيرفيهيأمرهالمهلبإلى

فأجابوه،الخوارجأموالمنعليهغلبمالهيكونوأن،مالهمبيتمنجيشهيقويأنالبصرةأهلعلى

وكان.المهلبإليهمفسار،وسوغهذلكلهمفأمضىالزبيرابنإلىبذلككتبواإنهمويقال،ذلكإلى

والزرودالدروعمنمثلهايرلمعدةفييزفونإليهأقبلوا)8(والخوارجهوالتقىفلما،صنديدابطلاشجاعا

.(برذن)اللسان.العرابنتاجغيرمنكانوما،دابة:البرذون(1)

تحريف.؟ورأيته:الطبريتاريخفي2()

.(5613/)الطبريتاريخ)3(

.(5615/)الطبريتاريخ()4

البلدانمعجم.الخوارجوبينالبصرةأهلبينوقعةبهاكانت،فراسخأربعةالأهوازوبينبينهاقرية:دولاب)5(

(/2552).

نوفلبنالحارثبناللهعبدلقب-هاءتليها،مشددةوالثانية،الموحدتين-بفتح،لمه:الدينناصرابنقال)6(

.(1/336)المشتبهتوضيح.تابعي،الهاشمي

ابنإلىكتباللهعبدبنالحارثأن:(271)الطوالالأخباروفي(615-5616/)الطبريتاريخفيالكتابنص)7(

المهلب.إلىالزبيرابنفكتب،الخوارجإلىبالسيرالمهلبيأمرأنيسألهالزبير

.الخوارجقتالأرادفلما:طفي)8(
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شجاعةمععظيمتحمللهمصاروقد،النواحيتلكيأكلونمدةلهمأنوذلك،والسلاحوالخيول

تواقففلما؟)2(تجارىلاالوغىحومةإلىوسبق،)1(تبارىلاوقوة،يساوىلاوإقدام،تدانىلا

،باهراصبراالفريقينمنكلوصبر،عظيماشديداقتالااقتتلوا،سلبرى)3(أوسلئلهيقالبمكانالناس

والديلويلاالمهلبأصحابفانهزم،منكرةحملةحملواالخوارجإنثم؟ألفاثلاثينمننحوفيوكان

فلالهم.البصرةإلىووصل،أحدإلىأحديلتفتولا،ولدعلى

فاجتمع،اللهعبادإلي:يناديوجعل،مرتفعبمكانلهمفوقفالمنهزمينسبقفإنهالمهلبوأما

،الناسأيهابعدأما:خطبتهفيفقالخطيبافيهمفقام،الشجعانالفرسانمنآلافثلاثةجيشهمنإليه

،فيظهروناليسيرالجمععلىالنصروينزلفيهزمونأنفسهمإلىالكثيرالجمعيكلربماتعالىاللهفإن

معكمانهزمواممنأحداأنأحبوما،النصروأهلالمصر)4(فرسانوأنتم،قلةمنالانبكمماولعمري

أخذإلامنكمرجلكلعلىعزمت:قالثم،47:التوبةأ!هوخبالاإلاكتمزادمافيكوخرجوالو!:الآن

طلبفيخيولهمخرجتوقد،امنونالانفإنهمعسكرهمإلىبناامشواثم،معهأحجارعشرة

أميرهم.وتقتلوا،عسكرهمتستبيحوا)5(حتىخيولهمترجعلاأنلأرجوإنيفوالله،إخوانكم

نحواكثيراخلقامنهمفقتلالخوارجمعشرعلىصفرةأبيبنالمهلببهمفزحف،ذلكالناسففعل

شيئاأموالهممنواحتاز،الأزارقةمنكثيرةجماعةفيالماحوزبن)6(اللهعبيدوقتل،الافسبعةمن

دونيقتطعونفجعلوا،)7(البصرةأهلطلبمنيرجعونالذينوبينبينهخيولاالمهلبأرصدوقد،كثيرا

إلىالزبيربنمصعبقدمحتىبالأهوازالمهلبوأقام،أصبهانوأرضكرمانإلىفلهموانهزم،قومهم

بيانه.سيأتيكماربيعةأبيبناللهعبدبنالحارثعنهاوعزل،البصرة

وذلك،الجزيرةإلىمحمداابنهمهلكهقبلالحكمبنمروانوجهالسنةهذهوفي:جرير)8(ابنقال

بنمحمدبنمروانوهو،الحمارمروانوالدهوهذامروانبنمحمد:قلت.مصرإلىمسيرهقبل

سيأتي.كماالعباسيونالخلافةاستلبتيدهومن،أميةبنيخلفاءاخروهو،مروان

.تجارىلا:طفي(1)

.ممنواستدركناه،طمنسقط"تجارىلا":قوله)2(

وثانيهأولهفبكسر،سلبرىوأما.اللاموفتحبالضم:وقيل،الألفوقصروتثديدهوثانيهأولهبكسر:سلئ)3(

قربخوزستاننواحيمنوهو،واحدلموضعاسموكلاهما،مقصورةوألفمفتوحةوراءموحدةوباءوتثديده

.(3232/البلدانمعجم)صفرةأبيبنالمهلبمعللخوارجوقعةبهاوكانت،الصغرىمناذروهي،جنديسابور

.والطبريومأعنأثبتوما؟الصبر:طفي(4)

.والطبريومأعنأثبتوما؟استبحتموقدإلا:طفي)5(

الله.عبد(4591/)الأثيرلابنالكاملفي)6(

المنهزمين.:طفي)7(

.(5622/)الطبريتاريخ)8(
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مصعبا،أخاهوولاهاالمدينةإمرةعن)2(عبيدةأخاهالزبيرابنعزل!السنةهذهوفي:(جرير)1ابنقال!

خمسمئةقيمتهاناقةفيصالحبقوماللهصنعمارأيتموقد:خطبتهفيفقال!الناسخطبعبيدةأنوذلك

لذلك.الناقةمقومعبيدةويسمى.وعزله،التكلفلهوهذاإن:قال!أخاهبلغتفلما،درهم

عليهاوولى،الخطمييزيدبناللهعبدالكوفةعنالزبيرابنعزل!اخرهاوفي:جريرابنقال!

.يزيد)3(خلعوالما،الحرةيومالمهاجرينأميركانالذيمطيعبناللهعبد

.بالبصرةالجارفالطاعونكانالسنةهذهوفي:جرير)4(ابنقال!

وستين،تسع)6(سنةفيكانإنماقيلوقد،وستينأربعسنةفيكان:)5(المنتظمفيالجوزيابنوقال!

ثلاثةفيذلكوكان،بالبصرةذلكمعظموكان،وغيره)7(الذهبيشيخناذكرهالذيالمشهورهووهذا

وسبعونإحدىمنهاالثانياليوموفي،ألفاسبعونالبصرةأهلمنالثلاثةمنيومأول!فيفمات،أيام

احادمنقليلإلاموتىالرابعاليومفيالناسوأصبح،ألفاوسبعونثلاثةمنهاالثالثاليوموفي،ألفا

أنفس.أربعةلهااستأجرواحتى،يحملهامنلهايوجدفلمماتتبهاالأميرأمأنذكرحتى،الناس

عن،معديحدثني،عصامبنأحمدحدثنا،اللهعبيدحدثنا:)8(الأصبهانينعيمأبوالحافظوقال!

فلما،الموتىوندفنبالقبائلنطوفكنا:قال!-الطاعونهذامنأدركقدوكان-النفيد)9(أبايكنىرجل

ففتشناهادارافدخلناقال!.عليهمبابهافنسدأهلهاماتوقدالدارندخلفكنا،الدفنعلىنقولمكثروا

،الأبوابعنالسددتلكفنفتحنطوفكناالطواعينمضتفلما،بابهافسددناحياأحدافيهانجدفلم

الداروسطفيبغلامنحنفإذا-وفتشناهاسددناهاكناالتيالدارقال!أو-فتشناهكناالذيالبابسدةففتحنا

دخلتإذمنهنتعجبالغلامعلىوقوفنحنفبينما:قال!،أمهحجرمنساعتئذأخذكأنما،دهينطري

وأنا:معديقال!،لبنهامنمصحتىإليهايحبووالغلامبالغلامتلوذفجعلتالحائطفيشقمنكلبة

لحيته.علىقبضوقدالبصرةمسجدفيالغلامذلكرأيت

.الواقديعننقلأنفسهالمصدر(1)

الأثير.وابنوالطبريبعنأثبتوما؟اللهعبيد:ط،م،أفي)2(

منهجيخالفالنساخمنتقديموأظنه،جريرابنعنللخبرإيرادثمالسنةهذهلوفياتذكر:أفياللفظةهذهبعد)3(

الله.رحمهالمؤلف

.(3928/)الأثيرابنتاريخفيأيضأوالخبر(613-5261/)الطبريتاريخ(4)

العلمية.الكتبدارط(26-625/)الجوزيلابنالمنتظم)5(

خطأ.؟سبع:أفي)6(

.)265(خليفةتاريخفيأيضاوالخبر،العربيالكتابدارط66(ص61/8-.)سنةحوادثللذهبيالإسلامتاريخ)7(

.(626/)الجوزيلابنالمنتظمفيبسندهالخبر)8(

المنتظم.يوافقأثبتوما؟النفيل:أفي()9



هـ65سنةوفيات

بناءهاأكمليعني،الحرامالبيتالكعبةالزبيربناللهعبدبنىالسنةهذهوفي:جرير)1(ابنقال

الاخر.منويخرجأحدهمامنيدخلبابينلهاوجعل،الحجرفيهاوأدخل

الصنعانيرستمبنخالدبن)2(العزيزعبدحدثني،إسرائيلأبيبنإسحاقحدثنا:جريرابنقال

أميحدثتني:يقولفسمعته،الزبيرابنعليهاكانيومبمكةكانأنه:جبلبنزيادحدثني،محمدأبو

علىالكعبةلرددتبالكفرقومكعهدقربلولا":لعائشةقال!ي!اللهرسولأنبكرأبيبنتأسماء

الإبل،أمثالتلاعافوجدوافحفرواالزبيرابنفأمر:قال:"الحجرمنالكعبةفيفأزيدإبراهيمأساس

لهاوجعلالزبيرابنفبناها،أساسهاعلىأقروها:فقالبرقةفبرقت-صخرةقالأو-تلعةمنهافحركوا

الاخر.منويخرجأحدهمامنيدخلبابين

سياقوموضوع،والمسانيد)3(والحسانالصحاحفيعائشةعنمتعددةطرقلهالحديثهذا:قلت

تعالى.اللهشاءإن"الأحكام"كتابفيذلكطرق

هلالبنالحريشوبين،بخراسانخازمبناللهعبدبينجرتحروباالسنةهذهفيجرير)4(ابنوذكر

تفصيلها.يطول)5(القريعي

وعلى،الزبيربنمصعبالمدينةعلىوكان،الزبيربناللهعبدالسنةهذهفيبالناسوحج:قال

.(قباعأالمخزوميربيعةأبيبناللهعبدبنالحارثالبصرةوعلى،مطيعبناللهعبدالكوفة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن:الواقديقال

وعلمائهمالصحابةخيارمنكان)6(السهميمحمدأبو،وائلبنالعاصبنعمروبناللهعبد

وكان،سنةعشرةباثنتيإلاأبيهمنأصغريكنولم،أبيهقبلأسلم،كثيرا!النبيعنكتب،وعبادهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(5622/)الطبريتاريخ

.للطبريموافقأثبتوما،خطأ؟عن:ط،أفي

صحيحهفيومسلم،الحجفي(1586)رقمصحيحهفيوالبخاري(6923/)مسندهفيأحمدأخرجهالحديث

(1203)برقمخزيمةوابن،الحجمناسكفي(5162/)سننهفيوالنسائي،الحجفي(893)(1333)رقم

.(3816)رقم(9125/)بلبانابنبترتيبصحيحهفيحبانوابن

.(288-3287/)الأثيرابنتاريخقيأيضاوالخبر(623-5626/)الطبريتاريخ

الأثير.وابنوالطبريأعنهناوما-بالزاي-القزيعي:طفي

خليفةوطبقات(26ط4261/و)(2/373)سعدابنطبقاتفي-العاصبنعمروبنالله-عبدترجمة

(3924،351/)الغابةوأسد.(1251/)والتاريخوالمعرفة(55/)الكبيروالتاريخ(941رقمالترجمة)

(39-385/)النبلاءأعلاموسير(167-5161/)الإسلاموتاريخ(363-15/357)الكمالوتهذيب

.(1/092)الذهبوشذرات(2135/)والإصابة



هـ65سنةوفيات01

يقرأوكان،سميناوكان،معاويةمعالقيامفيأباهيلوموكان،عاقلا،العبادةفيمجتهداالعلمواسع

.)2(عيناهزاغتحتىبكىإنهوقيل،(1)والتوراةالقرانالكتابين

قيامتكلفتأنكأخبرألماللهعبديا":ليفقال--ع!ي!النبيعلىدخلت:قالأنهعنهورويأ

؟"النهاروصيامالليل

إلىالحديثوذكر"أيامثلاثةشهركلمنتصومأنحسبك":فقال.ذلكلأفعلإني:قلت

.")3(يوماويفطريومايصومكانداودصيامذلكمنالأفضل":قوله

شعبة.بنبالمغيرةعنهاعزلهثم)4(الكوفةعلىمعاويةاستنابهوقد

.بالشاموقيل،بمكة)5(وقيل،بمصرالسنةهذهفيتوفي

بالمدينة.توفي،وغيرهاالخندقشهد،)6(الأنصاريظهيربنأسيد

أميراكانلأنهالجيوشصاحبيدعىوكاندمشقنزل،صحبةله،)7(الفزاريمسعدةبناللهعبد

،فزارةسبيمنإنه:وقيل،الحرةجيشفيدمشقجندعلىمقدمايزيدبعثهوقد،الرومغزوعلى

فأعتقته.لفاطمة-ع!ي-النبيوأوهبه

معاوية،بنليزيدوقنسرينالجزيرةإمرةوليحسانأخو،)8(بحدلبنمالكبنسعيد

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

قالجم!اللهرسولأنعمروبناللهعبدحديثمن286()1/الحليةفينعيموأبو(2222/)مسندهفيأحمدروى

لهيعةابنعنسعيدبنقتيبةروايةمنلأنه،حسنهـاسناده،يقرؤهمافكان،"والفرقانالتوراة:الكتابينتقرأ":له

كتبه.احتراققبلمنهسمعممنوهو

رمصت.:السيروفي-التصقتأي-رسعت:الإسلامتاريخوفي،عمي:طفي

وقال)9115(ومسلم،و)6134()7591(البخاريوالصحيحين(2525/)أحمدالإماممسندفيالحديث

.مشهورةطردتىلهالحديثوهذا:(319/)السيرفيالذهبي

عمروبناللهعبدأنذكرمناللهرحمهالمؤلفمصادرفيأجدولم..أبيهموتبعدمصرمعاويةولاهوقد:أفي

والسير.الإسلامتاريخفيكذا.الكوفةولآهإنما،لمعاويةمصرتولى

تحريف.،بمكةوقتل:طفي

وتاريخ(159/)والاستيعاب(247/)الكبيروالتاريخ(4936/)سعدابنطبقاتفي-ظهيربنأسيد-ترجمة

-3255/)الكمالوتهذيب(49-159/)الغابةوأسد(4452/)الأثيرلابنوالكامل(55وه2477/)الطبري

.(1/231)والإصابة(574/)الإسلاموتاريخ.(562

وتاريخ(3879/)والاستيعاب(565)الواقديومغازي(952)خل!فةتاريخفي-مسعدةبناللهعبد-ترجمة

وتاريخ(3367/)الغابةوأسد(94وا377و3376/)الأثيرلابنوالكامل(334و134/وه2643/)الطبري

.(3879/)لإصابةوا(5671/)لإسلاما

للذهبيالإسلاموتاريخ،الفكردارط(292-21192/)دمشقتاريخفي-بحدلبنمالكبنسعيد-ترجمة

.(174-6173/)دمشقتاريخوتهذيب(4112-221/)
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.()2(دمشقخارجالآبار)1(بيتعملمنبحدلديرينسبوإليه،قومهفيمطاعاشريفاوكان

11

وستيوستسنةخلت5ث!

يزعم،فيماعليبنالحسينبثأرليأخذبالكوفةالكذابالثقفيعبيدأبيبنالمختاروثبففيها

مغلولين)3(صردبنسليمانأصحابرجعلماأنهذلكسببوكان،مطيعبناللهعبدعاملهاعنهاوأخرج

:ويقولصردبنسليمانأفييعزيهمإليهمفكتبمسجوناعبيدأبيبنالمختاروجدواالكوفةإلى

جيشمنبقيبمنرجعالذيوهو.شدادبنرفاعةإليهفكتب.الحسينقتلةأقتلوأناأناعوضه

،غروراإلا)5(الكذابيعدهموماويمنيهميعدهم()4(المختارفشرع،تحبماعلىنحن:التوابين

والمغربالمشرقبينفيماجردتإليهمخرجتقدلوفإنيأبشروا:)6(خفيةإليهمبهكتبفيما!موقال

منهمقارببمناللهفرحب،وتؤامافذا!7(وقتلهم،ركامااللهبإذنفجعلتهمالسيفأعدائكممن

تحب،كماإنا:إليهوردواسراقرؤوهالكتابوصلهمفلما،وعصىأبىمنإلااللهيبعدولا،واهتدى

فتلطف،الكوفةلنوابالقهروجهعلىمكانهمنيخرجوهأنفكره،محبسكمنأخرجناكأحببتفمتى

يسألهفكتب،الخطاببنعمربناللهعبدوزوجها،صالحةامرأةوكانت،صفيةأختهزوجإلىفكتب

ابنفكتب،طلحةبنمحمدبنوإبراهيمالخطمييزيدبناللهعبدالكوفةنائبيعندخروجهفييشفعأن

بينيماعلمتماقد:عمرابنإليهماكتبفيماوكان،ردهيمكنهمافلمأ،فيهعندهمايشفعإليهماعمر

سبيلهخليتمالماعليكماأقسموأنا،والصهرالقرابةمنالمختاروبينبينيوما،الودمنوبينكما

.()8(والسلام

فعليهغائلةللمسلمينبغىهوإنيزيدبناللهعبدواستحلفه،أصحابهمنجماعةفضمنهبهفاستدعيا

وجعل،منزلهولزم،بذلكلهمافالتزم،حروأمةعبدلهمملوكوكل،الكعبةتجاهينحرهابدنةألف

عنكفرتإلامنهاخيراغيرهافأرىيمينعلىأحلفلافإني،بالله)9(حلفيأما،اللهقاتلهما:يقول

.(1615/)البلدانمعجم.قرىعدةفيهادمشقغوطةمنكورةإليهايضافقرية:الاباربيت(1)

.طمنبعضهساقطمعكوفينبينما)2(

.م،أمنأثبتناهوما،"مغلوبين":طفي)3(

.ومأمنساقطمعقوفينبينما)4(

.الشيطان:ط،مفي)5(

.(67/)الطبريتاريخفيالكتابنص)6(

.للطبريموافقأثبتوما؟أفرادا:طفي)7(

.ومأمنساقطمعكوفينبينما)8(

حلفاني.:طفي)9(
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)1(استتبقدأنهفوددتمماليكيعتقيوأما،فيسيربدنةألفإهدائيوأما،خيرهوالذيوأتيت،يميني

وكان،السرفيوبايعوهأصحابهوكثرعليهالشيعةواجتمعت،واحدامملوكاأملكولاالأمرهذالي

أنس،بنويزيد،الأشعريمالكبنالسائبوهم،خمسةعليهالناسويحرضلهالبيعةيأخذالذي

و)2(ء
ويشتديقوىأمرهيزلولم.الجشميشدادبناللهوعبد،شدادبنورفاعة،شميطبنواحمر

طلحة،بنمحمدبنوإبراهيميزيدبناللهعبدالكوفةعنالزبيربناللهعبدعزلحتى،ويرتفعويستفحل

علىنائباربيعةأبيبناللهعبدبنالحارثوبعث،الكوفةإلىعملهماعلىمطيعبناللهعبدوبعث

الناسخطب،وستينخمسسنةرمضانفيالكوفةإلىالمخزوميمطيعبناللهعبددخلفلما،البصرة

،الخطاببنعمربسيرة)3(فيكمأسيرأنأمرنيالزبيربناللهعبدالمؤمنينأميرإن:خطبتهفيوقال

طالبأبيبنعليبسيرةإلانرضىلا:فقال)5(الشيعيمالكبن)4(السائبإليهفقام.عفانبنوعثمان

إلاللناسيريدلاكانوإنعمرسيرةولا-فيهوتكلم-عثمانسيرةنريدولا،بلادنافيبهاسارالتي

منتحبونبمافيكمسأسيرإني:وقالالأميرفسكت،الشيعةأمراءبعضقالماعلىوصدقه،خيرا

يردالذيهذاإن:فقالمطيعابنإلى)6(العجليمضارببنإياسوهوالشرطةصاحبوجاء،ذلك

عيونيفإنالسجنإلىفارددهإليهفابعث،المختارمنامنولست،المختارأصحابرؤوسمنعليك

بنزائدةمطيعبناللهعبدإليهفبعث.المصرفيوثبقدبهوكأنك،لهاستجمعقدأمرهأنأخبرونيقد

دابته،بإسراجوأمربثيابهفدعا.الأميرأجب:لهفقالاالمختارعلىفدخلا،معه)7(اخروأميراقدامة

أؤيخرجوذ!يقتلوكاؤليثبتوككفرواالذينبكيضكروإذ):قدامةبنزائدةفقرأ،معهماللذهابوتهيأ

الأميرأخبرا:وقال،مريضأنهوأظهر،عليهتلقىأنبقطيفةوأمرنفسهالمختارفألقى.(.3:الأنفالأ

عزمالسنةهذهمنالمحرمشهركانفلما،عنهولهافصدقهما،عنهفاعتذرامطيعابنإلىفرجعا،بحالي

عنوثبطوهالشيعةعليهاجتمعتذلكعلىصممفلما،يزعمفيماالحسينثأرلطلبالخروجعلىالمختار

المختارأمرعنيسألونهالحنفيةبنمحمدإلىمنهمطائفةأنفذواثم،اخروقتإلىالانالخروج

منشاءبمناللهينصرناأننكرهلاإنا:لهمقالماملخصكانبهاجتمعوافلما،)8(إليهدعاهموما

.للطبريموافقوهوممنأثبتناهوما"استتم":طفي(1)

أحمد.:إلىط،أفيتحرفت)2(

فيئكم.:طفي)3(

تحريف.،الثابت:أفي(4)

.الأشعري(3192/)الأثيروابن(68/)الطبريفي)5(

الفكر.دارط(2274/)الأعثملابنوالفتوحب،أعنأثبتوما،البجلي:طفي)6(

البرسمي.اللهعبدبنحسين:(3292/)الأثيروابن(611/)الطبريسماه)7(

لابنوالمنتظم(3/392)الأثيروابن(6/12)الطبريتاريخفيالحنفيةابنمحمدإلىالشيعةخروجخبر)8(

.(2275/)الأعثملابنوالفتوح(615/)الجوزي
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بهأخبرفيمايكذبهأنوخشيذلكفكرهأالحنفيةبنمحمدإلىمخرجهمبلغهالمختاركانوقد،خلقه

سجعالهميسجعوجعل،أولئكرجوعقبلبالخروجوهم()1(الحنفيةابنمحمدبإذنيكنلمفإنه،عنه

الحنفية،ابنقالبماأخبروهرجعوافلما()1(بهسجعماعلىالأمركانثمأ،بذلكالكهانسجعمن

عبيد.أبيبنالمختارمعالخروجعلىالشيعةأمرقويذلكفعند

بناللهعبدمعالكوفةأمراءجميعأناعلم:للمختارقالواالشيعةأمراءأن)2(مخنفأبوروىوقد

فبعث.سواهمنجميععنأغناناوحدهالنخعيالأشتربنإبراهيمبايعكإنوإنه،عليناإلبوهممطيع

رضيعليمعأبيهسابقةوذكروه،الحسينبثأرالأخذفيمعهمالدخولإلىيدعونهجماعةالمختارإليه

لأن،يمكنلاهذاإن:فقالوا،أمركموليأناأكونأنعلى،سألتمماإلىأجبتكمقد:فقال،عنهالله

المختارإلىفرجعوا،الأشتربنإبراهيمعنهمفسكت،إليهوداعيالهوزيراالمختارلناشماقدالمهدي

إليهفقامالأشترابنعلىفدخل،إليهأصحابهرؤوسمنجماعةفيخرجثمثلاثافمكث،فأخبروه

إلىيدعوهالحنفيةابنلسانعلىكتابالهوأخرج،معهمالدخولإلىفدعاه،إليهوجلسوأكرمهواحترمه

ابنفقال.الحسينبثأروالأخذ،!ي!النبيبيتالنصرةمنفيهقاموافيماالشيعةمنأصحابهمعالدخول

وهذازمانهذاإن:المختارفقال،النظامهذابغيرالحنفيةابنمحمدكتبجاءتنيقدإنه:الأشتر

بذلك،فشهدواالمختارأصحابمنجماعةفتقدم؟كتابههذاأنيشهدفمن:الأشترابنفقال،زمان

قال.عسلمنوشراببفاكهةلهمودعا،وبايعهفيهالمختاروأجلسمجلسهمنالأشترابنفقام

ليقالالمختارانصرففلما،المجلسذلك.الأشتربنإبراهيمأمروأبيأناحاضراوكنت:الشعبي

،الناسووجوهوأمراءقراءإنهم:فقلت؟هؤلاءبهشهدفيماترىماشعبييا:الأشتربنإبراهيم

نأأحبكنتولكني،اتهامهممننفسيفيماوكتمته:قال،يعلمونبماإلايشهدونأراهمولا

هومنزلهفيالمختارإلىيختلفإبراهيمجعلثم.القومرأيعلىوكنت،الحسينبثأرللأخذيخرجوا

خلتليلةعشرةلأربعالخميسليلةخروجهميكونأنعلىالشيعةرأياتفقثم،قومهمنأطاعهومن

وستين.ستسنة-السنةهذهمن()3(الأولربيعمنأ

وألزمالكوفةجوانبمنجانبكلفيالشرطفبعث،عليهاشتورواوماالقومأمرمطيعابنبلغوقد

إلىقاصداالأشتربنإبراهيمخرجالثلاثاءليلةكانفلما،أحدمنهايخرجأنمنناحيتهيحفظأنأميركل

أين:لهفقالمضارببنإياسفلقيه،الأقبيةتحتالدروعوعليهم،قومهمنرجلمئةفيالمختاردار

فيكفيرىالأميرإلىأحضركحتىأدعكلافوالله،لمريبأمركإن؟الساعةهذهفيالأشتريابنتريد

وذهب،رأسهفاحتزرجلاوأمر،فسقطنحرهثغرةفيفطعنهرجليدمنرمحاالأشترابنفتناول،رأيه

.أمنساقطمعكوفينبينما()1

.(651/)الطبريتاريخ(2)

.(618/)للطبريوموافقبفيوهو،ط،أمنساقطمعكوفينبينما)3(
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إبراهيمطلبثم.صالحطائرفهذا،بخيراللهبشرك:المختارلهفقال،يديهبينفألقاهالمختارإلىبه

منصوريا:أصحابهبشعارينادىوأنترفعأنبالنارالمختارفأمر،الليلةهذهفييخرجأنالمختارمن

:يقولوهووسلاحهدرعهيلبسفجعلالمختارنهضثم.الحسينلثاراتيا،أمت

الكفلعجزاءالخدينواضحةالطللحسناءبيضاءعلمتقد

بطل)1(مقدامالروعغداةأني

أماكنهمعنفيطردهمالبلدبنواحيالموكلينالأمراءيتقصدفجعلالأشتربنإبراهيميديهبينوخرج

،المختاربشعارفنادىالنهديعثمانأباالمختاروبعث،المختاربشعاروينادي.واحداواحدا

عندوالمختارهوفاقتتلربعيبنشبثوجاء،وهاهناهاهنامنإليهالناسفاجتمع.الحسينلثاراتيا

الأمراءيجمعبأنعليهوأشارمطيعابنإلىشبثفرجع،عنهفطردهالأشترابنجاءحتىوحصرهداره

إلىعميقفجكلمنالشيعةوجاءت،واستفحلقويقدالمختارأمرفإن،بنفسهينهضوأن،إليه

الصبح،بهموصلىجيشهعبأوقدفأصبح،الافأربعةمنقريبالليلأثناءفيإليهفاجتمع،المختار

أفصحإماماسمعتفما:سمعهمنبعضقال.الثانيةفي!ووتوكعبسميوو!وغرقاوالتزعت):فيهافقرأ

معأخرىآلافوأربعة،ربعيبنشبثعليهمآلافثلاثةجيشهمطيعابنجهزوقد.منه)2(لهجة

بنراشدإلىأراجلوستمئةفارسستمئةفيالأشترابنالمختارفوجه،مضارببنإياسبنراشد

فإنهالأشترابنفأما،ربعيبنشبثإلى()3(راجلوستمئةفارسثلاثمئةفيهبيرةبننعيموبعث،إياس

بنشبثلقيفإنههبيرةبننعيموأما،يبشرهالمختارإلىوأرسل،وقتلهإياسبنراشدقرنهجيشهزم

لهفاعترضنحوهالأشتربنإبراهيموأقبل.وحصرهبالمختارفأحاطوجاء،وقتلهشبثفهزمهربعي

ثم،إبراهيمفهزمه.ساعةفاقتتلوا،مطيعابنجهةمنفارسألفيمننحوفيالعبسيبنفائدبنحسان

فكرواطاردهمحتىزالفما،وجيشهالمختارحصرقدربعيبنشبثفوجداالمختارنحوأأقبل

لهفقال،الكوفةظاهرفيغيرهإلىذلكمكانهممنوارتحلوا،المختارإلىإبراهيموخلص،راجعين

،الأثقالمنمعهممافوضعوا(عنهيردأأحددونهفليسالإمارةقصرإلىبنااعمد:الأشتربنإبراهيم

يديهبينوبدث،النهديعثمانأباهنالكمنعلىواستخلف،والرجالالمشايخضعفةهنالكوأجلسوا

ألفيفيالحجاجبنعمرومطيعابنفبعث،القصرنحووسار،كانكماجيشهالمختاروعبأ،الأشترابن

الكناسة،بابمنالكوفةدخلحتىأمامهالأشتروابنهووسارأنسبنيزيدالمختارإليهفبعث،رجل

بنسعدالمختارإليهفبعث،آخرينألفينفيالحسينقتلالذيالجوشنذيبنشمرمطيعابنوأرسل

فيشطرزيادةمع(2282/)الأعثملابنوالفتوح(653/)الجوزيلابنوالمنتظم(602/)الطبريفيالأبيات(1)

فشل.وغدولافيهاعاجزلا:الثانيالبيت

.(623/)الطبريتاريخفيالخبر)2(

وحدها.أمنساقطمعكوفينبينما)3(
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مخرمةبناللهعبدبنمساحقبننوفلوإذا.شبثسكةإلىانتهىحتىالمختاروسار،الهمدانيمنقذ

الأشترابنفتقدم،ربعيبنشبثعليهواستخلف،الناسفيالقصرمنمطيعابنوخرجالافخمسةفي

التوابينجيشأميرشدادبنرفاعةفيهقتلأشديدقتالبينهمفكان،مساحقابنمعالذيالجيشإلى

بلجاموأخذ،)1(فهزمهمالأشترابنعليهمانتصرثم،غيرهموجماعةسعدبناللهوعبد،بهمقدمالذين

بجيشهالمختارتقدمثم.الأشترلابنبعدينساهالاوكان،فأطلقه،بالقرابةإليهفصتمساحقابندابة

،دارهلزمفإنهحريثبنعمروسوىالناسأشرافومعه،ثلاثابقصرهمطيعابنوحصرواالكناسةإلى

منولهملهيأخذأنربعيبنشبثعليهفأشار،استشارهموأصحابهمطيعابنعلىالحالضاقفلما

رأيتفإني:لهفقال،وبالبصرةبالحجازمطاعالمؤمنينوأميرهذالأفعلكنتما:فقال،أماناالمختار

)2(وإقامةنصرهفيمناكانوبماالأمرمنكانبمافتخبرهبصاحبكتلحقحتىمختفيابنفسكتذهبأن

أخذالناسأصبحفلما،الأشعريموسىأبيداردخلحتىمختفيامطيعابنخرجالليلكانفلما،دولته

دخلثم،فبايعوهالمختارإلىوجاؤواالقصرمنفخرجوا،فأمنهمالأشترابنمنأماناإليهمالأمراء

إلىالمختارفخرج،القصربابوعلىالمسجدفيالناسأشرافوأصبح،فيهفباتالقصرإلىالمختار

السماءجعلفوالذي:)3(وقالالبيعةإلىالناسدعاثمبليغةخطبةالناسوخطبالمنبرفصعدالمسجد

يبايعونهالناسفدخلنزلثم.منهاأهدىعليبيعةبعدبايعتمما،سبلافجاجاوالأرضمحفوظاسقفا

ابنأنفأخبرهالمختارإلىرجلوجاء،البيتوأهلالحسينبثأروالطلب،رسولهوسنةاللهكتابعلى

فسكتقوله)4(يسمعلايريهذلككلثلاثاذلكفكرر،قولهيسمعلاأنهفأراه،موسىأبيدارفيمطيع

شعرتفقداذهب:لهوقال.درهمألفبمئةمطيعابنإلىالمختاربعثالليلكانفلما،الرجل

وهوالزبيرابنإلىيرجعأنوكرهالبصرةإلىمطيعابنفذهب-ذلكقبلصديقالهوكان-بمكانك

ألف،الافتسعةالمالبيتفيووجد،السيرةبحسنالناسإلىيتحببالمختاروشرع،مغلوب

كاملبناللهعبدشرطتهعلىواستعمل،كثيرةنفقاتالقتالمعهحضرواالذينالجيشفأعطى

وقالوا،بنصرهقامواالذينالمواليعلىذلكفشق،جلساءهفكانواالناسأشرافوقرب،)5(اليشكري

ذلكفأنهى،وتركناالعربإسحاقأبوواللهقدم:-حرسهعلىوكان-غزينةمولىكيسانعمرةلأبي

فقال(22:ادسجدةأ!منمقمونالمخرمينمنإنا):قالثم،منهموأنامنيهمبل:فقال،إليهعمرةأبو

.وسكتواذلكفأعجبهم،ويقربكم)6(سيقتلهمفإنهأبشروا:عمرةأبولهم

.المصادرفيجاءلماموافقوهوأمنساقطمعكوفينبينما(1)

وإقامته.:طفي)2(

.(2912/)الأعثملابنوالفتوح(226-4225/)الأثيروابن(632/)الطبريتاريخفيالخطبةنص)3(

.طمنساقطهناإلى..ذلككل:قولهمن)4(

.الشاكري(4227/)الأثيروابن(633/)الطبريفي()5

قتلهم.قدبهواللهكأنكم،أبشروا:الطبريوعبارة،سيدنيكم:طفي)6(
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،وخراسانالعراقأرضمن،والرساتيقوالأقاليموالبلدانالنواحيإلىالأمراءبعثالمختارإنثم

فلما،بينهميحكموعشيةغدوةللناسيجلسوجعل،والولاياتالإمارةوقرر،والراياتالألويةوعقد

،عديبنحجرعلىشهدإنه:وقالوا،الشيعةمنطائفةشريحفيفتكلمشريحااستقضىعليهذلكطال

بلغفلما.القضاءعنعزلهطالبأبيبنعليكانوقد،بهأرسلهماعروةبنءهانىعنيبلغلموإنه

مكانهوجعلعزلهثم،مسعودبنعتبةبناللهعبدمكانهالمختارفجعل،بيتهولزمتمارضذلكشريحا

.قاضيا)1(الطائيمالكبناللهعبد

زيادبناللهعبيدأنذلكسببوكان،فيقتلهووضيعشريفمنالحسينقتلةيتتبعالمختارشرعثم

قاصدازيادابنفسار،أيامثلاثةفليبحهابهاظفرفإن،الكوفةليدخلدمشقمنمروانجهزهقدكان

قيسبهافوجدالجزيرةإلىانتهىحتىسار)2(ثم،ذكرناكماالوردةبعين،التوابينجيشفلقي،الكوفة

فهم،راهطمرجيومكثيرةقتلىمنهمأصابمروانكانوقد،الزبيرابنأأنصارمنوهم،عيلان

عيلانقيسحربفيوهوسنةالمسيرعنفتعوق،بعدهمنالملكعبدابنهوعلى،عليهإلب

بذلك،يعلمهالمختارإلىوكتب،تكريتإلىعنهنائبها)3(فانحازالموصلإلىوصلثم،بالجزيرة

،الرجالبعدبالرجالسأمدكإني:لهوقال،اختارهاالافثلاثةفيأنس،)4(بنيزيدالمختارفندب

ليكن:لهوقاللهودعافودعهالكوفةظاهرإلىالمختارمعهوخرج.بالدعاءإلاتمدنيلا:لهفقال

ابنمخرجهمبلغولما.فرصةتؤخرولا،فناجزهم)5(عدوكلقيتوإذا،عندييومكلفيخبرك

ثلاثةحملةبناللهعبدمعوالأخرى،آلافثلاثةمخارقبنربيعةمعإحداهماسريتينيديهبينجهززياد

مخارقبنربيعةفسبق.أسنكماعليكمفالأميرمعاسبقتماوإن،الأميرفهوسبقأيكم:وقال،آلاف

مريضأنسبنويزيد،هنالكفتواقفا،الكوفةممايليالموصلأرضطرففيفالتقياأنسبنيزيدإلى

،حمارعلىأمضنيمحمولوهوالأرباععلىويدورالجهادعلىقومهيحرضذلكمعوهو،مدنف

بينسريرهلهفوضعنزلثم،تظفرواعدوكموقاتلوا،تؤجروااصبروااللهشرطةيا:لقومهيقولوهو

فأمير)7(هلكتإن:للناسوقالا)6(عنهفرواأوشئتمإنأميركمعنقاتلوا:لقومهوقال،الصفين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(228-4227/)الأثيروابن(35-634/)الطبريتاريخفيالخبر

..وردةعينمنسارثم،تقدمماأمرهممنفكان:طفي

.(693/)الطبري.قيسبنسعيدبنالرحمنعبدواسمه

وحدها.أمنساقطمعكوفينبينما

تؤخرها.فلاالفرصةأمكنتكوإذا،تناظرهمفلاعدوكلقيتإذا:الطبريوعبارة،فناجزهمفناجزك:طفي

.(614/)الطبريفيبتمامهوالخبر،طمنساقطهناإلى..حمارعلى:قولهمن

..علىفالأمير:طفي
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رأسسعرأبيبنفسعر)2(هلكوإن،الميمنةرأسوهو،الفزاريضمرةبناللهعبد)1(الناس

ذلكوكان،الأرباعأمراءالثلاثةوهؤلاءوهو.الخيلعلىالأسدي)3(عازببنورقاءوكان،الميسرة

كلواضطربت،شديداقتالاوالشاميونهمفاقتتلوا،الصبحإضاءةعندوستينستسنةمنعرفةيومفي

بنربيعةأميرهموقتلالشاميونوفرفهزمهاالخيلعلىورقاءحملثم،والميسرتينالميمنتينمن

بناللهعبدالاخرالأميرفلقوافرارهمورجع،الشاميينمعسكرفيماالمختارجيشواحتاز،مخارق

فبات،عشاءإليهمفانتهىأنسبنيزيدنحوبهموساربهمفرجعفأخبروه؟خبركمما:فقال،)4(حملة

فاقتتلوا،وستينستسنةمنالأضحىيوموذلك،تعبئتهمعلىتواقفواأصبحوافلما،متحاجزينالناس

علىواحتوواحملةبناللهعبدأميرهموقتلوا،أيضا(الشاميينجيشأالمختارجيشفهزم،شديداقتالا

فأمر،رمقآخرعلىوهوأنسبنيزيدإلىبهمفجاؤوا،أسيرثلاثمئةمنهموأسروا،معسكرهمفيما

أعناقهم.بضرب

أيديفيوسقط،ودفنهعازببنورقاءخليفتهعليهوصلىذلكيومهمنأنسبنيزيدومات

ابنأنبلغنيقدإنه؟ترونماذاقوميا:ورقاءلهمفقال،الكوفةإلىراجعينيتسللونوجعلوا،أصحابه

منأطائفةعناوتفرق،أميرناهلكوقد،طاقةبهملكمأرىولا،الشاممنألفاثمانينفيأقبلقدزياد

خيرالكانأميرناعلىمناحزناانصرفناإنماأناونظهربلادناإلىراجعينانصرفنافلوأصحابنامن(الجيش

بلغفلما.الكوفةإلىفرجعوا،ذلكعلىالأمراءرأيفاتفق،مغلوبينونرجعفيهزموننانلقاهمأنمنلنا

بنيزيدقتل:وقالوا،بالمختارالكوفةأهلأرجف،هلكقدأنسبنيزيدوأن،الكوفةأهلخبرهم

ثم،خضراءكمويشتففيستأصلكمزيادابنعليكميقدمقليلوعما،جيشهوانهزمالمعركةفيأنس

بينمنوإخراجهوقتالهحربهعلىواتفقوا،كذابهو:وقالواالمختارعلىالخروجعلىتمالؤوا

أمرهقدالحنفيةابنأنوزعم،أشرافناعلىمواليناقدمقد:وقالوا،كذابأنهواعتقدوا،أظهرهم

منيخرجأنعليهبخروجهموانتظروا،عليهمتقولهووإنما،بشيءيأمرهلموهوالحسينبثأربالأخذ

له:وقالأزيادبناللهعبيدتلقاءآلافسبعةفييخرجأنالمختارعينهقدفإنهالأشتربنإبراهيمالكوفة

فخرج.فناجزهزيادبناللهعبيدعدوكتلقىحتىبهموسر،معكفردهمأنسابنجيشترىحتىسر

حصنقدالمختاروكان،فرجعبالرجوعيأمرهالمختاركتابجاءهساباط)5(بلغفلما،بمجموعهالأشتر

)2(

)3(

)4(

)5(

فأميركمهلكفإن،الأسديعازببنورقاءفأميركمهلكإن:(656/)والمنتظم(614/)الطبريتاريخفي

.ضمرةبناللهعبد

.للمصادرموافقأثبتوما؟مسعرأبيبنمسعر:طفي

.والمصادربعنأثبتوما؟خالدبنورقاء:ط،أفي

.المصادرعليهأجمعتماوأثبت-بالجيم-جملة:أفي

.(187)3/البلدانمعجم.بالمدائنمعروفموضع:ساباط
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وهم،السبيع)1(بجبانةفعسكرواقتالهعلىاتفقواالذينأولئكوخرج،للقتال!واستعد،الإمارةقصر

قيس،بنسعيدبنالرحمنوعبد،الأشعثبنومحمد،جوشنذيبنوشمر،ربعيبنشبث

جرير،بنوبشير،الأشعثبنمحمدبنوإسحاق،الجعفيقيسبنوزحر،الخثعميوكعب

أشرافاجتمعالأشترابنخرجفلما،()2(وغيرهمالزبيديالحجاجبنوعمرو،أبجربنوحجار

قتال!علىرأيهموأجمعواربعيبنشبثدارفيوغيرهمالحسينقتلةجيشفيكانممنالناس

،الإمارةقصروقصدوا،الكوفةنواحيمنناحيةفيأميرهامعقبيلةكلفركبتوثبواثم،المختار

أولئكإلىالمختاروبعث،سريعاإليهليرجعالأشتربنإبراهيمإلىبريدا)3(توبةبنعمروالمختاروبعث

حتىمناهضتهعنيثبطهمأنيريدوإنما،تطلبونماجميعإلىأجيبكمفإني؟تنقمونماذا:لهميقول!

وأبعثجهتكممنفابعثواالحنفيةبنمحمدأمرفيتصدقوننيلاكنتمإن:وقال!،الأشتربنإبراهيميقدم

والناسهوفانقسم،ثلاثبعدالأشترابنقدمحتىيطاولهميزل!ولم،ذلكعنيسألهمنجهتيمن

ذلكوكان،ربعيبنشبثوعليهمبمضرالأشترابنوتكفل،اليمنبأهلالمختارفتكفل،فرقتين

شديداالمختاروكانعليهمفيحنواليمنأهلمنقومهبقتال!الأشترابنيتولىلاحتى،المختاربإشارة

عليهم.

فصول!وجرت،الفريقينمنبينهمالقتلىوكثرتعظيماقتالاالكوفةنواحيفيالناسواقتتل

قيسبنسعيدبنالرحمنعبدمنهم،الأشرافمنجماعةوقتل،استقصاؤهايطول!حربيةوأحوال!

بجبانةاليومهذاويعرف،رجلاعشربضعةمضرمنوقتل،قومهمنرجلاوثمانينوسبعمئة،الكندي

للمختارالنصرةكانتثم،وستينستسنةالحجةذيمنبقينلستالأربعاءيومذلكوكان،السبيع

الحسينمقتلشهدمنهمكانمنانظروا:فقال!عليهفعرضوا،أسيرخمسمئةمنهموأسر،عليهم

أمربغيرإليهمويسيءيؤذيهمكانمنمنهمأصحابهوقتل،رجلا)4(وأربعونمئتانمنهمفقتل،فاقتلوه

محمدال!دمفيأشركرجلإلاامنفهوبابهأغلقمن:المختارمناديونادىالباقينأطلقثم،المختار

منذهبأينيدرىفلاالحسينقتلشهدممنوكان،الزبيديالحجاجبنعمرووهرب)5(-!

.الأرض

)1(

)2(

)3(

)4(

البصرةأهليسميهاكما،جئانةالمفابريسمونالكوفةوأهل،الصحراءالأصلفيالجبان:الحمويياقوتقال

عبيد.بنللمختاريومبهاكان،السبيعجبانة.منهاالقبائلإلىوتضافالاسمهذاتسمىمحالوبالكوفة،المقبرة

.(161)2/البلدانمعجم

.(4-446)6/للطبريموافقوهوطمنساقطهناإلى..لهوقال:قولهمن

.والمصادربعنأثبتوما،ثوبة:ط،أفي

قتيلا.وأربعينوثمانيةمئتين:235(4/)الأثيروابن(15)6/الطبريفي

.للطبريموافقوهوب،طمنساقطهناإلى..مناديونادى:قولهمن
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يذبنشمرلقصدههربممنوكان،الزبيربنمصعبإلىالبصرةإلىالكوفةأشرافوهرب

لأصحابه:شمرقالمنهدنافلما،زرنب)1(لهيقاللهغلاماطلبهفيالمختارفبعث،اللهقبحهالجوشن

شمروتأخرفساقوا،العلجهذافييطمعحتىوتركتمونيهربتمقدأنكمبصفةوراءكموذرونيتقدموا

الزبيربنمصعبإلىكتاباوكتب،وتركهأشمروسار،فقتلهظهرهفدقشمرعليهفعطفزرنبفأدركه

مصعبإلىيهربالوقعةهذهمنفرمنكلوكان،إليهووفادته،عليهبقدومهينذرهبالبصرةوهو

جانبإلىنهرعندالكلتانية)2(لهايقالعندهانزلقدقريةعلوجمنعلجمعالكتابشمروبعث،بالبصرة

ممن؟:قال،مصدبإلى:قال؟تذهبأينإلى:لهفقالآخرعلجفلقيهالعلجذلكفذهب،هناكتل

ركبقدوهو،المختارحرسأميرعمرةأبوسيدهوإذا،سيديإلىمعياذهب:فقال،شمرمن:قال

منيتحولأنعليهشمرأصحابأشاروقد،عمرةأبوفقصدهمكانهعلىالعلجفدله،شمرطلبفي

أملأحتىأيامثلاثةإلىهاهنامنأرتحللاوالله،الكذابمنفرقكلههذا:لهمفقال،ذلكمكانه

وثار،أسلحتهميلبسواأويركبواأنفأعجلهمالخيلفيعمرةأبوكابسهمالليلكانفلما،رعباقلوبهم

:يقولوهوسيفامنهافاستخرجخيمتهدخلثمعريانوهوبرمحهفطاعنهالجوشنذيبنشمرإليهم

الكاهلايدقمحياهجهماباسلا)3(عرينليثنبهتم

قاتلا)4(أومقاتلاأكرإلاناكلاعدوعنيومايرلم

.)5(
العاملاويرويصربايزعجهم

أصحابوقولالتكبيرصوتمنهزمونوهمأصحابهسمعفلما،قتلحتىنفسهعنيناضلزالماثم

الله.قبحهقتلقدأنهعرفوا،الخبيثقتلأكبرالله:المختار

وأقبلالسبيعجبانةمنالمختارخرجولما:قالإسحاقأبيبنيونسعن:مخنفأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

رزين.:32(20/)الأعثمابنوفي،زربى(236)4/الأثيرابنوفي،زربيا:(52)6/الطبريفي

السوسبينماموضع-بالتاء-والكلتانية،الطبريعنهناوما،تحريف--بالباءالكلبانية:الأصولفي

عليبنالحسينقتلفيالمشاركالضبابيالجوشنذيبنشمرقتلالقريةوبهذه،البصرةمنقريب،والصيمرة

.(054)4/البلدانمعجم.عمرةأبوقتله

باسلا.هزبراليثاتيمموا:322()2/الأعثملابنالفتوحفي

.المصادروافقماوأثبت،ساملاأومقاتلاأكرإلا:أفي

دمشقتاريخفيأيضاوالأبيات.يبرحهم:236()4/الأثيروابن54()6/والطبريبوفي،ط،أفيكذا

.342()6/دمشقتاريخوتهذيب،الفكردارط(291)23/
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.الأسرىفيوكانصوتهبأعلىمرداسبنسراقةناداه-القتالمنمنصرفهيعني-القصرإلى

والجند)1(بشحرحلمنوخيرمعدخيريااليومعليامنن

وسجد)2(وصاملبىمنوخير

يقول!:وهوالمختارإلىفأقبل،الغدمنأطلقهثمليلةفاعتقلهالسجنإلىفبعثه:قال!

عليناكانتنزوةنزوناأناإسحاقأبا3(أخبرألا

وشينا)4(بطراخروجناوكانشيئاالضعفاءنرىلاخرجنا

التقيناحينالربا)5(مثلوهمقليلامصافهمفينراهم

إلينابرزواقدالقومرأينافلمارأيناهمإذبرزنا

انثنينا)7(حتىصائباوطعناوطحناضربامنهمرأينا)6(

حسينا)9(تنعى)8(كتيبةبكليومكلعدوكعلىنصرت

حنينالاقىإذالشعبويومبدريومفيمحمدكنصر

واعتديناالحكومةفيلجرناملكنا)11(فلوملكتإذسجح )01(.ء

دينا)12(النقدجعلتإذسأشكرفإنيمنيتوبةتقبل

وأنه،والأرضالسماءبينالبلقالخيولعلىتقاتلالملائكةرأىأنهيحلفمرداسبنسراقةوجعل

المنبرفصعد.بذلكالناسفيخبرالمنبريصعدأنالمختارفأمره،الملائكةأولئكمنواحدإلايأسرهلم

أردتوإنما،الملائكةترلمأنكعرفتقدإني:لهفقالالمختاربهخلانزلفلما،بذلكالناسفأخبر

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

في

في

في

في

في

في

في

في

في

بالجند.مسحكل:أ

.74()مرداسبنسراقةديوانفيأيضاوالأبيات،وسجدوحيالئىمنوخير:الطبري

أبلغ.ألا:الأثيروابنالطبري

وحينا.:الأثيروابنالطبري

الدبي.:الطبري

طلحفأ.ضربامنهملقينا:الطبري

انتهينا.حتى:وحدهاأ

.-بالثاء-كثيبة:ط

:32()2/الأعثملابنالفتوح

حسيناقتلتكتيبةبكلزفامختارياالخيلزففت

شينايلقلمحضارمبكليومكلعدوكعلىنصرت

.للمصادرموافقأثبتوما؟فانجح:وحدهاأ

قدرنا.فلوقدرتإذفصفحا:الأعثملابنالفتوح

.77(-)76سراقةديوانفيوالأبياتالأثيروابنوالطبريبعنأثبتوما؟العفو:طوفي،العقد:أ
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سراقةفذهب،أصحابيعليتفسدلئلاشئتحيثفاذهب،أقتلكولست،أقتلكلاأنيهذابقولك

يقول!:وجعلالزبيربنمصعبإلىالبصرةإلى

مصمتاتدهماالبلقرأيتأنيإسحاقأبا)1(أبلغألا

المماتحتىقتالكمعلينذراوجعلتبوحيكمكفرت

بالترهاتعالئمكلاناتبصراهلمما)2(عينايرأت

أداتيلهملبستخرجواوإنكذبتملهمأقول:قالواإذا

الكوفةأهلمنالحسينقتلمنعلىتلكخطبتهفيفحرضهمأصحابهالمختارخطبثم:قالوا

ال!ناصروبئس،امنينأحياءالدنيافييمشونحسيناقتلواقوم)3(تركديننامنما:فقال!،بهاالمقيمين

سيفاجعلنيالذيدلهفالحمد،عليهمأستعينباللهفإني،أنتمسميتمونيكماكذابإذاإنيمحمد

قتلهم،منيقتلأناللهعلىحقاكانوإنه،بحقهموقائما،وترهموطالب،أطعنهمورمحا،أضربهم

حتىوالشرابالطعاملييسيغلافإنه،تقتلوهمحتىاتبعوهمثمفسموهم،حقهمجهلمنيذلوأن

بهمفيأتون-بالكوفةوهومنهملهذكرمنيتتبعجعلثم.منهمالمصرفيمنوأنفي،منهمالأرضأطهر

،بالنارحزقهمنومنهم،-فعلوامايناسبمماالقتلاتمنأنواععلىبقتلهمفيأمريديهبينيوقفواحتى

فقال!بشر)4(بنبمالكفأتوهأيموتحتىبالنبال!يرمىمنومنهم،ماتحتىوتركهأطرافهقطعمنومنهم

فقال!:،علينافامننكارهونونحنخرجنا:فقال؟عنهالحسينبرنسنزعتالذيأنت:المختارله

وغيرهالجهنيأسيدبناللهعبدوقتل،ماتحتىيضطربتركوهثمذلكبهففعلوا.ورجليهيديهاقطعوا

.()5(قتلةشر

الحسينرأساحتزالذيالأصبحييزيدبنخوليمقتل

فقالت:عنهفسألوهاامرأتهإليهمفخرجتبيتهفكبس،حرسهصاحبعمرةأباالمختارإليهبعث

برأسقدمليلةمنتبغضهوكانت-،فيهمختفهوالذيالمكانإلىبيدهاوأشارت،هوأينأدريلا

الحضرمي،عقرببننهاربنمالكبنتالعيوف)6(واسمها-ذلكعلىتلومهوكانت،إليهامعهالحسين

وأن،دارهمنقريبابقتلهفأمرالمختارإلىفحملوه)7(قوصرةرأسهعلىوضعقدفوجدوهعليهفدخلوا

أخبر.:طفي()1

.)78(سراقةديوانفيوالأبيات،عينيأري:الأثيروابنالطبريوفي،رأيت:طفي(2)

.57()6/والطبريبعنأثبتوما،المعنىيستقيمولا،...أقوامانتركذنبنامافقالوا:ط،أفي)3(

.البديبشيربنمالك:2(54)4/الأثيرابنوفي.البديالنسيربنمالك:الطبريفي(4)

.للمصادرموافقةوهي.طمنزيادةمعكوفينبينما)5(

تحريف.،العبوق:طفي)6(

.(قصر)القاموس.التمروعاء:القوصرة)7(
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بنعليبنالعباسسلبقدوكان-السنبسي)1(فضيلبنحكيمإلىالمختاروبعث.ذلكبعديحرق

،المختارعندفيهليشفعفركب،حاتمبنعديإلىأهلهفذهبفأخذ-الحسينقتليومطالبأبي

إلىيصلأنقبلحكيمافقتلوا،فيهفيشفعهالمختارإلىعدييسبقهمأنأخذوهالذينأولئكفخشي

وقدعليهممتغضباوقامعديشتمهمقتلوهوقدرجعوافلما،فيهفشفعهفيهفشفععديفدخل،المختار

فلما،عقيلبنمسلمبناللهعبدقتلقدوكانرقاد)2(بنيزيدإلىالمختاروبعث.المختارمنةتقلد

وطلب،الحياةرمقوبهحرقوهثم،سقطحتىوالحجارةبالنبلفرموهفقاتلهمخرجبدارهالطلبأحاط

الجزيرةأوالبصرةإلىهربقدفوجدوه،الحسينقتلأنهيدعيكانالذي،أنسبنسنانالمختار

وكان،)3(دارهفهدمتالجزيرةأو،البصرةإلىهؤلاءمنهربمنبكلصنعوهكذا،دارهفهدمت

بنحجرداربهايبنىوأن،دارهبهدمالمختارفأمرمصعبإلىهربممنقيسبنالأشعثبنمحمد

هدمها.زيادكانالتيعدي

الحسينقتلواالذينأميروقاصأبيبنسعدبنعمرمقتل

يسيلودمهلهغلامجاءإذيومذاتجالساعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدكان:)4(الواقديقال

دمه.وأسلاقتلهاللهم:سعدفقال،عمرابنك:فقال؟هذابكفعلمن:سعدلهفقال،عقبيهعلى

بنجعدةبناللهبعبدسعدبنعمراستجارالكوفةعلىالمختارظهرفلما،الدعوةمستجابسعدوكان

أنهمضمونهأماناسعدبنلعمرمنهفأخذالمختارفأتى،عليمنقرابتهمنللمختارصديقاوكان،هبيرة

يأتلمماالمختاروأراد.حدثايحدثلمما،ومصرهرحلهولزمأطاعماومالهوأهلهنفسهعلىآمن

نحوالسفريريدليلامنزلهمنخرجقتلهيريدالمختارأنسعدبنعمربلغولما.يغوطأوفيبولالخلاء

منزلكمنتخرج:لهوقال؟هذامنأعظمحدثوأي:افقالاذلكمواليهبعضلهفقال)5(البصرة

أنتهللكيقولأبيإن:لهيقولالمختارإلىحفصولدهبعثأصبحولما.فرجع،ارجع؟ورحلك

أرسلإنهوقيل،اجلس:المختارلهفقالذلكمنهيتعرفالمختارأتىإنهوقيلأ؟أمانكعلىمقيم

اجلس،:المختارلهفقال()6(؟لهأمانكعلىمقيمأنتهل:لهيقولالمختارإلىجعدةبناللهعبد

برأسه.وأتاهفقتلهإليهفذهببرأسهفأتنياذهب:حرسهلصاحبالمختارقالجلسفلما

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

السنبسي.الطائيطفيلبنحكيم:الأثيروابنالطبريفي

.رقادبنزيد:الأثيروابنالطبريوفي،ورقاءبنيزيد:طفي

.طمنساقطهناإلى...صنعوهكذا:قولهمن

لابنوالمنتظم)103(الطوالوالأخبار312()3/الأثيرلابنوالكامل62(-06)6/الطبريتاريخفيالخبر

.(58)6/الجوزي

.للمصادرموافقأثبتوما،زيادبناللهعبيدأومصعبنحو:طفي

.للطبريموافقةوهي.طمنزيادةمعكوفينبينما
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يسرالحاجبينمشرف،العينينغائرالقدمينعظيمرجلاغدالأقتلن:)1(ليلةقالالمختارأنروايةوفي

سعدبنعمرأرادأنهنفسهفيفوقعحاضراالأسودبنالهيثموكان،المقربونوالملائكةالمؤمنونبقتله

المختاروكان؟والمواثيقالعهودمنأعطانيمابعدهذايكونكيف:فقال،فأنذره)2(العريانابنهإليهفبعث

حدثا.يحدثأنإلاأمانكتابسعدبنلعمروكتب،أولاأهلهاإلىالسيرةأحسنالكوفةقدمحين

فيحدثالكنيفيدخلأنإلآ:المختارأرادإنما:يقولالباقرجعفرأبووكان:)3(مخنفأبوقال

،دارهإلىرجعأنهأمرهصارثممحلةإلىمحلةمنيتنقلجعلثم،أيضاقلقسعدبنعمرإنثم

نأجهدلو،تردهسلسلةعنقهفيإنواللهكلا:فقال،موضعإلىموضعمنانتقالهالمختاربلغوقد

فعثر()5(عمرفقام،الأميرأجب:فقالعليهفدخلأعمرةأباإليهفبعثأصبحثم.)4(استطاعماينطلق

،المختاريديبينوضعهحتىقبائهأسفلفيبرأسهوجاء،قتلهحتىبالسيفعمرةأبوفضربه،جبتهفي

خيرولانعم:وقالفاسترجع؟الرأسهذاأتعرف:فقال-عندهجالسوهو-حفصلابنهالمختارفقال

:المختارقالثم،أبيهرأسمعرأسهووضععنقهفضربتبهأمرثم،صدقت:فقال،بعدهالعيشفي

أنملةوفواماقريشأرباعثلاثةبهقتلتلووالله،سواءولا،الأكبرالحسينبنبعليوهذا،بالحسينهذا

أنامله.من

.)6(أبيهمعالجندلدومةشهدعمرإن:وقيل

.)7(الحسينسرادقفيطعنمنأولإنه:وقيل

الجنةبينفيهتخيرمقاماقمتإذاكيفسعدبنعمريا:يومالهقالطالبأبيبنعليإن:وقيل

.والنار)8(

بالقتلالدنيافيعوقبإلاقتلهفيشاركأو،الحسينقتلشهدممنأحدبقيما:)9(الواقديوقال

عليسوىولدايخلفلمعنهاللهرضيالحسينأنالأشياءأعجبومن،بالعذابالاخرةوفي،والبلاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(06)6/الطبريتاريخ

.والطبريأعنهناوما؟العرثان:طفي

.(61)6/الطبريتاريخ

.للطبريمواففة()بمن(أ)وعبارة،الحسيندملأدركهيطيرإن:طمنمكانها

.للطبريموافقةب،أوعبارة،منهالفرارفأراد:طفيمكانها

.وقاصأبيبنسعدبنعمرترجمة،الفكردارط37()45/عساكرابنتاريخ

سعد.ابنطريقمن54()45/نفسهالمصدر

.النارفتختار:زيادةمع(94)45/نفسهالمصدر

.(511)7/عساكرابنتاريخمختصر
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،وأشرافساداتمنهم،والحصىالرملعددذريتهمناللهنشروقد،الأئمةأبووهو،العابدينزين

بحثثم.)1(أعلمواللهنسلالأرضوجهعلىاليوملهوليس،ولداعشريننحوتركمعاويةبنيزيدوأن

ذلك:فيكتاباإليهوكتب،الحنفيةبنمحمدإلىبرأسيهماالمختار

أيهاعليكسلام،عبيدأبيبنالمختارمن:عليبنمحمد)2(للمهديالرحيمالرحمناللهبسم

قتيلبينفهمأعدائكمعلىنقمةبعثنياللهفإنبعدأما،هوإلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفإنيالمهدي

بنعمربرأسإليكبعثتوقد،مؤازركمونصر،قاتلكمقتلالذيدلهفالحمد،وشريدوطريدوأسير

بقي،مناللهيعجزولن،عليهقدرنامنكلبيتهوأهلالحسيندمفياشتركممنقتلناوقدوابنهسعد

)3(
برأيكالمهديأيهاإليفاكتبأرميا)4(منهمالأرضأديمعلىأنيبلغنيلاحتىعنهمبمنحجمولست

بنمحمدأنجريرابنيذكرولم.وبركاتهاللهورحمةالمهديأيهاعليكوالسلام،عليهوأكونأتبعه

وجدهقوةكلامهغبونمنويظهر،شرحهوأطالالفصلهذاتقصىقدجريرابنأنمع،جوابهردالحنفية

ولاسيما،يرويهفيمامتهموهو،يحيىبنلوطمخنفأبيبرواياتإيرادهفيتوسعولهذا،وغرامهبه

قتلتهم،منوأهلهالحسينبثأرالأخذفيهإذ،غراموأيغرامفيهللشيعةالمقاموهذا،التشيعبابفي

علىاللهقدرهإنماولكن،مغنماكانإليهوالمبادرة،متحتماكانقتلتهقتلأنشكولا،منهموالانتقام

ليؤيداللهإن":!حمصاللهرسولقالولكن،كافراإليهالوحيإتيانبدعواهصارالذيالكذابالمختاريد

نولىكذلك):الكاتبونيكتبهماأفضلهوالذيكتابهفيتعالىوقال.(")الفاجربالرجلالدينهذا

:الشعراءبعضوقال(912:أ!نعامأ!يكسبونكالؤأبمابعفهاالطفينبغض

بظالمسيبلىإلاظالمولافوقهااللهيدإلايدمنوما

متسترالأمرنفسفيوهو،البيتأهلنصرةوادعائه،وافترائهكذبهعلىيدلماالمختارترجمةفيوسيأتي

صولة.مخالفيهعلىويجولبهمويصولدولةلهمليقيم،بالكوفةالذينالشيعةمنرعاعأعليهليجمعبذلك

حديثفيالرسولفيهقالالذيالكذابهووهذا،منهبهانتقممنعليهسلطتعالىاللهإنثم

وأماالتشيعيظهروهوالكذابهوفهذا.")6(ومبيركذابثقيففيسيكونإنه":الصديقبنتأسماء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.طمنساقطهناإلى...شهدعمرإن:وقيل:قولهمن

.والطبريم،أمنأثبتوما؟إلى:طفي

بمتنح.:منهنسخةوفي،بمنجم:الطبريفي

.أحدا:وأرميا،للطبريموافقةأوعبارة،أحدمنهمالأرضوجهعلىيبقلمإنه:طفي

ومسلم،القدرفي)6066(برقمصحيحهفيوالبخاري903()2/مسندهفيأحمدأخرجهطويلحديثمنقطعة

.(11)1رقم

فيالبيهقيورواه،بكرأبيبنتأسماءعنالصحابةفضائلفي)2545(برقمصحيحهفيمسلمرواهالحديث

.(482)6/الدلائل



52الحسينقتلواالذينأميروقاصأبيبنسعدبنعمرمقتل

وكان،سيأتيكمامروانبنالملكعبدجهةمنالكوفةوليوقد،الثقفييوسفبنالحجاجفهوالمبير

دينعلىمتهم،هذاطبقةفييكنلمولكن،غاشماظالماجلداناصبياكان،هذاعكسالحجاج

.العلامالعليمنالوحييأتيهوأنه،النبوةودعوةالإسلام

مناستطاعمنإليهيدعوالبصرةإلىالعبدي)1(مخربةبنالمثنىالمختاربعثالسنةهذهوفي:جريرابنقال

فعسكر)2(الرزقمدينةأتىثم،المختارإلىيدعوفجعل،قومهإليهفيهيجتمعمسجدابهاوابتنىفدخلها،أهلها

بنعبادمعجيشا-بمصعبيعزلأنقبلالبصرةأميروهو-القباعربيعةبناللهعبدبنالحارثإليهفبعثعندها

بنوبنصرتهمقامقدوكان،أصحابهوانهزمالمدينةمنهوأخذوافقاتلوه.الهيثمبنوقيس،الشرطةأميرالحصين

)3(و
ليصلحاالمخزوميالرحمنعبدبنوعمرلمحيسبنالأحنففأرسلإليهفبعثواالجيشإليهمفبعث،القيسعبد

يسيرنفرفيالمختارإلىورجع،بعضعنبعضهمالناسفانحجز،مسمعبنمالكوساعدهما،الناسبين

وطمع،الأمراءأولئكمنوغيرهالأحنفيديعلىالصلحمنوقعبماالمختاروأخبر،مغلولامسلوبامغلوبا

من:قيسبنالأحنفإلىكتابهوكان،والشأنالأمرمنفيههوفيمامعهيدخلواأنفيوكاتبهمفيهمالمختار

قومهيوردالأحنفوأن،مضرمنربيعةلبنيفويلبعدأما.أنتم)4(فسلمقبلهومنقيسبنالأحنفإلىالمختار

تسموننيأنكمبلغنيوقد،القدرفيخطقدمالكمأملكلاوإني،(الصدر)لهميستطيعلاحيث،سقر

منهم.بخيرولستقبليمنالأنبياءكذبوقد،كذابا

بنحماد)7(عن،حمادبنالحسنحدثنا،جنادةبنسلمالسائبأبوحدثني:جرير)6(ابنوقال

فقال،قيسبنالأحنففيهاحلقةإلىفقعدتالبصرةدخلت:قال.الشعبيعن،مجالدعن،علي

:قال؟وكيف:قلت،لناموالأنتم:فقال،الكوفةأهلمنرجل:فقلت؟أنتممن:القومبعض

فقال؟وفيكمفيناهمدانمنشيخقالماأتدري:قلت،المختارأصحابمنعبيدكمأيديمنأنقذناكم

:قال:قلت؟قالوما:الأحنف

عدل)8(آلمرةوهزمتمأعبداقتلتمأنأفخرتم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الأثيرابنضبطهاوقد315()3/الأثيروابن66()6/والطبريبمنأثبتوما،مخرمةبنالمثنى:ط،أفي

مفتوحة.باءثم،وكسرهاالراءوتشديد،المعجمةالخاءوفتح،الميمبضم

الرزقمدينة:وقال،للساجيالبصرةتاريخفيالفراتابنذكرهكذا،الزايوسكون،الراءبكسرالرزق:ياقوتقال

.الورقإلىطفيتحرفتوقد(48-47)3/البلدانمعجم.المسلمونيخطهاأنقبلبالبصرةالعجممسالحإحدى

أيضا.وسيأتي،الأثيروابنوالطبريممنأثبتناهوما،"عمرو":طفي

.والطبريممنأثبتناهوما،"أفسلمالأمراءمن":طفي

.والطبريممنأثبتناهوما،"صدر":طفي

.(96)6/الطبريتاريخ

.حيان:الطبريفي

.عزلال:الطبريفي
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الجمليومبكمفعلنامافاذكروافاخرتمونافإذا

رفل)1(وضاحأبيضوفتىعثنونهخاضبشيخبين

الحملذبحضحىفذبحناهسابغةفييهدججاء

الأجلاللهنعمةوكفرتمعفونافنسيتموعفونا

بدلشرقومكممنبدلا)2(منهمبحسينوقتلتم

الرحيمالرحمناللهبسم:فيهابصحيفةفأتي،الصحيفةهاتغلاميا:وقالالأحنففغضب:قال

سقرقومهيوردالأحنففإنمضرمنربيعةأمفويلبعدأما،قيسبنالأحنفإلىعبيدأبيبنالمختارمن

ولست،قبليمنرسلكذبتفقدكذبتفإن،يمذبونيأنكمبلغنيوقد،الصدرعلىيقدرونلاحيث

منكم.أومناهذا:الأحنفقالثم،منهمخيرا

)3(-فصل

يقصدونهزيادابنمعالملكعبدقبلمنالشامجيشوأن،عنهيناملاالزبيرابنأنالمختارعلمولما

علىبايعتككنتإني:إليهفكتب،بهوالمكرخداعهيريدالزبيرابنيصانعشرع،يراملاكثيرجمعفي

منكأعهدماعلىكنتفإن،عنكتباعدتعنيأعرضتقدرأيتكفلما،لكوالنصحوالطاعةالسمع

ذلكمنشيئاأحدلهذكرفإذا،الشيعةعنالإخفاءكلهذايخفيوالمختار.لكوالطاعةالسمععلىفأنا

فدعا،كاذبأمأصادقيعلمأنأرادالزبيرابنإلىكتابهوصلفلما،ذلكمنالناسأبعدأنهلهمأظهر

:فقال،وليتكهافقدالكوفةإلىتجهز:لهفقال،المخزوميهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنعمر

فلمافساربهايتجهزألفاأربعينمنقريباوأعطاه،مطيعلناسامعأنهيزعم:فقال؟المختاروبهاوكيف

منألفاسبعونومعه،ملبسةفارسخمسمئةفيالمختارجهةمنقدامةبنزائدةلقيهالطريقببعضكان

،ينصرفحتىفقاتلهالرجالفأرهوإلاانصرفهوفإنالمالأعطه:فقالالمختارإليهتقدموقد،المال

أميرهاعندبهامطيعوابنهوفاجتمعالبصرةإلىوسارالمالقبضالجدالرحمنعبدبنعمررأىفلما

بنمصعبوصولوقبل،تقدمكمامخربةبنالمثنىوثوبقبلوذلك،ربيعةأبيبناللهعبدبنالحارث

إليها.الزبير

القرىواديإلىجيشفيالحكمبنالحارثبنالملكعبدعمهابنمروانبنالملكعبدوبعث

يريدوإنما،بمددأمدكأنأحببتإنالزبيرابنإلىالمختاروكتب،الزبيرابننوابمنالمدينةليأخذوا

واديإلىبجندفابعث،ذلكأكرهفلستطاعتيعلىكنتإن:الزبيرابنإليهفكتب،ومكايدتهخديعته

.للطبريموافقأثبتوما؟دقلوضاحاالبيضاءوفتى:طفي(1)

بهم.خشبيينوقتلتم:الطبريفي)2(

.31(5)3/الأثيروابن71()6/الطبريفيالزبيربابنالمختارمكرخبر)3(
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الهمداني،ورسبنشرحبيلعليهمالافثلاثةالمختارفجهز.الشاميينقتالعلىلنامدداليكونواالقرى

يأتيكحتىإليفاكتبدخلتهافإذا،المدينةتدخلحتىسر:لهوقال،سبعمئةإلاالعربمنفيهمليس

وخشي،بهاالزبيرابنليحاصرمكةإلىذلكبعديركبثم،الزبيرابنمنالمدينةأخذيريدوإنما،أمري

ألفين،فيالساعديسعدبنسهلبنالعباسفبعث،مكراالجيشذلكبعثالمختاريكونأنالزبيرابن

فأقبل.تهلكهمحتىفكايدهموإلاطاعتيفيرأيتموهمإن:لهوقالبالأعرابيستعينأنوأمره

هنالك،ماءعلىفاجتمعا،جيشهفيورسابنبقيوقد،بالرقيمورسابنلقيحتىسهلبنالعباس

القرىواديإلىنذهبأنأمرنيقدفإنه:قال،بلى:فقال؟الزبيرابنطاعةفيألستم:العباسلهفقال

ثمالمدينةأدخلأنأمرنيوإنما،بطاعتكأومرلمإني:ورسابنلهفقال.الشاميينمنبهمنفنقاتل

رأيك:لهفقال،لذلكفطنأنهلهيظهرولممغزاهعباسففهم،بأمرهيأمرنيفإنهصاحبيإلىأكتب

كانوقد،والدقيقوالغنمالجزرإليهموبعثعندهمنالعباسنهضثم.لكبدامافاعمل،أفضل

ذلكعلىويأكلونويختبزونويطبخونيذبحونفجعلوا،كثيروجوع،ذلكإلىشديدةحاجةعندهم

خلقامنهموأسر،سبعينمننحوامنهموطائفةأميرهمفقتلسهلبنعباسبيتهمالليلكانفلما،الماء

خائبين.بلادهموإلىاالمختارإلىامنهمالقليلورجع،أكثرهمفقتل،كثيرا

:يقولوهوإليهمانتهىسهلبنعباسأنيوسفأبوفحدثني:مخنفأبوقال

نكلالكبشإذامقدامأروعوكلغيرفارسسهلابنأنا

ينجدل)1(حتىالروعيومبالسيفالبطلالطرماحرأسوأعتلي

إنهألا،الأخيارالأبرارقتلواالأشرارالفجارإن:فقالخطيباأصحابهفيقامالمختارخبرهمبلغفلما

يذكركتابا:الخثعميمسعودبنصالحمعالحنفيةبنمحمدإلىكتبثم.مقضياوقضاء،مأتياأمراكان

المدينةإلىاخرجيشاأبعثأنرأيتفإن،الزبيرابنجيشبهمفغدرلنصرتهجيشاالمدينةإلىبعثأنهفيه

أطيعماإليكلهاالأمورأحبفإنبعدأما:الحنفيةابنإليهفكتب،فافعلإليهمرسلاقبلكمنوتبعث

والأعوان،سراعاإليالناسلوجدتالقتالأردتلوأنيواعلم،وأسررتأعلنتفيمااللهفأطع،فيهالله

الحاكمين.خيروهولياللهيحكمحتىوأصبرأعتزلهمولكني،كثرةلي

بنمحمدكتابإليهانتهىفلما.الدماءعنوليكفاللهفليتقللمختارقل:مسعودبنلصالحوقال

.والغدر)2(الكفروبطرح،واليسرالبربجمعأمرتقدإني:قالالحنفية

عشروسبعةالحنفيةابنإلىعمدالزبيرابنأن:مخنفوأبيالمدائنيطريقمنجرير)3(ابنوذكر

.ينخزل:الطبريفي(1)

.والغدرالكفرويطرحواليسيرالبريجمعبأمرأمرتقدأني:الطبريعبارة)2(

.35(2)2/الأعثملابنوالفتوح(4942/)الأثيرابنفيأيضاوالخبر76(-75)6/الطبريتاريخ)3(
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الأمة،عليهاجتمعتمنإلايبايعواأنفكرهوا،يبايعوهحتىفحبسهمالكوفةأهلأشرافمنرجلا

ويستنصرونه،يستصرخونهعبيدأبيبنالمختارإلىفكتبوا،بزمزمواعتقلهموتوعدهمفتهددهم

فجمع،بيتهوأهلالحسينخذلتمكماتخذلونافلا،والحريقبالقتلتوعدناقدالزبيرابنإن:لهويقولون

محصورينأصبحواقدالبيتأهلوصريخمهديكم)1(هذا:وقالالكتابعليهموقرأالشيعةالمختار

الخيلإليهمأرسللموإن،مؤزرانصراأنصركملمإنإسحاقأبالست:وقالوالحريقالقتلينتظرون

أهلمنراكباسبعينفيالجدلياللهعبدأباوجهثم،الويلالكاهليةبابنيحلحتى،السيليتلوهكالسيل

بنوعمير،مئةفيقيسبنوهانىء،مئةفيالمعتمروأبا،أربعمئةفيالتيميعمر)2(بنوظبيان،القوة

عامربنالطفيلمعالحنفيةبنمحمدإلىوكتب،ا)3(أربعينفيعمرانبنوفارساأربعينفيطارق

ثم،فارساوخمسينمئةمننحوبهتلاحقحتىعرقبذاتالجدلياللهعبدأبوفنزل،إليهالجنودبتوجيه

الزبيرابنأعدوقد،الحسينثاراتيا:يقولونوهمجهارانهاراالحرامالمسجددخلحتىبهمسار

يعني-فعمدوا،يومانالأجلمنبقيوقد،يبايعوهلمإنبهليحرقهموأصحابهالحنفيةلابنالحطب

:فقال،الزبيرابنقاتلنالناأذنتإن:وقالواسجنهمنفأطلقوهالحنفيةبنمحمدإلى-المختارأصحاب

وتبايعوايبايعحتىوتبرحوننبرحليس:الزبيرابنلهمفقال،الحرامالمسجدفيالقتال!أرىلاإني

الحسين،ثاراتيا:الحرمداخلونوهميقولونفجعلواأصحابهمبقيةلحقهمثمعليهفامتنعوا،معه

مالاالحجيجمنوأخذواالحنفيةبنمحمدأخذواثم،عنهموكفخافهممنهمذلكالزبيرابنرأىفلما

هكذا.المالذلكبينهمفقسم،رجلآلافأربعةمعهواجتمع،عليشعبدخلحتىبهمفساركثيرا

أعلم.واللهنظرصحتهاوفي،جريرابنأورده

ونائبهمصعبأخاهبالمدينةنائبهوكانالزبيربناللهعبدالسنةهذهفيبالناسوحج:جريرابنقال

مروانبنمحمدوأخوه،الشامعلىمروانبنالملكوعبدربيعةأبيبناللهعبدبنالحارثالبصرةعلى

بناللهوعبد،الكوفةعلىالمختاراستحوذوقدمصر)4(علىالعزيزعبدوأخوه،وأرمينيةالجزيرةعلى

ذكرها.يطولخازمبناللهلعبدفيهاجرتحروباوذكر،خراسانبلادعلىخازم

بقينلثمانوذلك،زيادبناللهعبيدإلىالأشتربنإبراهيمشخصالسنةهذهوفي؟جرير)5(ابنقال

.الهدىكتابهذا:أفي(1)

تميم.بنيأخاعمارةبنوظبيان:الأثيروابنالطبريفي2()

.عمرانبنيونس:الطبريوفي،طمنساقطمعكوفينبينما)3(

.طمنساقطهناإلى...بنالملكوعبد:قولهمن)4(

.81()6/الطبريتاريخ()5
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الكناسة،وأهلالسبيعجبانةمنالمختارفرغأنإلاهوما:مشايخهعنمخنفأبووقال.الحجةذيمن

يومفخرج،الشامأهللقتالفيهوجههكانالذيالوجهإلىأشخصهحتىيومينإلاالأشترابنتركفما

وخرج،أصحابهوجوهفييودعهالمختارمعهوخرج،وستينستسنةالحجةذيمنبقينلثمانالسبت

بهحافونوهم،الأعداءعلىبهليستنصرواأشهببغلعلىالمختاركرسيومعه،المختارخاصةمعه

الأشتريابن:قالبثلاثوصاهأنبعدالمختارفرجع،ويتضرعونويستنصرون(ويستصرخونأيدعون

معسائرينالكرسيأصحابواستمر.بالقتالعدوكوعاجل،السيروأسرع،وعلانيتكسركفياللهاتق

والذي،إسرائيلبنيسنة،مناالسفهاءفعلبماتؤاخذنالااللهم:يقولالأشترابنفجعل،الأشترابن

الكرسي.أصحابرجعوأصحابههوالقنطرةجاوزفلما،عجلهمعلىعكفواإذبيدهنفسي

أبي،حدثنيشبويه)2(بنأحمدبناللهعبدبهحدثنيماالكرسيهذاسببوكان:جرير)1(ابنقال

خالد،بنمعبدحدثني،طلحةبنيحيىبنإسحاقعن،المباركبناللهعبدحدثنا،سليمانحدثنا

ليجارهورجلببابمررتإذكذلكفإني،الورقمنمرةأعدمت:قالهبيرةبنجعدةبنطفيلحدثني

إليأرسلأنإليهفأرسلتفرجعت،هذا)3(فيقلتلوأنباليفيفخطر،شديدوسخركبهقدكرسيله

إليك،أذكرهأنليبداوقدشيئاأكتمككنتإني:لهفقلتالمختارفأتيت،بهفأرسل،بالكرسي

:قال.علممنأثرةفيهأنيرىكانكأنهعليهيجلسهبيرةبنجعدةكانكرسي:قلت؟هووما:قال

شربوقدناضرأعودافخرجغسلوقدبهفجئتقال،)4(إليهابعث؟اليومإلىهذافأخرت!!اللهسبحان

الناسالمختارفخطب:قال،جامعةالصلاة:الناسفينوديثم،ألفاعشرباثنيليفأمر،الزيت

إسرائيلبنيفيكانقدوإنه،مثلهالأمةهذهفيكائنوهوإلاأمرالخاليةالأممفييكنلمإنه:فقال

فقام،ثلاثاوكبرواأيديهمفرفعواالسبئيةوقامتأثوابهعنهفكشفأمرثم،مثلههذاوإن،التابوت

يكسربأنوأشار.التعظيمهذاالتابوتبهذايصنعمنيكفرأنوكادالناسعلىفأنكرربعيبنشبث

بناللهعبيدهذا:قيلفلما،ربعيبنلشبثالناسفشكرها(الخنسفيويرميأالمسجدمنويخرج

غشيقدأشهببغلعلىيحملبالكرسيمعهبعث،الأشتربنإبراهيمالمختاروبعث،أقبلقدزياد

الشاميينوغلبواسيأتيكماالشاميينمعتواجهوافلما،سبعةيسارهوعنسبعةيمينهعن(الحريرأبأثواب

للهإنا:فقلتجعدةبنالطفيلقال،الكفربهبلغواحتىالكرسيلهذاتعظيمهمازداد،زيادابنوقتلوا

فغيب،لهالناسعيبوكثرالكرسيهذافيالناسوتكلم،صنعتماعلىوندمت،راجعونإليهوإنا

ذلك.بعديرىلاحتى

.82()6/الطبريتاريخ(1)

تحريف.؟شيبوية:طفي2()

.هذافيللمختارقلتلو:الطبريفي)3(

.للطبريموافقةأوعبارة.إليابعثه؟اليومإلىهذاأخرتفلم:طفي(4)
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عليهيجلسعليكانالذيالكرسيهبيرةبنجعدةال!منطلبالمختارأن)1(الكلبيابنوذكر

لقبله،كانكرسيبأيجاؤوالوأنهمعلمواحتىعليهمفألح،الأميريقول!مماشيءعندناما:فقالوا

أصحابرؤوسوسائروشاكرشبامفخرجت.هوهذا:فقالواالدوربعضمنكرسياإليهفحملوا،منهم

.والديباجبالحريرعصبوهوقدالمختار)2(

الناسإنثم،الأشعريموسىأبيبنموسىالكرسيهذاسدنمنأولأن:مخنفأبووحكى

الله.قبحهالمختارهلكحتى،صاحبهوكان،البرسميحوشبإلىفدفعه،ذلكفيعليهعتبوا

الكرسيهذافيقال!وقد،الكرسيهذاأصحابهيعظمبمايعلملاأنهيظهركانالمختارأنويروى

الطويل(منأ:همدانأعشى

عارفالشركشرطةيابكموأنيسبئيةأنكمعليكمشهدت

اللفائفعليهلفتقدكانوإنبسكينةكرسئكمماوأقسم

وخارفونهدحواليهشبالمسعتوإنفيناكالتابوتليسوأن

المصاحفضمنتهوحياوتابعتمحمدآلأحببتامرؤوإني

والغطارف)3(شمطهاقريش!عليهتتابعتلمااللهعبدوتابعت

الليثي:المتوكلوقال

كافربكرسيكمأني)4(جئتهإنإسحاقأباأبلغ

شاكرلهالوحيوتحملأعواررحول!شبامتنزوا

الحادر)5(الحمصكأنهنحولهأعينهممحمزة

ورداءة،جهلهوكثرةعلمهوقلة،وأتباعهالمختارضعف)6(علىيدل!مماوأمثالههذا:قلت

)7(الرعاعجهلةعليهويجمع،الطغامبهليضلبالحقالباطلوتشبيههأتباعهعلىالباطلوترويجه،فهمه

.والعوام

العظم.فردوسمحمد:ت(691-591)2/الكبيرواليمنمعدنسب(1)

المعنى.ليستقيممنهوالزيادةوالطبري(أ)عنأثبتوما،المختاريةرؤوس:طفي)2(

.(422)5/الأشرافأنسابفيالأولوالبيت325()3/الأثيروابن84(-83)6/الطبريتاريخفيالأبيات)3(

كافربكرسيهمأنيءهانىوأباشباماأبلغ

.غيرهيذكرولم

.للطبريموافقهناوما،جفنةال:أفي)4(

الأثير.وابنللطبريموافقهناوما،الحازرالحيضكأنهن:أفي)5(

عقل.قلة:طفي)6(

.جهال:طفي)7(
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ضربوفيها،أهلهامنكثيرخلقفيههلكطاعونبمصروقعالسنةهذهوفي:)1(الواقديقال

.()2(بهاأضربهامنأولوهو،بمصرمروانبنالعزيزعبدالدنانير

المقدسبيتصخرةعلىالقبةببناءمروانبنالملكعبدابتدأالسنةهذهفيإن:)3(الزمانمراةصاحبقال

كانالزبيربناللهعبدأنذلكفيالسببوكان،وسبعينثلاثسنةفيعمارتهوكملت،الأقصىالجامعوعمارة

ويذكرالملكعبدمنوينال،بمكةالناسومقام،وعرفةمنىأيامفييخطبوكان،مكةعلىاستولىقد

وكان،ولعينه!ي!اللهرسولطريدوأنه،نسل)4(وماالحكملعنع!ي!النبيإن:ويقول،مروانبنيمساوىء

الحجمنالناسفمنعالملكعبدذلكوبلغ،إليهالشامأهلمعظمفمال،فصيحاوكان،نفسهإلىيدعو

يقفونوكانوا(قلوبهمويستعطفأالحجعنبذلكليشغلهمالأقصىوالجامعالصخرةعلىالقبةفبنى،فضجوا

بذلكففتحأرؤوسهمويحلقونالعيديوموينحرون.الكعبةحوليطوفونكماحولهاويطوفونالصخرةعند

إيوان(فيالأكاسرةأفعلبهاضاهى:ويقولبمكةعليهيشنعوكان(عليهالزبيرابنشنعبأننفسهعلى

أرادولما.ذلك)5(ونحوإسرائيلبنيقبلةإلىاللهبيتمنالطوافونقل،معاويةفعلكما،والخضراء،كسرى

)6(حيوةبنرجاءبالعملووكل،والعمالالأموالومعهالمقدسبيتإلىدمشقمنساربناءهاالملكعبد

فأعجبه،،المسجدصحنفيالقبةلهفصورواوأمرهموالمهندسينالصناعوجمع،)7(مولاهسلامبنويزيد

فييتوقفاولاإفراغاالماليفرغاأنويزيدحيوةبنرجاءوأمر،)8(بالمالوشحنهالقبةشرقيفيبيتاللمالوبنى

باقيةالتيوالقبة)9(قبابسبععليهامحاريبسبعالقبلةناحيةمنوبنوا،قائمةاليومهيالتيالقبةفبنوا.شيء

والاخر،للشتاءأحمرلبود)01(منأحدهما،جلالينلهاعملالقبةبناءتمولماأوسطهاهيالمحرابعلىاليوم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

العربي.الكتابدارطبعة(53)5/للذهبيالإسلاموتاريخ)263(خليفةتاريخ

.الإسلامفيضربهامنأولوهو:الإسلامتاريخفي

،مؤرخ،654-1581الجوزيبنالفرجأبيسبطالدينشمس،المظفرأبو،اللهعبدبنقزغليبنيوسفهو

تاريخفيالزمانمرآة":كتبهمن.فيهاوتوفيفاستوطنهادمشقإلىانتقلثمببغدادونشأولد،الوعاظالكتابمن

منه.المطبوعفينقلماأجدولم"الأعيان

وكتابه،خولااللهوعباد،دولابينهماللهآياتاتخذوارجلاثلاثينالحكمبنوبلغإذا":حديثإلىالمصنفيشير

حديثوهو،وغيره(82912)الطبرانيرواه"الثمرةمنأسرعهلاكهمكانوأربعمئةوتسعينتسعةبلغوافإذا،دغلا

وانظر،سفيانأبيبنومعاوية،الغفاريذروأبي،الخدريسعيدوأبي،هريرةأبيحديثمنورواه،حسن

حسن.بهفهو)6523(رقميعلىأبيمسندفيهريرةأبيحديث

.طمنساقطهناإلى..الطوافونقل:قولهمن

عنه.اللهرضيالعزيزعبدبنعمرجلساءومنالأعلامالعلماءمنوكان:الجليلالأنسفي

.المقدسبيتأهلمنوهو:الجليلالأنسفي

أمامالكائنةبالقبةووضعه،سنينسبعمصرخراجإنهيقالكثيرأمالاللعمارةوأرصد:272()2/الجليلالأنسفي

.بالأموالوشحنهاحاصلاوجعلهاالزيتونجهةمنوهي،ببنائهاأمرأنبعدالشرقجهةمنالصخرة

.الملونبالرخاموفرشاها:طفيمكانها

.(لبداالقاموس.ببعضبعضهولازقمتداخلصوف:واللبود.اليود:إلىطفيتحرفت
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،الديباجمنستورالدرابزينوخلف،باليشمالمطعمالساجمنبدرابزينالصخرةوحفللصيفأدممن

،والزعفرانوالماوردوالعنبرالمسكيذوبونوإثنينخميسكلالسدنةوكانت،العمدبينمرخاة

ويلبسونويتطيبون،فيغتسلونالليلمنالحمامالخدميدخلثمالليلمنويبخرونها،غاليةفيهويعملون

فيالبخوريضعونثم،الصخرةويخلقونبالذهبالمحلاةبالمناطقأوساطهمويشدونالوشيثياب

تلكفتخرجالستورالسدنةويرخوا،بالمسكالمغليالقماريالعمودوفيها،والفضةالذهبمجامر

الناسفيقبلفليأتالزيارةأرادفمن،فتحتقدالصخرةإنألامناديناديثمكلهاالمدينةفتملأالرائحة

،الصخرةفياليومكانهذاالناسقالالبخوررائحةمنهوجدتفمن،ويخرجونفيصلونمبادرين

والشرقي،الجنةبابيسمى:الشماليالباب.الحجبةمنعشرةبابكلعلى،أربعةالصخرةوأبواب

يدخلهاولا،البانبدهنيشعلونهاوكانوا،الأقصىبابوالقبلي،جبريلبابوالغربي،إسرافيلباب

وفي،الرخاممنعمودألففيهوكان،باباعشرونللحرموكان،الخدمسوىالزيارةأيامغيرأحد

أربعمئةفيهوكان،قنديلالافخمسةالقناديلومن،المنقوشالساجمن،خشبةألفستونالسقوف

ليلةكلالصخرةفييوقدوكان،ذراعألفثلاثونالسلاسلطول،شاميرطلألفسلسلةكل،سلسلة

فيوكان،قنطارالمغسولالزيتمنليلةكلالقناديلفييوقدوكان،الأقصىفيوكذا،شمعةمئة

بيتمنابتاعواخادمثلاثمئةالحرمفيوكان،لوحألفسبعونالرصاصألواحومن،قبةخمسونالحرم

بشهرشهراالمالبيتمنأرزاقهمويقبضون،مقامهبعدهولدهقامواحدماتكلما،الخمسمنالمال

الرصاصعوضالذهبصفائحمنالأقصىوسقفالقبةصفائحوكانت،صهريجمئةالحرمفيوكان

ستمئةوقيلدينارألفثلاثمئةالمالمنفضلالبناءكمللماأنهوذلك،وصفائحهاالقبةأبوابوكذلك

فكتبا،منكماوهبتهقد:إليهمافكتب.بذلكبوفاتهالملكعبدإلىويزيدحيوهبنرجاءوكتب،ألف

فأفرغاهتقبلاهأنأبيتماإذإليهمافكتب،نسائناحليمنالمسجدهذاعمارةفيلزدنااستطعنالوإنا:إليه

فلما.والحديثالقديمالذهبمنعليهامماالقبةيتأملأنيستطيعأحدكانفما،والأبوابالقبةعلى

،الخرابإليهفشكوا،وقبابهالأقصى،ومئةأربعينسنةالقدسقدمالمنصورجعفرأبيخلافةفيكان

المسجد،فيتشعثمابهايعمرواوأن،والأبوابالقبةعلىالتيوالصفائحالذهبذلكيقلعأنفأمر

علىكتبواالبناءكملولما،عرضهفيويزادطولهمنيؤخذأنفأمرطويلاالمسجدوكان.ذلكففعلوا

المؤمنينأميراللهعبدالقبةهذهبنى:البسملةبعدبالنصالأقصىجهةمنالقبليالبابممايليالقبة

سبعمائةالشمالإلىالقبلةمنالمسجدطولوكان،النبويةالهجرةمن)1(وسبعيناثنتينسنةالملكعبد

سبحانهواللهعشرةستسنةالقدسفتوحوكان،ذراعاوستونأربعمائةوعرضه،ذراعاوستونوخمسة

أعلم.وتعالى

وستين.:طفي()1
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الأشتربنإبراهيمأنوذلك،النخعيالأشتربنإبراهيميديعلىزيادبناللهعبيدمقتلكان(ففيها)1

سائروهوالسنةهذهواستهلت،الماضيةالسنةفيالحجةذيمنبقينلثمانالسبتيومالكوفةمنخرج

خمسةالموصلوبينبينه،الخازر)2(لهيقالبمكاناجتماعهمافكان،الموصلأرضفيزيادابنلقصد

الأشترابنوكان،الشامأهلمنألفاأربعينفيزيادوابن،الافثمانيةفيالأشترابنوكان،فراسخ

ليلاالأشترابنإلىوأتى.معكإني:الشلميالحباببنعميرأرسلقاربوافلما،تعبئةعلىإلايسيرلا

أضعافكمفإنهمالقومتطاوللا:لهوقالبالناسينهزمأنووعده،زيادابنميسرةعلىأنهوأخبرهفبايعه

ابنفبات)3(انصرفثمناصحأنكعلمتالآن:الأشترابنفقال.رعبامنكمملئواقدفإنهمناجزهمولكن

،)4(كتائبهوكتبجيشهفعبانهضالصبحقريبكانفلما،لنوميغمضلاساهراالليلةتلكالأشتر

ماشوهورويدابجيشهوزحف،زيادابنجيشفناهضركبثم،وقتأولفيالفجربأصحابهوصلى

نهضوارأوهمفلما،أحدمنهميتحركلمهمفإذا،زيادابنجيشعلىتلفوقمنأشرفحتىالرجالةفي

علىفيحرضهمالقبائلراياتعلىيقفوجعلفرسهالأشترابنفركب،مدهوشينوسلاحهمخيلهمإلى

فعليكم،اليوممنهاللهوأمكنكمبهاللهجاءكمقد،ع!ي!اللهرسولبنتابنقاتلهذا:ويقولزيادابنقتال

الذيالحسينقاتلزيادابنهذا،إسرائيلبنيفيفرعونيفعلهلمماع!ي!اللهرسولبيتفيفعلقدفإنهبه

يأتيأنومنعه،بلدهإلىينصرفأنومنعه،ونساؤهوأولادههومنهيشربأنالفراتماءوبينبينهحال

اللهيشفيأنلأرجووإني،بهاللهجاءكموقدفعالهفرعونعملمافوالله)قتلهحتىمعاويةبنيزيد

جيشفي(ورجلهخيلهفيأزيادابنوأقبل،رايتهتحتنزلثم()5(يديكمعلىدمهويسفكصدوركم

بابناجتمعقدوكان-السلميالحباببنعميرالميسرةوعلى،نميربنحصينميمنتهعلىجعلقدكثيف

)1(

)2(

)3(

)5(

.63()6/الجوزيلابنوالمنتظم(55)5/الإسلاموتاريخ262(4/)الأثيرلابنوالكامل86()6/الطبريتاريخفيالخبر

هو،راءثم-وغيرهالأزهريرواهكذا-مكسورةزايالألفبعد:خازر:ياقوتقال.تحريف؟الجادر:أفي

..والموصلالأعلىالزاببينثموالموصلإربلبيننهر

سنةفيوذلك..المختارأيامالنخعيالأشتربنمالكبنوإبراهيمزيادبناللهعبيدبينوقعةعندهكانتموضعوهو

.386()2/البلدانمعجم،للهجرة66

المؤلف.لمصادروموافق(أ)منساقطهناإلى..الأشترابنوكان:قولهمن

.أهامش.مواضعهافيالكتائبعبأأي

نبيكمالفيفعلالذيهذا،دمهمنوسيوفكمرماحكموارووا،منهصدوركماشفواويحكم:طفيالعبارةبدل

.المصادرإلىأقربب،أوعبارة،وأمثالهالقولهذامنأكثرثم.بهاللهجاءكمقدفعلما
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فيزيادوابن،الكلاعذي)1(بنشرحبيلزيادابنخيلوعلى-غدابالناسسيهزموأنهمعهأنهووعدهالأشتر

الكوفةأهلميسرةعلىبالميمنةنميربنحصينحملحتىالفريقانتواقفأنإلاكانفما.معهميمشيالرجال

أيضا،فقتلعليمحمد)2(بنولدهبعدهمنرايتهفأخذالجشميمالكبنعليأميرهاوقتل،فهزمها

..)3(.
راسهعنكشفوقد،الأشترابنانا،اللهشرطةياإلييناديهمالأشترفجعلذاهبةالميسرةواشسمرت

انهزمتبلوقيللهمفثبتواالشامميسرةعلىالكوفةأهلميمنةحملتثم،إليهواجتمعوابهفالتاثوا،ليعرفوه

برايتكادخل:رايتهلصاحبيقولوجعلمعهبمنالأشترابنحملثم،الأشترابنإلىوانحازتالميسرة

بينهم.القتلىوكثرت،صرعهإلارجلابسيفهيضربلاوكان،عظيماقتالايومئذالأشترابنوقاتل،فيهم

ابنالحملةأردفثم(بالسيوفثمبالرماحأشديداقتالاوقاتلواثبتوا(الشامأهلميسرةإنوقيلأ

منمعهومنبنفسهواتبعهم،الحملانيقتلكمايقتلهموهو،يديهبينالشامجيشفانهزمالأشتر

قاللكن،يعرفهلاوهوفقتلهالأشترابنبهاجتازحتىموقفهفيزيادبناللهعبيدوثبت،الشجعان

وغربتيداهشرقت،المسكريحمنهفنفحتنيبالسيفضربتهرجلاالقتلىفيالتمسوا:لأصحابه

هووإذا،زيادبناللهعبيدهوفإذافالتمسوه،خازرنهرشاطىءعلىمنفردةرايةعندواقفوهو،رجلاه

بالنصرالبشارةمعالكوفةإلىالمختارإلىوبعثوهرأسهفاحتزوا،)4(نصفينفقطعهالأشترابنضربهقد

الزبيرابنإلىالمختارفأرسلهاالكلاعذيبنشرحبيلورأسنميربنحصينرأسومعهالشامبأهلوالظفر

واحتازوا،قتلممنأكثرمنهموغردتىعظيمةمقتلةمنهمفقتلواالشامأهلالكوفيونواتبع،بمكةفنصبت

.(والخيولالأموالمنأمعسكرهمفيكانما

وأاتفاقاأومنهتفاؤلاذلكأكانندريفما،الخبريجيءأنقبلبالنصرأصحابهبشرالمختاركانوقد

علىأقرهمومنكفرذلكاعتقدمنفإن،فلابذلكإليهأوحيأنهأصحابهيزعمكانماعلىوأما.كهانة

عامرانتقدهمماوهذا،الموصلبأرضكانتإنمافأخطأبنصيبينكانتالوقعةإن:قاللكن،كفرذلك

فمر،البشارةليتلقىالكوفةمن(المختارأخرجوقد،الخبرجاءهحينالمختارأصحابعلىالشعبي

بعضليفقال:الشعبيقال.هنالكوهوالبشارةجاءتهإذيخطبهوفبينمامنبرهافصعدبالمدائن

منبنصيبين)5(الشاميينقتلواأنهميقولسمعتهأمالهفقلت؟بهذايخبرنابالأمسسمعتهأما:أصحابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(453)22/دمشقتاريخفيشرحبيلترجمةوتنظر.طمنسقطت

علي.بنقرةرايتهأخذثم:الأثيروابنالطبريفي

.واستمرت:طفي

الذيإنوفيل:الأثيرابنوقال،التغلبيجديربنشريكزيادابنقتلالذيأنفيهيذكرمسندأخبراجريرابنساق

القائل:وهو،جديربنشريكزيادابنقتل

الفرسظلفيالرمحركزغيرباطلاأراهقدعيشكل

..كانتالوقعةأنزعم:طفيبدلها
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شعبيياتؤمنلاوالله:فقال!،الموصلأرضمنبالخازركانواإنهم:البشيرقال!وإنما،الجزيرةأرض

الكوفة.إلىالمختاررجعثم.الأليمالعذابترىحتى

ليجتمعواالخروجمنوالكناسةالسبيعجبانةيومقاتلهكانممنجماعةتمكنهذهغيبتهوفي

زيادبناللهعبيدورأسبالبشارةبعثفإنهالأشترابنوأما،ربعيبنشبثمنهموكانالزبيربنبمصعب

وداراسنجاروأخذعمالاالموصلإلىوبعث،البلادتلكفيمقيماواستمرنصيبيننيابةعلىرجلاوبعث

.الجزيرةمنولاهاوما

سنةوالصواب،وستينستسنةعاشوراءيومزيادبناللهعبيدمقتلكان:الحاكمأحمدأبووقال

:زيادابنقتلهعلىالأشترابنيمدحالبارقيمرداسبنسراقةقالوقد.وستينسبع

نكولغيرالأعداءعلىجريءمذحجعرانينمنغلامأتاكم

صقيلالشفرتينماضيحدوذق)1(مالكبأعظمبؤزيادبنفيا

بقتيلقاتلا)2(أبأناماإذابحدةالحسامبالعضبضربناك

غليليأمساللهعبيدمنشفواإنهماللهشرطةخيرااللهجزى

زيادابنترجمةوهذه

سمية،وابن،أبيهبنزياد:لهويقال،سفيانأبيبنزيادبابنالمعروف،عبيدبنزيادبناللهعبيدهو

وكانت:غيرهوقال،أمهوهيمرجانةبناللهعبيدلهويقال:معينابنوقال،زيادأبيهبعدالعراقأمير

الديماس)4(عنددارلهوكانت،معاويةبنيزيدموت)3(بعددمشقسكنوقد،حفصأبووكنيته،مجوسية

يونسبنأحمدالعباسأبيعنعساكرابنحكاهفيماوثلاثينتسعسنةمولدهوكان،عجلانابنبداربعدهتعرف

عنهوحدث.يساربنومعقلوقاصأبيبنوسعدمعاويةعنالحديثوروى:عساكر)5(ابنقال،الضبي

قتلحينزيادبناللهعبيدأنذكروا:دكينبنالفضلنعيمأبووقال.أسامةبنالمليحوأبوالبصريالحسن

أعلم.فاللهوثلاثينثلاثسنةمولدهيكونهذافعلى:قلت،سنةوعشرينثمانياعمرهكانالحسين

معاويةاأيسألهلمعليهقدمفلما،ابنكإليأوفدأن:زيادإلىكتبمعاويةأنعساكرابنروىوقد

الشعر؟تعلممنمنعكما:لهفقال،شيئامنهيعرففلمالشعرعنسألهحتى،منهنفذإلاشيءعن

:(معاويةأفقال!،الشيطانكلاماللهكلاممعصدريفيأجمعأنكرهتإنيالمؤمنينأميريا:فقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هالك.:طفي

قتيلا.:طفي

.طمنسقطت

.(434)37/دمشقتاريخفيكما،العتيقالأساكفةسوقإلىالنافذالديماسزقاقناحيةهي

الفكر.دارط(434)37/دمشقتاريخ
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الوأفر(منأ:يقولحيثالإطنابةابنقولإلاصفينيومالفرارمنمنعنيمافوالله،اغرب

الربيحبالثمنالحمدوأخذيبلائيوأبىعفتيليأبت

المشيحالبطلعلىوإقداميماليالإعدامعلىوإعطائي

تستريحيأوتعذري)1(مكانكوجاشتجشأتكلماوقولي

)2(صحيحأنفعنبعدوأحميصالحاتمآثرعنلأدفع

شعرهومن،ذلكبعدشيءمنهعنهيسقطلاكانحتىفرواه،الشعرمنروهأن:أبيهإلىكتبثم

الطويل(منأ:ذلكبعد

شزراأطعنهاالخيلانالتقتإذاأننينسوةبنمروانسيعلم

نحرا)4(لهمأوسعته)3(فرسيسوىأجدولمالضيوفحلإذاوإني

ليسأو:فقال،يلحنولكنهلظريفإنه:فقالوازيادابنعنالبصرةأهليومامعاويةسألوقد

بحجتهألحنوهو،يلغزأي،كلامهفييلحنأنهأرادواإنما:وغيرهقتيبةابنقال؟لهأظرف(اللحنأ

ذلك:فيالشاعرقالكما

لحنا)5(كانماالحديثوخيرأحياناويلحنرائغمنطق

ضدهوالذياللحنأرادواوقيل،الإعرابضدوهولحناقولهفييلحنأنهأرادواإنهموقيل

فييتعمقممنيكنلموأنهالكلامفيالسهولةمنهمعاويةفاستحسن.أعلمواللهالأشبهوهوالصواب

سريةكانتمرجانةأمهفإن،العجمكلاممنلكنةفيهكانتأنهأرادواوقيل،فيهويتشدق،ويفخمهكلامه

قال،العجمكلاممنشيءكلامهفيوكان:قالوا،غيرهأويزدجردالأعاجمملوكبعضبنتوكانت

قاتلنامنأي،كاتلناهكاتلنامنيوماوقال؟أنتأحرورييعني؟أنتأهروري:الخوارجلبعضيوما

بحسنيوصفونكانواوقد،أخوالهإلىنزعحيثلهأجود:أي،لهأظرفذاكمعاويةوقول،قاتلناه

الشيم.ومحاسنالرعايةوجودةالسياسة

عزلهثمونصفاسنةجندببنسمرةالبصرةعلىمعاويةولىوخمسينثلاثسنةزيادماتلماثم

)2(

)3(

)4(

)5(

.تحمدي:الإسلاموتاريخطفي

وتاريخ31(4)15/عساكرلابندمشقتاريخومختصر،الفكردارط(438-437)37/دمشقتاريخفيالأبيات

الأخير.عدا(177)5/الإسلام

أوسعته.:طفي

حينالأبياتهذهقالوقد313()15/دمشقتاريخومختصر.الفكردارط(436)37/دمشقتاريخفيالأبيات

كعادتك.والفرارإياك:وقالالأشترابنلحربمروانوجهه

بنأسماءبنمالكإلىونسبه048()2/الفريدوالعقد،صائبمنطق:وفيه)37/943(دمشقتاريخفيالبيت

.بارعمنطق:وفيهالفزاريخارجة
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وخمسين.خمسسنةزيادابنعليهاوولىعزلهثم،أشهرستةسلمةبنغيلانبنعمروبناللهعبدعليهاوولى

الأبيضالقصربابوجعل،البيضاءيزيدإمارةفيفبنى،)1(والكوفةالبصرةبينلهجمعالخلافةيزيدتولىفلما

.البيضاءفيويصيفالحمراءفييشتيفكان،المربدسكةعلىوهيالحمراءوبنى.عليهالكسرىكانالذي

أتزوجأنأريدوإني،ماتتامرأتيإن،الأميراللهأصلح:فقالزيادابنإلىرجلوجاء:قالوا

ثم،أربعمئةعطائهمنحطغلاميا:فقال،سبعمئة:فقال؟الديوانفيعطاؤككم:لهفقال،أمها

.)2(ثلاثمئةهذافقهكمنيكفيك:لهقال

الفجيع:أبوفقال،زوجهاتفارقأنالمرأةأحبمتوقدإليهوزوجهاالفجيع)3(أموتخاصمت:قالوا

ذلك؟وكيف:فقال،اخرهاالمرأةشطريشروإن،اخرهالرجلشطريخيرإنالأميراللهأصلح

وقلخلقهاساءأسنتإذاالمرأةوإن،جهلهوذهبرأيهواستحكمعقلهاشتدأسنإذاالرجلإن:فقال

.وانصرفبيدهاخذصدقت:فقال،لسانهاواحتدرحمهاوعقمعقلها

يكونأنعسى:فقال،فسرقتدرهمبألفيمحرزبنلصفوانزيادابنأمر:معينبنيحيىوقال

الألفينوجدثم،آخرينبألفينلهفأمرزيادابنذلكفبلغ؟خيراهذايكونكيف:أهلهفقال،خيرا

بعدهتزوجتقدوكانت-خارجةبنأسماءبنتلهندوقيل.خيرافكانالافأربعةفصارتالمسروقتين

إكرام(أحداالنساءأكرمما:فقالت؟عليكوأكرمهمعندكأزواجكأعزمن-العراقنوابمنأزواجأ

")4(. فارىقامتقدالقيامةأنووددت،يوس!بنالحجاجهيبةالنساءهابولا،مروانبنبسر

أيضا.بالآخرينتزوجتوقد-عذارتها)5(أباوكان-إليهوالنظرحديثهمنوأشتفيزيادبناللهعبيد

فيبالمعوذتينجهرمنأول:قالإبراهيمعن،مغيرةعن،جريرعن:شيبةأبيبنعثمانوقال

فييكتبهمالاكانمسعودابنفإن،الكوفةفيأعلمواللهيعني:قلت،زيادابنالمكتوبة(الصلاةأ

أعلم.واللهأصحابهمنكثيرعنيأخذونالكوفةفقهاءوكان،مصحفه

سفيهاوكانجداكثيراخلقاقتل،الدماءسفكعلىوإقدامجرأةزيادبناللهعبيدفيكانتوقد

به.لهحاجةلاماإلى)6(مبادرةفيهوكان،شديدا

عن،جريرعن،فروخبنشيبانعنكلاهما،)7(ومسلميعلىأبورواهالذيالحديثفيثبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.البصرةمعالكوفةبينيزيدجمعثم:م،أفيمكانها

لمناسبته.إبقاءهوآثرناأفيمتقدمهناإلى..زيادماتلماثم:قولهمن

دمشق.تاريخومختصرأعنأثبتوما؟الفجيج:طفي

دمشق.تاريخومختصرم،أعنأثبتوما؟بشير:طفي

عذارتها.أتىوكان:طفي

.يجوزلاماإلىومبادرة:وبدله،طمنساقطهناإلى..الدماءسفكعلى:قولهمن

.الإمارةفي(0183)رقممسلمصحيح
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:يقول!واللهرسولسمعت،بنيأي:فقالزيادبناللهعبيدعلىدخلعمروبنعائذأن،الحسن

أصحابنخالةمنأنتفإنمااجلس(لهأفقال."منهمتكونأنفإياك،الحطمةالرعاءشرإن"

غيرهم.وفيبعدهمالنخالةكانتإنما؟نخالةفيهمكانوهل:فقال،!اللهرسول

إني:لهفقاليعودهيساربنمعقلعلىدخلزيادبناللهعبيدأنالحسنعنواحدغيرروى(قدوأ

وهويموتيوميموترعيةاللهاسترعاهرجلمنما":قال!أنه!واللهرسول!منسمعتهبحديثمحدثك

.")1(الجنةعليهاللهحرمإلالهمغاش

ليسبماواعتذر،دفنهيشهدولمزيادبناللهعبيدعليهصلىمعقلماتلماأنهواحدغيرذكروقد

دونقتلوإنيديهبينإلىالحسينبإحضارالأمرعلىإقدامهجراءتهومن،قصرهإلىوركبشيئايجدي

إلىأومكةإلىأويزيدإلىذهابهمنطلبفيماسألهالذيسؤالهإلىيجيبهأنعليهالواجبوكان،ذلك

إلىذلكبعدتسيرهوأنتعندكيحضرأنالحزمبأنالجوشنذيبنشمرعليهأشارفلما،الثغورأحد

.قدمنا)2(كماالحسينفقتل،بهوبعثهذلكعلىشمرافوافق،غيرهاأوالخصال!هذهمنشئتحيث

بنالسلامعبدحدثنا:قالاإسماعيلبنومالكدكينبنالفضلأنبأنا:سعد)3(بنمحمدقال!وقد

الحسين،قتلحينالقصرمعهدخلت:قالزيادبناللهعبيدحاجبعن،كردوسبنالملكعبدعن،حرب

.أحدابهاتحدثنلا:وقالوجههعلىهكذابكمهفقال،نحوهاكلمةأوناراوجههفيفاضطرمقال

!و؟اللهرسول!بنتابنقتلتخبيثيا:اللهعبيدلابنهامرجانةقالت:قال!مغيرةعن:شريكوقال!

.أبداالجنةترىلا

علىالناسيجتمعحتىاللهلعبيدالمصرينفيالناسبايعماتلمامعاويةبنيزيدأنقدمناوقد

يدعوأنلهوحسن،بمروانفاجتمعالشامإلىفسار،أظهرهمبينمنفأخرجوهعليهخرجواثم،أمير

قيس(بنأالضحاكإلىاللهعبيدانطلقثم،قيسبنالضحاكوخالف،ذلكففعلنفسه)4(بيعةإلى

الزبيرابنوخلعنفسهبيعةإلىدعاأنلهحسنثم،راهطمرجإلىدمشقمنأخرجهحتىبهزالفما

مروانتولىفلما،هنالكمعهوخلقالضحاكقتلمن،راهطبمرجوقعماووقعنظامهفانحل،ففعل

الجيشمنمعهكانومنصردبنسليمانمعالوردةبعينفالتقىالعراقإلىجيشفيزيادابنأرسل

ذلكفيأالكوفةقاصداسار)5(ثممنهمكثيراوخلقا،أميرهمفقتل،التوابينجيشيسمونالذين

)1(

)2(

)3(

عنه.اللهرضييساربنمعقلحديثمن(1)42رقمومسلم7151(و)715(0)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

وقد،مرجانةابنيراهبمافيهليقضيعندهيحضرأنالحسينفأبى،يديهبينإحضارهمنبهأشارما:طفيمكانها

الخبيث.مرجانةابنيديبينيحضرأنع!اللهرسولبنتلابنفليس؟وخسروخابتعس

دارالفكر.ط(145-045)37/دمشقتاريخفيأيضاوالخبر،سعدلابنالطبقاتفيأجدهلم

..إلىويدعوالخلافةيتولى:طفي

..واستمرفكسرهمصردبنسليمانمعالتوابينوجيشهو:طفيومكانهأمنإلى!!هنا..الوردةبعين:قولهمن
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الزبير.ابن)1(بايعبمنالأعداءمنالجزيرةأهلمنمعهكانمنبسببالطريقفيفتعوق(الجيش

كمابهظفرولكن،ذلكأضعافزيادابنمعوكان،آلافسبعةفيإليهالأشترابنخروجاتفقثم

منقريباالخازرنهرشاطئعلى)2(قتلهقدهووإذا،بهيشعرلاوهوقتلةشرفقتلهالأشترابنذكرنا

مراحل.بخمسالموصل

ثم(الحسينفيهقتلالذياليوموهو:قلتأعاشوراء)3(يومذلكوكان:الحاكمأحمدأبوقال

أصحابهمرؤساءمنوجماعةالكلاعذيبنوشرحبيلنميربنحصينرأسومعهبرأسهالأشترابنبعث

زيادأبيبنيزيدعن،جريربنموسىبنيوسفحدثني:)4(سفيانبنيعقوبوقال.المختارإلى

الرؤوستخللتثمرقيقةحيةفجاءتالمختاريديبينطرحتوأصحابهمرجانةابنبرأسجيءلما:قال

تدخلوجعلت،فيهمنوخرجتمنخرهفيودخلت،منخرهمنوخرجتمرجانةابنفمفيدخلتحتى

.الرؤوسبينمنرآ"سهمنوتخرج

عن،معاويةأبيعنالأعلىعبدبنواصلحدثنا:فقالآخربلفظاخروجهمن()الترمذيورواه

فيالمسجدفينضدت)6(وأصحابهاللهعبيدبرأسجيءلما:قال.عميربنعمارةعن،الأعمش

حتىالرؤوستخللجاءتقدحيةفإذا،جاءتقد،جاءتقد:يقولونوهمإليهمفانتهيت،الرحبة

قد:قالواثم،تغيبتحتىفذهبتخرجتثم،هنيهةفمكثت،زيادبناللهعبيدمنخريفيدخلت

صحيح.حسنحديثوهذا:الترمذيقال.ثلاثاأومرتينذلكففعلت،جاءتقدجاءت

ولي،نميربنوالحصينزيادابنقتلفيهاقالواوستينستسنةوفي:زبر)7(بنسليمانأبووقال

بمكةفنصبت،الزبيرابنإلىبهمافبعثالمختارإلىبرأسيهماوبعث،الأشتربنإبراهيمقتلهما

زاد،وستينستسنةفيكانذلكأنوغيرهالحاكمأحمدأبيعنعساكر)8(ابنحكىوهكذا.والمدينة

وستينسبعسنةفيكانذلكأنوالمشهور،ذلكعنعساكرابنوسكت،عاشوراءيومفيأحمدأبو

كانتالعداوةلأنمتعذرالسنةهذهفيالزبير)9(ابنإلىالرؤوسبعثولكن،وغيرهجريرابنذكرهكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

جهة.منهمالذي:طفيبدلها

.طمنساقطهناإلى..بهيشعرلاوهو:قولهمن

.اليقظانأبيعنوالسيرالإسلامتاريخفيالذهبيأرخهوكذلك

الفكر.دارط(461)37/عساكرلابندمشقتاريخ

المناقب.في3785()الترمذيسنن

.للترمذيموافقوهو،ممنأثبتناهوما،"فنصبت":طفي

.(181/)1ووفياتهمالعلماءمولدتاريخ

الفكر.دارط(462)37/عساكرلابندمشقتاريخ

الحنفية.بنمحمدإلىالرؤوسبعثإنه:قيل
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مصعبسيرقليلوعما،السنةهذهفيالزبيروابنالمختاربينتحققت(وقويتاقد

.)2(البصرةوأهلالزبيربنمصعبيدعلىالمختارلحصارالكوفة

)3(الكذابعبيدأبيبنالمختارمقتل

إلىالبصرةمن()1

ربيعةأبيبناللهعبدبنالحارثالبصرةنيابةعنالسنةهذهفيعزلقدالزبيربناللهعبدكان

بنللمختاروكفئاقرنا(وردءاأليكون،الزبيربنمصعبلأخيهوولاها،بالقباعالمعروفالمخزومي

فلما،أميرأمير:الناسقالصعدهفلما،المنبرفتيمممتلثمادخلهاالبصرةمصعبقدمفلما،عبيدأبي

مصعبقامالناساجتمعفلما،بدرجةتحتهفجلسالقباعوجاء،إليهفأقبلواالناسعرفهاللثامكشف

وأشار،(4:القصصأمهوشيعااهلهاوجلألأزضفىعلافرغؤتإن):بلغحتىالقصصفاستمتحخطيبا

وتجعلهمأبمةوبخع!هتمالازضفأشتقحعفواالذلىعلىنمنأنونرليى):قالثم،الكوفةأوالشامنحوبيده

تلقبونإنكمالبصرةأهليا:وقال.الحجازإلىوأشار(6-د:ادقصصأمهوالأزضفىلهئمونمكنهالؤرثيهت

خرجواحينالكوفةأهلانهزمولما،لهوفرحواالناسعليهفاجتمع،الجزارنفسيسميتوقد،أمراءكم

المختارخرجثم،البصرةقصدإلاأهلهامنأحدينهزملاكان،قتلمنمنهموقتلفقهرهمالمختارعلى

ثم؟البصرةإلىالخروجفيفأرغبواالكوفةأهلغيبتهاغتنمزيادابنقتلأنهبلغهحينالأشترابنليلتقي

قدموأنه،الوحييأتيهأنهودعواه)4(دينهقلةجهةمنعليهويؤلبونالمختارعلىمصعبايحرضونجعلوا

بلادافأحرز،النواحيبتلكواستقلزيادابنقتلحينالأشترابنأنواتفق،الأشرافعلىالموالي

علىقيسبنالأشعثبنمحمدوبعثفيهمصعبفطمع،بالمختارواستهان،لنفسهورساتيقوأقاليم

وعددورجالومالعظيمتجملفيفقدم،خراسانعلىنائبهموهو،صفرةأبيبنالمهلبإلىالبريد

مناتبعهمومنالبصرةأهلفيفركب،مصعببهوتقؤىالبصرةأهلبهففرح،كثيفوجيش،وعدد

الكوفة.قاصدينوالبرالبحرفيفركبواالكوفةأهل

وعلى،معمربناللهعبيدبنعمرميمنتهعلىوجعل،الحصينبنعباديديهبينمصعبوقدما

بنوالأحنف،مسمعبنكمالك،وقبائلهاراياتهاعلىالأمراءورتب،صفرةأبيبنالمهلبالميسرة

..يسيرأنمصعباأخاهالزبيرابنأمر:طفي(1)

أعلم.واللهوقتاله:طفيمكانها)2(

57()5/الإسلاموتاريخ،بعدهاوما331()3/الأثيرلابنوالكامل،بعدهاوما39()6/الطبريتاريخفيالخبر)3(

.(63)6/والمنتظم

البصرةإلىفذهبواغيبتهالمختارأعداءمنبالكوفةبقيمناغتنم،والبشارةبالرؤوسجاءبالذي:طفيمكانها)4(

.وكفرهدينهلقلةالمختارمنفرارا
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جعلوقدالمذارفنزلبعسكرهالمختاروخرج،وغيرهمالهيثمبنوقيس،عمرو)1(بنوزياد،قيس

وهب)3(بناللهعبدميسرتهوعلى،كاملبناللهعبدميمنتهوعلى،الشاكري)2(كاملأبامقدمتهعلى

.ا)5(شرطتهصاحبعمرةأباالمواليوعلى،السلولياللهعبدبن)4(رزينالخيلوعلى،الجشمي

هووركب،الجيوشيديهبينوبعث،الخروجعلىوحثهمالناس)6(فخطببأمرهمالمختارفسمع

الكتائبلقيتهمالكوفة،قريبأإلىمصعبانتهىفلما،بالنصرأصحابهيبشروهوأصحابهمنوخلق

منهمقتلوقد،حميةعلىهربواحتىيسيراإلالبثوا)7(فما،الزبيريةالفرسانعليهمفحملتالمختارية

يذالمختارأصحابمنوثلة،الأغبياءالشيعةمنكثيرةوطائفةالقراءمنوخلق،الأمراءمنجماعة

إليه.الهزيمةانتهتثم،الفراءالقول

حصنوقدالكوفةإلىالدجلةفقطعمصعبجاءإليهالمختارمقدمةانتهتلما:الواقديوقالأ

قربفلماحروراء)9(فنزلمعهبقيبمنالمختاروخرجشداد)8(بناللهعبدعليهواستعملالقصرالمختار

القيسعبدوإلى،منقذبنسعيدوائلبنبكرإلىفبعث،كردوساقبيلةكلإلىجهزمنهمصعبجيش

بنسليمتميمبنيوإلى،سعيدبنمسافرالأزدوإلى،جعدةبناللهعبدالعاليةوإلى،منذر)01(بنمالك

قتالافاقتتلواأصحابهبقيةفيالمختارووقف،مالكبنالسائبالأشعثبنمحمدوإلى،الكندييزيد

بنعليبنوعمير)11(الأشعثبنمحمدالليلةتلكوقتلالمختارأصحابأعيانفقتلالليلإلىشديدا

وأنامنهخرجتماوالله:فقال،القصرالقصرلهفقيل،أصحابهباقيالمختارعنوتفرق،طالبأبي

فيالقبائلففرقمصعبوجاءهفدخلالقصرإلىسارواثم،اللهحكمهذاولكن،إليهأعودأنأريد

وكان،والماءالمادةالمختارمنعواوقد،القصرإلىوخلصوا،المحالواقتسموا،الكوفةنواحي

يزيدنالاالحصارإن:لأصحابهقالالحصارعليهاشتدولما،القصرإلىيعودثمفيقاتلهميخرجالمختار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.332()3/الأثيروابن(59)6/والطبريب،أعنأثبتوما؟عمربنزياد:طفي

علىالشاكريكانإنما.شميطبنأحمرمعالخروجإلى-المختارأي-أصحابندب:الأثيروابنالطبريفي

شميط.ابنجيشمقدمة

وهيب.:الأثيرابنفي

.للطبريموافقهناوما،وزير:طفي

.المصادرفيلمااختصاروهي؟طمنزيادةمعكوفينبينما

خطب.ثم:طفي

المختارية.لبثت:طفي

الكوفة.علىشدادبناللهعبداستعملالمختارأن:(99)6/الطبريفي

بظاهرقريةهيوقيل.ممدودةوألف،أخرىوراء،الواووسكون،بفتحتينياقوتضبطها:حروراء

.283()2/البلدانمعجم...الكوفة

الشبامي.شريحبنالرحمنعبد-المنذربنمالكعليهموكان-القيسعبدإلىبعث:الطبريفي

طالب.أبيبنعليبناللهعبيد:الأثيروابنالطبريفي
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.بيديأعطيلااللهفوأمافقال،فوهنوا،كرامانموتحتىالليلحتىنقاتلحتىبنافانزلوا،ضعفاإلا

.ا)1(قتلواحتىمعهومنهوفقاتلوخرجوتحنطوتطيباغتسلثم

قريبوعن،مذمومملوموهوفدخله،إمارتهدارالقصريدخلبأنأساورتهمنجماعةعليهفأشار)2(

بهاللهماالعطشجهدمنأصابهمحتىأصحابهوجميعفيهمصعبفحاصره،المحتومالقدرفيهينفذ

رشيدرجلفيهموليس،الحيلأبوابعليهموانسدت،والمقاصدالمسالكعليهموضيق،عليم

منعندهمنواستشار،بهحلقدالذيالأمرفيرويتهويكررفكرتهيجيلالمختارجعلثم،حليمولا

ص-صور-)3(
(94:سبأأ!ويعيدوماالنطليبذئوماالحقجآءقلميو:يناديهوالشرعالقدرولسان،والعبيدالمواليجهه

يموتأنورأى،ويواليهيحالفهكانمنبينمنأخرجتهأنعلى،فيهالمركبةالشجاعةقوةعزمهقوىثم

ذلكمعوهو،وكلباوشجاعة،وغضباحميةفنزل،نفسهاخرانقضاءعليهايكونحتى،فرسهعلى

علىاستمرقدكانإنولعله،عشرتسعةسوىأصحابهمنمعهوليس،مهربأولامفرأولامناصأيجدلا

أنا:مصعبلأصحابقالالقصرمنخرجولما،بسقرالموكلونأعشرالتسعةيفارقهلاأنعليهعاشما

.)4(!
إليهوتقدمشديداقتالاقاتلثم،أبدانفسيحكمعلىإلا:فقالالأميرحكمعلىإلالا:قالوا-متودي

الزياتينبمكانفقتلاه،حنيفةبنيمندجاجةبناللهعبدابنا)5(وطرافةطرفةوهما،أخوانشقيقانرجلان

بينفوضع،الكوفةفيالإمارةقصراحتلوقد،الزبيربنمصعبإلىبهوأتيارأسهواحتزا،الكوفةمن

وكما،زيادابنيديبينالحسينرأسوضعوكما1،المختاريديبينزيادابنرأسوضعكما،يديه

لهماأمرمصعبيديبينالمختاررأسوضعفلما،مروانبنالملكعبديديبينمصعبرأسسيوضع

.،)6(ألفابثلاثين

عنأعناقهمفضرب،أسيرخمسمئةمنهموأسر،المختاريةمنجماعةقتلقدمصعبكانوقد

،قيس)7(بنالأشعثبنمحمدالوقعةفيمصعبأصحابعيونمنقتلوقد،واحديومفياخرهم

،الحجاجقدمحتىهنالكيزلفلم،المسجدجانبإلىوسمرتفقطعتالمختاربكفمصعبوأمر

قبيلةمنكانالمختارلأناهنالكمنوانتزعتفرفعتبهافأمر،المختاركفهي:لهفقيلعنهافسأل

وصلبهفقتلهالزبيرابنمنبثأرهالحجاجأخذولهذا،الحجاجوالمبير،الكذابهووالمختار،الحجاج

.الطبريفيالواقديروايةأجدولم،طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

.الواقديروايةإقحاملولامترابطوالكلام،أشاربلوقيل:طفي)2(

من.بسببهسببهاتصلقدالذيالسيىءالسببهذافي:طفي)3(

الله.أرضفىفيذهبسبيلهيخليأنوسأل:طفي()4

وطريفة.طارف352(2/)الأعثملابنالفتوحوفي،طراف:(801)6/الطبريتاريخفي()5

.طمنزيادةمعكوفينبينما)6(

له.وابنان:(181)3/الذهبمرو!فيزاد)7(
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أقولأنعسىما:فقالتعنهالمختارامرأةجندببنسمرةبنتثابتأممصعبسألوقدا)1(شهورا

لها:فقالبشيربنالنعمانبنتعمرةوهيالأخرىبزوجتهواستدعىفتركها،فيهأنتمتقولونماإلافيه

تقولإنهاأخيهإلىوكتبفسجنها،الصالحيناللهعبادمنعبداكانلقداللهرحمه:فقالت؟فيهتقولينما

فيفقال،ماتتحتىضرباتفضربتالبلدظاهرإلىفأخرجها،فاقتلهاأخرجهاأنإليهفكتب،نبيئإنه

:)2(المخزوميربيعةأبيبنعمرذلك

عطبول)3(حرةبيضاءقتلعنديالعجائبأعجبمنإن

قتيلمندرهادلهإنجرمغيرعلىهكذاقتلت

)5(الذيولجر)4(الغانياتوعلىعليناوالقتالالقتلكتب

فسلم(الخطاببنأعمربناللهعبدلقيمصعباأن،يوسفبنمحمدحدثني:)6(مخنفأبووقال

أنت،نعم:عمرابنلهفقال،الزبيربنمصعبأخيكابنأنا:فقال(؟أنتمن:عمرابنفقالأعليه

كفرةكانواإنهم:مصعبلهفقال،استطعتماعش؟واحدةغداةفيالقبلةأهلمنالافسبعةالقاتل

سرفا.ذلكلكانأبيكتراثمنغنما)7(عدتهمقتلتلووالله:عمرابنفقال،سحرة

)8(الثقفيعبيدأبيبنالمختارترجمةوهذه

بنعوفبن)01(عنزةبن)9(عقدةبنعوفبنعميربنعمروبنمسعودبنعبيدأبيبنالمختارهو

وإنما،الصحابةفيالناسأكثريذكرهلمفلهذا،يرهولم،ع!ي!النبيحياةفيأبوهأسلم،الثقفيثقيف

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.طمنزيادةمعكوفينبينما

.275(4/)الأثيروابنوالطبريب،أعنأثبتوما،رمثةأبيابن:طفي

.(عطبل)القاموس.العنقالطويلةالممتلئةالجميلةالفتيةالمرأة:العطبول

.المحصنات:الأثيروابنالطبريفي

لابنوالفتوح(121)6/الطبريوتاريخ31(0)الطوالوالأخبار()894ربيعةأبيبنعمرديوانملحقفيالأبيات

.275(4/)الأثيرلابنوالكامل(181)2/للمبردوالكامل(704)4/الفريدوالعقد353()2/الأعثم

.(1أ-1213)6/الطبريتاريخ

.الطبريوتاريخممنأثبتناهوما،"عدلهم":طفي

لابنوالمعارف،بعدهاوما2(0)5الطوالوالأخبار264(-)262خليفةتاريخفي-عبيدأبيبنالمختار-ترجمة

بعدها،وما(391و03)2/الذهبومروج،بعدهاوما38(وو)6/7)5/956(الطبريوتاريخ04()0قتيبة

النبلاءأعلاموسير267(-211)4/التاريخفيوالكامل336()4/الغابةوأسد536(-)3/533والاستيعاب

.392(/1)الذهبوشذرات(185)3/والإصابة(538-454)3/

.النبلاءأعلاموسيربعنأثبتوما،تحريف؟عفرة:ط،أفي

.غيرة:الغابةأسدوفي،والسيرأعنأثبتوما،خطأ،عمير:طفي
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فقتل،عشرةثلاثسنةالفرسقتال!فيكثيفجيشفيبعثهعمركانوقد،)1(الغابةفيالأئيرابنذكره

جسروهو،بهالجسرذلكوعرف،قدمناكما،المسلمينمنآلافأربعةمننحومعهوقتلشهيدايومئذ

منوكانت،عبيدأبيبنتصفيةالولدمنلهوكان،عبيدأبيجسراليومإلىلهفيقال!دجلةعلى

وماتت،ومحبامكرمالهااللهعبدوكان،الخطاببنعمربناللهعبدزوجةوهي.العابداتالصالحات

عمهعندوكان،شديدابغضاعليايبغض(ناصبياأأولاكانفإنههذاالمختار(أخوهاأوأما،حياتهفي

الشامإلىسائروهوالعراقأهلطعنهيومعليبنالحسندخلهافلما،نائبهاعمهوكان،المدائنفي

قليل،جيشفيالمدائنإلىمنهم()2(فربالغدرمنهمالحسنأحسفلماأ،أبيهمقتلبعدمعاويةلقتال!

عمه:لهفقال!،أبداالبيضاءاليدعندهلاتخذتمعاويةإلىفبعثتهالحسنأخذتلو:لعمهالمختارفقال!

طالبأبيبنعقيلبنمسلمأمرمنكانحتىتبغضهالشيعةزالتفما،أخييابنبهتأمرنيمابئس

بعدفحبسهذلكزيادابنفبلغ،لأنصرنهأما:يقول!فجعل،بالكوفةالأمراءمنالمختاروكان،كانما

زيادابنإلىيزيدفأرسل(فيهيتشفعأمعاويةبنيزيدإلىفكتبزوجهاأختهفسألت،جلدةمئةضربه

بنحصينحصرهحينمعهفقاتلبمكةالزبيرابنإلىفصار،عباءةفيالحجازإلىوسيرهفأخرجهليخرجه

الزبير،ابنوتركإليهمفسار،التخليطمنفيهالعراقأهلقال!ماالمختاربلغثم،شديداقتالانمير)3(

مدحيظهروكان،إليهافسار،ففعلالكوفةنائبمطيعابنإلىكتابالهيكتبأنالزبيرابنسأل!إنهويقال!

علىاستحوذحتىزالوما،إليهويدعوالحنفيةبنمحمدويمدح،السرفيويسبهالعلانيةفيالزبيرابن

منكثيرةجماعاتعليهالتفذلكوبسبب،عليبنالحسينبثأرالأخذ(وإظهاراالتشيعبطريقالكوفة

الزبيرابنإلىكتبثم،بهاالمختارملكواستقر،مطيعبناللهعبدمنهاالزبيرابنعاملوأخرج،الشيعة

طاعتك،فيبهاومنوأنا،الكوفةمنخرجوقد،أميةلبنيمداهناكانمطيعابنأنويخبرهإليهيعتذر

شرعثم،طاعتهويظهر،الناسرؤوسعلىالجمعةيومالمنبرعلىإليهيدعوكانلأنهالزبيرابنفصدقه

برؤوسوظفر،كثيراخلقامنهمفقتل،زيادابنناحيةمنبكربلاءالوقعةشهدومنالحسينقتلةتتبعفي

الذينالألفأميرالجوشنذيبنوشمربكمالهالجيشأميروقاصأبيبنسعدبنكعمر،منهمكبار

حتىزال!وما،هؤلاءغيروخلق،الأصبحييزيدبنوخولي،أنسأبيبنوسنان،الحسينقتلتولوا

جيشمنأعظمجيشفيوهوزيادبناللهعبيدإلىألفاعشرينفيالأشتربنإبراهيمنقمتهسيفبعث

جيشه،وكسرزيادابنالأشترابنفقتل،ألفاثمانينوقيل،ألفاستين-كانوامضاعفةبأضعاف-المختار

زيادابنبرأسبعثثم،قدمناكماوستينسبعسنةعاشوراءيومفيذلكواتفقمعسكرهفيماواحتاز

زيادابنبرأسبعثالمختارإنثم،شديدافرحابذلكففرح،المختارإلىمعهأصحابهورؤوس

.(102)6/بةالغاسدأ(1)

ففر.:أفيوبدلها،طمنزيادةمعكوفينبينما)2(

.الشامأهل:طفي)3(
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.()1الحجونعقبةعلىفنصبتبهمافأمربمكةالزبيرابنإلىمعهماومننميربنحصينورأس

فلما،منازعولاعدولهيبقلمأنهوظن،بالملكالمختارنفسوطابت،بالمدينةنصبوهاكانواوقد

البصرةإلىفساروا،العراقعلىأميرامصعباأخاهبعث،مذهبهوسوءومكرهخداعهالزبيرابنتبين

واحتزفقتلههائلجيشفيالبصرةمنالزبيربنمصعبإليهسارحتىالمختارسرورتمفماالعساكرفجمع

علىالشرطمنرجلمعالمختاربرأسمصعبوبعث،المسجدبابعلىكفهبصلبوأمررأسه

حتىيصليزالفما،يتنفلاللهعبدفوجدالعشاءبعدمكةفوصل،الزبيربناللهعبدأخيهإلى،البريد)2(

إليهفألقى؟بكجاءما:قال!الفجرقريبكانفلما،بالرأسجاءالذيالبريدإلىيلتفتولمأسحر

جاءثمفألقاه،المسجدبابعلىألقه:فقال!،الرأسبقي،المؤمنينأميريا:فقال!،فقرأهالكتاب

.)3(العراقإلىمعكتأخذهبهجئتالذيالرأسجائزتك:فقال!،المؤمنينأميرياجائزتي:فقال!

نفسهفييكنلمالرجللأنوذلك،بزوالهاالمسلمونوفرح،تكن)4(لمكأنالمختاردولةوزالت

جبريل.يدعلىيأتيهالوحيأنيزعموكان،وكاهناكاذباكانبل،صادقا

رفاعةعن،السديحدثني،عمر)6(أبوالقاريعيسىحدثنا،نميرابنحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

لألقيتهاهذهعنقامجبريلأخيأنلولا:وقال!وسادةليفألقىالمختارعلىدخلت:قال!)7(الفتياني

قالقال!،الحمقبنعمروأخيحدثنيهحديثافذكرت:قال.عنقهأضربأنفأردت:قال!.لك

."بريءالقاتلمنفأنافقتلهدمهعلىمؤمناأمنمؤمنأيما":!اللهرسول!

بنالملكعبدحدثني،سلمةبنحمادعن،القطانسعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)8(الإماموقال!

سيفيأسلأنهممتكذبهعرفتفلماالمختاررأسعلىأقومكنت:قال!.شدادبنرفاعةعن،عمير

أمنمن":يقول!ي!اللهرسول!سمعتقال!.الحمقبنعمروحدثناهحديثافذكرت،عنقهفاضرب

عنوجهغيرمن)9(ماجهوابنالنسائيورواه"القيامةيومغدرلواءأعطيفقتلهنفسهعلىرجلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

بحذاءالذيالمشرفالجبلهوالحجون:الأصمعيوقال،..أهلهامدافنعندهمكةبأعلىجبل:الحجونعقبة

.225()2/البلدانمعجم.الجزارينشعبعلىالبيعةمسجد

الرحمن.عبدبناللهعبدمعالزبيربناللهعبدإلىالمختاربرأسمصعبووجه:)358(الطوالالأخبارفي

(154)6/الطبريتاريخفيبطولهوالخبر.المعنىفيلاشتراكهاذكرهاعدمآثرناالنسخبينطفيفةخلافاتثمة

الفكر.دار:ط238()58/عساكرلابندمشقوتاريخ.3()58الطوالوالأخبار

.الدولسائروكذلك:زيادةطفي

صحيح.حديثوهو(437و224)5/أحمدمسند

تحريف.؟السديعميرأبوحدثني:طفي

.شدادبنرفاعةوهو،أثبتناهماوالصوابتحريف؟القباني:طفي

صحيح.حديثوهو224()5/أحمدمسند

.الدياتفي)2688(ماجهوابن،)9873(الكبرىمنالسيرفيالنسائيرواه
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المقتولكانوإن،القاتلمنبريءفأنافقتلهدمعلىرجلاأمنمن":لهمالفظوفيعميربنالملكعبد

.()1اختلافالحديثهذاسندوفي."كافرا

تعالى:قال!،صدقفقال!،يأتيهالوحيأنيزعمالمختارإن:عمر)2(بناللهلعبدقيلوقد

.(121:ا!نعامأمهوأؤصليآيهصإلتليوصنالشيطينوإن!يو

وكاناعندهأوأنزلنيفأكرمنيالمختارعلىقدمت:قال!عكرمةعن،)3(حاتمأبيابنوروى

فيتقول!ما:فقال!رجلفجاءفخرجت:قال،الناسفحدثاخرج:ليفقال!قال!بالليلمبيتييتعاهد

وقال!3(:يوسفأ!هوآلقزءانهذاإلتكأؤحتنآبضآمالو:تعالىاللهقال!وحيالىالوحي:فقلت؟الوحي

!هوضورأاتقؤلزخرفبقنه!إلىبغفحهتميوحىوالجنالإلنسشنطينعدوانبىلكلجحقاوكذلك!و:تعالى

أرادوإنما،فتركوني.وضيفكممفتيكمإني!وذاكمالكم:فقلتيأخذونيأنفهمواقال(112:الأنعامأ

عليه.ينزل!الوحيأنادعائهفيوكذبهبالمختاريعرضأنعكرمة

عبيدأبيبنالمختارعلىدخلأباهاأن:الأرقمبنزيدبنتأنيسةطريقمن)4(الطبرانيوروىأ

أهونأنت،ولمرتحفرت:زيدلهفقال!،وميكائيلجبريل)5(رأيتسبقتلوعامرأبايا:لهفقال!
..)6(

.ا)7(ورسولهاللهعلىمفتركذاب،ذلكمناللهعلى

الحجاجأن:الناجيالصديقأبيعنعوفحدثنا،يوسفبنإسحاقحدثنا:أحمد)8(الإماموقال!

ابنكإن:فقال!الزبيربناللهعبدابنهاقتلمابعد،الصديقبكرأبيبنتأسماءعلىدخليوسفابن

براكان،كذبت:)01(فقالت،)9(وفعلبهوفعل،أليمعذابمنأذاقهاللهوإن،البيتهذافيألحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

الصغيرفيوالطبراني)302(،الاثارمشكلشرحفيالطحاويأخرجهإنما،السننفياللفظبهذاعليهأقفلم

المصنف.ذكرهالذياللفظبهذا2(4)9/الحليةفينعيموأبو(،)584

عنالراويالفتيانيتسميةفيالرواةاختلافإلىيشيرفكأنه"اختلافالحديثهذاسندوفي"المصنفقولأما

وبكل،الصوابوهوشداد،بنرفاعةأنهأخرىروايةوفيشداد،بنعامرأنهروايةفيجاءفقد،الحمقبنعمرو

.)بشار(صحيحفالحديثحال

.الأنعامسورةمن112الآية(19)3/كثيرابنتفسيرفيالخبر

.الأنعامسورةمن121الاية84-85()3/كثيرابنتفسيرفيالخبر

.()5127رقم2(12)5/الكبيرالمعجم

والطبراني.بعنأئبتوما؟رأيشفت:طفي

والطبراني.بعنأثبتوما؟وتعستخسرت:أ،طفي

وحدها.أمنساقطمعكوفينبينما

صحيح.حديثوهوعنهمااللهرضيبكرأبيبنتأسماءحديثمن351()6/أحمدالإماممسند

أحمد.ومسندممنأثبتناهوما،"فعلمابهوفعل":طفي

أحمد.ومسندممنأثبتناهوما،"لهفقالت":طفي
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شرمنهماالاخركذابانثقيفمنسيخرجأنه"!ي!اللهرسولأخبرنالقدوالله،قواماصواما،بالوالدين

واللفظ.السندبهذاأحمدرواههكذا."مبيروهو،الأولمن

عن،البصريالعميمكرمبنعقبةعنالفضائلكتابفي")1(صحيحه"فيمسلمأخرجهوقد

نأبكرأبيبنتأسماءعن،نوفلأبيعن،شيبانبنالأسودعن،الحضرميإسحاقبنيعقوب

ولدهاالحجاجمقتلفيطويلةقصةالحديثوفي."ومبيراكذاباثقيففيإن":قال!اللهرسول

سيأتي.كماوسبعينثلاثسنةفياللهعبد

بنالمختارهوالكذابأنالعلماءذكروقد")2(النبوةدلائل"فيالحديثهذاالبيهقيذكروقد

كانهلأدريماولكن،إليهيوحىأنهأخصائهإلىوأسر،الكهانةويبطنالتشيعيظهروكان،عبيدأبي

علىويحمل،بالحريرويستر،بالرجالويحفيعظمكرسيلهوضعقدوكان؟لاأمالنبوةيذعي

اللهأراحمضلاضالاكانأنهولاشك،القرآنفيالمذكورإسرائيلبنيتابوتبهيضاهيوكان،البغال

بغفحاالطفينبغضنوذكذلك!ه:تعالىقالكما،الظالمينمنآخرينقوممنبهانتقممابعدمنهالمسلمين

العراقنائبالثقفييوسفبنالحجاجوهوالقتالفهوالمبيروأما(912:ا!نعامأمهويكسبونكالؤابما

قريبا.بيانهسيأتيكما،الزبيربنمصعبيدمنالعراقانتزعالذي،مروانبنالملكلعبد

سنةأولفيالبصرةإلىمصعبقدمحتىالزبيرابنموافقةمظهرايزللمالمختارأن)3(الواقديوذكر

عليهحملوقد،ألفاعشرينمننحوفيالمختاروكانفقاتلهمصعبإليهفسارمخالفتهوأظهروستينسبع

،المختارويدعونمصعبإلىينصرفونجعلواحتىالمختارجيش!يثبتلمولكن،فهزمهمرةالمختار

فحاصرهالإمارةقصرإلىانصرفذلكالمختاررأىفلما،والكذبالكهانةمنفيههوماعليهوينقمون

وستونسبعالعمرمنوله،وستينسبعسنةرمضانمنعشرالرابعفيقتلهثم،أشهرأربعةفيهمصعب

.فيماقيل)4(سنة

فصل

إليهوبعث،عليهليقدمالأشتربنإبراهيمإلىبعثبالكوفةالزبيربنمصعباستقرولما

ثم،يذهبأيهماإلىأصحابهوشاور،أمرهفيالأشترابنفحار،)5(عليهليقدممروانبنالملكعبد

وعظمهفأكرمهالزبيربنمصعبعلىالأشترابنفقدم،الكوفةبلدهمإلىالذهابعلىرأيهماتفق

الصحابة.فضائلفي)2545(رقممسلمصحيح()1

.(481)6/النبوةدلائل)2(

.(411)6/الطبريتاريخ)3(

.(543)3/النبلاءأعلاموسير(58)5/الإسلاموتاريخ273(4/)الأثيروابن(11أ-415)6/الطبريتاريخفيالخبر(4)

.(6111/)الطبريتاريخفيالكتابيننسخة)5(
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وأرمينية،أوأذربيجانوالجزيرةالموصلعلىصفرةأبيبنالمهلبمصعبوبعث،كثيراواحترمه

ثم،بالكوفةهووأقام،معمربناللهعبدبن()1(اللهعبيدمنهاخرجحينالبصرةعلىاستخلفقدوكان

بناللهعبدبنحمزةابنهعليهاوولىالبصرةعنالزبيربناللهعبدأخوهعزلهحتىالسنةهذهتنسلخلم

مثله،يمنعلمماأحياناويمنع،شيئايدعلاحتىأحيانايعطيمخلطا)2(جواداشجاعاوكان،الزبير

إلىوأعادفعزلهالزبيربناللهعبدإلىالأحنففبعث،أمرهفيوسرعة،عقلهفيوطيشخفةوظهرت

الكوفة.ولايةمنبيدهماإلىمضافامصعباأخاهولايته

بنمالكلهفعرض،مالهابيتمنكثيربمالالبصرةمنالزبيربناللهعبدبنحمزةوخرج:قالوا

عنه،فكفالعطاءمعمر)3(بناللهعبدبناللهعبيدلهفضمن،بأعطياتناتذهبندعكلا:فقال،مسمع

غلفكلهمرجالاالمالذلكفأودع،المدينةإلىعدلبل،مكةأبيهعلىيقدملمحمزةانصرففلما

أبعده:قالصنعماأباهبلغفلما.أمانتهإليهفأدى،الكتابأهلمنرجلسوى،وجحدهأودعهط

فنكص.مروانبنيبهأباهيأنأردت،الله

أعلم.فاللهكاملةسنةالبصرةوليالزبيربناللهعبدبنحمزةأن:مخنفأبووذكر

وعلى،مصعباأخاهالكوفةعلىعاملهوكان،الزبيربناللهعبدفيهابالناسوحج:جرير)4(ابنقال

السلميخازمبناللهعبدالبلادوتلكخراسانوعلى،أخوهإليهارجعكانبلوقيل،حمزةابنهالبصرة

.(أعلمسبحانهواللهالزبيرابنجهةمنا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممنأ

.)5(معيطأبيبنعقبةبنالوليد

.)7(الصحيحالحديثفيالمذكورةالأنبجانيةصاحبوهو،)6(الجهموأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

البصرةعلىاستخلفمصعبأن:وفيه(6/117)الطبريفيوالخبر.ومطمنزيادةمعكوفينبينما

عمر.بناللهعبيد

.أهامش.الأمرفيالفساد:التخليط

معمر.بناللهعبيدبناللهعبيد:(6/118)الطبريفي

.(6181/)الطبريتاريخ

الترجمةوالاستيعاب(57)خليفةوطبقات(7476/و)(624/)سعدابنطبقاتفي-عقبةبنالوليد-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(3153/)الكمالوتهذيب.(514)5/الغابةوأسد(63182/)دمشقوتاريخ(3631/)

.(11/421)التهذيبوتهذيب(3637/)والإصابة.(3124-164/)

دمشقوتاريخ(557/)الغابةوأسد(432/)والاستيعاب(5451/)سعدابنطبقاتفي-الجهمأبي-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(28ه85/ص-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ،الفكردارط(38/173-185)

الله.عبدبنعامربنحذيفةبن-عامرويقال-عبيد:واسمه(435/)والإصابة(2556/)

عن=:البخاريفيونصه.المساجدفي)556(رقمومسلماللباسفي(5817)رقمالبخاريصحيحفيالحديث
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.()1(ذكرهميطولكثيرخلققتلوفيها

94

وستيوثها،سنةخلتر5ث!

بنالحارثالكوفةعلىواستخلف،بهافأقامفأتاها،البصرةإمرةإلىمصعباأخاهاللهعبدردوفيها

.قباع،المخزوميربيعةأبيبناللهعبد

لكونهالأشعثبنالرحمنعبدعنهاوعزل،الزهريالأسودبنجابرالمدينةعلى)2(واستعملأ

ابنفعزله،فضربهذلكمنفامتنعالزبيرلابنيبايعأنمنهأرادفإنه،سوطاستينالمسيببنسعيدضرب

الزبير.

.()3(ببلدهقسطنطينبنقسطنطينالرومملكهلكوفيها

،صفرةأبيبنالمهلبفارسناحيةعنعزلقدكانمصعباأنوذلك،الأزارقةوقعةكانتوفيها

بنعمرفارسعلىوولى(للأزارقةقاهراالمهلبوكان1،)4(وأذربيجانالجزيرةوولاهلهمقاهراوكان

بنالزبيرأميرهممعوكانوا،وكسرهمفقهرهماللهعبيدبنعمرفقاتلهمعليهفثاروا،معمربناللهعبيد

بهمظفرثم،)6(ابنهوقتلوا،عظيمةمقتلةمنهمفقتلفاتبعهمإصطخرإلىيديهبينففروا،الماحوز)5(

يريدونأقبلواثم،وعدتهمعددهموكثرهنالكفتقووا،ونواحيهاأصبهانبلادإلىهربواثم،أخرىمرة

مصعبسمعفلما،ظهورهموراءمعمربناللهعبيدبنعمروتركوافارسبلادببعضفمروا،البصرة

بنعمرركبوقد،ببلادهيجتازونهؤلاءبتركهاللهعبيدبنعمريلوموجعلالناسفيركببقدومهم

المدائنإلىفعدلوا،ورائهممناللهعبيدبنوعمرأمامهممصعباأنالخوارجفبلغ،آثارهمفياللهعبيد

فقصدهم،)7(غيرهميفعلهالمأفعالاويفعلون،الحبالىبطونويبقرون،والولدانالنساءيقتلونفجعلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اذهبوأ":قالسلمفلما،نظرةأعلامهاإلىفنظر،أعلاملهالهخميصةفي!ج!اللهرسولصلىقالتعائشة

بنيمنغانمبنحذيفةبنجهمأبيبأنبجانيةوائتوني،صلاتيعنآنفاألهتنيفإنها،جهمأبيإلىهذهبخميصتي

."كعببنعدي

الغليظة.الثيابأدونمنوهي،لهعلملاصوفمنكساء:والأنبجانية

.طمنزيادةمعكوفينبينما

الزبير.بناللهعبدأي

.(6911/للطبريموافقةوهيطمنزيادةمعكوفينبينما

ونواحيها.الموصلإلىوجههأنه(6911/)الطبريتاريخفي

.للطبريموافقأثبتوما،ماجور:طفي

عمر.بناللهعبيد:الأثيروابنالطبريسماه

.(6112/)الطبريتاريخفيوالخبر،غيرهميفعلهلاماويفعلون:بفي
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بنوشبثالأشتربنإبراهيممنهم،أشرافهامنوجماعاتأهلهاومعهربيعةأبيبنالحارثالكوفةنائب

ففرت،فأعيدبإعادتهالأميرفأمر،وبينهمبينهالخوارجقطعه)1(الصراةجسرإلىوصلوافلما،ربعي

إلىصارواثمالكوفةعلىفمرواآلافستةفيمخنفبنالرحمنعبدفاتبعهم،يديهبينهاربينالخوارج

،جيا)2(بمدينة،شهراورقاءبنعتابفحاصرواأقبلواثم،يقاتلهمولمعنهمفانصرف،أصبهانأرض

فيماوغنمواالماحوزبنالزبيرأميرهموقتلوافكشفوهمفقاتلوهمإليهمفنزلواالناسعلىضيقواحتى

بنمصعبفكتب،الأهوازبلادإلىسارواثمالفجاءةبنقطريعليهمالخوارجوأمرت،معسكرهم

الناسأبصروكانالخوارجقتالإلىيسيرأن-الموصلعلىوهو-صفرةأبيبنالمهلبإلىالزبير

الخوارجفيهافقاتلالأهوازإلىالمهلبفانصرفالأشتربنإبراهيمالموصلإلىمكانهوبعث،بقتالهم

بمثله.يسمعلمقتالاأشهرثمانية

الغزومنمعهيتمكنوالمبحيثالشامببلادالشديدالقحطكانالسنةهذهوفي:جرير)3(ابنقال

وميرتهم.طعامهموقلةلضعفهم

الأحوالبهتتقلبشجاعارجلاكانأنهخبرهمنوكانالحر)4(بناللهعبيدقتلوفيها:جريرابنقال

عاملعلىيمروكان،الزبيرلالولاأميةبنيمنلأحديطيعلاأنهأمرهمنصارحتى،والاراءوالأيام

ويذهببراءةبهلهويكتبقهراالحواصلمنمالهبيتفيماجميعمنهفيأخذوغيرهالعراقمنالكورة

حتى،كثرتأوقلتويكسرهافيردهاالجيوشإليهيبعثونوالأمراءالخلفاءوكان.أصحابهعلىفينفقه

نفرعشرةفيفبعثهمروانبنالملكعبدعلىوفدإنهثم،العراقببلادوعمالهالزبيربنمصعبفيهكان

إخوانهمنجماعةإلىالسرفيفبعث،سريعاإليهمستصلالجنودأنوأعلمهمالكوفةادخل:وقال

هوالذيالمكانفيفقتلوهجيشاإليهفبعثاللهعبدبنالحارثالكوفةأميرفأعلم،أمرهمعلىيظهرهم

منه.الناسواستراح،البصرةإلىثم،الكوفةإلىرأسهو،(). علا!يه

بالأخرىتأتملامنهاواحدةكل،متباينةراياتأربععرفاتموقفشهدوفيها:جرير)6(ابنقال

أصحابه.فيالحنفيةبنلمحمدالواحدة

وأصحابه.الحروريلنجدةوالثانية

أمية.لبنيوالثالثة

.للمصادرموافقأثبتوما،الصرار:ب،أفي(1)

حي.(6125/)الطبريفي)2(

.(6127/)الطبريتاريخ)3(

.للمصادرموافقهناوما،خطأ؟أبجر:ب،أفي()4

.بالأنبارقتلأنه:الطبريفي)5(

.(6138/)الطبريتاريخ)6(
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الزبير.بناللهلعبدوالرابعة
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معه،الناسفدفعالزبيرابندفعثم،أميةبنوثم،نجدةثم،الحنفيةابنرايتهدفعمنأولوكان

دفعبتأخيرهأشبه:عمرابنفقال،دفعهتأخرولكنه،الزبيرابندفعانتظرفيمنعمربناللهعبدوكان

وكان.قتالبينهميكنفلم،العامهذافيالناسوتحاجز،الزبيرابنفدفععمرابنفدفع،الجاهلية

والبصرةالكوفةوعلى،الزبيرابنجهةمنالزهريعوفبنالأسودبنجابرالزبيرلابنالمدينةنيابةعلى

أعلم.والله،مروانبنالملكعبدومصرالشامملكوعلى،مصعبأخوه

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

الحديبية.شهد،)1(الأوسييزيدبناللهعبد

.)2(يغوثعبدبنالأسودبنالرحمنوعبد

وتوفي،!ي!النبيأدرك،الخطاببنعمرأخيابن،)3(العدويالخطاببنزيدبنالرحمنوعبد

سنة.سبعيننحوعنبالمدينة

.)4(الأنصاريثابتبنحسانبنالرحمنعبد

.قرقيسيا)6(سكنثمالكوفةسكن،جليلصحابي،القيسامرىءبنسعد)5(بناللهعبدبنحاتمبنعدي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والتعديلوالجرح(1/262)والتاريخوالمعرفة(16/18)سعدابنطبقاتفييزيد-بنالله-عبدترجمة

الإسلاموتاريخ(303-61/103)الكمالوتهذيب(3274/)الغابةوأسد(2193/)والاستيعاب(5791/)

.78()6/التهذيبوتهذيب(2382/)لإصابةوا(891-3791/)النبلاءأعلاموسير(681-167)5/للذهبي

1/63)الأشرافوأنساب(233)خليفةوطبقات(57/)سعدابنطبقاتفي-الأسودبنالرحمنعبد-ترجمة

الإسلاموتاريخ(774-2775/)الكمالوتهذيب(2427/)والاستيعاب(1/936)والتاريخوالمعرفة(9و.

.(41أ-.693/)التهذيبوتهذيب(2093/)والإصابة(17أ-أ507/)

الكبيروالتاريخ)234(وطبقاته)251(خليفةوتاريخ94()5/سعدابنطبقاتفي-زيدبنالرحمنعبد-ترجمة

الكمالوتهذيب(5247/)الأعيانووفيات(2425/)والاستيعاب(2985/)والتاريخوالمعرفة(5284/)

.(18ا-ه97)6/التهذيبوتهذيب،الزبيرابنأيامتوفي:الذهبيوقال(174)5/الإسلاموتاريخ978(2/)

الأشرافوأنساب(251)خليفةوطبقات(5/266)سعدابنطبقاتفي-حسانبنالرحمنعبد-ترجمة

(172-5171/)الإسلاموتاريخ(5391/)الأعيانووفيات(1/235)والتاريخوالمعرفة(1/54،151)

.(163-6162/)التهذيبوتهذيب

(7/43)الكبيروالتاريخ(463)خليفةوطبقات(6/22)سعدابنطبقاتفي-حاتمبن-عديترجمة

الإسلاموتاريخ(531-524)الكمالوتهذيب(3/293)الغابةوأسد(143-3141/)والاستيعاب

(7/166)التهذيبوتهذيب(2/468)والإصابة(165-3162/)النبلاءأعلاموسير(ا-581182/)

.(1/74)الذهبوشذرات

خطأ.وهو،قوميسيا:الأصلفي
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.)2(جليلصحابي،زيد)1(بنأرقمبنزيد

توفي:وفيها

بنعباسبناللهعبدهوالديانالملكرسولعموابنالقرانترجمان)3(عباسبناللهعبد

هذهحبر،!ي!اللهرسولعمابنالهاشميالعباسأبوقصيبنمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبد

،كثيراشيئا!ي!اللهرسولعنوروى،والبحرالحبرلهيقالكان،وترجمانهاللهكتابومفسر،الأمة

منلغيرهليستمفرداتوله،التابعينمنوأممالصحابةمنخلقعنهوأخذ،الصحابةمنجماعةوعن

مأوأمه.وأرضاهعنهاللهرضي،أصلهونبلفضلهوسعةعقلهوكمالفهمهوكثرةعلمهلاتساعالصحابة

العباسيين،الخلفاءوالدوهو،المؤمنينأمالحارثبنتميمونةأختالهلاليةالحارثبنتلبابةالفضل

بلدفيمنهمواحدكلماتوقدامولدااخرهموهو،للعباسأالفضلأممنذكورعشرةإخوةأخووهو

ذلك.سيأتيكماجداالآخرعنبعيد

.عباسابنعن،مجاهدعن،نجيحأبيابنعن:المكيالزنجيخالدبنمسلمقال

أرىمحمديا:لهفقال!ي!اللهرسولإلىأبيجاء)4(الشعبفي!يالهاللهرسولكانلما:قال

بيأتىولدتنيفلما:قال."أعينكميقرأناللهلعل":فقال،حملعلىاشتملتقدالفضلأم

بريقه.فحنكنيخرقةفيوأنا!ي!اللهرسول

.)5(غيرهبريقه!ي!اللهرسولحنكهأحدانعلمفلا:مجاهدقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(1/353)والتاريخوالمعرفة(495)خليفةوطبقات(6/18)سعدابنطبقاتفي-أرقمبنزيد-ترجمة

الإسلاموتاريخ(12-0/19)الكمالوتهذيب(2921/)الغابةوأسد(558-1556/)والاستيعاب

(3493/)التهذيبوتهذيب(1565/)والإصابة(168-3165/)النبلاءأعلاموسير(5/117-911)

.(1/74)الذهبوسذرات

.م،ب،أمنساقطةالوفياتجملة

(481وه821)خليفةوطبقات(26)قريشونسب(2365/)سعدابنطبقاتفي-عباسبناللهعبد-ترجمة

والاستيعاب(1124،275/)والتاريخوالمعرفة(328،55/)الأشرافوأنساب(53/)البخاريوتاريخ

الأعيانووفيات(3092/)الغابةوأسد(92285/)دمشقوتاريخ(1173/)بغدادوتاريخ(2035-357/)

وسير،ترجمتهلمصادراستيعابوفيه(611-5481/)الإسلاموتاريخ(5/1451)الكمالوتهذيب(362/)

.(5276/)التهذيبوتهذيب(2033/)والإصابة(935-3331/)النبلاءأعلام

أوىالذيالشعبوهو،يوسفأبيبشعبويعرف،مساكنهمغيرهاشمبنيمنزلكان،الشينبكسر:الشعب

اللدنيةالمواهبشرح.الصحيفةوكتبواهاشمبنيعلىقريشتحالفتلماهاشموبنو!ي!اللهرسولإليه

(1/278).

الفكر.دارط(92288/)دمشقتاريخ
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بناللهعبدفولدت"بغلاموجوهنايبيضأناللهلعل":!ي!اللهرسولفقالأخرىروايةوفي

)1(
.س.

.)2(الهجرةعامعباسابنولد:قالديناربنعمرووعن

فيونحن،سنينبثلاثالهجرةقبلولدت:قال!أنهعباسابنعن،شعبةطريقمنالواقديوروى

بينفيهخلافلاماوهذا:الواقديقالثم،سنةعشرةثلاثابنوأنا!ي!اللهرسولوتوفي،الشعب

.الوداعحجةعامالحلمناهزقدكانبأنهالواقديواحتج.العلمأهل

يختنونلاوكانوا،مختونوأنا!ي!اللهرسولتوفي:قالعباسابنعن)3(البخاريصحيحوفي

يحتلم.حتىالغلام

توفي:قال.عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبيعن:)4(عوانةوأبووهشيمشعبةوقال

.)5(مختونسنينعشرابنوأنا!ي!اللهرسول

المفصل.:قال؟المحكموما:قلت.!ي!اللهرسولعهدعلىالمحكمجمعتومد:هشيمدز
.)6("

:قالعباسابنعنجبيربنسعيدعن،إسحاقأبيعن،شعبةعن:)7(الطيالسيداودأبووقال

فيثبتماصحةويؤيده،الأصحهووهذا،مختونسنةعشرةخمسابنوأنا!ي!اللهرسولقبض

وأناأتانعلىراكباأقبلت:قالعباسابنعن،اللهعبيدعن،الزهريعن،مالكورواه،الصحيحين

بعضيديبينفمررت،جدارغيرإلىبمنىبالناسيصلي!ي!اللهورسول،الاحتلامناهزتقديومئذ

فيعنهوثبت.أحد)8(ذلكعليينكرفلم،الصففيودخلتترتعالأتانوأرسلتفنزلت،الصف

.الولدانمنأناوكنتالنساءمنأميكانت،المستضعفينمنوأميأناكنت:قالأنه)9(الصحيح

وحنيناالفتحفشهدا،مكةلفتحذاهبوهو،بالجحفة!ي!النبيلقياهمافاتفق،الفتحعامأبيهمعوهاجر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

نفسه.لمصدرا

.(92928/)دمشقتاريخ

.الاستئذانفي(9962)رقمالبخاريصحيح

.(5)360و(5)350رقموالبخاريممنوالتصحيح،عوانةوابنهشام:طفي

سنينعشرابن:قوله(2335/)الإصابةفيحجرابنوقال(357و287و1/253)مسندهفيأحمدرواه

الكسر.إلغاءعلىمحمول

.والبخاريممنوالتصحيح،هشام:طفي

.(343)الطيالسيداودأبيمسند

رقمصحيحهفيوالبخاري.(1264/)مسندهفيوأحمد،الصلاةقصرفي(1155/)الموطأفيمالكأخرجه

.الصلاةفي(405)رقمصحيحهفيومسلم،المصليسترة:بابالصلاةفي(394)

الجنائز.في(1357)البخاريصحيح
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وأخذ،ولزمهحينئذع!النبيوصحب،عشرسنةالوداعوحجةتسعسنةفيكان:وقيل،ثمانعاموالطائف

والبلاغة،الثاقبالفهممععظيماعلماالصحابةعنوأخذ،والأحوالوالأفعالالأقوالوضبطوحفظعنه

الثابتةالأحاديثبهوردتكما،ع!الرحمنرسوللهودعا،والبيانوالأصالة،والملاحةوالجمالوالفصاحة

."الدينفييفقههوأن،التأويليعلمهبأنلهدعا"ع!أنهالمرضيينالحفاظالأئمةعند،الأركان

أسلم،بنزيدعن،عطاءبنداودعن،المزنياللهعبيدبنساعدةحدثني:بكار)1(بنالزبيرقال

دعاك!اللهرسولرأيتإني:ويقولفيقربهعباسبناللهعبديدعوكانعمرإن:قالأنهعمرابنعن

الله!رسولأنوبه."التأويلوعلمه،الدينفيفقههاللهم":وقالفيكفيوتفلرأسكفمسحيوما

."منهوانشرفيهباركاللهم":قال

.عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،)2(خثيمبنعثمانبناللهعبدعن:سلمةبنحمادوقال

بناللهعبد:قالوا"؟هذاوضعمن":فقال،غسلا!للنبيفوضعتميمونةخالتيبيتفيبت:قال

.بنحوه)2(خثيمابنعنواحد)3(غيررواهوقد."الدينفيوفقهه،التأويلعلمهاللهم":فقال،عباس

عن،يونسأبو،)5(صغيرةأبيبنحاتمحدثنابكربناللهعبدحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

فأخذخلفهفصليتالليلاخرمن!ي!اللهرسولأتيت:قالعباسابنأنأخبرهكريباأن:ديناربنعمرو

فلما!صاللهرسولفصلىخنستصلاتهعلىع!يالهاللهرسولأقبلفلما،حذاءهفجعلنيفجرنيبيدي

نألأحدينبغيأواللهرسوليا:فقلت؟"فتخنس)7(حذائيأجعلكشأنيما":لي)6(قالانصرف

علمايزيدنيأنلياللهفدعافأعجبته:قال؟وجلعزاللهأعطاكالذياللهرسولوأنتحذاءكيصلي

اللهرسوليا:فقالبلالأتاهثم،)8(ينفخسمعتهحتىنام!اللهرسولرأيتثم:قال،وفهما

.وضوءاأعادمافصلىفقام،الصلاة

بناللهعبيدوسمعت،ورقاءحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا:وغيرهأحمد)9(الإماموقال

:قالخرجفلما،وضوءالهفوضعتالخلاءع!يالهاللهرسولأتى:قالعباسابنعنيحدثيزيدأبي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(3337/)السيرفيالذهبيوذكره(337/)"الأشرافأنساب"فيالبلاذريأخرجه

خطأ.وهو،خيثم:الأصلفي

الأشرافأنسابفيوالبلاذري(2/365)الطبقاتفيسعدوابن(1/266)مسندهفيأحمدالإمامرواه

وصححه.(3534/)المستدركفيوالحاكم(58701)الكبيرالمعجمفيوالطبراني(328/)

صحيح.حديثوهو،(1/033)أحمدالإماممسند

أحمد.ومسندب،أمنوالتصحيح،خطأ؟صفرةأبيبنبكربناللهعبدحدثنا:طفي

أحمد.ومسندممنأثبتناهوما،"قالصلاتهمنانصرف":طفي

أحمد.ومسندممنأثبتناهوما،"حذائيفي":طفي

أحمد.ومسندممنأثبتناهوما،"نفخهسمعت":طفي

.(1/266)المذكورباللفظكاملاأخرىطريقمنأحمدوأخرجه"فقههاللهم"بلفظ327(/1)أحمدالإماممسند
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."التأويلوعلمهالدينفيفقههاللهم":فقال،عباسابنفقيل"؟ذاوضعمن"

وأنجبريلرأىأنهعباسابنعن،سالمبنموسىجهضمأبيعن،ليثعن:وغيرهالثوريوقال

.()1مرتين،بالعلمروايةوفي،بالحكمةلهدعا!واللهرسول

حدثنا،محمدبنالعباسحدثنا:قالواواخرونالهاشميالقاسمبنحمزةحدثنا:الدارقطنيوقال

رأيت:قالعباسابنعن،عكرمةعن،إسحاقأبيعن،النخعي)2(مالكأبيعنمصعببنمحمد

السبيعي،إسحاقأبيحديثمنغريب:قال!ثممرتينبالحكمة!ي!اللهرسول!ليودعا،مرتينجبريل

حسين.بنالملكعبدالنخعيمالكأبوعنهبهتفردعكرمةعن

ضمني:قال.عباسابنعن،عكرمةعن،خالدعن،)3(هشيمحذثنا:أحمدالإماموقال

.")4(الحكمةعلمهاللهم":وقال!!اللهرسول!

إليهضمني:قالعنهعكرمةعن،الحذاءخالدعن،عليةبنإسماعيلعن:أيضاأحمدورواه

من)5(ماجهوابنوالنسائيوالترمذيالبخاريرواهوقد."الكتابعلمهاللهم":وقال!ي!اللهرسول!

صحيح.حسن:الترمذيوقال!عنهعكرمةعن،الحذاءمهرانابنوهوخالدحديث

عن)7(اللهعبدبنحسينحدثنا،بلال!بنسليمانحدثنا،سعيدأبوحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

تفرد."التأويلوعلمهالحكمةعباسابنأعطاللهم":قالع!جواللهرسولأن.عباسابنعن،عكرمة

عكرمة،عنأرسلهمنومنهم.هذابنحوعكرمةعنواحدغيرالحديثهذاروىوقد،أحمدبه

المؤمنينأميرطريقمنوروي،عباسابنعنالتابعينمنواحدغيررواهفقد،الصحيحهووالمتصل

أبيه،عن-عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبد-المنصورجعفرأبيعن،أبيهعن،المهدي

."الدينفيوفقههالكتابعلمهاللهم":قال!!ي!اللهرسول!أن.عباسبناللهعبدعن،جدهعن

بنعمارحدثنا،حمادحدثنا:قالاالمعنيوعفانكاملأبوحدثنا:أحمد)8(الإماموقال!

وهو:عفانقال،يناجيهرجلوعنده!والنبيعندأبيمعكنت:قال.عباسابنعن،عمارأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.عباسابنيدركلمجهضمأبافإنلإرساله؟ضعيفوإسنادهالمناقبفي(3822)رقمجامعهفيالترمذيأخرجه

خطأ.وهو،مالكأبيابن:الأصلفي

.الصوابوهوممنأثبتناهوما،"هاشم":طفي

."بالحكمةليودعارأسي!يمالنبيمسح":بلفظ،هشيمشيخهعن2(141/)مسندهفيأحمدرواه

(3824)رقمالصحيحالجامعفيوالترمذي،العلمفي(75)رقمصحيحهفيوالبخاري935(1/)أحمدرواه

السنة.في(166)رقمسننهفيماجهوابن،المناقبفي(9817)رقمالكبرىسننهفيوالنسائي،المناقبفي

حسن.حديثوهو،(1926/)أحمدالإماممسند

والمسند.ممنوالتصحيح،عكرمةعناللهعبد:الأصلفي

صحيح.حديثوهو(1312/)أحمدالإماممسند
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كانإنه:فقلت؟عنيكالمعرضعمكابنأرألم:)1(فقالعندهمنفخرجنا،العباسعنكالمعرض

:فقالإليهفرجعقال،نعم:قلت؟أحدعندهكانأو:)2(فقال:عفانقال،يناجيهرجلعنده

رأيتههل:قال،يناجيكرجلعندككانأنهأخبرنياللهعبدفإن؟أحد)3(عندككانهلاللهرسوليا

."السلامعليهجبريلذاك":قال!نعم:قلت:قال؟اللهعبديا

فيستصابإنكأما":لهقال!اللهرسولأنوفيه،ابائهعنالمهديحديثمنرويوقد

.)4(
أعلم.والله،أيضااخروجهمنرويوقد،كذلكوكان."بصرك

جبريللرؤيتهأخرىصفةذكر

حاجةفياللهعبدابنهبعثالعباسأن:ميسرةبنموسىعن،زيدبنثورعن،الدراورديعن،قتيبةرواها

بعدالعباسمج!ي!اللهرسولفلقي،الرجلذلكمكانأجلمنيكلمهولمفرجعرجلاعندهفوجد!اللهرسولإلى

،وراءهفرجعيكلمكأنيستطعفلمرجلاعندكفوجدابنيإليكأرسلتاللهرسوليا:العباسفقال،ذلك

حتىابنكيموتولن،جبريلذاك":قال!لا:قال"؟الرجلذاكمنتدريعميا":!ي!اللهرسولفقال

ء)5(

فيوردولمحد.أخرىطرقوله،كذلكزيدبنلورعن،بلالبنسليمانورواه."علماويؤتىبصرهيدهب

.سواهعماوكفايةمقنعفيهماوذكرنا(صفحاامنهاكثيرعنأضربناجدامنكرهومامنهاكثيرةأحاديثفضائله

،بمروالقاضيالحسنبناللهعبدأخبرني،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)6(البيهقيبكرأبوالحافظوقال

ابنعنعكرمةعن،حكيمبنيعلىعن،حازمبنجريرأنبأ،هارونبنيزيدحدثنا،محمدبنالحارثحدثنا

كثير،اليومفإنهماللهرسولأصحابفلنسألهلم:الأنصارمنلرجلقلت!اللهرسولقبضلما:قالعباس

فيهم؟منمج!ي!اللهرسولأصحابمنالناسوفيإليكيفتقرونالناسأترى!!عباسبنيالكعجبايا:فقال

وهوبابهفآتيالرجلعنالحديثليبلغنيكانفإن،مج!ي!اللهرسولأصحابأسألأناوأقبلتذلكفترك:قال

جاءمااللهرسولعمبنيا:فيقولفيرانيفيخرج،الترابمنعليالريحيسفيبابهعلىردائيفأتوسدقائل

هذافعاش:قال،الحديثعنفأسأله:قال،اتيكأنأحقأنا!لا:فأقول؟فاتيكإليأرسلتهلا؟بك

مني.أعقلكانالفتىهذا:فيقول،يسألونيالناسحولياجتمعوقدرانيحتىالأنصاريالرجل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أحمد.ومسندممنهناوما،"العباسفقال":طفي

أحمد.ومسندممنهناوما،"عباسقال":طفي

أحمد.ومسندممنهناوما،"آنفاأحد":طفي

.(9277/)المجمعفيالهيثميأوردهالزيادةهذهمع

بأسانيدالطبرانيرواه:وقال(9/276)الزوائدمجمعفيوالهيثمي(6/478)النبوةدلائلفيالبيهقيرواه

.ثقاتورجاله

(9277/)المجمعفيالهيثميوأورده،(3538/)والحاكم(1542/)والفسوي(2367/)سعدابنرواه

الصحيح.رجالورجالهالطبرانيرواهوقال
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ابنعن،سلمةأبوحدثنا،علقمةبنعمروبنمحمدحدثنا:الأنصارياللهعبدبنمحمدوقال

أحدهم،ببابلأقيلكنتإن،الأنصارمنالحيهذاعند!يواللهرسولعلمعامةوجدت:قالعباس

.()1نفسهطيببذلكأبتغيولكن،ليلأذنعليهلييؤذنأنشئتولو

الحضرميسلمةأبيعن،موسىبنقدامةحدثني،عمربنمحمدأبنا:سعد)2(بنمحمدوقال

والأنصارالمهاجرينمن!صاللهرسولأصحابمنالأكابرألزمكنت:يقولعباسابنسمعت:قال

بإتيانيسرإلامنهمأحدااتيلاوكنت،ذلكفيالقرآنمننزلوما،!ي!اللهرسولمغازيعنفأسألهم

مننزلعما-العلمفيالراسخينمنوكان-يوماكعببنأبيأسألفجعلت،!يواللهرسولمنلقربي

بمكة.وسائرهاسورةوعشرونسبعنزل:فقال،بالمدينةالقران

وعليعمرمن،ثلاثةمنعباسابنعلمعامة:قالمعمرعن،الرزاقعبدعن:أحمدوقال

كعب.بنوأبي

أصحابمنثلاثينمنالواحدالأمرعنلأسألكنتإن:قالأنهعباسابنعن،طاووسوقال

بلسان:قال؟العلمهذاأصبتأنى:عباسلابنقيل:قالالشعبيعن:مغيرةوقال.!يالهاللهرسول

.عقولوقلب،سؤول

القرانترجماننعم:ويقولالصحابةمشايخمععباسابنيجلسكانأنهالخطاببنعمرعنوثبت

.)3(العقولوالقلب،السؤولاللسانوذو،الكهولفتىجاء:عمريقولأقبلإذاوكان،عباسبناللهعبد

(1:النصرأ!ووأتفتحنضرأللهجاءاذا!و:تفسيرعنالصحابةسألعمرأن)4(الصحيحفيوثبت

الله!رسولأجل:فقالعنهاعباسابنسألثم،عمريرتضهلمبجواببعضهموأجاببعضفسكت

منزلتهوكبير،قدرهجلالةعندهميقررأنبذلكعمروأراد،تعلمبماإلامنهاأعلملا:فقال،إليهنعي

والفهم.العلمفي

كماواستجادهعمرفاستحسنه،الأخيرالعشرمنالسابعةفيأنهافاستنبطالقدرليلةعنمرةوسأله

.التفسير)5(فيذكرنا

السيرفيالذهبيوذكره(35-334/)الأشرافأنسابفيوالبلاذري(2/368)الطبقاتفيسعدابنأخرجه()1

(/3344).

المطبوعةالكتبفيتأتيولا،أخبرنالكلمةاختصار،النونعلىالباءبتقديم،وأبنا(2371/)الكبرىالطبقات)2(

.الاختصارعدمأنبأنافيوالمعروفأنبأنااختصارأنهاالكثيريوهمقبيحتحريفوهذا،أنبأ:إلاغالبا

الأشرافأنسابفيوالبلاذري(1318/)الحليةفينعيمأبووعنه(06251)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه)3(

(/337).

.المغازيفي(4942)رقمالبخاريرواه()4

.(4536/)كثيرابنتفسير)5(
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بنسعيدعن،سليمانأبيبنالملكعبدعن،اليمانبنيحيىحدثنا:عرفةبنالحسنقالوقد

.)1(علمناهماعلماعلمتلقد:عباسلابنقالأنهعمرعنجبير

فيوأفقههم،عقلاوأحسنهم،وجهافتياننالأصبحإنك:عباسلابنعمرقال:الأوزاعيوقال

وجل.عزاللهكتاب

ويجلسكيدنيكالخطاببنعمرإن:أبيليقال:قالعباسابنعن،الشعبيعن:مجالدوقال

عليكيجربنولا،أحداعندهتغتابنولا،سرالهتفشينلا،ثلاثاعنيفاحفظالصحابةأكابرمع

خيرواحدةكلبل:عباسابنفقال،ألفمنخيرواحدةكل:عباسلابنقلت:الشعبيقال.كذبا)2(

.الافعشرةمن

عمرأن:يساربنعطاءعن،أبيهعن،اللهعبدأبيبنالفضلبناللهعبدحدثنا:الواقديوقال

.ماتيومإلىوعثمانعمرعهدفييفتيوكان،بدرأهلمعفيسيرعباسابنيدعوانكاناوعثمان

.سرح)3(أبيابنمعوعشرينسبعسنةإفريقيةفتحوشهد:قلت

بينيمشيالجمليومعباسابنإلىأبينظر:قالأبيهعن،الحسينبنعليعن:الزهريوقال

.هذامثلعمابنلهمنعيناللهأقر:فقال،الصفين

.الخوارجقتالمعهوشهد،الميسرةعلىأميراوكانوصفينالجملعليمعشهدوقد

حتى،الأمربادئفيعنهايعزلهلاوأن،الشامعلىمعاويةيستنيبأنعليعلىأشارممنوكان

قدمماكانمافكان،)4(يقاتلهأنإلاعليفأبى،دهراواعزلهشهرافولهعزلهأحببتإن:قالفيمالهقال

.ابيانهاسبق

بنعمروليكافئعليجهةمنيكونأنعباسابنطلبالحكمينتحكيمعلىالفريقانتراوضولما

أمرمنوكان،الأشعريموسىأبوعليجهةمنيكونأنإلااليمنوأهلمذحجفامتنعت،العاص

سلف.ماالحكمين

خطبةعرفاتفيبهمفخطبالسنينبعضفيالحجللناسوأقام،البصرةعلىعلياستنابهوقد

والتركالرومسمعتهلوتفسيراذلكفسر:سمعهمنقال،النورسورةروايةوفي،البقرةسورةفيهاوفسر

.لأسلموا)5(والديلم

.(337/)للبلاذريالأشرافأنساب(1)

.(1/533)والتاريخوالمعرفة(36)قريسونسب(1318/)الأولياءوحلية(315/)الأشرافأنساب)2(

.(152ص61-85/سنةحوادث)للذهبيالإسلامتاريخ)3(

.(913)3/السيرفيالذهبيذلكذكر()4

.35(1)3/النبلاءأعلاموسير32(14/)الأولياءوحلية(537)3/والمستدرك38()3/الأشرافأنساب()5
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فيفسرحولهالبصرةأهلويجتمععرفةليلةالمنبريصعدفكان،البصرةفيبالناسعرفمنأولوهو

اختلفوقد،()1المغرببهمفيصليينزل!ثم،الغروبإلىالعصربعدمنالناسويذكر،القرآنمنشيئا

أصحابهمنأحدولا!اللهرسول!يعملهالمبدعةهو:وقال!ذلككرهمنفمنهمأذلكفيبعدهالعلماء

.()2(الحجاجوموافقةاللهذكرلأجلذلكاستحبمنومنهم،عباسابنإلا

الإمامقالكما،ذلكفيعليإليهفيرجعأحكامهبعضفيعليعلىينتقدعباسابنكانوقد

ذلكفبلغالإسلامعنارتدواناساحرقعلياأن:عكرمةعن،أيوبحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمد)3(

)5(وكنت"اللهبعذابتعذبوالا":قال!!ي!اللهرسول!إن،بالنارلأحرقهم)4(أكنلم:فقال!عباسابن

روايةوفي.عباسابنويح:فقالعلياذلكفبلغ."فاقتلوهدينهبدلمن":!ي!اللهرسوللقولقاتلهم

وأنها،المتعةإباحةيرىكانعباسابنفمان،عليكافأهوقد.الهناتعلىلغواصإنهعباسابنويح

وعنالمتعةنكاحعننهى!ي!اللهرسولإن،تائهامرؤإنك:عليفقال!،الإنسيةالحمروتحليل،باقية

خيبر؟يومالإنسيةالحمرلحوم

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،أحسنهامنهذاألفاظوله،وغيرهما)6(الصحيحينفيمخرجالحديثوهذا

بننصرأباسمعت:يقولالمؤملبنبكرأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأبنا:البيهقيوقال

وكان-عباسابنعنفسألهالبصرةمنطالبأبيبنعليعلىصوحانبنصعصعةورد:يقولربيعةأبي

.لثلاثوتاركبثلاثاخذإنه،المؤمنينأميريا:صعصعة-فقال!بهاخلفهعلي

وترك.خولفإذاالأمرينوبأيسر،حدثإذاالاستماعوبحسن،حدثإذاالرجال!بقلوباخذ

منه.يعتذروما،اللئيمومقارنةالمراء

بنسعدبنعامرعن،سعدبنموسىعن،سبرةأبيبنبكرأبوحدثنا:الواقديوقال!

حلماأوسعولا،علماأكثرولا،لباألبولافهماأحضرأحدارأيتما:قال.أبيهعن،وقاصأبي

يجاوزلاثم،معضلةجاءتكقدعندك:يقولثمللمعفلاتيدعوهعمررأيتولقد،عباسابنمن

.والأنصار)7(المهاجرينمنبدرلأهلحولهوإن،قوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.351()3/النبلاءأعلامسير

.طمنزيادةمعكوفينبينما

.(282و1/022)أيضاالمسندفيإسماعيلطريقغيرومن،(1/172)أحمدالإماممسند

إسماعيل.طريقمنالمسندوروايةممنهناوما،"أحرقهملمأنالوكنت":طفي

والمسند.ممنهناوما،"كنتبل":طفي

في)03(()7014رقممسلموصحيح،المغازيفي)4216(ورقم،النكاحفي51()15رقمالبخاريصحيح

.النكاخ

السند.بهذا347()3/السيرفيالذهبيوذكره936()2/سعدابنطبقات
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أسنانناعباسابنأدركلو:مسعودبناللهعبدقال:قالمسروقعنالضحىأبيعنالأعمشوقال

.(1)عباسابنالقرآنترجماننعم:يقولوكان.أحدمناعشرهما

!ص.محمدعلىاللهأنزلبماالناسأعلمعباسابن:قالأنهعمرابنوعن

عن،زيدبنيعقوبعن،العلاءبنيحيىحدثني،عمربنمحمدحدثنا:سعد)2(بنمحمدوقال

:الأخرىعلىيديهبإحدىوصفقعباسابنموتبلغهحينيقولاللهعبدبنجابرسمعت:قالأبيه

ترتق.لامصيبةالأمةهذهبهأصيبتوقد،الناسوأحلمالناسأعلماليوممات

:قال.حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيعن،اللهعبدبنعمرعن،العلاءبنيحيىإلىوبه

فيوالمغربالمشرقبينمنإليهيحتاجكانمناليوممات:خديجبنرافعقالعباسابنماتلما

العلم.

سمعت:قالعكرمةعن،عمروأبيبنعمروعن،سبرةأبيبنبكرأبووحدثني:الواقديقال

.عاش)4(ومنماتمنأفقهوالله)3(مولاك:يقولمعاوية

التقيتماأولوهوالصلحكانحينمعاويةعلىدخلت:قالعباسابنعن:عساكر)د(ابنوروى

بعداعليأعزكانأحدوبينبينيالفتنةتحاكتما،عباسبابنمرحبا:فقالأناسعندهفإذا،وهوأنا

قضائه،فييذملااللهإن:لهفقلت:عباسابنقال،علياأماتالذيدلهالحمد،قربا)6(إليأحبولا

:قال،عمكابنمنوأعفيكعميابنمنتعفينيأنأحب:لهقلتثم،منهأحسنالحديثهذاوغير

لك.ذلك

.)7(بالمناسكالناسأعلمهو:بالناسعباسابنحجحينسلمةوأمعائشةوقالت

عباسابنفأخذثابتبنزيدركب:قالالشعبيعن،هندأبيبنداودعن:المباركابنوقال

؟يداكأنى:زيدفقالبعلمائنانفعلأنأمرناهكذا:قالع!يماللهرسولعمبنياتفعللا:فقالبركابه

نبينا.بيتبأهلنفعلأنأمرناهكذا:فقالفقبلهمايديهفأخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

النبلاءأعلامسيرفيالذهبيوذكره537()3/والمستدرك(1/594)والتاريخوالمعرفة366()2/سعدابنطبقات

السند.بهذا347()3/

.372()2/الكبرىالطبقات

.المصادرمنوالتصحيح،خطأ،مات:الأصولفي

.348()3/النبلاءأعلاموسير(1/594)والتاريخوالمعرفة936()2/سعدابنطبقات

.287()92/دمشقتاريخ

منك.قريباإليأحبولا:دمشقتاريخفي

.(1/594)والتاريخوالمعرفة936()2/سعدابنطبقات
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.)2(الناسأعلمعباسابن:يقولالمسيبابنسمعت،(أجبيربنداودحدثني:الواقديوقال

قدعباسابنكان:قالاللهعبدبناللهعبيدعن،أبيهعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدوحدثني

ونائل،)4(ونسب،وحلم،رأيهمنإليهاحتيجفيماوفقه،إليهسبقمابعلم،بخصالالناست
.)3(

منه،وعثمانوعمربكرأبيبقضاءولا،منه!ي!النبيحديثمنسبقهبماأعلمكانأحدارأيتوما

أعلمولا،منهبفريضةولابحسابولاالقرانبتفسيرولاعربيةولابشعرأعلمولا،منهرأيفيأفقهولا

يذكرماويومأ،الفقهإلافيهيذكرمايومايجلسكانولقد،منهإليهاحتيجفيمارأياأثقبولامضىفيما

قطعالمارأيتوما،العربأيامويوما،الشعرويوما،المغازيإلافيهيذكرماويوما،التأويلإلافيه

فيهمنالقصيدةحفظتوربما:قال.علماعندهوجدإلاسألهسائلأوجدتولا،لهخضعإلاإليهجلس

.(هبيتالمثلاثينينشدها

قط.عباسابنمثلرأيتما:أبيهعنعروةبنهشاموقال

أصحاب؟،هيبةأأعظمولا،فقهاأكثر،عباسابنمجلسمنأكرممجلسارأيتما:عطاءوقال

وادفييصدرفكلهم،يسألونهعندهالشعروأصحاب،يسألونهالعربيةوأصحاب،يسألونهالقرآن

)6(ا

واسع.

قدعباسابنكان:قال،أبيهعن،طاووسابنعن،مسلمأبيبنبشرحدثني:الواقديوقال

.الصغار)8(الوديعلىالسحوقالنخلة""كما01النا)7(" لبسىلعلملمحيسعلىبسى

الأكابروتركت-عباسابنيعني-؟الغلامهذالزمتلم:لطاووسقلت:سليمأبيبنليثوقال

.)9(قولهإلىصارواشيءفيتمارواإذاالصحابةمنسبعينرأيتإني:فقال؟الصحابةمن

.يقررهحتىفتركهقطأحدخالفهوما:قال،منهأفقهرأيتما:أيضاطاووسوقال

عننجيحأبيابنعنعيينةبنسفيانعنوغيرهمنعيموأبومعينبنويحيىالمدينيبنعليوقال

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.والطبقاتممنأثبتوما،جبيربنسعيدعن،هندأبيبنداود:طفي

.368-936()2/سعدابنطبقات

فا!تى.:أفي

.(سيب)القاموس.والعرفالعطاء:والسيب،وسيب:الطبقاتفي

هنا.ممابأخصر35(0)3/النبلاءأعلامسيرفيالذهبيوذكره368()2/سعدابنطبقات

.367()2/سعدابنطبقات

الوسيط.المعجم.الفضلفيذكرهعلاأي:الرجلبسق

.037()2/سعدابنطبقات

.367(366-)2/سعدابنطبقات
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.-)1(عباسابنيعني-الأمةهذهلحبروإنهماتيومماتولقد،قطمثلهرأيتما:قال!.مجاهد

عباسابنكان:قال!.مجاهدعن،الأعمشعن،أسامةأبيعن:وغيرهشيبةأبيبنبكرأبووقال!

.)2(علمهلكثرةالبحريسمى

جفنة،وأعظمهم،قامةأمدهمعباسابنكان:قال!أنهمجاهدعنبكاربنوالزبيرالواقديوروى

علما.وأوسعهم

رأيتما:ديناربنعمرووقال!.عباسابنمنلساناأعربقطأحدارأيتما:أيضامجاهدوقال!

والشعروالعربيةالقرآنوتفسيروالحرامالحلال!-عباسابنيعني-مجلسهمنخيرلكلأجمعمجلسا

.والطعام

أنبأني-التيميسليمانعن،أخضربنسليمحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا:سعد)3(بنمحمدوقال!

عرفة؟يومالمسجدهذافيبالناسجمعمنأول!منيسألهالحسنإلى)4(-أيوببنالحكمأرسلهمن

يصعدوكان،العلمكثير-الحديثفيأحسب-مثجارجلاوكان،عباسابنجمعمنأول!إن:فقال!

آية.آيةويفسرهاالبقرةسورةفيقرأالمنبر

.نحوهالبصريالحسنعنآخروجهمنرويوقد

ابنكان:قال!الحسنعنالهذليبكرأبيعنسفيانروى:الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبدوقال!

ابنقال!:مثجى.حرفاحرفاففسرهماعمرانوال!البقرةفقرأالمنبرصعد،بالبصرةعرفمنأول!عباس

.(41:النبأأمهوثحاجمامآءأثمغصزتوأنزتجامن):تعالىقال!،السيلانوهوالثجمنمثجا:قتيبة

مجلساعباسابنمنرأيتلقدقال!:صالحأبيعن،الثماليحمزةأبوحدثنا:بكيربنيونسوقال!

بهمضاقحتىبابهعلىاجتمعواالناسرأيتلقد،فخرا)5(لهالكانبهفخرتقريشجميعأنلو

بابه،علىبمكانهمفأخبرتهعليهفدخلت:قال!،يذهبأنولايجيءأنيقدرأحدكانفما،الطريق

عنيسأل!أنيريدكانمن:لهمفقلاخرج:وقال!وجلسفتوضأ:قال!،وضوءاليضع:ليفقال!

فما،والحجرةالبيتملؤواحتىفدخلوافآذنتهمفخرجت:قال!.فليدخلمنهأريدوماوحروفهالقران

ثم.فخرجوا،إخوانكم:قال!ثم،أكثرأوعن!سألوامامثلوزادهمعن!أخبرهمإلاشيءعنسألوه

.35(0)3/السيرفيالذهبيوذكره(535)3/مستدركهفيالحاكمأخرجه(1)

.31(1/6)الأولياءوحلية(535)3/والمستدرك33()3/الأشرافأنساب2()

أعلاموسير991()5/الإسلامتاريخفيالذهبيوذكره34()3/الأشرافوأنساب)2/367(سعدابنطبقات)3(

صبا.الكلاميصبأي:مثجأومعنى.351()3/النبلاء

أديب.:إلىطفيتحرفت()4

فيه.بطولهوالخبر593(1/)الأولياءحليةيوافقأثبتوما،الفخربه:طفي)5(
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فدخلوافاذنتهمفخرجت:قال،فليدخلوالفقهوالحرامالحلالعنيسألأنأرادمن:فقلاخرج:قال

:قالثم،أكثرأومثلهوزادهمبهأخبرهمإلاشيءعنسألوهفما،والحجرةالبيتملأواحتى

فليدخل،،أشبههاوماالفرائضعنيسألأنيريدكانمن:فقلاخرجقالثم،فخرجوا،إخوانكم

وأمثلهوزادهمأخبرهمإلاشيءعنسألوهفما،والحجرةالبيتملؤواحتىفدخلوافآذنتهمفخرجت

والشعرالعربيةعنيسألأنيريدكانمن:فقلاخرج:قالثم،فخرجوا،إخوانكم:قالثم،أكثر

شيءعنسألوهفما،والحجرةالبيتملؤواحتىفدخلوافآذنتهمفخرجت،فليدخلالكلاممنوالغريب

فخرتكلهاقريشاأنفلو:صالحأبوقال،فخرجواإخوانكم:قالثم،مثلهوزادهمبهأخبرهمإلا

.الناسمنلأحدهذامثلرأيتفما،فخرالكانبذلك

:ميمونقال،)1(عباسابنمنأفقهولاعمرابنمنأورعرأيناما:مهرانبنوميمونطاوسوقال

أفقههما.عباسابنوكان

ابنرأيتإذاكنت:قالمسروقعن،الضحىأبيعن،الأعمشعن،القاضيشريكوقال

أعلم:قلت،تحدثفإذا،الناسأفصح:قلت،نطقفإذا،الناسأجمل:قلت،عباس

.)2(الناس

عن،الحارثبنالزبيرعن،زيدبنحمادحدثنا،النعمانأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

.بالمبهمات)3(أعلمهماعليوكان،بالقرانأعلمهماعباسابنكان:قالعكرمة

التفسير،منعليعندماأخذقدكانعباسابنلأن،كذلككانإنما:راهويهبنإسحاقوقال

دعاءمع.الصحابةكبارمنوغيرهمكعببنوأبيوعثمانوعمربكرأبيعنأخذهماذلكإلىوضم

.الكتاباللهيعلمهأنله!يواللهرسول

علىوهوعباسابنخطب:قالسلمةبنشقيقوائلأبيعن،الأعمشعن:معاويةأبووقال

مثله،رجلكلامسمعتولارأيتماأقولفجعلتويفسرهايقرأهافجعل،البقرةسورةفافتتحالموسم

.لأسلمت)4(والرومفارسسمعتهلو

بالناسحجعباسابنأن:وائلأبيعن،النجودأبيبنعاصمعن:عياشبنبكرأبوروىوقد

الحجةتلكفيفقرأعليزمانفيكانالأولفلعل،تقدممانحووذكرالنورسورةفقرأ،عثمانقتلعام

.،أعلموالله،النورسورةعثمانفتنةوفي1،البقرةسورة

)2(

)3(

)4(

.35(0)3/السيرفيالذهبيوذكره(1/694)والتاريخوالمعرفة266()2/سعدابنطبقات

.3(0)3/الأشرافأنساب

.367()2/سعدابنطبقات

.(1/492)الأولياءوحلية(537)3/والمستدرك38()3/الأشرافأنساب
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مجاهد:وقال،تأويلهيعلمونالذينالعلمفيالراسخينمنأنا:قالأنهعباسابنعنرويناوقد

عنها.أسألهآيةكلعندأقفاخرهإلىأولهمنمرتينعباسابنعلىالقرآنعرضت

وكل.والغسلين،والرقيم،وحنانا،الأواه،جيءبهماأدريلاالقرانمنأربعقالأنهعنهوروي

.()1الأربعهذهإلاأعلمهالقرآن

سئلإذاعباسابنكان:قاليزيدأبيبناللهعبيدعن،عيينةبنسفيانعنوغيرهوهبابنوقال

يقلهالمفإن،بهاقالالسنةفيوهيتكنلمفإن،بهاقالاللهكتابفيكانتفإن،مسألةعن

.)2(رأيهاجتهدوإلا،بهاقالوعمربكرأبيعنوجدهافإن!صاللهرسول

بنكهمسعن،الشعيثي)4(حمادبنالرحمنوعبد،عاصمأبوحدثنا:)3(سفيانبنيعقوبوقال

،خصالثلاثوفيلتشتمنيإنك:لهفقالعباسابنرجلشتم:قال.بريدةبناللهعبدعن،الحسن

منبالحاكملأسمعوإني،أعلمالذيمثلمنهاعلمواالناسأنفلوددتاللهكتابمنالايةعلىلاتيإني

إليه،أقاضيلاولعلي(إليهوأدعوأبهفأفرح،بالقسطويحكم،بالعدليقضيالمسلمينحكام

سائمةمنبهاوماليبهفأفرحالمسلمينأرضمنالأرضيصيببالغيثلأسمعوإني،أبداأحاكمولا

.أبدا

كهمسعن،هارونبنيزيدعن،مكرمبنالحسنعن،الأصمعن،الحاكمعن)5(البيهقيورواه

!هوففنقتهمآرتقا!انناوألأزضالسفؤتأن):تعالىقولهعنعباسابنرجلسأل:الواقديوقال

وهذهبالمطرهذهففتق"تنبتلارتقاوالأرض،تمطرلارتقاالسماءكانت:فقال،03:الأنبياءأ

.)6(بالنبات

قامنزلفإذا،ركعتينيصليوكان،مكةإلىالمدينةمنعباسابنصحبت:مليكةأبيابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(1ههص61/8-.سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالذهبيوذكره(991)15/الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه

.الأواه:زيادةهناولكن

.366()2/سعدابنطبقات

.(1/526)والتاريخالمعرفة

تحريف.وهو،"الشعبيبنالرحمنعبد":طفي

ورجالهالطبرانيرواه:وقال284()9/المجمعفيالهيثميوذكره(11)137رقم(405-305)7/الإيمانسعب

الصحيح.رجال

،الواقديفيهليسبسند593()1/الأولياءحليةفيوالخبر،طمنساقطهناإلى...الواقديقال:قولهمن

نعيم.أبيعن(4127/)والإصابة
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سكرةوجآءت):ويقرأ)1(والنحيبالنشيجمنذلكفيويكثر،حرفاحرفاالقرانويرتل،الليلشطر

.911:قأ!تحيدمتهماكنتلكذبآلحقآتمؤت

فيكان:قالا)2(رجاءأبيعنادرهمبنشعيبعن،سليمانبنالمعتمرعن:الأصمعيوقال

.البكاء)3(منالباليالشراك-مئلعباسابنخدييعنيخديهمنالدموعمجرىإلىوأومأ-المكانهذا

.)4(صائموأناعملييرتفعأنأحب:وقال،والخميسالإثنينيوميصومكان:غيرهوقال

كتبالرومملكأن:عباسابنعن،مهرانبنيوسفعن،زيدبنعليعنوغيره)5(هشيموروى

الإماءأكرمومن،وجلعزاللهعلىالعبادأكرمومن.وجلعزاللهإلىالكلامأحبعنيسألهمعاويةإلى

فيمكافيوعن،بصاحبهسارقبروعن،رحمفييركضوافلمالروحفيهمأربعةوعن.وجلعزاللهعلى

فسألمعاويةفبعث.المجرةوعن؟هوماقزحقوسوعن،واحدةمرةإلاالشمسفيهتطلعلمالأرض

واللهاللهإلاإلهولادلهوالحمداللهفسبحاناللهإلىالكلامأحبأما:إليهعباسابنفكتبعنهنعباسابن

لهوأسجد،روحهمنفيهونفخ،بيدهخلقه،ادماللهعلىالعبادوأكرم،باللهإلاقوةولاحولولا،أكبر

يركضوالمالذينالأربعةوأما،عمرانبنتمريماللهعلىالإماءوأكرم.شيءكلأسماءوعلمه،ملائكته

صالح،وناقة:روايةوفي.إسماعيلبهفدىالذيإبراهيموكبشموسىوعصاوحواءفادم،رحمفي

فهوواحدةمرةإلاالشمستصبهلمالذيالمكانوأما،يونسحوتفهوبصاحبهسارالذيالقبروأما

،الغرقمنالأرضلأهلفأمانقزحقوسوأما،فيهإسرائيلبنوجازحتىلموسىانفلقلماالبحر

هيماوالله:وقالأعجبهذلكالرومملكقرأفلما.منهينشقالذيروايةوفي،السماءفيبابوالمجرة

كثيرةرواياتالأسئلةهذهفيوردوقد،!ي!النبيأهلعندمنهيوإنما،قولهمنولامعاويةعندمن

.نظر)6(بعضهاوفيفيها

شيءونصف،شيءوعن،لهأبلاوعمن،لهعشيرةلاوعمن،لهقبللاعمنسألهأنه:منها

؟شيءولا

.شيءكلببزرهذهفيإليابعث:فقال؟قارورةوأرسل

،السلامعليهفآدم؟لهعشيرةلامنوأما،وجلعزفالله؟لهقبللاالذيأما:يقولإليهفكتب

رددإذاللصبيالبكاءمثلوهو،البكاءأحر:والنشيج342()3/السيرفيالذهبيوذكره(534)1/الأولياءحلية()1

.(نشج)القاموس،يخرجهولمصدرهفيصوته

الأصل.منساقطبينهماما)2(

.352()3/النبلاءأعلامسير)3(

نفسه.المصدر(4)

التهذيب.رجالمن،بشيربنهشيموهو،محرف،"هاشم":طفي)5(

.316(-315)12/دمشقتاريخمختصر)6(
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؟شيءنصفوأما،بعقلهيعملالعاقلفهو،شيءعنوأما،السلامعليهفعيسى؟لهأبلامنوأما

وملأ.غيرهبعقليعملولا،لهعقللافالذي؟شيءلاوأما،غيرهبرأيويعملعقللهفالذي

.شيءكلبزرهذا:وقالماءالقارورة

أعلم.والله.(جدا13الرومملكذلكفأعجب

فصل

)2(.
غيبتهوفي،محصوروهولهعفانبنعنمانبأمروثلاثينخمسسنةالحجإقامةعباسابنولي

قتالوشهد،صفينيومالميسرةعلىوكان،الجملعليمععباسابنوحضر،عثمانقتلهذه

،الصلاةعلىالدؤليالأسودأبايستخلفمنهاخرجإذاوكان،عليجهةمنالبصرةعلىوتأمرالخوارج

ويعظ،جاهلهمويعلميفقههم،بهمغبوطينالبصرةأهلوكان،الخراجعلىسفيانأبيبنوزياد

علىوفدثم،موتهقبلعنهاعزلهإنهويقال،عليماتحتىعليهايزلفلم،فقيرهمويعطي،مجرمهم

فكان،سريعافيهافيجيبالمعضلةالمسائلعليهيلقيوكان،وعظمهواحترمهوقربهفأكرمهمعاوية

اتفقعليبنالحسنبموتالكتابجاءولما،عباسابنمنجواباأحضرأحدارأيتما:يقولمعاوية

وبعث،قدمناكماحسنارداعباسابنعليهورد،تعزيةبأحسنفيهفعزاهمعاويةعندعباسابنكون

وقدعبالسابنعليهاشكره،وجيزةبليغةفصيحةبعبارةوعزاهعبالسابنيديبينفجلسيزيدابنهمعاوية

أيضا.ذلكتقدم

عزمهعلىولامهالنهيأشدعبالسابننهاهالعراقإلىالخروجعليبنالحسينوراممعاويةماتولما

قتلفلما-عمرهاخرفيأضرقدكانعبالسابنلأن-الحسينبثيابيتعلقأنعبالسابنوأراد،اللوماكد

تسلم،شرعنواسكت،تغنمخيراقللسانيا:يقولوكان،بيتهولزمشديداحزناعليهحزنالحسين

.تندمتفعللاإنفإنك

وإقام،لهوالعملاللهبتوحيدأوصيك:فقال،أوصني:لهفقالجندبلهيقالرجلإليهوجاء

لنإنك:جندبيا،مرفوعاللهوإلى،مقبولمنكذلكبعداتيهأنتخيركلفإن،الزكاةوإيتاءالصلاة

أهلمنفإنك،مسافرغريبكأنكالدنيافيواصبح.مودعصلاةفصل،قرباإلاموتكمنتزداد

فارقتهاقدفكأن،نعلكشسعمنأهونعليكالدنياولتكن،خطيئتكمنوتبذنبكعلىوابك،القبور

.)3(عملكإلاينفعكولن،خلفتبماتنتفعولن،اللهعدلإلىوصرت

)1(

)2(

)3(

منظورلابندمشقتاريخمختصرفيوالخبر.أمنزيادةهناإلى..لهقبللاعمنسألهأنهمنها:قولهمن

فالكعبة.لهقبلةلامنأما:عنهاللهرضيعباسابنجوابوكان؟لهقبلةلاعمنسألهأنهوفيه.316()12/

.ممنهناوما،"تولى":طفي

.326()12/دمشقتاريخمختصرفيقبلهوالذيالخبر
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حتىيعنيكلافيماتكلمنلا:قال،الدهمالخيلمنخيربكلماتعباسابنأوصى:بعضهموقال

إذاأخاكتذكرنولا،يزدريكوالسفيهيغلبكالحليمفإنحليماولاسفيهاتمارينولا،موضعالهترى

بالإحسانمجزيأنهيعلممنعملواعمل،عنهتواريتإذافيكيتكلمأنتحبالذيبمثلإلاعنكتوارى

منهكلمة:عباسابنفقال.آلافعشرةمنخيرهذا!عباسبنيا:عندهرجلفقال!.بالإجراممأخوذ

.لافآعشرةمنخير

وأن،للمعطىالعطيةتعجلأنيعني-وسترهوتصغيرهتعجيلهالمعروفتمام:عباسابنوقال!

قلبوكسرالرياءبابفتحإظهارهافيفإنأتظهرها!فلاالناسعنتسترهاوأن-المعطيعينفيتصغر

.ا)1(الناسمنواستحياءه،المعطى

لفعلت.وجههعلىالذبابيقعلاأناستطعتلوجليسعليالناسأعز:عباسابنوقال!

بدأنيرجلوكذا،وجلعزاللهإلاموضعالهافرآنيحاجةيطلبأتانيمنيكافئلا:أيضاوقال!

ورجل،ظمأعلىماءشربةسقانيرجلأو،المجلسعنليقامأومجلسفيليأوسعأوبالسلام

.نذكرهلمماإلىإشارةذكرناوفيما،جداكثيرالمكارمهذهمنعنهوالمأثور.الغيببظهرحفظني

علىيدلماعنهالواردةالأحاديثبعضوفي،الأشرافمنالعميانفيعديبنالهيثمعدهوقد

ذلك.

فيلهفقيل،لحمهإليهعادالأخرىأصيبتفلما،جسمهفنحلعينيهإحدىأصيبت:بعضهموقال!

.)2(قلبياطمأنذهبتافلما،الأخرىعلىشفقةالأولىفيرأيتمماأصابني:فقال!،ذلك

ابنعن،عكرمةعن،سماكعن،شريكحدثنا،الجعدبنعليحدثنا:البغويالقاسمأبووقال!

إنه!لا:فقال!.أيامسبعةتصليلاأنعلىالماءعينيكمننفرغ:لهفقيلالماءعينيهفيوقعأنهعباس

.غضبانعليهوهواللهلقيعليهايقدروهوالصلاةتركمن

،عودعلىإلاتصليلاأيامخمسةتبقىأنعلىعينيكمنالماءهذانزيل:لهقيلأنهروايةوفي

وهواللهلقيمتعمداواحدةصلاةتركمنإنه،واحدةركعةولاواللهلا:فقال!،مستلقياإلاروايةوفي

عمي:حينعباسلابنالمدائنيأنشدوقد.غضبانعليه

نورمنهماوسمعيلسانيففينورهماعينيمناللهيأخذإن

مأثور)3(كالسيفصارلمفميوفيدخلذيغيروعقليذكيقلبي

)1(

)2(

)3(

.327(/)12دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.طمنزيادةمعكوفينبينما

.327(/)12دمشقتاريخمختصر

.كالمصادرأثبتوما؟مأبور:أوفي،357()3/النبلاءأعلاموسير356()2/الاستيعابفيالأبيات
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الحنفيةبنومحمدعباسابناعتزلمروانبنالملكعبدوبينالزبيرابنبينالخلفوقعولما

فبعثابهمافهم،نخالفكولانبايعكلا:منهماكلوقال،عليهفأبياليبايعاهالزبيرابنفدعاهما،الناس

تكبيرةبمكةفكبرواالافأربعةفقدم.شيعتهمامنبالعراقمنلهمافاستنجدواثلةبنعامرالطفيلأبا

مالواثمأعنهفكفوهماباللهعائذأنا:وقال،الكعبةبأستارفتعلقأفهربالزبيربابنوهموا،واحدة

نزلواحتىبهمافخرجوا،ليحرقهمالحطبدورهمحولالزبيرابنحملوقدالحنفيةوابنعباسابنإلى

.تقدمكما(ا)1أحدايبايعلمسنتينعباسابنوأقام،الطائف

مات:وقالالحنفيةبنمحمدعليهوصلى،بالطائفعباسابنتوفيوستينثمانسنةفيكانفلما

أكفانهفيفدخل،خلقتهمثليرلمأبيضطائرجاءقبرهفيليدخلوهوضعوهفلما.)2(الأمةهذهحبراليوم

تالتلااللحدفيوضعفلمااوعمله1)4(علمهيرونوكانوا:عفانقال.معهدفنحتىبها)3(والتف

!ضيه!راضيةرئكإك!أزجىألمحطمينةألنفسيائخها!و:قبرهمنسمعواأنهمروايةوفي.هومنيعرفلا

عليهونص،الأئمةمنواحدغيرصححهالذيهووفاتهفيالقولهذاأ92-27:الفجرأ!عبدىفىفآدخلى

ثلاثسنةفيتوفيإنهوقيل؟)6(الحفاظعندالمشهوروهو،عساكر)5(وابنوالواقديحنبلبنأحمد

سبعين.سنةوقيل،وستينتسعسنةوقيل،وستينسبعسنةوقيل،وسبعينثلاثسنةوقيل،وستين

يومعمرهوكان.أعلماوتعالىسبحانهأواللهمردودةغريبةشاذةكلهاالأقوالوهذه،أصحوالأول

أعلم.واللهأصحوالأول،وسبعينأربعوقيل،وسبعينإحدىوقيل،سنةوسبعينثنتينمات

عنهاللهرضيعباسابنصفة

،)7(لمتهوشابت،رأسهمقدمشابقد،وفرةلهجميلا،رجلينمكانيأخذقعدإذاجسيماكان

إذاكانإنهبحيثالطيبمنويكثر،حسنايلبس،الوجهحسن،بالسواد:وقيل،بالحناءيخضبوكان

جسيماطويلاأبيضوسيماوكان،مسكمعهرجلأوعباسابنهذا:النساءيقولالطريقفيمر

الله،وعبد،الفضلوهم،عشرةالعباسبنوكانوقد.يسيرةصفرةلونهاعترىعميولما،فصيحا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.932(/)12دمشقتاريخومختصر356()3/النبلاءأعلامسيرفيماتوافقوهيطمنزيادةمعكوفينبينما

النبلاءأعلاموسير)5/543(الحاكمومستدرك)2/368(سعدابنعندوهو،طمنساقطالحنفيةابنقول!

رباني.:بلفظ.932(/12)دمشقتاريخومختصر،357()3/

أكفانه.فيفالتف:بفي

.357()3/النبلاءأعلاموسير(435)3/الحاكمومستدرك(45)3/الأشرافأنسابفيالخبر

.335(/)12دمشقتاريخمختصر

.متواترةقضيةفهذه:358()3/السيرفيالذهبيقال!

.الأذنشحمةالمجاوزالرأسشعر:اللمة
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أصغرهموكان.وتمام،وعون،والحارث،وكثير،الرحمنوعبد،وقثم،ومعبد،اللهوعبيد

:ويقوليحملهكانولهذا،تمام

بررهكرامافاجعلهمياربعشرهفصاروابتماملموا

الثمرهوأنمذكراواجعلهم

الرحمنوعبدومعبد،باليمناللهوعبيد،بالطائفاللهوعبد،شهيدابأجنادينفماتالفضلفأما

بسمرقند.ماتقثماإنوقيل،بينبعوكثيروقثم،بإفريقية

دارفيولدواأشرافواحدةأمبنيمثلرأيتما:مخزومبنيمولىالمكي(حماد)1بنمسلمقالوقد

ماتالفضلقالأنهإلا،تقدمكماقبورهممواضعذكرثم،الفضلأمبنيمنقبوراأبعد،واحدة

.)2(بالشاماللهوعبيد،بالمدينة

عليوكان،وعليالعباسالولدمنلهوكان،درهمبألفالحلةيلبسعباسبناللهعبدكانوقد

ألفيومكليصليكانإنهقيلوقداالأرضوجهعلىقرشيأجملوكان،صلاتهلكثرةالسجاديدعى

كانتولدهففي،العباسيينالخلفاءأبوفهوهذاوعلى،التامالجمالمعوالنهارالليلفيوقيل،ركعة

زرعةوأمهم)5(،ولبابة)4(اللهوعبدوالفضلمحمدأيضاعباسلابنوكانا)3(سيأتيكماالعباسيةالخلافة

وشعبةمعبدوأبووكريبعكرمةالمواليمنلهوكان،ولدلأموهيأسماءوله،معديكرببنمسرحبنت

.اأعلموتعالىسبحانهواللهاحديثا)7(وستينوستمئةألفاوأسند.)6(ومقسمعبيدوأبوعمرةوأبوودقيق

السنة:هذهفيتوفيوممن

أسلم،عمروبنخويلدأصحهاأقوالعلىاسمهفياختلف،)8(الكعبيالعدويالخزاعيشردجأبو

الثلاثة.كعببنيألويةأحدمعهوكان،الفتحعام

.بالولاءومخزوميمكيفإنهخالدبنمسلمولعله!قمادينابن"عساكرابنمختصر"فيوالذي،الأصلفيكذا(1)

.692()12/دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.أفيمتأخرةالأخيرةالفقرة)2(

الخلافة.ولدهوفي:أفيومكانها،طمنزيادةمعكوفينبينما)3(

الله.عبيد:333()3/السيروفي،الثلاثةالأصولفيكذا()4

بنجعفربناللهعبدبنعليزوجهامنوعقبأولادولها:ولبابة:الذهبيوقال،السيرفيوهي،طمنسقطت)5(

طالب.أبي

.طمنساقطةالأخيرةاللفظة)6(

.935()3/النبلاءأعلامسيريوافقأثبتوما،سبعين:طفي)7(

البخاريوتاريخ)158(وطبقاته)265(خليفةوتاريخ)4/592(سعدابنطبقاتفي-شريحأبي-ترجمة)8(

وتهذيب225-226()5/الغابةوأسد153(-151)4/والاستيعاب)1/893(والتاريخوالمعرفة224()3/

.(261-12/521)التهذيبوتهذيب(928-288)5/الإسلاموتاريخ(554)33/الكمال
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أحاديث.ولهالسنةهذهفيمات:سعدبنمحمدقال

توفي:وفيها

.بدراشهودهوفياسمهفيمختلف،جليلصحابي،)1(الليثيواقدأبو

وفاته.تاريخفيواحدغيرقالوكذا،سنةوستينخمسعنوستينثمانسنةتوفي:الواقديقال

المهاجرين.مقابرفيودفنسنةبهاجاورمابعدبمكةوفاتهوكانت،سنةسبعينعاشأنهبعضهموزعم

فحولمنوهوالخطاببنعمرأيامفيالشعرقال،المشهورالشاعر،التربي)2(ثوربنحميد

.الشعراء)3(

وستيوتسحسنةخلت5ث!

نأذلكسببوكان،مروانبنالملكعبدقتلهالأمويالأشدقسعيدبنعمرومقتلكانففيها

أعانالذيالكلابيالحارثبنزفرليحاصرقرقيسياقاصداجنودهفيالسنةهذهأولفيركبالملكعبد

.وردةبعينقاتلوهمحينمروانجيشعلىصردبنسليمان

مروانإليهفبعثالزبيرلابنوبايعمروانوخلعراهطمرجيومانهزمقدالحارثبنزفروكان

بلغهالجزيرةأرضاللهعبيدبلغفلما؟العرا!تىمنعليهغلبمهمالهوجعلألفاستينفيزيادبناللهعبيد

وانتصرزيادبناللهعبيدفقاتلهم،التوابينجيشقدمثممدةالحارثبنزفرحاصرقدوكانمروانموت

الشامجيشكسرواالأشترابنمعجيشهالمختارأرسلفلما،الحارثبنزفرلحصارعادثم،عليهم

قتاليريدبالعساكروخرجمروانبنالملكعبدتجهزفحينئذ؟ذكرناكمازيادبناللهعبيدوقتلوا

..)4(
ر!ر.

)1(

)2(

)3(

)4(

والتاريخوالمعرفة258()2/البخاريوتاريخ)92(وطبقاته)265(خليفةتاريخفي-الليثيواقدأبي-ترجمة

الإسلاموتاريخ386()34/الكمالوتهذيب931()5/الغابةوأسد216(-215)4/والاستيعاب374()3/

.271(-027/)12التهذيبوتهذيب2(16-4512/)والإصابة(992)5/

عساكرلابندمشقوتاريخ368(-1/367)والاستيعاب(1)29الشعراءطبقاتفي-الشاعرثوربنحميد-ترجمة

ووفيات358(-356)4/والأغاني(463-945)4/دمشقتاريخوتهذيب،الفكردارط275(-936)15/

وديوان356()1/والإصابة(491-)13/391بالوفياتوالوافي54(-)2/53الغابةوأسد)7/73(الأعيان

.أم519طالميمنيالعزيزعبدوحققهجمعه-ثوربنحميد

.طمنساقطةثوربنحميدترجمة

.(141-041)6/الطبريعندماتوافقوهيب،أمنزيادةهناإلى..الحارثبنزفروكان:قولهمن
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دمشقعلىاستخلفإليهاسارفلما،ذلكبعدالزبيربنمصعبيقصدأنذلكمنفرغإذاعزمهومن

ولكنهالملكعبدمعكانبل:وقيل.المالبيتأموالوأخذبهافتحصن،الأشدقسعيدبنعمرو

بنوزهير،الكلبيبحدلبنحريثبنحميدومعه،الليلفيدمشقإلىراجعاوكرالجيشمنانخذل

أحسفلما،الملكعبدجهةمننائباالحكمأمبنالرحمنعبدوعليهادمشقإلىفانتهوا،الكلبيالأبرد

الناسوخطب،الخزائنمنفيهاماعلىفاستحوذالأشدقسعيدبنعمروفدخلهاالبلدوتركهرببهم

سعيدبنعمروفعلهبماالملكعبدعلمولما،الجميلوالثناءالجزيلوالعطاءوالنصفالعدلفوعدهم

إلىالأشدقوانحاز،والمسوحالستائرعليهاوعلقدمشقحصنقدالأشدقفوجدفورهمنراجعاكر

وراسله،ليلةعشرةستلمدةالأشدقوقاتلهالملكعبدفحاصره.فنزلهبدمشقكانمنيعروميحصن

فيماوأن،الكلمةاجتماعمنعليههموما،بيتكأمرتفسدأنوالرحماللهأنشدك:لهوقالالملكعبد

وليإنكالمؤكدةبالأيمانلهوحلف،وميثاقهاللهعهدعليولكبيعتكإلىفارجعالزبيرلابنقوةصنعت

.)1(دمشقأبوابوفتحعمرولهفانخدعكتابابينهماوكتبا،بعديمنعهدي

عامللكليكونأنوعلى،الملكعبدبعدالعهدولييكونأنوعلى،القتالتركعلىاصطلحاثم

وبعث،عادتهعلىالإمارةدارإلىدمشقالملكعبدودخل،الخميسعشيةوذلكلهعاملالملكلعبد

فبعث،المالبيتمنلهمأخذتهاالتيأعطياتهمالناسعلىأرجع:لهيقولالأشدقسعيدبنعمروإلى

الملكعبدبعثالإثنينيومكانفلما،منهفاخرجلكالبلدهذاوليس،إليكليسهذاإن:الأشدقإليه

بناللهعبدعندهصادفالرسولجاءهفلما،الخضراءالإمارةبدارمنزلهإلىبالإتيانيأمرهالأشدقإلى

إليهالذهابفيسعيدبنعمروفاستشاره؟سعيدبنعمروبنتموسىأمابنتهزوجوهومعاويةبنيزيد

الحميريتبيعافإن،تأتيهلاأنوأرى،وبصريسمعيمنإليأحبلأنتواللهسعيد)2(أبايا:لهفقال

يقتل.أنيلبثفلادمشقأبوابيغلقإسماعيلبنيعظماءمنعظيماإن:قالالأحباركعبامرأةابن

مع،منيذلكعلىليجترئكانوما،الزرقاءابنينبهنيأنتخوفتمانائماكنتلووالله:عمروفقال

السلامأبلغه:للرسولسعيدبنعمرووقال،قميصهفألبسنيالمنامفيالبارحةأتانيعفانبنعثمانأن

ثيابهبيندرعاعمرولبس-الظهربعديعني-العشيكانفلما.اللهشاءإنالعشيةإليكرائحأنا:لهوقل

إلىيلتفتفلم،تأتيهلاأننرىإنا:حضرهمنوبعضامرأتهفقالتبالبساطفعثرونهضسيفهوتقلد

انتهىفلما،عندهكلهمفاجتمعوامروانبنيأمرقدالملكعبدوكان،مواليهمنمئةفيومضىذلك

انتهىحتىفدخل،منهمطائفةبابكلعندمعهمنيحبسوأنيدخلأنالملكعبدأمرالبابإلىعمرو

بنوفإذببصرهفرمى،وصيفسوىمواليهمنمعهيبقولم،الملكعبدفيهالذيالمكانصرحةإلى

لابنوالكامل(141-014)6/الطبريتاريخفيوالخبرب،أمنزيادةهناإلى..ليلةعشرةست:قولهمن)1(

.(4792/)الأثير

أمسة.أبايا(26)2/والسياسةوالإمامة2(89)4/الأثيروابن(421)6/الطبريفي)2(
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همسا:لهفقالالوصيفذلكإلىفالتفتبالشرفأحس،الملكعبدعندمجتمعونأبيهمبكرةعنمروان

يفهمفلمذلكعليهفأعاد،لبيك:لهوقالعنهيفهمفلم،فليأتنيلهفقليحيىأخيإلىانطلقويلك

بنحسانالملكعبدعندوكان،ونارهاللهحرقفيعنياغربويلك:فقال،لبيك:وقالأيضا

الأبوابغلقتخرجافلما،الانصراففيالملكعبدلهمافأذن،ذؤيببنوقبيصة،بحدلبنمالك

نإثم،طويلايحدثهجعلثم،السريرعلىمعهوأجلسهبهفرحبالملكعبدمنعمروواقترب

وأ:الملكعبدلهفقال.المؤمنينأميرياللهإنا:عمروفقال،عنهالسيفخذغلاميا:قالالملكعبد

الملك:عبدلهقالثم،ساعةتحدثاثم،عنهالسيفالغلامفأخذ؟سيفكمتقلدامعيتتحدثأنتطمع

وأنامنكعينيملأتإنبيمينيآليتخلعتنيحيثإنك:قال،المؤمنينأميريالبيك:قال،أميةأبايا

أطلقه،ثمفقال،المؤمنينأميرياتطلقهثم:مروانبنوفقالت،)1(جامعةفيأجمعكأنلكمالك

أميرياقسمكفأبر:فقال،المؤمنينأميريمينبر:مروانبنوفقال،أميةبأبيأفعلأنعسيتوما

فقام،فيهافاجمعهقمغلاميا:قالثمإليهفطرحهاجامعةفراشهتحتمنالملكعبدفأخرج،المؤمنين

فقال،الناسرؤوسعلىفيهاتخرجنيأنالمؤمنينأميريااللهأذكرك:عمروفقال،فيهافجمعهالغلام

الناسرؤوسعلىجامعةفيلنخرجككناما!إذأاللهلاها؟الموتعندأميةأباياأمكرا:الملكعبد

اللهأذكرك:عمروفقال،ثنيتهفكسرالسريرفمهأصاباجتذابةاجتذبهثم،صعداإلامنكنخرجهاولما

إذاأنكأعلملووالله:الملكعبدفقال،ذلكمنأعظمهوماإلىعظميكسريدعوكأنالمؤمنينأميريا

أخرجإلاعليهنحنماعلىقطبلدفيرجلاناجتمعماولكن،لأطلقتكقريشوتصلح،ليتفيبقيت

تحققفلما؟شرك)2(فيفحلانيجتمعلاأنهعمروياعلمتأما:لهقالأنهروايةوفي،صاحبهأحدهما

ذإكذلكهماوبينماا)3(بشعارديئاكلاماوأسمعها؟الزرقاءبنياأغدرا:لهقالقتلهمنيريدماعمرو

وخرج،بقتلهمروانبنالعزيزعبدأخاهوأمر.الصلاةإلىليخرجالملكعبدفقام،للعصرالمؤذنأذن

وليتول،منيذلكتليلاأنوالرحماللهأذكرك:عمرولهفقالبالسيفالعزيزعبدإليهوقامالملكعبد

الناسأرجفعمرومعهوليسخرجقدالملكعبدالناسرأىولما.العزيزعبدعنهفكف،غيركذلك

الملكعبدوأسرع،كثيرمعهموأناسسعيدبنلعمروعبدألففيسعيدبنيحيىأخوهفأقبل،بعمرو

أمية،أباياصوتكأسمعنا:ويقولونالإمارةبابيدقونفجعلواأولئكوجاء،الخضراء)4(إلىالدخول

صاحبعدي)5(بنإبراهيمفأدخله،فجرحهبالسيفرأسهفيالملكعبدبنالوليدمنهمرجلوضرب

.(جمع)القاموس-العنقإلىاليدينيجمعالغل:الجامعة(1)

.(شرك)القاموس.الصيدحبالة:الشرك)2(

.طمنزيادة)3(

.الإمارةدار:طفي(4)

وأدخلهفاحتملهالديوانصاحبعربيبنإبراهيم:3(455/)الأثيروابن(441)6/الطبريوفي،الأصولفيكذا()5

القراطيس.بيت
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رجعولما،الأصواتوضجت،المسجدفيعظيمةخبطةووقعت،فيهوأحرزه،بيتاالديوان

فقالا)1(الملكعبدأمالعزيزعبدأمتكنولم-أمهوسبوسبهفلامهيقتلهلمأخاهوجداالملكعبد

ائتنيغلاميا:قالالملكعبدإنثم،مروانبنالملكعبدعمةابنوكان،والرحماللهناشدني:له

عمروعضدإلىبيدهفضرب،شيئاتغنفلمثنىثم،شيئاتجزفلمبهاوضربهفهزهابهافأتاه،بالحربة

فأتاه،بالضمصامة)2(ائتنيغلاميا،لمعداكنتإن؟أيضاودارع:وقالفضحكالدرعمسفوجد

:يقولوهوفذبحهصدرهعلىجلسثمفصرعبعمروأمرثمبسيفه

)4(اسقوني:الهامةتقولحتى)3(أضربكومنقصتيشتميتدعإلاعمرويا

رفعوهماإنهمبحيث،جداشديدةبرعدةالقصبةتنتفضكماذبحهمابعدالملكعبدوانتفض:قالوا

دنياصاحب)5(قتلهقطهذامثلرأيتما:يقولوهوسريرهعلىفوضعوه،محمولاإلاعمروعن

وخرج،أظهرهمبينفألقاهالناسإلىفخرجالحكمأمبنالرحمنعبدإلىالرأسودفع،آخرةولا

إنها:ويقال،يختطفونهافجعلواالناسبينفألقيت،تحملالأموالمنالبدرومعهمروانبنالعزيزعبد

.المالبيتإلىالناسمنذلكبعداسترجعت

إلىالملكعبدخرجبعدماالزعيزعةأبوالملكعبدمولىسعيدبنعمروقتلوليالذيإن:ويقال

أعلم.فالله،الصلاة

بنوإليهمفقاممعهبمنأخيهمقتلبعدالإمارةدار-سعيدبنعمروأخو-سعيدبنيحيىدخلوقد

نفسهعنأشغلتهرأسهفيصخرةسعيدبنيحيىوجاءت،الطائفتينمنجماعاتوجرح،فاقتتلوامروان

.االقتالوعنا

أينويحكم:يقولفجعلالمنبرفصعدالجامعالمسجدإلىخرجمروانبنالملكعبدإنثم

الوليدهذا:فقالالكنانيعدي)6(بنإبراهيمفأتاه،ثأرهمأدركوالقدقتلوهكانوالئنوأبيهم؟الوليد

أخوهفيهفتشفعيقتلأنسعيدبنبيحيىالملكعبدأمرثم،بأسعليهوليسجراحةأصابتهقدعندي

وأمرفيهمفشفعه،يومئذبقتلهمأمرقدالملكعبدكانمعهآخرينجماعاتوفي،مروانبنالعزيزعبد

الزبيربنمصعبعلىفدخلواالعراقإلىوأهليهمسعيدبنعمرووبنيسيرهثم،شهرافحبسبحبسه

إليهم.وأحسنفأكرمهم

الكلبية.ليلىالعزيزعبدوأم،أميةبنالعاصأبيبنالمغيرةبنمعاويةبنتعائشةالملكعبدأم()1

.(صمم)القاموس.ينثنيلاالصارمالسيف:الصمصام)2(

حيث.:(451)6/الطبريفي)3(

.)31(المفضليةمن،الإصبعلذيالبيت)4(

.اخرةطالبولادنياصاحب:بعدهاوفيهالطبرييوافقهناوما،قبله:طفي)5(

عربي.بنإبراهيم:(6461/)الطبريفي)6(
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فتلطفيقتلهمفكادعليهوفدوا،سيأتيكماالزبيرابنمقتلبعدالملكلعبدالجماعةانعقدتلماثم

وأيقتلنيأنبينخيرنيأباكمإن:الملكعبدلهمفقال،شديدةرقةلهمرقحتىالعبارةفيبعضهم

فأحسنلحقكموأرعانيلقرابتكموأوصلنيفيكمأرغبنيفماأنتموأما،قتليعلىقتلهفاخترت،أقتله

وقربهم.جائزتهم

كتبتهكنتالذيالأمانبكتابإليابعثيأنسعيدبنعمروامرأةإلىبعثالملكعبدكانوقد

.)1(اللهعندالقيامةيومبهليحاكمكمعهدفنتهإني:فقالت،لعمرو

الملك،عبدولدهبعدمنالعهدولييكونأنهذاسعيدبنعمرووعدالحكمبنمروانكانوقد

حالمنشديدابغضايبغضهالملكعبدوكان،ذلكبسببنفسهوقويتذلكفيفطمع،مجرداكلاما

الكبر.فيإليهصنيعههذاكانثم،الصغر

ومنمنكعجب:يومذاتالملكلعبدقالمعاويةبنيزيدبنخالدأنوذكر:جرير)2(ابنقال

:فقال؟قتلتهحتىغرتهأصبتكيفسعيدبنعمرو

(مستمكن)حازمصولة)4(فأصولروعهليسكنمنيأدنتيه)3(

كالمحسن)6(سبيلهالمسيءليسإنهلدينيومحميةغضبا

الملك.عبدبهتمثلرافعأبيبنللضبيالشعروهذا:)7(خياطبنخليفةقال

منإليأحبسعيدبنعمروكانلقد:قالالملكعبدعن،الشعبيعن،حاقمأبيعن،دريدابنوروى

:يربوعبنيأخوقاللكماوإنا،الآخرأحدهماأخرجإلاالإبلفيفحلانيجتمعلاواللهولكن،النواظردم

بالنواليجزيالخيروجازيخيراالخيرجزانيمنأجازي

النعالعلىالنعالتحذاكماشراالشرجزانيمنوأجزي

سعيد:بنعمروقتلهفيالملكلعبداليقظانأبووأنشد:خياطبنخليفةقال

سعيدابنمهجةأراقتيمينعدوهاوضرتتشللولاصحت

بليدغيرالناسضريرشديداعندهنبلولامروانابنوجدت

.(471-6461/)الطبريفيالخبر(1)

.(6481/)الطبريتاريخ)2(

دانيته.:الطبريفي)3(

.وأصول:أفي(4)

متمكن.:بفي()5

.(4692/)الأثيروابن(6481/)الطبريفيالأبيات)6(

.(1/25)خليفةطبقات)7(
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75

وستين،تسعسنةفيفكانالأشدقسعيدبنلعمروالملكعبدحصارأما:يقول)1(الواقديوكان

أعلم.والله،سبعينسنةفيقتلهكانثم،بدمشقفحاصرهبطنان)2(منإليهرجع

الأشدق)3(ترجمةوهذه

المعروف،الأمويالقرشيأميةأبو،شمسعبدبنأميةبن)4(العاصبنسعيدبنعمروهو

")6(حسنأدبمنأحسنولداوالدنحلما":قالأنهعنهوروى!ي!)5(النبيرأىإنهيقال،بالأشدق

وموسىوسعيدأميةبنوهعنهوحدث،وعائشةوعليوعثمانعمرعنوروى،العتقفياخروحديثا

ساداتمنوكان،تقدمكماأبيهبعدمعاويةبنيزيدوكذلك،المدينةعلىمعاويةواستنابه،وغيرهم

بينمنأبيهوصيوكان،العظائمويتحمل،الكثيريعطي،المشهورينالكرماءومن،المسلمين

منذرجلاشتمتما:عمروقال،النجباءوالسادة،الكرماءالمشاهيرمنقدمناكماأبوهوكان،)7(بنيه

المسيب:بنسعيدوقال.عليهمنيعليأمنلهو،يسألنيأنقصدنيمنولاكلفت،رجلاكنت

معاويةالإسلامفيالناسوخطباء،عمروبنوسهيل،المطلبعبدبنالأسودالجاهليةفيالناسخطباء

الزبير.بناللهوعبد،وابنهالعاصبنوسعيد،وابنه

سمعمنأخبرني،زيدبنعليحدثنا،حمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)8(الإمامقالوقد

.(6481/)الطبريتاريخ(1)

ويقال،متصلةوقرىجاريةأنهارفيه،خفيفةمرحلةالبلدينمنواحدكلوبينبينه،وحلبمنبجبينواد:بطنان)2(

.(531-1535/)البلدانمعجم.حبيببطنان:أيضاله

ومروج(6236/)والتعديلوالجرح(6/338)البخاريوتاريخ(175)قريشنسبفي-الأشدق-ترجمة)3(

النبلاءأعلاموسير(502-08202/ص-61سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(3/303)الذهب

.(3175/)والإصابة(3944/)

عوانة:عنالمدائنيروى:وقالمعجمهفيالمرزبانيلهترجم:الأشدق(175/)الألقابفيالألبابنزهةوفي

.لقوةفأصابتهعنهاللهرضيعليشتمفيفبالغالمنبرصعدلأنهبالأشدقسميأنه

.الكلامفيلتشادقهالأشدقسمي:وقيل(2222/)شاكرلابنالوفياتفواتوفي

أمية.بنالعاصبنسعيدبنالعاصبنسعيدبنعمرو:الإصابةفي()4

ذكركذا.اللهرسولتوفيعندماسنينتسععمرهكان:اخرقولوفي،الهجرةعامولدأباهلأنوذلك،بعيدهذا)5(

.(3446/)سعدابنعننقلاالسيرفيالذهبي

ضعيف.حديثوهو(5291)رقمالترمذيرواهالحديث)6(

.(3484/)السير.دينارألفثمانونوعليهمات:وقيل)7(

ضعيف.وإسناده(2522/)أحمدالإماممسند)8(
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."رعافهيسيلحتىأميةبنيجبابرةمنجئارمنبريعلىليرعفن":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:يقولهريرةأبا

رعافه.سال!حتى!اللهرسولمنبرعلىرعفالعاصبنسعيدبنعمرورأىمنفأخبرني:قال!

فنهاه،الزبيرابنلقتال!معاويةبنيزيدأيامالحرةوقعةبعدمكةإلىالبعوثيبعثكانالذيوهو

أعلمنحن:فقال!،مكةتحريمفيع!ي!اللهرسول!منسمعهالذيالحديثلهوذكرالخزاعيشريحأبو

تقدمكماالحديث،)1(بجزيةفاراولا،بدمفاراولاعاصيايعيذلاالحرامإن،شريحأبايامنكبذلك

)2(الصحيحينفيوهو

ففتحسعيدبنعمرومعهودخل،الشاملهواستقرنفسهإلىدعابعدمامصرإلىدخلمروانإنثم

بدمشق،نائباذلكقبليكونوأن،الملكعبدبعدمنالعهدولييكونأنعمراوعدكانوقد،مصر

فما.عمراوخلع،العزيزعبدلولدهذلكبعدمنالأمروجعل،ذلكعنرجعمروانشوكةقويتفلما

فحاصره،بهاوأجابهبهاوتحصندمشقعمروفدخل،تقدمماأمرهمنكانحتىنفسهفيذلكزال!

قدمنا.كماقتلهثم،صوريأمانعلىاستنزلهثمالملكعبد

سنة:يونسبنسعيدوأبوالواقديوقال!،الأكثرينعندالمشهورعلىالسنةهذهفيذلكوكان

أعلم.فالله،سبعين

سورعلىيقول!قائلاالمنامفيسمعرجلاأنلهبسندالكلبيمحمدبنهشامذكرهماالغريبومن

:(الأبياتهذهأبمدةقتلهوقبل،بالكليةعمرويخرجأنقبلدمشق

الأفنذي)5(والرأيالموهون)4(وللفاجروالوهنللسفاهة)3(لقومياألا

والبطنللوجهخرقدميهعلىقائمهوبينماسعيدولابن

الحصنفيالمنيةفزارتهإليهفالتجاالموتمنمنجاةالحصنرأى

فضعها:قال!!لا:قال!؟أحدمنكسمعهاويحك:فقال!فأخبرهالملكعبدالرجلفأتى:قال!

.)6(مروانبنالملكعبدوقتلهالطاعةعمروخلعذلكبعدثم:قال!،قدميكتحت

عليههمومابيتكأمرتدعأنوالرحماللهأنشدك:وقال!راسلهحاصرهلماالملكعبدإنقيلوقدأ

وميثاقه،اللهعهدعليولكبيعتكإلىفارجع،عليناالزبيرلابنقوةصنعتفيمافإنالكلمةاجتماعمن

بحزبه.:بفي()1

الحديث.تخريجتقدم)2(

دمشق.وتاريخ،م،أمنأثبتناهوما"قومياألا":طفي)3(

.الموهوبوللفاخر:أفي(4)

دمشق.وتاريخالنسخفيوهي،طفيليست()5

.(4614/)عساكرلابندمشقتاريخفيوالأبياتالخبر)6(
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لهوفتحعمرولهفانخدع،كتابابينهماوكتبا،بعديمنعهديوليأنكالمؤكدةبالأيمانلهوحلف

.(،)1تقدمماأمرهمامنوكانالملكعبدفدخلهادمشقأبواب

أيضا:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنعمروبنظالمواسمه،جليلتابعي،الكوفةقاضي:الديليلهويقال!)2(الدؤليالأسودأبو

علمإليهنسبالذيالأسودأبو،بكربنالدئلبنعديبن)3(نفاثةبنحلسبنيعمربنجندل!بنسفيان

فياختلفوقد،طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنأخذهوإنما،فيهتكلممنأول!بأنهويقال!،النحو

عكسه.وقيل،عمروبنظالماسمهأنأشهرها،أقوال!علىاسمه

الجملوشهد،يرهولم!يوالنبيحياةفيأسلموقدقال!.ظويلمبنعويمراسمه:الواقديوقال!

قال!عليراهفلما،النحوبوضععليأمرهوقد،وعقلارأياأكملهمومنشيعتهوجوهمنوكان،عليمع

.زيادبناللهعبيدولايةفيوهلك.)4(نحوتالذيالنحوهذاأحسنما:له

النحو.فيتكلممنأول!وهوثقةكان:العجلياللهعبدبنوأحمدمعينبنيحيىوقال!

وستين.تسعسنةالجارفبالطاعونمات:وغيرهمعينابنوقال!

سنةفيابتداؤهاكانوقد،العزيزعبدبنعمرخلافةفيتوفيإنهوقيل:)5(خلكانابنالقاضيقال!

وتسعين.تسع

.جداغريبوهذا:قلت

لهوذكر،طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرالنحوعلمإليهألقىمنأول!كان:وغيرهخلكانابنقال!

هذافسمي،طريقهوسلك،قولهعلىوفرعنحوهنحىالأسودأباإنثم،وحرفوفعلاسمالكلامأن

كلامفياللحنودخول!،الناسلغةتغيرذلكبسطعلىالأسودلأبيالباعثوكان،لذلكالنحوالعلم

فقال!:زيادإلىيومارجلجاءفإنه،بنيهمؤدبالأسودأبووكان،العراقعلىزيادولايةأيامبعضهم

.العربكلاممعرفةإلىبهيهتدونشيئاللناسيضعأنزيادفأمره،بنونوتركأباناتوفي

.طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

ومراتب(434)والمعارف(6334/)البخارىوتاريخ(799/)سعدابنطبقاتفي-الأسودأبي-ترجمة)2(

ومعجم(67)للمرزبانيالشعراءومعجم(3)البصريينالنحويينوأخبار(21/792)لأغانيوا(11)النحويين

85/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(2535/)الأعيانووفيات(396/)الغابةوأسد(1234/)الأدباء

وشذرات(1136/)الأدبوخزانة(2124/)والإصابة(86-481/)النبلاءأعلاموسير(028-276ص

.(892-1/792)الذهب

خطأ.وهو،شباثة:الأصلفي()185صفحةحزملابن"العربأنسابجمهرة"انظر)3(

.طمنساقطهناإلى..عليمع:قولهمن)4(

.(953)2/الأعيانوفيات()5
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قالاالسماء)1(أحسنماأبةيا:ليلةلهقالتابنتهأنأجلمنالتعجببابمنهوضعماأولإنويقال

.السماءأحسنما:قوليفقالاحسنهامنتعجبتإنماأحسنهاعنأسأللمإني:فقالت،نجومها

لكناأموالنافيالمساكينأطعنالو:يقولوكان.يبخلالأسودأبوكانوقد:)2(خلكانابنقال

بسؤاله،المسلمينيؤذيلئلاتلكليلتهيخرجأنومنعهعندهوبيتهقيدهثممسكيناليلةوعشى،مثلهم

أصبحفلما،الليلةالمسلمينمنكلأريحعشيتكإنما،هيهاتفقال،أطلقني:المسكينلهفقال

الله.رحمهحسنشعروله.أطلقه

بمنىالتحكيمخارجيأظهروقد،الزبيربناللهعبدالسنةهذهفيبالناسوحج:جرير)3(ابنقال

قبلها.التيالسنةفيكانواالذينهمفيهاوالنواب.الجمرةعندفقتل

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ستسنةفيتوفيوقيل،وروايةصحبةأيضاولأبيهوروايةصحبةله،)4(جنادةبنسمرةبنجابر

أعلم.فاللهوستين

بعمودوقتلت،سليمأم:لهاويقال!ي!النبيبايعت،الأنصاريةالسكنبنيزيد)5(بنتأسماء

الصغير.ببابودفنتدمشقوسكنتاعرسهاليلةاالروممنتسعةاليرموكيومخيمتها

الخلافة،تولىلمامروانببيعةقامالذيوهوالكلبيسليمانأبوالأمير)6(بحدلبنمالكبنحسان

أعلم.سبحانهوالله،السنةهذهفيمات

بقصرويعرفبدمشقحسانوقصر،لمروانسلمهاثميوماأربعينبالخلافةعليهسلمواإنهم:وقيل

قصرالبحادلة.وهو،الحديدأبيابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بفتحها.لاالنونبضم:أي

.(953-2538/)الأعيانوفيات

.(941-6841/)تاريخه

وتاريخ(224)والاستيعاب(2502/)البخاريوتاريخ(624/)سعدابنطبقاتفي-سمرةبنجابر-ترجمة

وشذرات(1122/)والإصابة(188-3186/)النبلاءأعلاموسير(1/254)الغابةوأسد(1186/)بغداد

.(3388/)دمشقتاريخوتهذيب(1/792)الذهب

(2474/)والتاريخوالمعرفة(034)خليفةوطبقات(8931/)سعدابنطبقاتفي-يزيدبنتأسماء-ترجمة

الغابةوأسد(2/76)الأولياءوحلية(93-/33النساءتراجم)دمشقوتاريخ(4/237)والاستيعاب

والوافي(792-2692/)النبلاءأعلاموسير(74-73ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(5893/)

.(235-4/234)والإصابة(004-21/993)التهذيبوتهذيب(945/)بالوفيات

وسير(148-4145/)الأثيرلابنوالكامل(5531/)الطبريتاريخفي-بحدلبنمالكبنحسان-ترجمة

.(4/481)دمشقتاريخوتهذيب(3537/)النبلاءأعلام
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مصرإلىذهبثمالشامإلىالطائفمنقدم،الحجاجوالد،)1(الثقفيالحكمبنيوسف

.مروانيلزموكان،والمدينة

وله،محسناشاعراوكان،عفانبنعثمانمعالدارشهد،مروانأخو)2(الحكمبنالرحمنعبد

.)3(وابنهمعاويةعندقولة

اليجرةمرسبميرسنةخلت5ث!

بين،الواقعأالاختلافمنيرونلماواستضعفوهم،بالشاممنعلىواستجاشواالرومثارتفيها

فيالملكعبدإليهيدفعأنعلىوهادنهالرومملكالملكعبدفصالح،الزبيروابنمروانبنالملكعبد

.الشامعلىمنهخوفادينارألفجمعةكل

مرحلةعلىوهيحلوانفنزل،الشرقيةإلىمروانبنالعزيزعبدمنهفهرببمصرالوباءكانوفيها

وجامعا،للإمارةدارابهاوبنى،دينارآلافبعشرةالقبطمنواشتراهامنزلاواتخذها،القاهرةمن

الجند.وأنزلها

الكعبةعندونحروفرقفأعطى.جزيلةأموالومعهمكةإلىالبصرةمنالزبيربنمصعبركبوفيها

رؤساءمنلجماعةوأطلقوأثعم)4(،العراقإلىعادثممكةساكنيوأغنى،شاةألفوعشرينبدنةألف

.(كثيرةأموالاأبالحجازالناس

.قبل)5(فيماالمذكورونالأمصارعلىوالعمال،الزبيرابنفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ولد،الأقلح)7(أبيبنثابتبنتجميلةوأمه،العدويالقرشي)6(الخطاببنعمربنعاصم

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

الإسلاموتاريخ(1104/)والتاريخوالمعرفة(8376/)البخاريتاريخفي-الثقفيالحكمبنيوسف-ترجمة

.(11/014)التهذيبوتهذيب(27هص08/-61سنةوحوادثوفيات)للذهبي

(6/935)الأعيانووفيات(13/925)والأغاني(915)قريشنسبفي-الحكمبنالرحمنعبد-ترجمة

.(174-08173/ص-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

.طمنساقطهناإلى..عليهسلمواإنهمقيل:قولهمن

.طمنساقطهناإلى..الكعبةعندونحر:قولهمن

.طمنساقطهناإلى..بالناسوحج:قولهمن

(3136/)والاستيعاب(6/477)البخاريوتاريخ(515/)سعدابنطبقاتفي-عمربنعاصم-ترجمة

-137ص08/-61سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(376/)الغابةوأسد(4803/)الأثيرلابنوالكامل

.(1/003)والشذرات(356/)والإصابة(4/79)النبلاءأعلاموسير(138

أثبت.ماوالصحيح-بالفاء-الأفلح:ب،أفي
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.()1الحديث"هاهنامنالليلأقبلإذا"واحداحديثاأبيهعنإلايروولم،!ي!اللهرسولحياةفي

الزبير.بنوعروة،)2(اللهوعبيدحفصابناهوعنه

ولطفهاشمها:وقالالصديقبهالهحكم،عامرأبيبنتالشموسجدتهفأخذتهأمهأبوهطلقوقد

منك.إليهأحب

ثمنوأعطاهعليهالإنفاقعنكفثم،شهراالمالبيتمنعليهأنفقإمارتهأيامفيأبوهزوجهلماثم

عياله.علىوينفقيتجرأنوأمرهماله

منعاصمتبينفلما،أرضفيمنازعةوالحسينالحسنوبينعاصمبينكانأنهواحدغيروذكر

ورثتهمامنأحدولا،لهايتعرضاولمفتركاها،لكهيبل:لهفقال،لكهي:قالالغضبالحسن

جانب.كلمنالناسأخذهاحتى

فاضلا.كريماوقورارئيساعاصموكان

بالمدينة.سبعينسنةمات:الواقديقال

أيضا:فيهاتوفيوممن

بالجابيةعمرخطبةشهدالتابعينكبارمنالعلاءأبو،الكوفيالأسديوهببنجابر)3(بنقبيصة

.البلغاءالفصحاءمنوكان،الرضاعةمنمعاويةأخووكان

ء)4(.
بنالحسينأخوإنهوقيل،الحجازباديةمنأنهالمشهور،الشاعرالليثيزيدابودريرحبن-

طلقهافلما،طلقهاثمبهاتزوجثم،الكعبيةالحباببنتلبنىمعمرأميهوىوكان،الرضاعةمنعلي

فأخذهعتيقأبيابنأتاهبهمازادفلما،جسمهونحلالأشعارفيهايقولوجعل)5(الغراممنبهمازاد

معهواستنهضفركب،حاجةفيمعياركب،وأميأبيفداك:لهفقالجعفربناللهعبدإلىبهومضى

فخرج،لبنىزوجباببهمأتىحتى،يريدمايدرونلاوهممعهفذهبواقريشوجوهمننفرأربعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(0011)رقمومسلم،الصومفي(5491)رقمصحيحهفيالبخاريأخرجهالحديث

السير.يوافقأثبتوما،خطأ؟اللهعبد:طفي

وتاريخ(152و141)وطبقاته)268(خليفةوتاريخ(6145/)سعدابنطبقاتفي-جابربنقبيصة-ترجمة

الكمالوتهذيب(4191/)الغابةوأسد(945-1/457)والتاريخوالمعرفة(176-7175/)البخاري

(34434-ه8/)التهذيبوتهذيب(925-258ص85/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(23472/)

وستين.تسعسنةمات:خليفةعنالذهبيوقال(1/892)الذهبوشذرات

الإسلاموتاريخ(371-6372/)الأعيانووفيات(1/475)والشعراءالشعرفي-ذريحبنقيس-ترجمة

-3254/)بالوفياتوالوافي(535-3534/)النبلاءأعلاموسير(214-925ص61-85/سنةحوادث)

.(1/182)الزاهرةوالنجوم(852

البادية.وسكن،الغراممنبهلماهام:طفي
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فقال،عتيقأبيلابنحاجة:قالوا؟بكمجاءما!فداكماللهجعلني:فقال،قريشوءجوهفإذاإليهم

عتيق:أبيابنفقال!،بحاجتكأخبره:فقالوا،جائزوحكمه،مقضيةحاجتهأناشهدوا:الرجل

:فقال؟بناجئتألهذا،اللهقبحك:جعفربناللهعبدفقال،طالقمنهلبنىزوجتهأنعلياشهدوا

والله،صبابةهواهافيمسلمرجليموتأنمنخيربغيرهاويتزوجزوجتهعلىهذايطلقفداكمجعلت

رحمهم،وأطيبهأعيشأرغدفيمدةوأقامواففعلت،قيسبيتإلىأمتاعهاينتقلحتىأبرحلا

تعالى.الله

زيادبناللهعبيدأرادوقد،والهجوالشعركثيركان،الشاعر،الحميريربيعةبنزياد)1(بنيزيد

حمارعلىوأركبهمسهلادواءفسقاه،أدبه:وقال!،قتلهمنمعاويةفمنعه،زياداأباههجالكونهقتله

ذلك:فيفقال!الحمارعلىيسلحوهوالأسواقفيبهوطاف

البوالي)2(العظامفيمنكراسغوشعريصنعتماالماءيغسل

بعدهوولي،بمصرتوفي،دينارألفالعامفيرزقهكان،مصرقاضي،النضر)3(بنبشير

.،أعلمسبحانهواللهاالخولانيحمزةبنالرحمنعبد

فالله،صحبةلهويقال!،جليلتابعي،الحمصي،الألهاني،السكسكي،يخامر)4(بنمالك

أعلم.

أنهمالحقعلىالظاهرةالطائفةحديثفيجبلبنمعاذعنعنهمعاويةطريقمن)5(البخاريروى

أنهوالصحيح،يخامربنمالكبصحبةيقالأنإلا،الأصاغرعنالأكابرروايةبابمنوهذا،بالشام

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذأصحابأخصمنوكان،بصحابيوليستابعي

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،وسبعيناثنتينسنةوقيل،السنةهذهفيمات:واحدغيرقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

دمشقوتاريخ(892-254-18)والأغاني(028-1/276)والشعراءالشعرفي-زيادبنيزيد-ترجمة

(926-268ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(362-6342/)الأعيانووفيات(65178-291/)

.(6133/و4404/)الفريدوالعقد(523-3522/)النبلاءأعلاموسير

.(1278/)والشعراءوالشعر(6035/)الأعيانوفيات(18267/)الأغانيفيطويلةقصيدةمنالبيت

(2152/)البخاريوتاريخ(143)خليفةوطبقات(6602/)سعدابنطبقاتفي-النضربنبشير-ترجمة

وتاريخ(932-4/328)الكمالطوتهذيب(2/547)والتاريخوالمعرفة(3224/)لوكيعالقضاةوأخبار

.(1187/).والإصابة(1512/)التهذيبوتهذيب(78ص08/-61سنةحوادث)للذهبيالإسلام

الغابةوأسد(312و2/792)والتاريخوالمعرفة(7441/)سعدابنطبقاتفي-يخامربنمالك-ترجمة

وتهذيب(22هص08/-61سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(27166/)الكمالطوتهذيب(4792/)

.(1/003)الذهبوشذرات(935-3358/)والإصابة(25-01/24)التهذيب

التوحيد.في(0746)رقمالبخاريصحيح
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وسبميرإحرفىسنةخلت5ث!

الشاممنهائلةجنودفيسارمروانبنالملكعبدأنوذلك،الزبيربنمصعبمقتلكانففيها

فيحول!بالاخرليلتقيواحدكليركبقبلهاكاناوقد،السنةهذهفيفالتقيا،الزبيربنمصعبقاصدا

إليهسارالعامهذافيكانفلما،بلدهإلىمنهماواحدكلفيرجع،والوحلوالبردالشتاءبينهما

فيالملكعبدإلىأهلهافدعاالبصرةإلىأرسلهمنبعضودخل،السرايايديهبينوبعثالملكعبد

ذلك،إثرعلىا)1(البصرةودخلفجاءالحجازإلىسارمصعبكانوقدابعضهملهفاستجاب،السر

دوروهدم،ذلكعلىلهموإقرارهم،إليهمأولئكدخولعلىولامهموشتمهمالناسمنالكبراءفأنب

الملكعبدووصلإليهفخرجالشامبجنودلهالملكعبدقصدبلغهثم،الكوفةإلىشخصثم،بعضهم

يوليهمأنعليهواشترطوا،فأجابوهإليهمبعثهلمناستجابواالذينالمروانيةإلىوكتب،مسكنإلى

بنمحمدأخاهمقدمتهعلىالملكعبدجعلوقد-الأمراءمنكثيرةجماعةوهم-نعمفقالأصبهان

وخرج،معاويةبنيزيدبنخالدميسرتهوعلى،معاويةبنيزيدبناللهعبدميمنتهوعلى،مروان

،أعداءهيقاومونيجدهمفلامعهمنيتأملوجعلوخذلوه،العراقأهلعليهاختلفوقدمصعب

والذلة،يدهإلقائهعنامتنعحينأسوةعليبنبالحسينلي:وقال!،ذلكعلىنفسهووطنفاستقتل

:)2(نفسهمسلياويقولينشدوجعل،زيادبناللهلعبيد

التأسياللكرامفسنواتأسواهاشمآل!منبالطفالألىوإن

فأبى،بالشامهويقيموأن،جيشامصعبإلىيبعثأنأمرائهبعضعليهأشارقدالملكعبدوكان

نفسيمنأجدوإني،لهشجاعةولارأيلهومن،لهرأيلاكانشجاعارجلابعثتإنلعلي:وقال!

شجاعتهاتجهللاوأخوهاقريشأشجعأبوه،شجاعةبيتفيمصعباوإن،وشجاعةبالحرببصرا

ليينصحمنومعي)3(والخفضالدعةيحبوهو،بالحربلهعلمولايخالفهمنومعهشجاعوهو

إلىيدعوهممصعبأمراءإلىالملكعبدبعثالجيشانتقاربفلمابنفسهفسار،أريدماعلىويوافقني

هذا:وقال!مختوما43(كتاباإليهفألقىمصعبإلىالأشتربنإبراهيموجاء،الولاياتويعدهمنفسه

أيها:لمصعبوقال!،العراقنيابةولهإليهالإتيانإلىيدعوههوفإذاففتحه،الملكعبدمنجاءني

.المصادرتوافقطوعبارة،مصعبقدمثم:أفيمكانها(1)

.(4327/)الأثيروابن(6561/)الطبريتاريخفيوالبيتالخبر)2(

الأثير.وابنللطبريموافقأثبتوما،والصفح:طفي)3(

.محتواهذكردونالأثيرابنوتبعهالطبريإليهأشاروقد(312)الطوالالأخبارفيالكتابنسخة)4(
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لهفقال.أعناقهمضربتأطعتنيفإن،هذامثلكتابجاءهوقدإلاأمرائكمنأحديبقلمإنه!الأمير

أبيضإلىوابعثهمالحديدفيفأوقرهم:قال،بعدهمعشائرهمينصحنالنذلكفعلتلوإني:مصعب

ذلك.بعدخرجواعليككانتوإن،أعناقهمضربت(النصرةألككانتفإن،فيهفاسجنهمكسرى

بنالأحنفيعني-بحرأبااللهرحم:مصعبقالثم،هذاعنشغللفيإني،النعمانأبايا:لهفقال

.الآنفيهنحنماإلىينظروكأنه،العراقأهلغدرليحذرنيكانإن-قيس

العراقيةالمقدمةأميروهو-الأشتربنإبراهيمفحمل،مسكنمن)1(الجاثليقبديرالجيشانتواجهثم

الملكعبدفأردفه،موضعهعنفأزاله-الشاممقدمةأميروهو-مروانبنمحمدعلى-مصعبلجيش

اللهرحمهالأشترابنوقتل،فطحنوهممعهومنالأشترابنعلىفحملوا،معاويةبنيزيدبناللهبعبد

ولجأأيضا(فهربأمصعبخيلعلىورقاءبنعتابوكان،الأمراءمنجماعةمعهوقتل(عنهوعفاأ

ينهضالقلبفيواقفوهوالزبيربنمصعبإلىالأمانالملكعبدوأرسل،مروانبنالملكعبدإلى

فجعل،أحد)2(يتحركفلا(القومأأمامإلىيتقدمواأنوالأبطالالشجعانويستنهضالراياتأصحاب

،الحالوضاق،الرجالوانخذلت،القتالواشتدالأمروتفاقم،اليومليإبراهيمولاإبراهيميا:يقول

.لنزالاوكثر

بنمحمدأخاهالملكعبدأرسل:أبيهعن،المهاجرأبيبنسعيدبنيحيىعن:)3(المدائنيقال

مغلوبا.أوغالباإلاالموضعهذاعنينصرفلامثليإن:وقالفأبىالأمانيعطيهمصعبإلىمروان

لهفقال،الأمانلك،نفسكتقتللاأخيبنيا:فقالمصعببنعيسىمروانبنمحمدفنادى:قالوا

له:فقال،للقتلأسلمتكأنيقريشنساءيتحدثلا:فقال،إليهفامضعمكأمنكقد:مصعب

إنيوالله:فقال،هاهنامقتولفإنيالعراقأهلصنعبمافأخبرهبعمكفالحقالسبقخيلفاركببنييا

علىفإنهمالبصرةإلىوسرناخيلكركبتشئتإنولكن،معكإلاأقتلولا،أبداأحداعنكأخبرلا

والله،بعارالسيففماقتلتفإن،أقاتلولكن،بعادةليالفرارماواللهلا:مصعبفقال،الجماعة

فقاتلابنهفتقدم،أحتسبكحتىيديبينتقدم:لابنهفقال،القتالمنفررتبأنيقريشيتحدثلا

:يقولوهوفطعنهعليهفحملكذلكوهوقدامةبنزائدةإليهفنظربالرميمصعبوأثخن،قتلحتى

رأسهوحزفقتلهالتميميظبيانبنزيادبناللهعبيدلهيقالرجلإليهونزل،فصرعهالمختارلثاراتيا

أقتلهلم:وقاليقبلهاأنفأبىدينارألفلهوأطلقالملكعبدفسجد،مروانبنالملكعبدبهوأتى

بينالحدرأسفيوهو،حربىعرضفيدجلةغربيفيبغدادقربالفناءرحبالبناءقديمدير:الجاثليقدير)1(

.(3535/)البلدانمعجم.تكريتوأرضالسواد

.(4326/)الأثيروابن(6581/)الطبريتاريخفيأكثربتفصيلالخبر)2(

.(951-6581/)الطبريتاريخ)3(
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وأهانه.عنهفعزلهذلكقبلعملالهوليقدوكان،)2(عندهليكانبوتر)1(ولكنطاعتكعلى

قديمة،صحبةمصعبوبينبينيكانلقد:قالالملكعبديديبينمصعبرأسوضعولما:قالوا

عقيم.الملكهذاولكن،إليالناسأحبمنوكان

بعدمنوكاتبتالقلاعببعضاعتصمتلو:عيسىابنهلهقالجموعهمصعبعنتفرقلما:وقيل

قدفإنك،القوملقيتمنهمتريدمالكاجتمعفإذا،عليكفقدمواوغيرهصفرةأبيبنالمهلبمثلعنك

ولم،بيدهيلقولمكريماقتلوكيفعليبنللحسينجرىماذكرثم،جواباعليهيردفلم.جداضعفت

فيوبقيأصحابهانهزمثم،وفاءلهموجدناماونحن،وأخوهأبوهوكذلك،وفاءالعراقأهلمنيجد

وكان،شديداحبامصعبايحبالملكعبدكانوقد،الملكعبدإلىالجميعومال،خواصهمنقليل

ابنأمنكقدمصعبيا:لهفقالفجاءه،فأفنهإليهاذهب:محمدلأخيهفقال،الخلافةقبللهخليلا

لكانذلكغيربكأرادولو،البلادمنشئتحيثفاذهب،وأهلكومالكوولدك،نفسكعلىعمك

الموقفهذامثلعنينصرفلامثليإن،الأمرقضي:مصعبفقال،نفسكفياللهفأنشدك،بكأنزله

ذكرثم.نفسكتقتللاأخيبنيا:مروانبنمحمدفقال،فقاتلعيسىابنهفتقدم،مغلوباأوغالباإلا

وضعولما:قال،تقدمكمابعدهمنهمقتلمنذكرثم،اللهرحمهقتلحتىقاتلثم،تقدمماقولهمن

لهحبيمنواحدةساعةعليهأصبرأنأقدركنتماوالله:وقالبكىالملكعبديديبينمصعبرأس

النساءتلدمتى،قديمةبينناوالحرمةالمحبةكانتولقد.عقيمالملكولكن،بينناالسيفدخلحتى

منبالقرببمسكنقبورفيالأشتربنوإبراهيموابنههوودفنهبمواراتهأمرثم؟مصعبمثل

.()3(الكوفة

الآخرةأوالأولىجمادىمنعشرالثالثالثلاثاء)4(يومالزبيربنمصعبمقتلوكان:المدائنيقال

أعلم.والله،وسبعينثنتينسنة:المدائنيوقال.الجمهورقولفيوسبعينإحدىسنةمن

رؤساءمنالوفودعليهفوفدتالنخيلةفنزلالكوفةإلىارتحلمصعباالملكعبدقتلولما:قالوا)5(

العراقأهلوبايعه،حسنةبأشعارواستشهادوبلاغةبفصاحةيخاطبهموجعل،العربوساداتالقبائل

مروانبنبشرأخاهوولىعزلهثم،يوماأربعينالحارثياللهعبدبنقطنالكوفةوولى،العمالوفرق

عليها.

.بثأر:طفي()1

.(4/328)الأثيروابن(133)الطوالوالأخبار(561-6951/)الطبريتاريخانظر(2)

03(.35-ه4ص61/8-.سنة)حوادثالإسلامتاريخفيالذهبيأوردهماتوافقوهي،طمنزيادةمعكوفينمابين)3(

سنةالأولىجمادىمنللنصفالخميسيوممصعبمقتلكان:(313)الطوالوالأخبار(6162/)الطبريفي)4(

.للهجرةوسبعيناثنتين

.(4932/)الأثيروابن(6163/)الطبريتاريخ()5
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لخرجيزعمكماخليفةكانلوالزبيربناللهعبدإن:خطبتهفيفقالبالكوفةيوماالملكعبدوخطب

وأمرتهمروانبنبشرأخيعليكماستخلفتقدإني:لهمقالثم،الحرمفيذنبهيغرزولم،بنفسهفاسى

.وأطيعوالهفاسمعوا،المعصيةأهلعلىوبالشدة،الطاعةأهلإلىبالإحسان

بنعثمانبن)1(أبانبنحمرانإمارتهافيتنازعمصعبمقتلبلغهملمافإنهمالبصرةأهلوأما

قال،الرجلينأشرففكانأهلهافبايعه،عليهاأبانبنحمرانفغلبه،بكرةأبيبناللهوعبيد،عفان

علىيسويهأيهماالعاصبنوسعيدمروانفابتدرهيوماعاتقهعنمالأبانابنرداءرأيتلقدوالله:أعرابي

.حمرانابنرجليغمزأيهماعامربناللهوعبدمعاويةفابتدررجلهيوماحمرانمد:غيرهوقال،منكبيه

حمرانمنفأخذهاالبصرةعلىوالياأسيدبنخالدبناللهعبدبنخالدالملكعبدفبعث:قال

عنها.أبانبنحمرانوعزل،بكرةأبيبناللهعبيدفيهاواستناب

السريرعلىيومئذومعهسماطهمنفأكلواالكوفةلأهلفعملكثيربطعامالملكعبدأمروقد:قالوا

:الأولقالكماولكن؟يدومشيئاأنلوعيشناألذما:الملكعبدلهفقال،حريثبنعمرو

كانإلىيصيريوماامرىءوكلبلىإلىأميمياجديدوكل

بنىومنالقصرأحوالعنحريثبنعمرويسألوجعلالقصرفيفدارنهضالطعاممنفرغفلما

:يقولوهوفاستلقىمجلسهإلىعادثمفيخبرهوبيوتهأماكنه

الإنسانأيهالنفسكواكدحميتفإنكمهلعلىاعمل

كانقدكائنهوماوكأنمضىإذيكلمكانقدمافكأن

.الشامإلىالواقديزعمفيماالملكعبدرجعوفيها:جرير)2(ابنقال

،عوفبناللهعبدبنطلحةعليهاوولى،المدينةعنالأسودبنجابرالزبيرابنعزلوفيها:وقال

بنالملكعبدجهةمنعثمانمولىعمروبنطارق(عليهاأقدمحتى،عليهاأمرائهاخروكان

.مروان

.العراقعلىولايةلهيبقولمالزبيربناللهعبدبالناسحجوفيها

فسارإفريقيةغزوعلى)3(الغسانيلحسانمصرنائبمروانبنالعزيزعبدعقدوفيها:الواقديقالأ

.)4(أصنامعبادروماأهلهاوكانقرطاجنةفافتتح،كثيرعددفيإليها

.والمصادرب،أعنأثبتوما،خطأ؟عثمانبنأبان:طفي(1)

.(6165/)الطبريتاريخ2()

العاني.إلىطفيتحرفت)3(

.(67ص96/سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبر(4)
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.()1اليمامةعلىتغلبالذيالحرورينجدةقتلوفيها

.()2(اليمامةفيثوربناللهعبدخرجوفيها

اللهالزهير)3(رحمهبنمصعبترجمةهذه

اللهعبدأبو،كلاببنقصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنالعوامبنالزبيربنمصعبوهو

الناسأحسنمنكان،الكلبيةأنيفبنت)4(الربابوأمه،الأسديأيضاعيسىأبولهويقال!،القرشي

.الخطاببنعمرعنحكىوقد.كفاوأسخاهم،قلباوأشجعهم،وجها

.الخدريسعيدوأبي،وسعد،الزبيرأبيهعنوروى

خالد.أبيبنوإسماعيل،الجمحيديناربنوعمرو،)5(عتيبةبنالحكم:عنهوروى

وجها.الناسأحسنمنوكان،هريرةأبايجالسممنوكان،معاويةعلىووفد

بثينة.تراهأنأكرهفتىهاهناإن:فقال!بعرفةواقفوهوإليهنظرجميلاأن:بكاربنالزبيرحكى

خالد.(أبيأبنإسماعيلقال!وكذا،منهأحسنقطمنبرعلىأميرارأيتما:الشعبيوقال!

.البصرةأهلأجملهو:الحسنوقال!

بموضعبمسكنالملكعبدقتلهحتىاللهعبدلأخيهالعراقينإمرةولي:)6(البغداديالخطيبقال!

.هناكمعروفالآنإلىوقبره،الجاثليقديرعنددجيلنهرعلىأوانامنقريب

سبعةالمختارأصحابمنواحدةغداةفيقتلوأنه،عبيدأبيبنالمختارمقتلهصفةذكرناوقد

.الاف

الأمانمصعبمنالمختارأصحابمنالقصرأهلطلبالمختارمصعبقتللما:الواقديقال!أ

)1(

)2(

)3(

)6(

سنةحوادث)الإسلامتاريخوفيهـ.72سنةالحرورينجدةمقتلكان(6/174)الطبريتاريخفي

.(9668/ص

.طمنزيادةمعكوفينبينوما.(3..ص71/سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(267)خليفةتاريخفيالخبر

،أخرىومواضع(264)خليفةوتاريخ(183-5182/)سعدابنطبقاتفي-الزبيربنمصعب-ترجمة

الأشرافوأنساب،أخرىومواضع(1/412)والتاريخوالمعرفة(7035/)البخاريوتاريخ(142)وطبقاته

الإسلاموتاريخ(252-58021/)دمشقوتاريخ(801-13501/)بغدادوتاريخ(213و915و365/)

(4431/)الوفياتوفوات(1أ-40445/)النبلاءأعلاموسير(52ط524ص61-85/سنةحوادث)للذهبي

.(1/187)الزاهرةوالنجوم

الترجمة.مصادرمنوغيرهالسيرفيلماموافقأثبتوما،خطأ؟كرمان:طفي

عيينة.بنالحكم:الأصلفي

.(13/501)بغدادتاريخ
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نصركمالذيدلهالحمد:رجللهفقال،ملتفينيخرجهمفجعلالحصينبنعبادإليهمبعثثم،فأمنهم

قبلتكمأهلنحن،القصاصيأمنلاعاقبومن،عنهاللهعفاعفامنالزبيرابنيا،بالأسروابتلاناعلينا

فقام،سبيلهميخليأنوأرادمصعبلهمفرق:قال،عناواعففاسمحقدرتوقدملتكموعلى

مناوجرحواوعشائرناأولادناقتلواقد:فقالواقبيلةكلمنوغيرهالأشعثبنمحمدبنالرحمنعبد

قتالفيمقدمتكواجعلناتقتلنالا:بأجمعهمفنادوا،بقتلهمحينئذفأمر،اخترهمأواخترنا،خلقا

تريد،الذيوكان،طائفةمنهمنقتلحتىنقتللاقتلناوإن،فلكمظفرنافإن،مروانبنالملكعبد

مسلمةنفساتقتللاأنأمركوجلعزاللهفإن،مصعبيااللهاتق:مسافرلهفقال،مصعبذلكفأبى

ولعنهوعلتهأدفهفجهاوغضحصخ!اجهنروفجزاؤهمتعمدامؤ!ايقتلمن!الو:وإن،نفسبغير

نفس،آلافسبعةوكانواجميعهمرقابهمبضربأمربللهيسمعفلم(39:النساءأ!عذاباعظممالهووأعد

نإوقيل.مصعبإلىالأشترابنفسار،الخيلوأعنةالشامفلكأجبنيأنالأشترابنإلىمصعبكتبثم

حتىوقاتلواالطاعةخلعواقومعنأسألكإني:عمأي:فقالعمربناللهعبدأتىمكةقدملمامصعبا

فسبح،آلافخمسة:فقال؟هموكم:فقال.ذلكبعدقتلواثمفأعطوهالأمانوسألواتحصنوا،غلبوا

ألستواحدةغداةفيماشيةآلافخمسةمنهافذبحالزبيرماشيةأتىرجلاأنلو:وقالواسترجععمرابن

أخيبنيا؟توبتهترجومنفيإسرافاتراهولاالبهائمفيإسرافاأفتراه:قال.نعم:قال؟مسرفاتعده

وتمكنبمكةأخيهإلىالمختاربرأسبعثمصعباإنثم.ا)1(دنياكفياستطعتماالباردالماءمنأصب

علىفجعلهالأشتربنإبراهيمعندهوحظي،والعمالالولاياتبهافقرر،زائداتمكناالعراقينفيمصعب

له:فقالالأشترابنإلا،صنعماعلىفأقرهفعلبمافأعلمهبمكةأخيهإلىمصعبرحلثم،الوفادة

أتراني:)2(وقالأصابتهقدضربةفإذاظهرهعنكشفثم.ترفعهاأنتريداللهخفضهارايةإلىأعمدت

الجراحة.هذهجرحنيالذيوهوالأشترابنأحب

رجلامنكمرجلينبكلليأنلوددتوالله:لهمفقالالعراقأهلمنمصعبمعقدمبمناستدعىثم

مضىقدمثلاولكملناإن-بالبصرةالجماعةقاضيوكان-)3(الأسيديحاجزأبولهفقال.الشامأهلمن

الأعشى:قالماوهوالمؤمنينأميريا

الرجلغيرهاأخرىوعلقغيريرجلاوعلقتعرضاعلقتها

أيضا:قيلكماقلتأ

،)4(نريدهالامجنونةبناوأخرىبغيرناجنتوهيبليلىجننا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(023-58922/)دمشقتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

أتراني.:لهوقال،عليهجعلهمالهيمضولم:طفيمكانها

ترجمته.مصادرمنوالتصحيح،خطأ؟الأسدي:طفي

.طمنزيادةمعكوفينبينما
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نصنع؟أنعسينافما،مروانإلىالشامأهلوعلقالشامأهلوعلقتالمؤمنينأميرياعلقناك

للنساءمحبةالناسأشدمنمصعبوكان:غيرهوقال!.منهأحسنجواباسمعتفما:الشعبيقال!

بنومصعبعمرابنمنهمجماعةالأسودالحجرعنداجتمعأنهرويكماكثيراشيئاذلكمنأمضىوقد

نأمصعبوسأل!،المغفرةعمرابنفسأل!،حاجتهاللهمنوليسأل!منكمواحدكلليقم:فقالوا،الزبير

يعطيهوأن،الزمانذلكفيالنساءأحسنمنوكانتا،طلحةبنتوعائشة،الحسينبنتسكينةاللهيزوجه

،دينارألفمئةعليهصداقهاوكان،طلحةبنتبعائشةتزوج،ذلكاللهفأعطاه،العراقينإمرةالله

زوجاته.بقيةوكذلك،جداجميلاأيضامصعبوكان،جداالجمال!باهرةوكانت

ومصعباللهعبدالحجرفياجتمع:قال!أبيهعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدعن:الأصمعيقال!

فأتمنىأناأما:عروةوقال!،الخلافةفأتمنىأناأما:الزبيربناللهعبدفقال!،عمروابنالزبيربنووعروة

طلحةبنتعائشةبينوالجمع،العراقإمرةفأتمنىأناأما:مصعبوقال!،العلمعنييؤخذأن

،تمنواماكلهمفنالوا:قال!.المغفرةفأتمنىأناأما:عمربناللهعبدوقال!.الحسينبنتوسكينة

.له)1(اللهغفرقدعمرابنولعل

فإذاكشفثمالإمارةدارفأدخلنيالزبيربنمصعبالأميردعانيإذجالسأنابينما:الشعبيعامرقال!

لا،:فقلت؟هذهمنأتدري:فقال!،منهاأحسنولاأبهىمنظراأرفلم،طلحةبنتعائشةوراءه

عامرهذا:قال!؟عليهأظهرتنيالذيهذامن:فقالتفخرجت،طلحةبنتعائشةهذه:فقال!

.)2(ملكتهماأول!فكان:الشعبيقال!.درهمالافعشرةفوهبني،شيئالهفأطلق:قالت،الشعبي

ألفبأربعمئةفترضاهامصعبعلىمرةتغضبتطلحةبنتعائشةأن:عساكر)3(ابنالحافظوحكى

بينهما.أصلحتالتيللمرأةهيفأطلقتها،درهم

،دينارألفبألفيفقومت،المثمنةالجواهرصنوفمنثمارهاذهبمننخلةلهأهديتإنه:وقيل

.)4(فروةأبيبناللهلعبدفأعطاهاالفرسمتاعمنوكانت

درهم.ألفمئةمصعبجعلهادرهمبألفجائزةلأحدكتبإذاكاناللهعبدأخاهإن:وقيل

يكونأنعساهماكانولويعطيمايستكثرلا،عطاءوأكثرهمالناسأجودمنمصعبكانوقدأ

.(141)4/النبلاءأعلاموسير.2(18)58/دمشقوتاريخ(176)2/نعيملأبيالحليةفيالخبر(1)

.225()58/عساكرلابندمشقتاريخ)2(

الفكر.دارط227(226/)58/عساكرلابندمشقتاريخ)3(

النبلاءأعلاموسير.(526ص61-.8/سنةحوادث)الإسلاموتاريخ)58/227(دمشقتاريخفيالخبر)4(

مصعب.كاتبهوفروةأبيوابن(1/512)9والأغاني(4421/)
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.(ا)1يبخلاللهعبدأخوهوكان،متقاربةوالشريفوالوضيع،والضعيفللقويعطاياهفكانت

فقال،عنقهبضربفأمررجلعلىمرةغضبمصعباأن")2(تاريخه"فيالبغداديالخطيبوروى

هذاوبوجهك،الحسنةبأطرافكفيتعلقالقيامةيوميقومأنبمثليأقبحما!الأميراللهأعز:الرجلله

رأيتإنالأميراللهأعز:الرجلفقال،عنهفعفا.قتلنيفيممصعباسلربيا:فأقول،بهيستضاءالذي

لابننصفهاأنأشهدكإنيالرجلفقال،ألفمئةلهفأطلق،رخي)3(عيشفيحياتيمنليوهبتما

الخفيف(منأ:فيكيقولحيثالرقياتقيس

الظلماءوجههعنتجلتاللهمنشهالث)4(مصعبإنما

كبرياءولامنهجبروتفيهاليسعزة)5(ملكملكه

الاتقاءهمهكانمن-أفلىوقدالأمورفياللهيتقي

الحياةمنوهبتنيقدماتجعلأناستطعتفإن،حياةوهبتنيقدالأميرأيها:لهقالأنهروايةوفيا

.ا)6(ألفبمئةلهفأمر،فافعلوسعةرضيعيشفي

مصعبا،بلغ:قالزيدبنعليحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،مؤملحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

:يقول!واللهرسولسمعت:لهفقالمالكبنأنسعليهفدخل،بهفهمشيءالأنصارعريفعن

مصعبفألقى."مسيئهمعنوتجاوزوامحسنهممناقبلوا-معروفاقالأو-خيرابالأنصاراستوصوا"

فتركه..والعينالرأسعلى!جمواللهرسولأمر:وقالبالبساطخدهوألزقسريرهعننفسه

البولمجرىفيجرىوقديتكبركيفادمابنمنالعجب:قالأنهالتواضعفيمصعبكلامومن

مرتين.

تقيارئيسانبيلاكان:فقالمصعبعنمحمدبنالقاسمسئل:المبرد)8(يزيدبنمحمدوقال

أنيسا.

،آلافسبعةوقيل،الافخمسةواحدةغداةفيأصحابهمنقتلالمختارعلىظهرلماأنهتقدموقد

أي-الضررمنلهحصلقدكانلأنه،عمرابنيعرفهفلمعليهفسلمعمرابنلقيذلكبعدكانفلما

منها.قريبالمصادروفي،طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

.224()58/عساكرلابندمشقتاريخفيأيضاوالخبر(651)13/بغدادتاريخ)2(

رضي.:طفي)3(

إبراهيم.الفضلأبو:ت(926)2/للمبردللكاملموافقأثبتوما،مصعباإن:طفي(4)

.قوة:للمبردالكاملوفي،رحمة:طفي)5(

.طمنزيادةمعكوفينبينما)6(

ضعيفة.والقصة،صحيحمنهالمرفوع24(1)3/أحمدالإماممسند)7(

إبراهيم.الفضلأبو:ت(1/166)للمبردالأدبفيالكامل)8(
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فاعتذر؟اللهيوحدممنالافخمسةواحدةغداةفيقتلتالذيأنت:قال،عرفهحتىلهفتعرف-العمى

نألوأرأيت؟يتوبحتىفينظرجاهلأومستكرههومنفيهمكانأما:فقال،المختاربايعوابأنهمإليه

:قال!بلى:قال؟مسرفاكانأما،واحدةغداةفيالافخمسةمنهافنحرالزبيرغنمإلىجاءرجلأ

الماءمنتمتعبنييا:لهقالثم؟موحدهوبمنفكيف،الادمييعرفهكماتعرفهولااللهتعبدلاوهي

استطعت.ماعش:لهقالأنهروايةوفي،استطعتماالبارد

قال:قالالكلبيعن،قتيبةبنزفرعن،الحسنمحمدبنحدثني:بكاربنالزبيروقال

اخر:وقال،شبيبقالوا؟)1(العربوأكرمالعربأشجعمن:لجلسائهيومامروانبنالملكعبد

بينجمعلرجلالعربوأكرمالناسأشجعإن:الملكعبدفقال.وفلانوفلانالفجاءةبنقطري

بنت)2(ربابوأمه،كريزبنعامربناللهعبدبنتالحميدوأمةطلحةبنتوعائشةالحسينبنتسكينة

وألف،ألفوألف،ألفألففأصابسنينخمسالعراقينوولي،العربضاحيةسيد،الكلبيأنيف

فأبى،الأمانوأعطي،وجمالاحسبازمانهنأهلأعظمنسوةالأربعوهؤلاء،الناسفيففرقها،ألف

هاهنا.ومرةهاهنامرةالجسورقطعمنلا،الزبيربنمصعبذاك)3(كريماماتحتىبسيفهومشى

وسبعين.ثنتينسنةالأولىجمادىمنللنصفالخميسيوممقتلهوكان:قالوا

وضعلما:قال،أبيهعن،كثيرأبيبنوجعفرإسماعيلبنفليححدثني:بكاربنالزبيروقال

:قالالملكعبديديبينمصعبرأس

المتاعمناعغيرغلامعبسيومالفوارسأردىلقد

لاعالحدثانمنهلعولاأتاهإنبخيرفرحولا

اليراعكأنبوب4خاولاتعدووالخيلرقابةولا

يفريتارةوالسيفتارةيدهفيوالرمحرأيتهلوالمؤمنينأميرياوالله:برأسهجاءالذيالرجلفقال

قصدهمنوكثررجالهعنهتفرقتلمالكنه،شجاعةوالعينالقلبيملأرجلالرأيت،بهذاويطعنبهذا

ينشد:زالماوحدهوبقي

تفضيلهوالجفوننفسيأكذبحضورهعندالمكروهعلىوإني

عرضيعنالمكارمعندبهاأذبحفيظةولكنذذمنذاكوما

الأرضمنأذلسلبملذيوإنيمرصدبالشرالشرلأهلوإني

/08-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(132-131)91/الأغانيفيوالخبر،والرومالعربأشجعمن:طفي(1)

.(527ص

.المصادرمنوالتصحيح؟...ريانوابنه:طفي)2(

()13/601بغدادتاريخفيوالخبر،لتوافقهماب،أروايةوأثبتناالمعنىنفستؤديالنسخبينخلافاتثمة)3(

.(421)4/النبلاءأعلاموسير2(44-432)58/دمشقوتاريخ
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وأشدهم،إليالناسأحبمنكانولقد،وصدقنفسهبهوصفكماواللهكان:الملكعبدفقال

.)1(عقيمالملكولكن،ومودةألفةلي

نأ:يزيدبنسعيدعن،مضربنغسانعن،حرببنسليمانعن:سفيانبنيعقوبوروى

أرضمن،دجيللهيقالنهرشاطىءعلىالجاثليقديرعندمصعباقتلظبيانبنزيادبناللهعبيد

يتلهفوكانرديئافاتكاظبيانابنوكان،للهشكرافسجدالملكعبدإلىبهفذهبرأسهواحتز،مسكن

ذلكوكان:يعقوبقال،العربملكيقتلتقدفأكونيومئذسجدحينالملكعبدقتلتليتني:يقول

إحدىسنةأنهوغيرهجريرابنرجحهوالذيالمدائنيمحمدبنعليقالكذا:قلت.وسبعينثنتينسنة

أعلم.2()والله،وسبعين

أربعونوالثاني،سنةوثلاثونخمسأحدها،أقوالثلاثةقتليومعمرهفيبكاربنالزبيروحكى

.(أعلمفاللهأسنةوأربعونخمسوالثالث،سنة

أنهأيقنتفلما،الوقعةهذهفيمعهكانتالحسينبنتسكينةامرأتهأن)3(البغداديالخطيبوروى

المقامهذافيقمتمااليومهذاقبلالكلامهذاسمعتلو:مصعبفقال.وامصعباه:نادتمقتول

تطلبتهقتلفلما،الموتعلىإقدامهعلىندمإياهبحبهاعلمفلما،محبتهالهتظهركانتماأنهايعني-

واللهأدركك،كنتالمسلمةالمرأةبعلنعم:وقالتعليهفأقبلتفخذهفيبشامةعرفتهحتىالقتلىفي

:عنترةقالما

يتثلمولميعهدلمبالقاعمجندلاتركتغانيةوخليل

بمحرمالقناعلىالكريمليسإهابهالطويلبالرمحفهتكت

مصعبا:يرثيالرقياتقيسبناللهعبدوقال:الزبير)4(قال

مقيمالجاثليقبديرقتيلوذلةحزنا)6(المصرين()أورثلقد

تميماللقاءيوم)8(صدقتولاوائلبنبكرللهنصحت. )7(1

.234()58/دمشقوتاريخ(701/)13بغدادتاريخفيالخبر(1)

.طمنساقطهناإلى...عليقالكذا:قلت:قولهمن)2(

فيهما:الأولالبيتوروايةدارالفكر:ط(422)58/دمشقتاريخفيأيضأوالخبر(801-701/)13بغدادتاريخ)3(

يتثلمولميعهدلمبالقاعمجدلاتركتغانيةوحليل

.(691)صالرقياتقيسابنديوانفيوالأبيات(801/)13بغدادوتاريخ(233)58/دمشقتاريخ()4

.ورد:)313(الطوالالأخبارفي()5

.خزي:)313(الطوالالأخباروفي،خزيا(161)6/الطبريتاريخفي()6

.صبرتفما:)313(الطوالالأخبارفي)7(

ثبتت.ولا:الطوالالأخباروفي،صبرتولا:(161)6/الطبريتاريخفي)8(
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ويدومحميها)1(يغليكتائبحولهتعطفبكرياكانولو

كريمذاكيوممضريبهايكنولمالذمامضاعولكنه

ملوم)2(الملومإنوبصريهمملامةهناككوفيااللهجزى

وصميمبينهمصريحونحنظهورناأخلواالعلاتبنيوإن

حريمالمسلمينفيحرمةلذيبعدناأولئكيبقىلانفنفإن

عن،عياشبنبكرأبوحدثنا،الكلبيمصعببنيحيىحدثنا:الرازيحاتمأبوقالوقد

يديبينترسعلىعليبنالحسينرأسفإذابالكوفةالقصردخلت:قالعميربنعبدالملك

زيادبناللهعبيدرأسفرأيت،بحينذلكبعدالقصردخلتثم،السريرعلىاللهوعبيدزيادبناللهعبيد

رأسفرأيتبحينذلكبعدالقصردخلتثم،السريرعلىوالمختار،المختاريديبينترسعلى

فرأيتحينبعدالقصردخلتثم،السريرعلىومصعب،الزبيربنمصعبيديبينترسعلىالمختار

.السرير)3(علىالملكوعبد،الملكعبديديبينترسعلىالزبيربنمصعبرأس

عمير.بنالملكعبدعنواحدوغيرأحمد)4(الإمامحكاهاوقد

أيضا:مصعبايرثي)5(الرقياتقيسبناللهعبدوقال

الأوصالعاريبمسكنجسدابأسرهاوالنجومالسحائبتسقي

بواليأطلالهنبمنازلودارهالسباععوائذهتمسي

شماليوبينصبابينللريحثاوياوغادروهالرفاقرحل

فصل

بناللهعبدبنتفاطمةوأمهموسكينةمعهقتلالذيوعيسىعكاشةالولدمنلمصعبوكانا

وجعفر،الصديقبكرأبيبنتكلثومأموأمها،طلحةبنتعائشةوأمهما،ومحمداللهوعبد،السائب

بنعليبنالحسينبنتسكينةوأمهاوالرباب،شتىلأمهاتوالمنذرالأصغروعيسىوسعيدومصعب

.()6(وعنهمعنهاللهرضيطالبأبي

حرها.يبقى:طفي(1)

المسليم.إن:الطبريفي)2(

بكرأبيعن.(527ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ245()58/عساكرلابندمشقتاريخفيالخبر)3(

..عياشابن

أحمد.الإمامإلىبسنده(131)37/دمشقتاريخفيعساكرابنذكره(4)

.بيروتصادردار:ط(102)صديوانه(5)

.طمنزيادةمعكوفينبينما)6(
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:قالعثمانبنمصعبحدثني،يحيىبنمحمدغسانأبيعن،زيدأبووذكر:جرير)1(ابنقال

الخلقلهالذيدلهالحمد:فقالخطيباالناسفيقاممصعبأخيهقتلالزبيربناللهعبدإلىانتهىلما

يذلللموإنهألا،يشاءمنويذليشاءمنويعز،يشاءممنالملكوينزع،يشاءمنالملكيؤتي،والأمر

ألا،طراأالأناممعهكانولووحزبهالشيطانوليهكانمنيفلحولنفرداكانوإنمعهالحقكانمنالله

قتلهأنفعلمناأفرحناالذيفأما،)2(اللهرحمهمصعبقتلأتانا،وأفرحناأحزنناخبرالعراقمنأتاناوإنه

وذبعدهامنيرعويثمالمصيبةعندحميمهيجدهالوعةالحميملفراقفإنأحزنناالذيوأما،شهادةله

بخلوعثمانمنأناوما،قبلهبالزبيرأصبتفلقدبمصعبأصبتولئن،العزاءكريمالصبرجميلالرأي

،والنفاقالغدرأهلالعراقأهلوإنألا،أعوانيمنوعون،اللهعبيدمنعبدإلامصعبوما،مصيبة

والله،العاصأبيبنوتموتكمامضاجعناعلىنموتماواللهفإنايقتلفإن،الثمنبأقلوباعوهأسلموه

ظلتحتأوالرماح)3(بأطرافإلانموتوما،الإسلامفيولاالجاهليةفيزحففيرجلمنهمقتلما

اخذهالاتقبلفإن،ملكهيبيدولاسلطانهيزوللاالذيالأعلىالملكمنعاريةالدنياوإنألا)3(السيوف

لياللهوأستغفرهذاقوليأقول،المهينالأسفالحزينبكاءعليهاأبكيلاتدبروإن،البطرالأشرأخذ

ولكم.

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

عليأمراءكبارمنالأشترأبوهكان-النخعيالحارثبنمالكالأشترواسم-الأشتر)4(بنإبراهيم

وقتله.عثمانعلىقامممنوهوخراسانعلىعليواستعمله

كمازيادبناللهعبيدقتلالذيوهو،شرفولهبالشجاعةالمعروفينالأمراءمنهذاإبراهيموكان

ذكرنا.كمامعهوقتلالزبيربنمصعبإلىصارثم،ذكرنا

ورواية.صحبةله،)5(الخزاعيأبزىبنالرحمنعبد

.مرةووليهاالكوفةسكن،خراسانعلىعليواستعمله

.2(47)58/دمشقتاريخفيأيضاالخطبةونص(166)6/الطبريتاريخ(1)

فأحزننا.:طفيمكانها)2(

.السيوفظلالتحتموتاأو،بالرماحقصعاإلا:الطبريفي)3(

أعلاموسير(434ص85/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ)263(خليفةتاريخفي-الأشتربنإبراهيم-ترجمة()4

.3(1/55)الذهبوشذرات(261-1/231)9والأغاني(99)6/بالوفياتوالوافي35(4/)النبلاء

137(و)915وطبقاته)153(خليفةوتاريخ)5/462(سعدابنطبقاتفي-أبزىبنالرحمن-عبدترجمة)5(

(47أص85/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ05(1)16/الكمالوتهذيب418(-417)2/والاستيعاب

.ب،طمنساقطةوترجمته938(-388)2/والإصابة(133-132)6/التهذيبوتهذيب

التهذيب.تقريب.مقصورأزايبعدهاالباءوسكون،الهمزةبفتح:وأبزى
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بالمدينة.توفي

.الشامنزيلالصنابحي،المرادياللهعبدأبو،()1عسيلةبنالرحمنعبد

.)2(ليالبخمسقدومهقبل!ؤالنبيفتوفي،المدينةإلىهاجر

.الصلحاءالعلماءمنوكان،)3(سريرهعلىالملكعبدمعيجلسوكان

بدمشق.توفي

أمهعندوكان.الحبشةبأرضولد،ع!ي!النبيربيب،المدني،المخزومي،)4(سلمةأبيبنعمر

سلمة.أم

عنهم.اللهرضيالصحابةمنجماعةوعن،!ي!النبيعنرواياتوله

.)5(".

يخدمأنعليهوشرطتفأعتقتهسلمةلأمعبداكانالرحمنعبدأبو،جم!يالهاللهرسولمودىسمينه

توفي،رواياتوله،عشتماتعتقينيلملوع!ج!اللهرسولأخدمأزاللاأنا:فقالأ،ع!ج!اللهرسول

بالمدينة.

خليطا.وبهم،أليفاع!ي!االلهرسولبالسفينةكانوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

البخاريوتاريخ)392(خليفةوطبقات051(-955)7/سعدابنطبقاتفي-عسيلةبنالرحمنعبد-ترجمة

-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ282()17/الكمالوتهذيب(427-426)2/والاستيعاب322(-132)5/

.-بالغين-غسيلةإلىطفيوتحرف،235(-922)6/التهذيبوتهذيب(474-473ص08/

اللباب.عامربنزاهربنصنابحنسبة،مكسورةموحدةباءالألفوبعد،النونوفتحالصادبضم:والصنابحي

.(247/)الأثيرلابن

وأناقبض،ليالبخمسإلاغ!ي!النبيفاتنيما:قالعسيلةبنالرحمنعبدعن،والاستيعابالطبقاتفي

:وقال.تعتمفلم؟القدرليلةعنبلالافسألت،متوافرونع!ي!اللهرسولوأصحابالمدينةفقدمت؟بالجحفة

وعثرين.ثلاثليلة

.(47هص61-85/سنة)الإسلامتاريخ.معينابنعنالذهبيذكره

271()1/والتاريخوالمعرفة)9/913(البخاريوتاريخ02()0خليفةتاريخفي-سلمةأبيبنعمر-ترجمة

وتهذيب07(4/)5دمشقوتاريخ97()4/الغابةوأسد(475-2474/)والاستيعاب(1/043)الأشرافوأنساب

-)3/604النبلاءأعلاموسير(948-488ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ272()21/الكمال

الترجمةاخرإلى...أمهعندوكان:قولهومن.(456-455)7/التهذيبوتهذيب(951)2/والإصابة(804

.طمنساقط

والاستيعاب094()1/الأشرافوأنساب2(90)2/البخاريوتاريخ()091خليفةطبقاتفي-سفينة-ترجمة

(602-402)11/الكمالوتهذيب324()2/الغابةوأسد936(-)1/368الأولياءوحلية(912-013)2/

بالوفياتوالوافي(173-172)3/النبلاءأعلاموسير(412-41أص61/85/سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

.(58)2/والإصابة(125)4/التهذيبوتهذيب286(-1/285)5



59هـ71سنةوفيات

سفينة،!اللهرسولسماني:قال؟سفينةسميلماسمهعنسئلسفينةأن)1(الطبرانيوروى

فيهفجعلفبسطته"كساءكابسط":مج!ي!اللهرسولليفقال،متاعهمعليهمفثقلأصحابهومعهمرةخرج

وأخمسةأوبعيرينأوبعيروقريومئذحملتفلو:قال"سفينةإلاأنتمااحمل":ليقالثم،متاعهم

علي.ثقلماستة

لوحافركبتبنافانكسرتالبحرفيسفينةمرةركبت:قالسفينةعن،المنكدربنمحمدوروى

!يد،اللهرسولمولىسفينةأناالحارثأبايا:فقلتفجاءني،الأسدفيهاغيضةإلىالبحرفطرحنيمنها

أنهفظننتهمهمةهمهمثم،الطريقعلىوضعنيحتىبكفهأوبجنبهيدفعنيوجعلرأسهفطأطأ

)2(ص
يودعني.

فرأىفاطمةبيتدخل!يماللهرسولأنسفينةعن،جمهانبنسعيدحدثنا:سلمةبنحمادوقال

؟ردهالذيماغ!ي!اللهرسولسل:لعليفاطمةفقالت،يدخلولمفرجعمضروباقراماالبيتناحيةفي

.(")3(مزوقابيتايدخلأنلنبيولاليليس":فقالفسأله

ورواية.صحبةله،البلقاءنزيل،السعدي)4(عروةبنعطية

ذرية.بهاولهبالبلقاءتوفي

ومسح.غزوةعشرةثلاث!ي!النبيمعغزا،الأعرج،الأنصاريزيدأبو،()أخطببنعمرو

.شعرهيبيضولممئةفبلغ")6(جملهاللهم":وقال،رأسه

.بالبصرةتوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1/936(الحليةفينعيموأبو221()5/مسندهفيأحمدالإمامأيضاوأخرجه9643()7/رقمالكبيرالمعجم

صحيح.حديثوهو6(65)3/المستدركفيوالحاكم

.6(60)3/المستدركفيالحاكموصححه6432(رقم)7الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه

صحيح.حديثوهو336(0)رقمماجهوابن)3755(رقمداودوأبو222(و122)5/أحمدرواه

والاستيعاب8()7/البخاريوتاريخ)55(خليفةوطبقات(435)7/سعدابنطبقاتفي-عروةبنعطية-ترجمة

08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(2152/)5الكمالوتهذيب541()3/الغابةوأسد(144-145)3/

.طمنساقطةوترجمته(485)2/والإصابة(228-227)7/التهذيبوتهذيب(486-48هص

(903)6/البخاريوتاريخ(187و01)4خليفةوطبقات28()7/سعدابنطبقاتفي-أخطببنعمرو-ترجمة

سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(091)4/الغابةوأسد525(-524)2/والاستيعاب331(1/)والتاريخوالمعرفة

.(4)8/التهذيبوتهذيب(2522/)والإصابة(474-473)3/النبلاءأعلاموسير(594-948ص85/-16

حديثوهو،المناقبفي)9362(رقمجامعهفيوالترمذي34(وا)5/77مسندهفيأحمدأخرجهالحديث

صحيح.
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صحبته.فيمختلف،السكونيزنيمبن)1(الحارثبنغضيف

صلاةيتولىوكان،حمصسكن،الشامأهلتابعيمنهو:وقيل،الصحابةعنرواياتله

.)2(الصالحينمنوكان.يزيدبنخالدعننيابةالجمعة

منزبدينبقريةوسكن،الشاموقدم،ع!ي!النبيحياةفيأسلم،الجرشيالأسود)3(بنيزيد

بهاستسقىوقد،والجهادالصومكثير،الصالحينالعبادمنوكان،شرقيبابداخلداروله،الغوطة

.فسقوا)4(؟الشامبأهلمعاوية

يزالفلا،اليمنىإبهامهلهفتضيء،زبدينإلىويخرج،دمشقبمسجدالآخرةعشاءيصليوكان

.فيها)6(توفي،)5(زبدينإلىضوئهافييمشي

وعبادةزهدصاحب،الشامتابعيكبارمن،الحمصيالعنسيمححاضأبو،الأسود)7(بنعمرو

.)8(الشبعقليل،واجتهاد

)9(.ء.

بحمص.لومي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

والمعرفة)803(خليفةوطبقات،عطيف:وفيه)7/942(سعدابنطبقاتفي-الحارثبنغضيف-ترجمة

34(0)4/الغابةوأسد06(4-306و388)1/زرعةأبيوتاريخ(187)3/والاستيعاب461()1/والتاريخ

248)8/التهذيبوتهذيب(805-605ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(121)23/الكمالوتهذيب

.(1-87ا86)3/لإصابةوا(052-

.طمنساقطهناإلى...رأسهومسح:قولهمن

)8/318(البخاريوتاريخ)285(خليفةوطبقات444()7/سعدابنطبقاتفي-الأسودبن-يزيدترجمة

16سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(301)5/الغابةوأسد(701)65/دمشقوتاريخ66(0)3/والاستيعاب

.673()3/والإصابة137-136)4/النبلاءأعلاموسير(953-538ص08/-

.(953ص08/-61سنة)الإسلاموتاريخ(444)7/سعدلابنالطبقاتفيالخبر

.(701)65/دمشقتاريخعن

.للمصادرلمطابقتهاأفيماإيرادآثرناالنسخبينالخلافاتبعضثمة

315()6/البخاريوتاريخ)028(خليفةوطبقات442()7/سعدابنطبقاتفي-الأسودبنعمرو-ترجمة

الغابةوأسد418(-704)45/دمشقوتاريخ(157-155)5/الأولياءوحلية314()2/والتاريخوالمعرفة

أعلاموسير(294-94.ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ543(1/2)الكمالوتهذيب85(-84)4/

.(512)3/والإصابة6(-4)8/التهذيبوتهذيب81(-497/)النبلاء

مخافةالشبعمنكثيرايدعكانأنهعنهرويفقد،أثبتناماصوابهفيهشكلاتحريفوهو"التشيع":الأصولفي

.(485/النبلاءأعلاموسير،45184/عساكرلابندمشقتاريخ)الأشر

.طمنساقطةالترجمةكامل
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وسبميرثنتيرسنةخلت5ثي

79

لهيقالبمكانالخوارجمنالأزارقةوبينصفرةأبيبنالمهلببينعظيمةوقعةكانتففيها

.)1(
استقصاهاوقد،بسطهايطولحروببينهموجرت،متواقفينأشهرثمانيةمننحوامكثواثم،سولا!

وأقر،مروانبنالملكعبدالناسوبايع،الزبيربنمصعبالمدةهذهأثناءفيوقتل،2(جريزابن

.كثيراثناءعليهوأثنىسعيهوشكر،معهاوماالأهوازعلىصفرةأبيبنالمهلبالملكعبد

البلادإلىوهربوا،فظيعةكسرةالخوارجالناسفكسربالأهوازالملكعبددولةفيالناستواقعثم

وأرسل،ليطردوهمقحذم)3(بنوداودالناسأميراللهعبدبنخالدواتبعهم،أحل!علىيلوونلا

ورقاءبنعتابعليهمالافأربعةإليهفبعث،الافبأربعةيمدهمأنمروانبنبشرأخيهإلىالملكعبد

إلىمشاةإلاأكثرهميرجعولمخيولهموماتتعظيمأجهداالجيشلقيولكن،مطردكلالخوارجفطردوا

.المستعانفالله،أهليهم

وغلب،ثعلبةبنقيسمنوهوالحارثيفديكأبيخروجكانالسنةهذهوفي:4(جريرابنقال

بنأميةأخاهالبصرةأميراللهعبدبنخالدإليهفبعث،()الحارثيعامربننجدةوقتل،البحرينعلى

البصرةأميرخالدوكتب،لنفسهواصطفاهالأميةجاريةوأخذفديكأبوفهزمهم،كثيفجيشفياللهعبد

منفيهكانمامعهذافديكأبيحرباللهعبدبنخالدعلىواجتمع،وقعبمايعلمهالملكعبدإلى

.بالأهوازالفجاءةبنقطريأصحابالأزارقةوحربمقاومة

الزبيربناللهعبدإلىالثقفييوسفبنالحجاجمروانبنالملكعبدبعثوفيها:جرير)6(ابنقال

إلىالرجوعأرادلمامروانبنالملكعبدأن،غيرهدونلهبعثهفيالسببوكان:قال،بمكةليحاصره

إلىأحديجبهفلمبمكةالزبيربناللهعبدقتالإلىالناسندبأالعراقوأخذهمصعباقتلهبعدالشام

أنهزعممناماالملكعبدعلىالحجاجقص،و،لهأناالمؤمنينأميريا:وقالالحجاجفقام،ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خوزستانأرضمندجيلغربيفيقرية:وسولاف(168)6/للطبريموافقأثبتوما-بالقاف-سولاق:طفي

.285()3/البلدانمعجم.الكبرىمناذرقرب

.343()4/الأثيروابن(173)6/الطبريتاريخ

الأثير.وابنللطبريموافقهناوما،تحريف؟محندم:طفي

.(174)6/الطبريتاريخ

.(الحنفي)الطبريفي

.348(4/)الأثيرابنفيأيضاوالخبر(174)6/الطبريتاريخ
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قاتله،فإنيإليهبيفابعث،فسلختهالزبيربناللهعبدأخذتكأنيالمؤمنينأميريارأيت:قال،رآه

فيالحجاجفخرج:قالوا،أطاعوههمإنمكةلأهلأمانامعهوكتبالشامأهلمنكثيفجيشفيفبعثه

نزلحتىللمدينةيعرضولمالعراقطريقفسلك،الشامأهلمنفارسألفاومعهالسنةهذهمنجمادى

وتظفرالزبيرابنخيلفيهزمفيلتقيانالخيلالزبيرابنويرسل،عرفةإلىالبعوثيبعثوجعل،الطائف

قدفإنه،الزبيرابنومحاصرةالحرمدخولفييستأذنهالملكعبدإلىالحجاجكتبثم،الحجاجخيل

الملكعبدفكتب،أيضابرجاليمدهأنوسأله،أصحابهعامةعنهوتفرق(جماعتهوملتاشوكتهكلت

قدوكان،الملكلعبدالمدينةيتولىطارقوكان،بالحجاجمعهبمنيلحقأنيأمرهعمروبنطارقإلى

خمسةنحوفيوكان،وغيرهاالمدينةجيشمنمعهبمن،القرىبواديمقيمايكونأنالملكعبدأمره

دخلفلما،بالمسجدالزبيرابنوحصر،ميمونبئرفنزلالطائفمنالحجاجوارتحل)1(الشاممنالاف

فيماوكذا،بعرفاتوقوفوهمالسلاحأصحابهوعلىوعليهالسنةهذهفيالحجاجبالناسحجالحجةذو

وهكذااالنحريومبدنانحربل،السنةهذهالحجمنيتمكنلممحصورالزبيروابن،المشاعرمنبعدها

يطوفواأنعمروبنوطارقالحجاجمعممنكثيريتمكنلموكذا(الحجمنمعهممنكثيريتمكنلم

وبئرالحجونبيننزولوأصحابهوالحجاج،الثانيالتحلللهميحصللمإحرامهمعلىفبقوا،بالبيت

.راجعونإليهوإناللهفإنا،ميمون

بيعتهإلىيدعوهخراسانأميرخازمبناللهعبدإلىالملكعبدكتبالسنةهذهوفي:جرير)2(ابنقال

نألولاوالله؟الذبانأبوبعثك:)3(للرسولقالالكتابإليهوصلفلما،سنينسبعخراسانويقطعه

فأكله.؟كتابهكلولكن،لقتلتكتقتللاالرسل

خلعهوإنخراسانبإمرةيعدهمروعلىخازمابننائبوشاحبنبكيرإلىالملكعبدوبعث

قتله،خراسانأميرخازمبناللهعبدالمعركةفيفقتلفقاتلهخازمابنفجاء،فخلعه،خازمبناللهعبد

فذهب،رمقوفيهصدرهعلىوكيعفجلس،غيرهساعدهقدكانلكن،عميرةبنوكيعلهيقالرجل

ابنقتلهقددويلةوكانا-أخاهيعني-دويلةثاراتيا:يقولوكيعوجعلذلكمنيتمكنفلمليثور

)4(،..
.الحالتلكفيمنهريقاأكثرأحداأرلم:وكيعقالوجههلمحيلمحتنحمزم.

أتقتلنيويحك:خازمابنلهوقال.البسالةهيواللههذه:يقولهذاذكرإذا()هبيرةابنوكان

-نوىمنقالأو-ترابمنكفايساويلاوكان؟العلجبأخيكمصركبشأتقتل،اللهلعنك؟بأخيك

.طمنساقطهناإلى...طارقوكان:قولهمن()1

.345()4/الأثيروابن(176)6/الطبريتاريخ)2(

.النميريأشيمبنسورة:اسمهأنالطبريذكر)3(

.طمنزيادةمعكوفينبينما)4(

تحريف.؟هريرةأبو:طفي()5
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بعمودبكيرفضربهورقاءبنبجيرمنهفمنعهالرأسأخذفأرادوشاحبنبكيروأقبلرأسهفاحتز:قال

سرورابذلكفسر،والظفربالنصرإليهوكتبمروانبنالملكعبدإلىبعثهثم،الرأسأخذثم،وقيده

.خراساننيابةعلىبإقرارهوشاحبنبكيرإلىوكتب،كثيرا

الذي،عمروبنطارقالملكعبدفيهاواستنابالزبيرابننوابمنالمدينةأخذتالسنةهذهوفي

.)1(للحجاجمددابعثهكان

أميرالبصريصالحأبو،السلميأسماءبنخازمبناللهعبدهو)2(خازمبناللهعبدترجمةوهذه

المشكورين.والفرسان،المذكورينالشجعانأحدخراسان

صحبة.لهويقال:")3(تهذيبه"فيالمزيالحجاجأبوالحافظشيخناقال

.يسموهلملكن،)4(والنسائيوالترمذيداودأبيعندوهو،السوداءالعمامةفي!النبيعنروى

.الأزرقبنوسعيدالرازيعثمانبنسعد:عنهوروى

هذاوليس،وثمانينسبعسنةفي:وقيل،وسبعينإحدىسنةفيقتلأنهالدولابي(بشر)أبوروى

."التهذيب"فيشيخناذكرهماانتهى.بشيءالقول

بنخازمبناللهعبد:فقال")6(الصحابةأسماءفيالغابة"فيالأثيربنالحسنأبوالحافظذكرهوقد

بنسليمبن)7(نهيةبنالقيسامرىءبنعوفبنسماكبنهلالبنحارثةبنحبيببنالصلتبنأسماء

بنسعيدعنهوروى،مذكوروبطل،مشهورشجاع،خراسانأمير،السلميصالحأبو،منصور

ابنفتنةأيامخراسانعلىأميراوكان،سرخسوفتح،صحبةلهإنقيل،عثمانبنوسعد،الأزرق

حروبفيهالهوجرى،معاويةوابنهمعاويةبنيزيدموتبعدوستينأربعسنةوليهاماوأول،الزبير

وسبعينإحدىسنةوقتل"التاريخفيالكامل"كتابفيأخبارهاستقصيناوقد،بهاأمرهتمحتىكثيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.347(4/)الأثيروابن(178)6/الطبريتاريخ

33()5/البخاريوتاريخ35(وه1)15خليفةوطبقات(441)7/سعدابنطبقاتفي-خازمبناللهعبد-ترجمة

الأولياءوحلية(51-6)28/دمشقوتاريخ(092)2/والاستيعاب،أخرىومواضع(1/266)والتاريخوالمعرفة

08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ441(-044)14/الكمالوتهذيب()3/148الغابةوأسد4(-3)2/

.3(255/)والإصابة.(491)5/التهذيبوتهذيب(561/)17بالوفياتوالوافي(435-434ص

.(454-1/424)4الكمالتهذيب

داودوأبوالتفسيرفي332(1)رقمجامعهفيالترمذيوأخرجه(1)5578التحفةفيكماالكبرىفيالنسائيأخرجه

ضعيف.حديثوهواللباسفي(4)380رقمسننهفي

خطأ.وهو،بشيرأبو:الأصلفي

.(841)3/الغابةأسد

.03(1)2/الإصابةفيوكذلكبهثة:الغابةأسدوفي،الأصولفيكذا
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وكذا،الدولابيعنشيخناحكىوهكذا،)1(وسبعينإحدىسنةقتلإنهقالهكذا،الفتنةفيبخراسان

قتلأنه)3(تاريخهسياقفيجريرابنذكرهوالذي.)2(الذهبياللهعبدأبيالحافظلشيخناالتاريخفيرأيت

بعثالملكعبدوأن،الزبيربناللهعبدمقتلبعدقتلإنماأنهبعضهموزعم:قال،وسبعينثنتينسنة

خازمابنوأن،سنينعشرخراسانولهطاعتهإلىيدعوهوبعث،بخراسانخازمابنإلىالزبيرابنبرأس

وكفنهالزبيرابنرأسفغسلبطستودعا،أبداطاعةالملكعبديعطيلاحلفالزبيرابنرأسرأىلما

أعلم.والله،بخراسانعندهدفنهبلويقال،بالمدينةأهلهإلىبهوبعثوطيبه

قطع:بعضهموقال،عنقكلضربترسولأنكلولا:وقالبهجاءالذيللرسولالكتابوأطعم

عنقه.وضربورجليهيديه

وسبعين:ثنتينسنةفيتوفيوممن

بنصعصعةأخيابنالبصريبحرأبوالسعديالتميميحصينبنمعاويةبن)5(،قيس)4(بنالأحنف

،يرهولم!والنبيحياةفيأسلم،صخروقيل،الضحاكاسمهوإنما،لهلقبوالأحنف،معاوية

يضربوكان،اللسانعليم،مؤمنأمطاعاشريفاسيداوكان،له)6(دعا!ي!اللهرسولأنحديثفيوجاء

.الركبانبهاسارتحلمهفيأخبارولهالمثلبحلمه

.اللسانعليممؤمنهو:الخطاببنعمرقال

منه.أفضلقومشريفرأيتما:البصريالحسنوقال

،أعوروكان،قومهسيدوكان،ثقةتابعيبصريهو:)7(العجلياللهعبدبنأحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.طمنساقطهناإلى...بخراسان:قولهمن

.(3535-ا5ص61-85سنةحوادث)الإسلامتاريخ

.(178)6/الطبريتاريخ

)591(وطبقاته264(و16وه)164خليفةوتاريخ)7/39(سعدابنطبقاتفي-قيسبن-الأحنفترجمة

البخاريوتاريخ)57(للعجليالثقاتوتاريخ)2/953(والشعراءوالشعر143(-014)1/للمبردوالكامل

ابنوقال356(-2892/)4دمشقوتاريخ(134أ-1/26)والاستيعاب03-32(/1)والتاريخوالمعرفة(55)2/

)2/994(الأعيانووفيات55()1/الغابةوأسد.الضادحرففيوترجمه.الضحاكاسمهوقيل:عساكر

الزاهرةوالنجوم(353-34صه08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ287(-282)2/الكمالوتهذيب

دمشقتاريخوتهذيب78(/1)الذهبوشذرات(101-1/001)والإصابة(1/191)التهذيبوتهذيب(1/184)

...قيسبنالضحاك:-27(13)7/

الترجمة.ومصادرب،أعنأثبتوما؟أبو:طفي

فيوالحاكم05()2/التاريخفيوالبخاري372()5/مسندهفيأحمدرواه"للأحنفاغفراللهم":مج!تبقوله

ضعيف.وإسناده(416)3/المستدرك

.)57(الثقاتتاريخ
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""(1).ء

لم،يمتحنهلمحدومهسنهعمراحتبسه،واحدةبيضةله،كوسجا،قصيرا،ذميما،الرجلينحف

عينهذهبتوقيل(منطقهفأعجبهعمرعندخطبإنه:وقيلأ-السؤددقالأو-السيدواللههذا:قال

سمرقند.فتحفيوقيل،بالجدري

أسلم،ثمالجاهليةأدرك.صالحارجلاوكان،حليماجواداالأحنفكان:سفيانبنيعقوبوقال

له.فاستغفر!يوللنبيوذكر

يسرجوكان،بالليلالصلاةكثيروكان،الحديثقليلمأموناثقةكان:سعيدبنمحمدوقال

أحنف،ياحس:ويقولالمصباحفيأصبعهيضعوكان،الصباححتىويبكيويصليالمصباح

نارعلىتصبرفكيفالمصباحعلىتصبرلمإذا:لنفسهويقول؟كذاعلىحملكما؟كذاعلىحملكما

جهنم؟

.)2(طويلليومأعدهإني:فقاليضعفكالصيامإن:لهوقيل

شربته.ماالماءقوميعابلو:قال؟خلقةأرذلهموأنتقومكسودككيف:لهوقيل

كلفيدينارألفأربعمئةعلىبلخأهلصالحالذيوهو،)3(صفينيومعليأمراءمنالأحنفكانأ

وانتصر،بينهماالقتالفيكثيراخلقاخراسانأهلمنوقتل،مشهورةمشهودةوقائعوله.سنة

.(عليهم

الحق.يدفعولا،يجهلولايحتدلاالأحنفوكان

.ناصرابالحلموكفىالذلعلىوالصبرالسؤددمنإن:وقال

دونيكانوإن،قدرهعرفتفوقيكانإن:ثلاثإحدىأمريمنأخذتإلاأحدشازعنيطوقال

عليه.تفضلتمثليكانوإن،عنهنفسيرفعت

لمارأسيطأطأتإلاتسوؤنيكلمةسمعتولا،عنديمنيقومأنبعدبسوءأحداذكرتماوقال

منها.أعظمهو

لئلافقلآخرشيءعندككانإن:وقالوقفقومهناديإليوصلفلما،الكلامفيرجللهوأغلظ

.فيؤذوكقومييسمعك

الزرقاءابنيدعوني:فقالالشامبولايةويعدهلنفسهيدعوهإليهكتبمروانبنالملكعبدإن:وقيل

.نارمنجبلاوبينهمبينيأنوددتوالله،الشامولايةإلى

.(حنف)القاموس.الرجلينفيالاعوجاج:والحنف،تحريف؟أحيف:طفي(1)

.طمنساقطهناإلى...لهوقيل:قولهمن)2(

.(346ص08/-61سنةحوادث)الإسلامتاريخ)3(
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يضرهولا،ولايةمعهينفعهلاماوالشرفالسؤددمنالأحنفبلغقد:يقولأبيهبنزيادوكان

.)1(يتبعهوهوالشرمنليفروإنه،عزل

افتتحالذيوهوأجيشهفيسيرينوابنالحسنوكان،الروذمروافتتحالذيوهو:)2(الحاكموقال

.،)3(البلادمنوغيرهاسمرقند

ذلك.منأكثرعنوقيل.سنةسبعينعن،ذلكغيروقيل،وستينسبعسنةماتإنه:وقيل

حلمهمنالناستعجبإذاوكان.الصبرمعالذل:فقال؟هوماالحلمعنسئلوقدكلامهومن

.صبورولكني،يجدونمالأجدإنيوالله:يقول

.والسؤددالحلمإليهانتهىوقدالرجالمنليأنصرالحلموجدت:أيضاوقال

يتكبر؟كيفمرتينالبولمجرىيجريلمنعجبت:وقال،ذكرهبإماتةمعروفكأحي:وقال

وقيل،بينهما)4(يدخلانيأنإلااثنينبيندخلتولا،أدعىأنإلاهؤلاءمنأحدبابأتيتما:وقال

لهوأغلظ.يعنيكلاماأمريمنعناككما،يعنينيلاماالأمرمنبتركي:قال؟قومكسدتبم:له

ليقلتإنإنك:لهفقال،عشرابدلهالتسمعنواحدةليقلتلئنأحنفياوالله:وقالالكلامفيرجل

.واحدةمنيتسمعلاعشرا

لذلك.أهلفأنتليتغفروإن،لذلكأهلفأناتعذبنيإناللهم:دعائهفييقولوكان

عندهفتأخرت،رأسهبهيرفعلماللهعبيدابنهووليزيادماتفلما،ويدنيهيقربهأبيهبنزيادكانوقد

عليهأدخلهممعاويةعلىالعراقأهلبرؤساءوفدفلما()دونههومنعليهيقدموصار،منظرهلقبحمنزلته

وأكرمهاوأدناهأوعظمهأجلهمعاويةرآهفلما،عليهأدخلهمنآخرالأحنففكان،عندهمراتبهمعلى

زيادابنعلىالثناءفيالحاضرونشرعثم،دونهميحادثهعليهأقبلثم،الفراشعلىمعهوأجلسه

معاوية:فقال،خالفتهمتكلمتإن:قال؟لاتتكلملكما:معاويةلهفقال،ساكتوالأحنف

بينهمفاختلفوا،أيامثلاثةوأجلهم،نائبالكمانظروا:لهمقالثم،العراقعنعزلتهقدأنيأشهدكم

ذلكفيالأحنفيتكلمولم،منهمأحدطلبهولا،اللهعبيدذلكبعدمنهمأحديذكرولم،كثيرااختلافا

،وارتفعتاللغطوكثر،الكلامذلكفيأفاضواثلاثبعداجتمعوافلما،منهمأحدمعواحدةكلمة

أهلمنأحدافيهاتوليأنتريدكنتإن:لهفقال،تكلم:معاويةلهفقال،ساكتوالأحنفالأصوات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.طمنساقطهناإلى...يحتدلاالأحنفوكان:قولهمن

.87()4/النبلاءأعلامسيروانظرأ(84قا)جالمصريةالكتبدار-خوالكنىالأسامي

.الإسلامتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

.75()1/للمبردالكاملفيهذاالأحنفابنكلام

.طمنساقطهناإلى...منظرهلقبح:قولهمن
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غيرهتريدكنتوإن(مسدهمنهمأحديسدلاأحازمرجلفإنه،اللهعبيدمثلهومنفيهمفليسبيتك

هوإنه؟الأحنفمثلجهلتكيف:وبينهبينهلهقال!ثم،الولايةإلىمعاويةفرده،بنوابكأعلمفأنت

.جدازيادابنعندذلكبعدالأحنفمنزلةفعظمت،ساكتوهووولاكعزلكالذي

جنازته.فيومشى،الزبيربنمصعبعليهوصلىبالكوفةالأحنفتوفي

إلىبأهلهورحلمعاويةإلىالأمرالحسنسلمأنبعدمعاويةعلىوفدقيسبنالأحنفأنالواقديحكى

:فقالالمؤمنينأمعائشةعنوالمخذلصفينيومسيفكعليناالشاهرأنتللأحنفمعاويةفقالالمدينة

والسيوفجوانحنابينبهاأبغضناكالتيالقلوبفإنأدبارهاعلىالأمورتردولامنامضىبماتوبخنالامعاويةيا

هذا:قال؟يتهددالذيهذامن:معاويةأ!ماقالتخرجفلما،ذلكغيركلامفيعواتقناعلىبهاقاتلناكالتي

بعدمعاويةعندالأحنفمنزلةصلحتثم.غضبفيمايدرونلاتميممنألفمئةلغضبهغضبغضبإذاالذي

فبعثقال،بكلامبينهماأصلحوأنه،يزيدابنهعلىغضبانفوجدهمعاويةعلىقدمأنهالواقديوذي!.ذلك)1(

.()2(أعلمسبحانهوالله،للأحنفنصفهيزيدفأعطى،كثيروقماشجزيلبمالطيزيدإلىمعاوية

بنعمروبنالخزرجبنالحارثبنحارثةبنمجدعة)4(بنعديبنالحارثبن)3(عازببنالبراء

عنروى،صحابيأيضاوأبوه،جليلصحابي.الأوسيالحارثيالأنصاريأوسبنمالك

منجماعةوعنه،وغيرهموعليوعثمانوعمربكرأبيعنوحدث،كثيرةأحاديث!اللهرسول!

.العراقعلىالزبيربنمصعبولايةأيامبالكوفةماتإنهوقيل.الصحابةوبعضالتابعين

،المرادي،السلمانيعمروبنقيسابنويقالعمروبنعبيدةوهو()القاضيالسلمانيعبيدة

.مرادمنبطنوسلمان.الكوفيعمروأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.طمنساقطهناإلى...الواقديحكى:قولهمن

.طمنزيادةمعكوفينبينما

البخاريوتاريخ)522(خليفةوطبقات6/17(و)4/364سعدابنطبقاتفي-عازببن-البراءترجمة

37(-34)4/الكمالوتهذيب(1/171)الغابةوأسد(1177/)بغدادوتاريخ(1/55)والاستيعاب(171)2/

والوافي(691-491)3/النبلاءأعلاموسير(367-36هص/08-61سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ

.3(1/20)الذهبوشذرات(1/421)والإصابة(1/524)التهذيبوتهذيب(01/401)بالوفيات

الخطيبوتاريخسعدابنطبقاتوفي.منهينقلالذي34()4/الكمالتهذيبالمزيشيخهكتابوفيالنسخفيهكذا

بنجثمبنعدي"بن:والصواب،وهموكلاهما"،مجدعةبنجثمبنعدي"بن:الغابةوأسدوالاستيعاب

."بشار)(1421/)الإصابةفيحجرابنالحافظرجحهالذيوهو،34(أ)صحزمابنجمهرةفيكما،"حارثة

وطبقاته)268(خليفةوتاريخ،قيسبنعبيدة:وفيه59(-39)6/سعدابنطبقاتفي-السلمانيعبيدة-ترجمة

356()3/الغابةوأسد(012-1/1171)بغدادوتاريخ(444)2/والاستيعاب82()6/البخاريوتاريخ(1)46

04)4/النبلاءأعلاموسير(483-482ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ266()91/الكمالوتهذيب

الذهبوشذرات)1/918(الزاهرةوالنجوم85(-)7/84التهذيبوتهذيب)3/201(والإصابة44(-

.(1/552)اللباب.يشكربنسلمانإلىنسبة،اللاموسكونالسينبفتح:والسلماني.3(1/50)
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ع!ي!.النبيحياةفيعبيدةأسلم

التابعين.منجماعةعنهوحدث.الزبيروابنوعليمسعودابنعنوروى

.القضاءفيشريحايوازيكان:الشعبيوقال

عليهأثنىوقد،قولهإلىوانتهى،فيهعبيدةإلىكتبأمرعليهأشكلإذاشريحكان:نميرابنقال

توفي،الناسيفتونالذينمسعودابنأصحابأحدوكان،أعورالسلمانيعبيدةوكان.واحدغير

بالكوفة.

أعلم.فالله،وسبعينأربعوقيلثلاثسنةوقيل،السنةهذهفيوفاتهوكانت

أعلم.فالله،فيهاقتلالزبيربنمصعبإن:قيلوقد

أيضا:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

بنأبيعلىوقرأ،وروايةصحبةله،مكةأهلقارىءالمخزوميصيفيبن)1(السائببناللهعبد

.وغيرهمجاهدعليهوقرأ،كعب

)2(ه!

بالمدينة.توفي،وروايةصحبةله،المازنيبسربن-

،والعبادةبالخيرمشهور،الكوفةأهلمقرىء،الكوفي،الخزاعيمعاويةأبونضيلة)3(بنعبيد

السنة.هذهفيبالكوفةتوفي

جعفر.بناللهوعبدالزبيربنمصعبمدح،الشعراءأحدالعامريالقرشي)4(الرقياتقيسبناللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5/8(البخاريوتاريخ)115(خليفةوطبقات445()5/سعدابنطبقاتفي-السائببنالله-عبدترجمة

(1553/)4الكمالوتهذيب(175)3/الغابةوأسد382(-385)2/والاستيعاب247(1/)والتاريخوالمعرفة

والوافي314()2/والإصابة)5/922(التهذيبوتهذيب(146ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

الصحابة.صغارمنوهو،السبعينبعدتوفي:الذهبيوقال(188-187/)17بالوفيات

(2142/)5الكمالوتهذيب(146-145)3/والاستيعاب(01)7/البخاريتاريخفي-بسربنعطية-ترجمة

.(484)2/والإصابة223()7/التهذيبوتهذيب(48هص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

.-المهملةالسينوسكونالموحدةالباءبضم-بسر:حجرابنوقيده

بنعبيدإلىفيهوتحرف)273(خليفةوتاريخ2(اوا)6/117سعدابنطبقاتفي-نضيلةبن-عبيدترجمة

923(/1)9الكمالوتهذيب(556)2/والتاريخوالمعرفة(5)6/البخاريوتاريخ(051)خليفةوطبقات،فضلة

.76(-75)7/التهذيبوتهذيب(48صه08/-61سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ

)3/88الأعيانووفياتام209فييناطوديوانه01(0-)5/73الأغانيفي-الرقياتقيسبناللهعبد-ترجمة

والكامل(404ص00/1-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ267()3/للبغداديالأدبوخزانة(691و

إبراهيم.الفضلأبو:ت993(1/)للمبردالأدبفي
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بعدمعاويةبنيزيدمدحالفصحاءالشعراءأحدالسلوليالشاعرالرحمنعبدأبو)1(همامبناللهعبد

بقوله:)2(هجاهقدكانأن

رويناماأميةبنيدماءسقينالوحتىالغيظشربنا

المؤمنيناأمير"لبايعنابهندأوبرملةجاؤواولو

وسبحيوث!اثسنةخلت5ث!

.وأخزاهاللهقبحهالمبيرالثقفييوسفبنالحجاجيديعلىعنهاللهرضيالزبيربناللهعبدمقتلكانفيها

الزبير-ابنبفتنةعالماوكان-أسدبنيمولىنافععنثابتبنمصعبحدئني:)3(الواقديقال

جمادىمنخلتليلةعشرةلسبعوقتلوسبعيناثنتينسنة)4(القعدةذيهلالليلةالزبيرابنحصر:قال

ليلة.عشرةوسبعأشهر)5(ثمانيةلهالحجاجحصرفكان،وسبعينثلاثسنةالأولى

وقد،عمرابنالحجفيوكان،الخارجةالسنةهذهفيبالناسحجالحجاجأنتقدمفيماذكرناوقد

فلما،)6(الصحيحينفيذلكثبتكماالمناسكفيعمربابنيأتمأنالحجاجإلىالملكعبدكتب

مكةعلىالمنجنيقالحجاجنصبوقد،مكةأهلمحاصرونالشاموأهلاستهلتالسنةهذهاستهلت

أرضمنعليهقدمواخلقالحجاجمعوكانالملكلعبدوالطاعةالأمانإلىيخرجواحتىأهلهاليحصر

كلمنبالرميعليهافألحمجانيقخمسةمعهوكان،كثيراخلقافقتلوافيصيبوايرمونفجعلوا،الحبشة

الكعبة،فيتقعالحجارةوجعلت،زمزمماءمنيشربونفكانوا،والماء،الميرةعنهموحبس،وجه

حتىالزبيرابنعلىيحملونفكانوا،الطاعةفياللهاللهالشامأهليا:بأصحابهيصيحالحجاجوجعل

بنيبابمنيخرجهمحتىأحدمعهوليسالزبيرابنعليهمفيشد،)7(الشدةهذهفيآخذوهإنهميقال

637(-625)2/سلاملابنالشعراءوطبقات546(-545)2/والشعراءالشعرفي-همامبناللهعبد-ترجمة)1(

08/-61سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ)6/127(الفريدوالعقد،الثقافةدارط)3/357(والأغاني

.-بالحاء-حمام:إلىطفيتحرفوقد.638()3/الأدبوخزانة(664/)17بالوفياتوالوافي(47.ص

.طمنساقطهناإلى...الشعراءأحد:قولهمن)2(

.(6187/)الطبريتاريخ)3(

.الطبرييوافقأثبتوما،الحجةذي:طفي()4

أعلم.واللهيوماعشرةوسبعشهورستةالحصارمدةأننجدالشهوروبحساب،ثمانية:الطبريعبارةهذه)5(

اللهرحمهالمصنفوتوهم.عمرابنعنسالمحديثمنالحجفي(و)1662(1665)رقمالبخاريصحيحانظر)6(

،البخاريأفرادمنالإشبيليالحقعبدابنالعلامةعدهوقد،مسلمصحيحفيهوفليس،الصحيحينإلىنسبتهفي

.)بشار(243()2/لهالصحيحينبينالجمعفيكما

عليه.اشتملواقديقالحتى:أفي)7(
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وأناخذها:يقولوهومنهمجماعةيومئذوقتل،مراراذلكفعل،عليهمفيشدعليهيكرونثم،شيبة

.الحواريابن

لذبحوكمالكعبةجوففيوجدوكملووالله:فقال!!الصلحفيتكلمهمألا:الزبيرلابنوقيل

والبروقالصواعقجاءتبالمنجنيقرموالماأنهمواحدغيروذكر.أبداصلحاأسألهملاواللهجميعا

عشراثنيالشاميينمنفأصابتصاعقةونزلت،المنجنيقصوتعلىأصواتهاتعلوجعلتحتىوالرعود

بهذهخبيرإني:ويقوليشجعهمالحجاجيزلفلم،المحاصرةعنقلوبهمذلكعندفضعفترجلا

منصاعقةوجاءت،يصيبكمالذيمثليصيبهمالقوموإن،وصواعقهاورعودهاتهامةبروقهذه،البلاد

يصابونإنهملكمأقلألم:يقولالحجاجفجعل،أيضاكثيرةجماعةالزبيرابنأصحابمنفقتلتالغد

:ويقولونبالمنجنيقيرمونوهميرتجزونالشامأهلوكان،المخالفةعلىوهمالطاعةعلىوأنتممثلكم

المسجد)1(هذاأعوادبهانرميالمزبدالفنيقمثلخطارة

الحجاجفخطبهموالمحاصرةالرميعنالشامأهلفتوقف،فأحرقتهالمنجنيقعلىصاعقةفنزلت

نأفلولاأ؟منهمتقبلإذاقربانهمفتأكلقبلناكانمنعلىتنزلكانتالنارأنتعلمواألمويحكم:فقال

.المحاصرةإلىفعادواافأكلتهالنارنزلتمامقبولعملكم

منقريبإليهخرجحتىالزبيرابنعن)2(ويتفللونبالأمانالحجاجإلىيخرجونمكةأهلزالوما

بناللهعبدابناوخبيبحمزةالحجاجإلىخرجحتى،الزبيرابنمعكانمنوقلفأمنهم،الافعشرة

خذلانإليهافشكاأمهعلىالزبيربناللهعبدودخل،فأمنهماالحجاجمنأمانالأنفسهمافأخذا،الزبير

صبرلهميبقولم،اليسيرإلامعهيبقلموأنه،وأهلهأولادهحتىالحجاجإلىوخروجهم،لهالناس

تعلمكنتإنبنفسكأعلمأنتبنييا:فقالت؟رأيكفما،الدنيامنشئتمايعطوننيوالقوم،ساعة

غلمانبهايلعبرقبتكمنتمكنولا،أصحابكعليهقتلفقدعليهفاصبرحقإلىوتدعوحقعلىأنك

قتلمنوأهلكتنفسكأهلكت،أنتالعبدفلبئسالدنياأردتإنماأنكتعلمكنتوإن،أميةبني

رأسهافقبلمنهافدنا.أحسنالقتل؟الدنيافيخلودككموإلىالدينوهنفماحقعلىكنتوإن،معك

إلىدعانيوما،فيهاالحياةأحببتولاالدنياإلىركنتماوالله(قالثم،رأييواللههذاأ:وقال

بصيرتي،معبصيرةفزدتينيرأيكأعلمأنأحببتولكني،حرمتهتستحلأندلهالغضبإلاالخروج

إتيانيتعمدلمابنكفإن،اللهلأمروسلمي،حزنكيشتدفلاهذايوميفيمقتولفإنيأماهيافانظري

مسلمظلميتعمدولم،أمانفييغدرولم،اللهحكمفييجرولم،قطبفاحشةعملولا،منكر

.(31هص)الطوالالأخبارفي(1)

الملبدالفنيقمثلخطارة

.ويتركون:طفي2()

المسجدأهلعواذبهانرمي
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ربيرضىمنآثرعندييكنولم،أنكرتهبلبهفرضيتعاملعنظلميبلغنيولم،معاهدولا

ذلكأقولولكني(غيريومنمنيأبيأعلمأنتاللهم،لنفسيتزكيةهذاأقوللاإنياللهم،وجلعز

وأتقدمتنيإن،حسنافيكعزائييكونأناللهمنلأرجوإني:أمهفقالت،عنيلتسلولأميتعزية

تدعيفلاخيراأمهيااللهجزاك:فقال،أمركإليهيصيرماأنظرحتىبنييااخرج،نفسيففي،تقدمتك

ارحماللهم:قالتثم،حقعلىقتلتفلقدباطلعلىقتللمنأبداأدعهلا:فقالت.وبعدقبلالدعاء

سلمتهقدإنياللهم،وبيبأبيهوبره،ومكةالمدينةهواجرفيوالظمأالنحيبوذلكالقيامذلكطول

ادن:لهقالتثم.الشاكرينالصابرينبثوابالزبيربناللهعبدفيفقابلنيقضيتبماورضيتفيهلأمرك

فيأضرتقدوكانت-ليودعهاواعتنقهالتودعهفاحتضنتهإليهاأخذتهثم،)1(فقبلتهمنهافدناأودعكمني

!!الشهادةمنتريدمايريدمنلباسهذامابنييا:فقالتحديدمندرعالابسافوجدته-عمرهااخر

وجعلفنزعهانزعهولكنبنييالا:فقالت،بهقلبكوأسكنخاطركلأطيبلبستهإنماأماهيا:فقال

قتل،إذاعورتهتبدولئلاثيابهأسفلمنيتحفظوجعل،ثيابكشمر:تقولوهيويتشددثيابهبقيةيلبس

عائشةوخالته1،المطلبعبدبنتصفيةوجدته،الصديقبكرأبيوجده،الزبيربأبيهتذكرهوجعلت

عهدهاخرذلكفكانعندهامنخرجثم،شهيدأقتلهوإذاعليهمالقدوموترجيه،ع!ي!اللهرسولزوج

وأبيها.أبيهوعنعنهمااللهرضيبها

:يقولوهووخرجفودعها،بصيرتكعلىامض:لهقالت

سلما)2(الموتخشيةمنمرتؤولابسبةالحياةبمبتاعولست

فيتفرقونعليهمفيحملوراجلفارسخمسمئةوهناكالحرامالمسجدبابمنيخرجوكان:قالوا

:يقولوهوأحدلهيثبتولا،وشمالايمينأعنه

ينكر)3(ثميعرفبعضهمإذأصبريوميأعرفإذاإني

البابحصارحمصلأهلوكان،الزبيرابنأصحابمنيحرسهامنقلقدالحرمأبوابوكانت

بابفلسطينولأهل،الصفابابالأردنولأهل،شيبةبنيبابدمشقولأهل،الكعبةبابيواجهالذي

)1(

)2(

)3(

:ط(227-28226/)عساكرلابندمشقتاريخفيبتمامهوالخبر.طمنساقطهناإلى..قالتثم:قولهمن

الفكر.دار

.(28232/)دمشقتاريخفيهناممابأطولوالخبر،طمنساقطهناإلى..لهقالتثم:قولهمن

:(6091/)الطبريفي

الحريوميهيعرفوإنماأصبريوميأعرفإذاإني

ينكرثميعرفبعضهمإذ

.(28235/)دمشقتاريخفيبتمامهوالخبر
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)1(
الحجاجوكان،البلادتلكأهلومعهقائدبابكلوعلى1،سهمبنيبابقنسرينولأهل،جمحبني

وهو،شملهموبددفرقهمإلابابأهلعلىيخرجلاالزبيرابنوكان،الأبطحناحيةفيعمروبنوطارق

يصيح:ثمالأبطحإلىيخرجهمحتىملبسغير

لكفيتهواحداقرنيكانلو

طرفعلىيقعالمنجنيقحجركانولقد،رجلوألفواللهإي،أيضاالشاموأهلصفوانابنفيقول

إقدامهمنيتعجبونالناسجعلحتى،ضاريأسدكأنهفيقاتلهمإليهميخرجثم،لذلكينزعجفلاثوبه

طوليصليالزبيرابنباتالسنةهذهمنالأولىجمادىمنعشرالسابعالثلاثاءليلةكانفلما،وشجاعته

عندفأذن،سعدياأذن:قالثم،عادتهعلىالفجرمعانتبهثمفأغفىسيفهبحميلةفاحتبىجلسثمليلته

حرفانسورةقرأثم،الفجرفصلىالصلاةأقيمتثم،الفجرركعتيصلىثمالزبيرابنوتوضأ،المقام

عنفكشفواالمغافروعليهمأنظرحتىوجوهكماكشفواقالثمعليهوأثنىاللهفحمدسلمثم،حرفا

الحجونإلىكشفوهمحتىوحملوافحملنهضثم،والصبرالقتالعلىوحثهمفحرضهم،وجوههم

بعضهم:بقولتمثلوجههعلىيسيلالدمسخونةوجدفلما،لهافأرعشوجههفيفأصابتهاجرةفجاءته

الدماتقطرأقدامناعلىولكنكلومناتدمىالأعقابعلىفلسنا

ساجدافخرفأخبروهالحجاجإلىوجاؤوا،عنهاللهرضي)2(فقتلوهإليهفأسرعواالأرضإلىسقطثم

منأذكرالنساءولدتما:طارقفقال،صريعوهوعليهوقفاحتىعمروبنوطارقهووقاماللهقبحه

وليسمحاصروهلأناأعذرهو!نعم:قال؟المؤمنينأميرطاعةيخالفمنتمدح:الحجاجفقال،هذا

الملكعبدذلكبلغفلما،موقفكلفيعلينايفضلبل،مناينتصفمنعةولاخندقولاحصنفيهو

طارقا.)3(فصوب

الزبيربناللهعبدعلىبكاءمكةارتجتالزبيرابنقتللماأنهالحجاجترجمةفيعساكر)4(ابنوروى

حتىالأمةهذهخيارمنكانالزبيربناللهعبدإن!الناسأيها:فقالالناسالحجاجفخطب،اللهرحمه

مناللهعلىأكرمكانادموإن،الأليمعذابهمناللهفأذاقهالحرمفيوألحدأهلهاونازعهاالخلافةفيرغب

عنهانهيالتيالشجرةمنوأكلاللهأمرخالففلما،مكةمنأشرفوهي،الجنةفيكانوأنه،الزبيرابن

الله.يرحمكمصلاتكمإلىقوموا،الجنةمناللهأخرجه

هذهخيارمنكانالزبيرابنفإن،الزبيرابنقتلواستعظامكمإكباركممكةأهليا:قالإنهوقيلا

تميم.بني(4355/)الأثيرلابنالكاملفي(1)

.مرادمنرجلقتلهوتولى:(4356/)الأثيرلابنالكاملفي)2(

.(4356/)الأثيروابن(6191/)الطبريعنهناوما،طارقافضرب:الأصولفي)3(

الفكر.دارط(112-12012/)دمشقتاريخ(4)
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شيئأمكةكانتولو،اللهحرمفيوألحداللهطاعةفخلع،أهلهاالخلافةونازعالدنيافيرغبحتىالأمة

وعلمه.ملائكتهلهوأسجد،روحهمنفيهونفخ،بيدهاللهخلقهوقدالجنةحرمةادملمنعتالقضاءيمنع

الزبير،ابنمناللهعلىأكرموآدم،الأرضإلىوأهبطهالجنةمنأخرجهعصاهفلما،شيءكلأسماء

ابنإنوالله،لقلتكذبتلكأقولأنشئتلو:عمربناللهعبدلهفقال.اللهكتابغيرالزبيرابنوإن

.،بالحقعاملأ،صوامابهقواماكانبل،اللهكتابيغيرلمالزبير

بناللهعبدرأسمعبرأسهوبعثالزبيربناللهعبدقتلمنوقعبماالملكعبدإلىالحجاجكتبثم

ثم،بهاالرؤوسينصبواأنبالمدينةمرواإذاوأمرهم،الملكعبدإلىحزمبنعمروبنوعمارةصفوان

الملكعبدفأعطاهالأزدمنرجلمعبالرؤوسوأرسل،بهأمرهمماففعلوا،الشامإلىبهايسيروا

اللهمنعليهم،الزبيرابنبمقتلفرحاأولادهونواصيناصيتهمنفأخذبمقراضدعاثم،دينارخمسمئة

فما،منكسةيقال،الحجونعندكداثنيةعلىفصلبتالزبيرابنبجثةالحجاجأمرثم.يستحقونما

صواماكنتلقدواللهأما،خبيبأباياعليكاللهرحمة:فقالعمربناللهعبدبهمرحتى،مصلوبةزالت

ودخل.هناكودفنالجذععنفأنزلالحجاجفبعث؟ينزلأنالراكبلهذاآنأما:قالثم،قوامأ

أقامحتىبمكةمقيماالحجاجيزلولم،مروانبنالملكعبدإلىأهلهامنالبيعةفأخذمكةإلىالحجاج

واليمن.واليمامةمكةعلىوهوأيضاهذاعامهالحجللناس

الزبير)1(بناللهعبدالمؤمنينأميرترجمةوهذه

بكر،أبو،كلاببنقصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنالعوامبنالزبيربناللهعبدهو

أسماءوأمه،المهاجرينمنبالمدينةالهجرةبعدولدمولودأول،الأسديالقرشيخبيبأبولهويقال

أولبقباءفولدته،متمبهحاملوهيهاجرت،النطاقينذات،عنهاللهرضيالصديقبكرأبيبنت

الزبيريومصعبالواقديقاله،الهجرةمنثنتينسنةشوالفيولدتهإنما:وقيل،المدينةمقدمهم

أنهاأسماءعن،أبيهعن،هشامعن،أسامةأبيعنأحمد)2(رواهلماأصحوالأول،وغيرهما

بهأتيتثم،فولدتهبقباءفنزلتالمدينةفأتيتمتموأنابهفخرجت:قالتبمكةاللهبعبدحملت

ريقجوفهفيدخلماأولفكان،فيهفيتفلثمفمضغهابتمرةدعاثمحجرهفيفوضعهع!ي!اللهرسول

)1(

)2(

(1/243)والتاريخوالمعرفة(5/6)البخاريوتاريخ(237)قريسنسبفي-الزبيربناللهعبد-ترجمة

(3242/)الغابةوأسد(257-28541/)دمشقوتاريخ(2503/)والاستيعاب(556/)والتعديلوالجرح

43هص85/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(115-41/585)الكمالوتهذيب(371/)الأعيانووفيات

(178-17172/)بالوفياتوالوافي(347-1932/)الأولياءوحلية(3363/)النبلاءأعلاموسير(474-

.(1/573)الذهبوشذرات(512-5132/)التهذيبوتهذيب

.2(41)6رقمومسلم93(0)9رقمالبخاريورواه(6347/)أحمدالإماممسند
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.الإسلامفيولدمولودأول!فكان،عليهوبركلهدعاثمحنكهثم:قالت،!صاللهرسول!

وعنه.وغيرهموعثمانوعمرأبيهعنوروى،أحاديثع!ي!النبيعنروى،جليلصحابيفهو

عنهورواها،بالجابيةعمرخطبةوحضر،صغيروهوأبيهمعاليرموكوشهد،التابعينمنجماعة

وبويع،أخرىمرةقدمهاثم،القسطنطينيةلغزودمشقوقدم.(وجهغيرمنذلكثبتأ0بطولها

ولموخراسانومصروالعراقينواليمنالحجازعلىوغلب،يزيدماتولمامعاويةبنيزيدأيامبالخلافة

زمانه.في)2(الناسفارسوكانوستينأربعسنةلهالبيعةوتصت،)1(الشامإلايبق

بهحبلىوهيمهاجرةمكةمناللهبعبدخرجتأنهاأسماءعنأبيهعنهشامعنوجهغيرمنوثبت

وفرح،لهودعااللهعبدوسماهفحنكهع!ي!اللهرسول!بهفأتت،المدينةمقدمهمأول!بقباءفولدته

ولدفلما،المدينةفيلهميولدفلاالمهاجرينسحرواقدأنهمزعمواقداليهودكانتلأنهبهالمسلمون

أما:فقال!،مقتلهعندكبرواحينالشامجيشعمربناللهعبدسمعوقد،المسلمونكبر(الزبيرابنا

رضيولدحينأذنهفيالصديقوأذن.مقتلهعندكبرواالذينهؤلاءمنخيرمولدهعندكبرواللذينوالله

أعلم.والله،واهمفهوخرقةفيوهوالكعبةحولبهطافالصديقإنقال!ومن،عنهماالله

.اليهودزعمتماخلافعلىميلادهأمرليشتهرالمدينةفيبهالصديقطافوإنما

.سنة)3(ستينبلغحتىلحيتهاتصلتوما،خفيفيناللهعبدعارضاكان:الزبيريمصعبوقال!

عن،عروةبناللهعبدبنسالمعن،صالحبنعامرعن،صالحبنعليحدثني:بكاربنالزبيروقال!

بنوعمر،الزبيربناللهوعبد،جعفربناللهعبدمنهمترعرعواغلمةفيكلم!صاللهرسول!أنأبيه

تكعكعوافكأنهمإليهبهمفأتي،ذكرلهمويكونبركتكفتصيبهمبايعتهملواللهرسول!يافقيل،سلمةأبي

.)4(وبايعه"أبيهابنإنه":وقال!ع!ي!اللهرسولفتبسم،الزبيربناللهعبدواقتحم

فياحتجمقد!النبيكان،ع!ي!النبيدممنشربالزبيربناللهعبدأنوجهغيرمنرويوقد

منلكوويل،القسمتحلةإلاالنارتمسكلا":لهفقال!فشربهاليريقهالزبيربناللهعبدفأعطاهطست

."منكللناسوويلالناس

إلىعمدبعدفلما،أحدلايراكحيثفأهريقهالدمبهذااذهباللهعبديا":لهقال!أنهروايةوفي

فيه.فجعلتهعلمتموضعأخفىإلىعدت:قال!؟بالدمصنعتما:قال!رجعفلما،فشربهالدمذلك

دمشق.إلاالشامبلادوسائر:طفي(1)

زمانه.فيبخيرالناسوكان:طفي)2(

.(28016/)دمشقتاريخ)3(

.(162-28116/)تاريخهفيعساكرابنأخرجهالحديث()4
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وويلالناسمنلكوويل،القسمتحلةإلاالنارتمسكلا":قالنعم:قال")1(!شربتهفلعلك":قال

.")2(منكللناس

عمرانأبوحدثنا،عبيدبنالحارثحدثنا،إبراهيمبنمسلمأبنا:سعد)3(بنمحمدوقال

.الخلفاءفارسالزبيرابنأنالمنزلاللهكتابفيلأجدإني:يقولكاننوفاأن؟الجوني

كأنهالمقامخلفيصليوهوالزبيربناللهبعبدأمركنت:قالالبنانيثابتعن،زيدبنحمادوقال

.يتحركلامنصوبةخشبة

تصعدظهرهعلىالعصافيروقعتسجدإذاالزبيرابنكان:وثاببنيحيىعن،الأعمشوقال

.)4(حائطجذمإلاتراهلاوتنزل

حتىليلهويسجد،يصبححتىليلهويركع،يصبححتىليلهيقومالزبيرابنكان:غيرهوقال

يصبح.

رأسه.رفعوماوالمائدةوالنساءعمرانوالالبقرةفقرأتيوماالزبيرابنركع:بعضهموقال

راتب،كعبكأنهيصليالزبيرابنرأيتإذاكنت:عطاءعن،جريجابنعن،الرزاقعبدوقال

)5(د-،
لابتروايهو!ي

الزبير،ابنمنوعطاء،عطاءمنجريجوابن،جريجابنمنالصلاةالرزاقعبدتعلم:أحمدوقال

!سي!.اللهرسولمنوالصديق،الصديقمنالزبيروابن

ابنرأيتلو:قالالمنكدرابنعن،عروةبنهشامعن،عيينةبنسفيانعن،الحميديوقال

بهيباليلاكأنه:سفيانقال.وهاهناهاهنايقعوالمنجنيق،الريحيصفقهاشجرةغصنكأنهيصليالزبير

.،شيئايعدهولاأ

منهفلقةفطارتالمسجدشرفةعلىوقعالمنجنيقحجرأنالعزيزعبدبنلعمربعضهموحكى

بنعمرفقال،صورتهفىذلكولاعرفمقامهعنزالفما،وحلقهالزبيرابنلحيةبينفمرت

.)6(وصفتماجاء،اللهإلاإلهلا:العزيزعبد

منبهأولىوجسدي،جسديفي!شيماللهرسولجسدمنشيءوليكون،علمأبهلأزدادشربتهإني:قال:طفي()1

."منكللناسوويلالناسمنلكويل،أبداالنارتمسكلاأبشر":فقال،الأرض

رجال،البزارورجال،باختصاروالبزارالطبرانيرواه:وقال027()8/"الزوائدمجمع"فيالهيثميذكره)2(

.بمعناهشواهدوللحديث:نقول.ثقةوهو،القاسمبنهنيدغيرالصحيح

الصحابة.منالخامسةالطبقة(14)2/الكبرىالطبقات)3(

.(28171/)دمشقتاريخ(4)

نفسه.المصدر()5

.(173-28172/)دمشقتاريخ)6(
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رأيتماوالله:فقال،الزبيربناللهعبدلناصف:مليكةأبيلابنيوماالعزيزعبدبنعمروقال

جنبينبينركبتنفسارأيتولا،مثلهعظمعلىعصباولاعصسبعلىلحماولالحمعلىركبقطجلدا

قراءته،لهاقطعولاخشعمااللهفووصدرهلحيتهبينالمنجنيقرميمناجرةمرتولقد،نفسهمثل

فيكاديركعكانولقد.إليهاشيءكلمنخرجالصلاةفيفىخلإذاوكان،يركعكانمادونركعولا

.()1مطروحثوبفكأنهويسجدظهرهعلىيقعأنالرخم

منأخبرني:قالزاذانبنمنصورعن،شعبةعن،الجعدبنعليعن:البغويالقاسمأبووقال

.)2(المصلينمنالزبيرابنوكان،صلاتهفييشربالزبيرابنرأى

صائماللهقانتا،اللهرسوللسنةمتبعا،اللهلكتابقارئاكان:فقالالزبيرابنعنعباسابنوسئلا

الله،حبيبحبيبةعائشةوخالته،الصديقبنتوأمه،اللهرسولحواريابن،اللهمخافةمنالهواجرفي

.،)3(اللهأعماهمنإلاحقهيجهلفلا،اللهرسولزوجة

فصرخهاشمابنهبطنعلىفطوقتالسقفمنحيةفسقطتيصلييوماكان4(الزبيرابنأنوروي

وابنكلههذافعلوا،الولدوسلم،فقتلوهاالحيةتلكقتلعلىواجتمعواالمنزلأهلوانزعجالنسوة

سلم.حتىجرىبمادرىولايلتفتلمالصلاةفيالزبير

أحصيلاومنالعزيزعبدبنالملكوعبدالخزاميالضحاكبنمحمدحدثني:بكاربنالزبيروقال

الجمعةليلةإلايفطرولاالجمعةيوميصوم،سبعاالصوميواصلكانالزبيرابنأنأصحابنامنكثرة

أولأفطرإذاوكان،بالمدينةإلايفطرفلابمكةويصوم،بمكةإلايفطرولابالمدينةويصوم،الأخرى

عنهفيقطعالسمنوأما،فيعصمهاللبنفأماأخرىروايةوفي،وصبروسمنلقحةلبنعلىيفطرما

.الأمعاء)5(فيفتقالصبروأما،العطش

يواصلالزبيرابنكان:قالمليكةأبيابنعن،الشهيدبنحبيبعن،روحعن:معينابنوقال

وجه.غيرمنمثلهوروي.أليثناوهوالثامنفيويصبحأيامسبعة

وسطه.فيواحدةمرةسوىرمضانشهرفييأكليكنلم:بعضهموقال

.(173-28172/)دمشقتاريخ(1)

.(28174/)دمشقتاريخ)2(

.(28166/)نفسهالمصدر)3(

.(28174/)دمشقتاريخ()4

.(28176/)دمشقتاريخ()5
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لمسنةأربعينومكث.أيامثلاثةإلاالشهرمنيفطرلاالزبيرابنكان:عمرانأبيبنخالدوقال

.)1(ظهرهعنثوبهينزع

.عنه)2(اللهرضيالعبادةمنالزبيرابنيطيقهمايطيقأحديكنلم:مجاهدعنليثوقال

.)3(سباحةيطوفالزبيرابنفجعلالبيتفطبقمرةسيلجاءولقد

والفصاحة.والشجاعةالعبادةفي،ثلاثفيينازعلاالزبيرابنكان:بعضهموقال

العاصبنوسعيدثابتبنزيدمعالمصاحفنسخواالذينالنفرفيجعلهعثمانأنثبتوقد

.هشامبنالحارثبنالرحمنوعبد

وابنه.العاصبنوسعيدوابنهمعاويةمعالإسلامخطباءفيالمسيببنسعيدوذكره

خطبإذاصيتاوكان،فيهيصليعدنيايمانيارداءالزبيرابنعلىرأيت:أيمنبنالواحدعبدوقال

.وزروراءقبيسأبوالجبلانتجاوب

صوامافصيحاشهمامجتهداالعبادةكثير،السجودأثرعينيهبينوكان،بالطويلليسنحيفاادموكان

إلاالشعرمنوجههفيليساللحيةخفيفوكان،عاليةوهمةشريفةنفسلهأنفةذاالبأسشديد،قواما

.صفراءلحيةلهوكانجمةلهوكانت.قليلا

عشرونوالمسلمون،ألفومئةعشرينفيوكانواالبربرقتالسرحأبيابنمعشهدأنهذكرناوقد

وسار،فارساثلاثينفيركبحتىيحتالالزبيربناللهعبدزالفما،جانبكلمنبهمفأحاطوا،ألفا

والناسإليهانتهىحتىفساق،النعامبريشيظللنهوجواريه،الجيشوراءمنفردوهوالبربرملكنحو

وجعلهرأسهواحتزفقتلهاللهعبدفلحقهمدبراولىالملكفهمهفلما،الملكإلىبرسالةذاهبأنهيظنون

كثيراخلقامنهمفقتلواأيديهمبينالبربرفانهزمتالبربرعلىوحملوا،المسلمونوكبروكبررمحرأسفي

الخبرعثمانعلىفقصالزبيرابنمعبالبشارةسرحأبيابنوبعث،جداكثيرةوغنائمأموالاوغنموا

فوقفصعدفأمره!نعم:قال؟المنبرفوقللناسهذاتؤديأنأتستطيع:عثمانلهفقال،جرىوكيف

)1(

)2(

)3(

هذهفي:أقول(75.4/)عساكرابنتاريختهذيبفيالخبرهذاإيرادهعنداللهرحمهبدرانالقادرعبدالشيخقال

أليست!الطويلةالمدةهذهفيالثوبيبلىأليس،سنةأربعينثوبهينزعلمأنهسلمناإذالأنه،واضحنظرالرواية

يزنهاأنغيرمنالأقاصيصهذهمثلفيالمبالغاتأكثرماويالله،الغسللأجلنزعهإلىفيحتاجالجنابةتصيبه

عقللذينطلقهولكننا،الحافظلروايةمراعاةالكتابهذافيهذامثلننقلماكثيراوإننا،العقلبميزانأربابها

كتبفيتكونماأكثرالأشياءوهذهتساهلناكمافيهيتساهلأوفيتركهالعقلبميزانليزنهمستقيموطبع،سليم

بالئه.إلاقوةولاحولفلا،المناقب

.(3037/)النبلاءأعلامسيرفيالخبر

.(28178/)دمشقتاريخ
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منجملةفيالزبيرأأبيافإذافالتفت:أاللهعبداقال!،جرىماكيفيةلهموذكرالناسفخطبالمنبر

إليوأشاربعينهفرمزني،قلبيفيهيبتهمنالكلامفيعلييرتجأنكادوجههتبينتفلما،حضر

حينالصديقبكرأبيخطبةأسمعلكأنيوالله:قال!نزلتفلما،كنتكماالخطبةفيفمضيت،ليحضني

)1(و-.
بني.ياحطبمكسمعت

علىمقمرةليلةفيالزبيرابنخرج:يقول!الدارانيسليمانأباسمعت:الحواريأبيبنأحمدوقال!

فتنحىالزبيرابنعليهفشدواللحيةالرأسأبيضشيخالراحلةعلىفإذافالتفتتبوكفيفنزل!،لهراحلة

شعرةمنيالليلةقلبكدخللوالزبيرابنياوالله:فناداه:قال!،ومضىراحلتهالزبيرابنفركبعنها

أخرىوجوهمنشواهدالحكايةلهذهرويوقد؟شيءقلبييدخللعينياأنتومنك:قال!،لخبلتك

.جيدة

أقبل:قال!،الزبيربناللهعبدبنعامرعن،يحيىبنإسحاقعن:المباركبناللهعبدوروى

،شجرةعندرجلاأبصروااليناصب)2(عندكانوافلماقريشمنركبفيالعمرةمنالزبيربناللهعبد

لهيتحركفلمالزبيرابنونزل!،ضعيفارداوردبهيعبأفلمعليهسلمإليهانتهىفلما،الزبيرابنفتقدمهم

بيدهوأخذتفجلست:الزبيرابنقال!،متكارهافانحاز،الظلعنتنح:الزبيرابنلهفقال!،الرجل

وقلت:فاجتذبتهمنيشعرةكلقامتحتىقالهاأنعدافما،الجنمنرجل:فقال!؟أنتمن:وقلت

أهلمنوأنتتتبداإلي:وقلتونهرتهوانكسرسفلةلبسلهوإذا؟هكذاإليوتبدوالجنمنرجلأنت

الجنمنكانإنه:فقلت؟عندككانالذيالرجلأين:فقالواأصحابيوجاءهاربافذهب،الأرض

علىفشددتهمنهمرجلكلفأخذت،راحلتهعنالأرضإلىسقطإلارجلمنهمفما:قال!.فهرب

.يعقلونوماأمج)3(بهمأتيتحتىراحلته

فأعجبنني،بالبيتيطفننسوةفإذاليلةذاتالمسجددخلت:الزبيرابنقال!عيينةبنسفيانوقال!

ثمالعقبةأتينحتىمكةمنفخرجن،منزلهنأينلأعلمأثرهنفيفخرجتخرجنطوافهنقضينفلما

بنيابكجاءما:فقالواجلوسمشيخةفإذ.أثرهنفيفدخلتخربةفيفدخلن،فجاأتينحتىانحدرن

أشتهي:فقلت،الزبيربنياتشتهيفمانساؤناالنسوةوتلكالجنقالوا؟أنتممنلهمفقلت؟الزبير

المنزل!بهفجئت،معكبقيمااحمل:قالواثمفأكلتبرطبفأتوني،رطبةمنيومئذبمكةوما،رطبا

ذإواليقظانالنائمبينأنافبينما،لأنامرأسيوضعتثم،صندوقفيالسفطوجعلتسفطفيفوضعته

فيهوفإذاففتحوه،الصندوقفي:قالوا؟وضعهأينلبعضبعضهمفقال!،البيتفيجلبةسمعت

)1(

)2(

)3(

.(182-28181/)دمشقتاريخ

البلدانمعجم.أميالأربعةأضاخوبينبينها،بنجدأسدبنيأوبكربنيديارفيمتحاذياتأجبل:اليناصب

(5/944).

.(1/512)البلدانمعجم.المدينةأعراضمنبلد-وثانيهأولهوفتح،بالجيم-أمج
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به،فذهبوافيهبماالسفطفأخذوا،عليهاللهاسمذكرإنه:بعضهمفقالبفتحهفهموا،داخلهالسفط

.)1(البيتفيوهمعليهمأثبلمكيفأسفيشيءعلىآسففلم:قال

جراحة.عشرةبضعيومئذوجرح،الداريومعثمانعنجاحفممنالزبيربناللهعبدكانوقد

بنومالكهويومئذتبارزوقد،أيضاجراحةعشرةتسعيومئذوجرحالجمليومالرجالةعلىوكان

وجعلالزبيرابناحتضنهبل،عنهالقياممنيتمكنفلمالزبيرابنالأشترفصرعفاتحدا،الأشتربنالحارث

وقد،الأشترعليهيقدرولمتفرقاثم.مثلافأرسلها،معيمالكاواقتلوا،ومالكااقتلوني:ويقولينادي

لمنعائشةأعطتوقد،رمقوبهالقتلىبينإلايوجدولم،جراحةوأربعونبضعيومئذجرحإنهقيل

أختها،ابنلأنه،شديداحباتحبهوكانت،شكرأ)2(للهوسجدتدرهمآلافعشرةيقتللمأنهبشرها

مثلبكروأبيع!ي!اللهرسولبعدأحداتحبتكنلمعائشةأن:عروةعنرويوقد.عليهاعزيزاوكان

.الزبير)3(لابندعائهمامثلالخلقمنلأحديدعوانوعائشةأبيرأيتوما:قال،الزبيرابنحبها

محمد،بنسليمانعن،إبراهيمبنيحيىعن،بكرأبيبنهارونحدثني:بكاربنالزبيروقال

علىفدخلجعدةبنينابغةألسنةأفحصت:قالعروةبناللهعبدعن،عمهعن،عروةبنيحيىعن

:الأبياتهذهفأنشدالحرامالمسجدالزبيربناللهعبد

معدمفارتاحوالفاروقوعثمانوليتنا)4(لماالصديقلناحكيت

)5(مظلماللونحالكصباحافعادفاستوواالحقفيالناسبينوسويت

عثمثم)6(الفلاةجوابالليلدجىالدجابهيجوبليلىأبوأتاك

)7(المصمموالزماناللياليصروفبهذعذعتجائيامنهلتجير

فلاللناماصفوةأما،عندناوسائلكأهونالشعرفإن،ليلىأباعليكهون:الزبيرابنلهفقال

لرؤيتكحق،حقاناللهمالفيلكولكن،وتيماعنكيشغلهاأسدبنيفإن،عفوهوأما،الزبير

قلائصفأعطاهالنعمدارفأدخلهبيدهأخذثم،فيئهمفيالإسلامأهللشركتكوحق،!اللهلرسول

صرفا،الحبويأكليستعجلالنابغةفجعل،وثياباوتمرابراالركابلهوأوقر،وخيلا،وجملا،سبعا

:يقول!اللهرسوللسمعتأشهد:النابغةفقال.الجهدبلغلقد،ليلىأبيويح:الزبيرابنلهفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(186-28183/)عساكرلابندمشقتاريخفيالسابقةالثلاثةالأخبار

.(28188/)دمشقتاريخ

.(28918/)دمشقتاريخ

وليتها.:طفي

أسحم.:عساكرابنتهذيبفي

.القويالجمل:والعثمثم.غشمشم:طفي

وفرقته.مالهأذهبتأيبهوذعذعت.(7604/)وتهذيبه(28191/)دمشقتاريخفيالأبيات
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فأنا،فأنجزتخيراووعدت،فصدقتوحدثت،فرحمتواسترحمت،وعدلتقريشوليتما"

.(")1القاصفينفراطوالنبيون

)3(ه.

حدثناالأزديلصربنحبيبأخبرني:")2(المجالسة"كتابصاحبمروانبنمحمدوقال

يوماللناسمعاويةأذن:قالأبيهعن،المخزوميسليمانبنهشامحدثنا،الضبيديناربنمحمد

ثلاثةالعربلقدماءأنشدوني:فقالفيهمبصرهفأجال،سريرهعلىوهوالمجلسفاحتفلعليهفدخلوا

نعم:فقال،ذلكأنشدنيقال،مهيم:فقالخبيبأبايا:قالثم،قالتهماأجمعمنجامعةأبيات

نعم:قال،كافوافوأنت،بالخيارأنتقال،ساوتإننعم:قال،ألفبثلاثمئةالمؤمنينأميريا

:الأزديللأفوهفأنشده

وقالختالغيرأرفلمقرنبعدقرناالناسبلوت

.صدق:معاويةفقال

الرجالمعاداةمنوكيداوقعاأشدالخطوبفيأرولم

.صدق:معاويةفقال

السؤالمنأمرم!شيفماطراالأشياءمرارةوذقت

.صدق:فقال

عنقعلىعبدابثلاثينمعاويةفدعا:قال،انتهىهاهناإلى:قال،خبيبأباياهيه:معاويةقالثم

.دارهإلىانتهواحتىالزبيرابنيديبينفمروا،درهمآلافعشرةوهي،بدرةمنهمواحدكل

معاويةأن:أسماءبنجويريةعن،النبيلعاصمأبيعن،النميريزيدأبيعنالدنياأبيابنوروى

جحرةأكثرماالمؤمنينأميريا:فقال،رأسهحلقوقدجاءهثمالزبيرابنوتخلفالناسوتلقاهحجلما

وهوالزبيرابنمعهوطافمعاويةأفاضفلما،فتقتلكحيةمنهاعليكيخرجلاأناتق:لهفقال!!رأسك

نإالمؤمنينأميريا:قالخرجافلما،إليهامعهفذهب،بقعيقعانومنازلهدارهإلىاستدعاهثمبيدهآخذ

مئةتعطينيحتىأدعكلاواللهلا،ماذامعهففعلومنازلهدورهإلىالمؤمنينأميرمعهجاءيقولونالناس

مالبيتسمىقدرجلجاءك،مثلكرأيتماالمؤمنينأميرياوالله:فقالمروانفجاء،فأعطاه،ألف

)2(

)3(

الزوائد"مجمع"فيالهيثميوذكره(339)رقم(18/365)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجهالحديث

المزدحمين.:القاصفينومعنى.فيهممختلفورجال،أعرفهلمراووفيه،الطبرانيرواه:وقال(01/25)

.(991-28891/)دمشقتاريخفيالخبر

تحريف.وهو،"نصيربنخبيب":طفي
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بابنأصنعكيفويلك:لهفقال،ألفمئةفأعطيته،كذاوبيت،كذاوبيت،الخلافةوبيتالديوان

؟(الزبير)1

معاويةالزبيرابنسأل:قالعروةبنمجاهدبنعليعن،بكيربنعمرأخبرني:الدنياأبيابنوقال

ولكني،حسبالكأقصمولاعرضالكأشتمفلاالبنيةهذهألزمأنأجهلماوالله:فقال،فمنعهشيئا

الصديقبكرأبيسيرةوأذكرالشامأهلطريقفيذراعاخلفيومن،ذراعايديبينمنعمامتيأسدل

معاوية:فقال،الصديقبنتوابن!ي!اللهرسولحواريابنفيقولون؟هذامن:الناسفيقول،وعمر

.)2(حوائجكهات:قالثم،شرفابهذاحسبك

فأمرمعاويةعلىالزبيرابندخل:قال.يزيدبنسعيدعن،مضربنغسانحدثنا:الأصمعيوقال

فقال،منهفدنا،منيادن:للصبيقالالزبيرابنأفاقفلما،رأسهمنهادوخلطمةفلطمهصغيرالهابنا

لطمةالصبيفلطميدهالزبيرابنفرفع،أبيلأنهقال؟ولم:قال،أفعللا:قال،معاويةالطم:له

واللهإنه:قال؟الأحكامعليهتجرلمبغلامهذاتفعل:معاويةفقال،الدوامةتدوركمامنهايدورجعله

.)3(أدبهأحسنأنفأحببت،ينفعهممايضرهماعرفقد

وهومعاويةالزبيرابنلحق:قالبكرأبيبناللهعبدعن:المدائنيمحمدبنعليالحسنأبووقال

أقتلك؟أنمنيتخافأما؟معكوأناأتنعس:لهفقال،راحلتهعلىينعسوهوفوجدهالشامإلىسائر

بنعليإلىأبيلواءتحتسرتلقدقال.قدرهطائركليصيدإنما،الملوكقتالمنلستإنك:فقال

نصرةفيكانذلكإنأما:قال.بشمالهواللهقتلكمجرملا:فقال،تعلمهمنوهو،طالبأبي

قدإنا:الزبيرابنلهفقال،عئمانلنصرةلاعليلبغضكانإنما:فقال.بهايجزلمثم،عثمان

علىإلاأخافكماواللهأما:فقال،بعدكمنفسيعلم،عشتمابهلكوافونفنحنعهداأعطيناك

ليتفقلت،فيهاوأنتفذكرتني،الأنشوطةعليكواستحكمتالحبالةفيخبطتقدبكوكأني،نفسك

أنتالوليولبئس،سريعاولأطلقتك،رويدالأحللتكواللهأما،لهاواللهليتني،لهاالرحمنعبدأبا

.هذانحواللهعبدأبووحكى.)4(الساعةتلك

الزبيرابنمنهاانشمرالمدينةإلىمعاويةبنيزيدبيعةوجاءتماتلمامعاويةأنتقدموقد

وتفرد،تقدممامقتلهأمرمنوكانالعراقإلىالحسينخرجثم،بهافأقامامكةفقصداعليبنوالحسين

الحسين:مخرجبعدينشدعباسابنكانولهذا،الزبيرابنبمكةوالسؤددبالرياسة

.(7954/)وتهذيبه(28991/)عساكرلابندمشقتاريخفيالخبر(1)

.(7904/)وتهذيبه(002-28991/)دمشقتاريخفيالخبر)2(

.(7014/)وتهذيبه(28002/)دمشقتاريخفيالخبر)3(

.(102-28002/)دمشقتاريخ(4)
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واصفريفبيضيالجولكخلابمعمرقنبرة)1(منلكيا

تنقريأنشئتماونقري

)2(

الزبير.بابنيعرض

ذهبمنوقيدفضةمنبسلسلةإليكبعثتقدإني:يقول!الزبيرابنإلىكتبمعاويةبنيزيدإنوقيل

وقال!:يدهمنألقاهكتابهقرأفلما،العصاتشقولاقسميفأبرذلكفيلتأتينيوحلفت،فضةمنوجامعة

الحجر)3(الماضغلضرستلينحتىأسألهالحقلغيرألينولا

،جداالزبيربناللهعبدأمراستفحل،قريبابعدهمنيزيدبنمعاويةوابنهمعاويةبنيزيدماتفلما

عارضهولكن،وأعمالهابدمشققيسبنالضحاكلهوبايع،ومصر)4(والعراقبالحجازلهوبويع

الشاموأخذ.الشامأهللهفبايع،تقدمكماراهطمرجفيوجماعةقتلهحتىزال!وماالحكمبنمروان

مروانبنالملكعبدبعدهواستخلفومات،العراقإلىالسراياجهزثم،الزبيرابننوابمنومصر

أشهرسبعةمنقريبابمكةالزبيرابنفحاصرالحجاجبعثثم،منهالعراقوأخذالزبيربنمصعبفقتل

وسبعين.ثلاثسنةالأولىجمادىعشرسابعالثلاثاءيومفيبهظفرحتى

أشاركماأيامهفيالكعبةوبنى،كلهافيهابالناسحج،وستينأربعسنةفيالزبيرابنولايةوكانت

عنها،اللهرضيالمؤمنينأمعائشةبذلكأخبرتهكما)5(عليهكانتكمابناءهاورد،!اللهرسولإليه

منريحهايوجدحتىيطيبهاوكان،)7(والمسوحالأنطاعذلكقبلكسوتهاوكانت،بالحرير)6(وكساها

.)8(المؤمنينأميربكرأبيبناللهلعبدكسوتهاعلىمكتوبوكان،الحرمظاهر

قويالخشوعشديد،والصلاةالصيامكثير،وقورا،مهيبا،عابدا،عالماالزبيرابنوكان

السياسة.

حدثنا،الثقفيإسحاقبنمحمدحدثنا،جبلةبنحامدأبوحدثنا:الأصبهانينعيمأبوقال!

يتكلمغلاممئةالزبيرلابنكان:قال!.قيسبنعمرعن،عاصمأبوحدثنا،الدارميسعيدبنأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.قبرة:(496/)الأثيرلابنالكاملفي

البئر.لكخلا:أفي

.(7514/)وتهذيبه(28902/)دمشقتاريخفيوهو،طمنزيادةبكاملهالخبر

الإسلامية.البلادجميعفيبالخلافةلهوبويعطفي

.تقدمكماولايتهأيامفيالكعبةوبنى:طفي

مصر.ئيابمنأبيضرقيقثوب،بالضمقبطيةجمعوهو-القباطيكساها(1/512)للأزرقيمكةأخبارفي

دمشقتاريخفيوالخبر.المناديل:والمسوح(نطع)القاموس.البساطوهو"نطعجمع:الأنطاع

28/214().

.(443ص08/-61سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالخبر،طمنساقطهناإلى..يطيبهاوكان:قولهمن
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إليهنظرتإذاوكنت،بلغتهمنهمواحدكليكلمالزبيرابنوكان،االآخرلغةغيرأبلغةمنهمغلامكل

اخرتهأمرفيإليهنظرتوإذا1،عينطرفة(الاخرةوالدارأاللهيردلمرجلهذا:قلتدنياهأمرفي

.ا)1(عينطرفةيردالدنيالمرجلهذا:قلت

لوماالمسكمنالزبيرابنرأسعلىرأيت:قال)2(الضحىأبيعن،الأعمشعن:الثوريوقال

.مال)3(رأسكانليكان

بنتامرأتهعلىالزبيرابندخل:قالأبيهعن،طاوسابنعن،معمرعن:المباركابنوقال

.)4(فأخرجوهللشيطانوهذا،الحسنلابنةوهذاليهذا:فقال-أفرشةيعني-مثلثلاثةفرأىالحسن

يعاتبعباسابنسمعت:قال،مساوربناللهعبدعن،بشيرأبيبناللهعبدعن:الثوريوقال

جنبهإلىوجارهشبعانيبيتمنبالمؤمنليس":ع!ي!اللهرسولقال:ويقولالبخلعلىالزبيرابن

)5(
."ئع.

،المغيرةأبيبنجعفرعن،يعقوبحدثنا،الوراقأبانبنإسماعيلحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

قدنجائبعنديإن:حصرحينالزبيربناللهعبدلهقالقال.عفانبنعثمانعن،أبزىابنعن

ع!اللهرسولسمعتإني!لا:قال؟يأتيكأنأرادمنفيأتيكمكةإلىتتحولأنلكفهل،لكأعددتها

وفيجدامنكرالحديثوهذا."الناسأوزارمثلعليه،اللهعبداسمهقريشمنكبشيلحد":يقول

هوفليسصحتهوبتقدير،بهتفردهيقبللاهذاومثل،تشيعوفيهالقميهوهذاويعقوب،ضعفإسناده

كانهوثم،وجلعزدلهكانإنماالإمارةفيوقيامه،حميدةصفاتعلىكانفإنه،الزبيربناللهبعبد

نأبعدأنازعهحيث،الحكمبنمروانمنأرشدوهو،محالةلايزيدبنمعاويةموتبعدالإمام

أعلم.واللهالأمرلهوانتظمالافاقفيلهالبيعةوقامت،اعليهالكلمةاجتمعت

بنسعيدحدثنا،سعيدبنإسحاقحدثنا،القاسمبنهاشمالنضرأبوحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

إياكالزبيربنيا:فقالجالس!الحجرفيوهوالزبيربناللهوعبدعمروبناللهعبدأتى:قالعمرو

لو،قريشمنرجلبهوتحليحلها":يقولع!اللهرسوللسمعتأشهدفإني،اللهحرمفيوالإلحاد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(28512/)عساكرلابندمشقوتاريخ(1/334)نعيملأبيالأولياءحلية

العاعر.بنسعيدمولى،الكوفيالقرشيصبيحبنمسلمهو

.(28215/)عساكرلابندمشقتاريخ

.(28512/)نفسهالمصدر

حديثمنوالحاكم،أنسحديثمنالكبيرفيالطبرانيورواه،عباسابنحديثمن(9926)رقميعلىأبورواه

حسن.حديثوهو،عائشة

.(1/64)أحمدالإماممسند

.(2912/)أحمدالإماممسند



الزبيربناللهعبدالمؤمنينأميرترجمة512

الكتبقرأتقدفإنكعمروبنيا:لهفقال،تكونهلاأنفانظر."لوزنتهاالثقلينبذنوبذنوبهوزنت

غلطا،رفعهيكونقدوهذا.مجاهداالشامإلىوجهيهذاأنأشهدفإني:قال،ع!جمالنبيوصحبت

والله،الكتابأهلكلاممناليرموكيومالزاملتينمنأصابهوما،عمروبناللهعبدكلاممنهووإنما

أعلم.

عليمعن،الكنانيحبشيعن،صادقأبيعن،كهيلبنسلمةعن،الثوريعن:وكيعوقال

.(الزبير)1آلمنرجليديعلىالبيتهذاليحرقن:قال.الفارسيسلمانعن،الكندي

عن،حفصةأبيبنسالمحدثنا،فضيلأبيعن،معينبنيحيىعن:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

منهايخرجلاالزبيرابنأنعلمتنيمماأعلمكنتأنيتعلمإنكاللهم:الحنفيةابنقال:قالالثوريمنذر

.)2(الأسواقفيبرأسهيطافقتيلاإلا

صغيروهوالزبيربناللهعبدبهأفصحماأولإن:قالعروةبنهشامعن:بكاربنالزبيرروىوقد

منهلكليكوننواللهأما:لهيقولمنهذلكسمعإذاالزبيروكان،فيهمنيضعهلافكان،السيفالسيف

)3(ء
وايامويوميوم

فكان،ميتةهرةجانبهإلىربطوأنهالثنيةفوقجذععلىصلبهالحجاجوأن،مقتلهكيفيةتقدموقد

؟ولديتصلبعلام؟اللهقاتلك:تقولالحجاجإلىأرسلتأمهوأن،ريحهاعلىيغلبالمسكريح

لهفدعتعليهوقفتحتىجاءتأمهوأن.إليها)4(فسبقنيالخشبةهذهعلىوإياهأنااستبقتإني:فقال

كثيراثناءعليهوأثنىلهفدعاعمرابنعليهوقفوكذلك،انصرفتثمدمعةعينهامنيقطرولاطويلا

.جدا

إليهخرجتاللهعبدقتللما:قالأسماءمولىاللهعبدعن،ثابتبننافعحدثني:الواقديوقال

وقفحتىفأقبل،بهافأخبرعنهافسألأصحابهفيالحجاجفأقبل،دابةعلىوهيعليهوقفتحتىأمه

وإنك،اوأهلهأالحقعلىالباطلأديلوبما:فقالت؟وأظهرهالحقاللهنصررأيتكيف:فقالعليها

بظقوبإتحادمفيهيردومن):تعالىاللهقالوقد،البيتهذافيألحدابنكإنفقال،والجنةفرثهابين

كان،كذبت:قالت،السبيلقطع،الأليمالعذابذلكاللهأذاقهوقد(25:أسأمهواليوعذابمننذقه

حتىيومئذالمسلمونوكبر،بيدهوحنكهع!اللهرسولبهوسر،بالمدينةالإسلامفيولدمولودأول

ومنمنكخيربمولدهيومئذفرحكانفمن،بمقتلهوأصحابكأنتفرحتوقد،بهفرحاالمدينةارتجت

يعصيمنيبغض،اللهلحرممعظما،اللهبكتابقواماصواما،بالوالدينبراذلكمعوكان،أصحابك

.(28122/)دمشقتاريخ(1)

نفسه.المصدر)2(

.(28222/)دمشقتاريخ)3(

.(28922/)دمشقتاريخفيوالخبر،طمنساقطهناإلى..هرةجانبةإلىربطوأنه:قولهمن()4
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رواية:وفي("ومبيركذابثقيفمنيخرج"أ:يقوللسمعته!ج!اللهرسولعلىأشهد،وجلعزالله

ذلكفبلغ،وانصرفالحجاجفانكسر"مبيروهوالأولمنشرمنهماالاخركذابانثقيفمنسيخرج"

؟)1(الصالحالرجلولابنةمالك:وقال،أسماءمخاطبتهفييلومهإليهفكتبالملكعبد

إسحاقبنيعقوبحدثنا،مكرمبنعقبةحدثنا:"صحيحه"فيالحجاجبنمسلموقال

الحجونثنيةعلىالزبيربناللهعبدرأيت:قال.نوفلأبيعنشيبانبنالأسودأنبأنا،الحضرمي

عليكالسلام:فقالعليهفوقفعمربناللهعبدعليهمرحتىوالناسعليهتمرقريشفجعلتمصلوبا

واللهأما،هذاعنأنهاككنتلقدواللهأما،خبيبأباعليكالسلام،خبيبأباعليكالسلام،خبيبأبا

وصولاقواماصواماعلمتماكنتإنواللهأما،هذاعنأنهاككنتلقدواللهأما،هذاعنأنهاككنتلقد

عليهعمرابنوقوفالحجاجفبلغ.عمربناللهعبدنفذثم.خيرلأمةشرهاأنتلأمةواللهأما،للرحم

بكرأبيبنتأسماءأمهإلىأرسلثم،اليهودقبورفيوألقيجذعهعنفأنزلهإليهفأرسل،قالماوقوله

والله:وقالتفأبت،قرونكمنيسحبكمنإليكلأبعثنأولتأتينيالرسولعليهافأعاد،تأتيهأنفأبت

يتوذفانطلقثمنعليهفأخذ،سبتيتيفأروني:الحجاجفقال،بقرونييسحبنيمنإلييبعثحتىآتيهلا

عليكوأفسد،دنياهعليهأفسدترأيتك:قالت؟اللهبعدوصنعترأيتنيكيف:فقالعليهادخلحتى

بهارفعفكنتأحدهماأما،النطاقينذاتواللهأنا،النطاقينذاتابنيا:تقولأنكبلغني،آخرتك

!ج!اللهرسولإنأما،عنهتستغنيلاالتيالمرأةفنطاقالآخروأما،بكرأبيوطعام!ج!اللهرسولطعام

عنهافقام:قال.إياهإلاإخالكفلاالمبيروأما،فرأيناهالكذابفأما،ومبيراكذاباثقيففيأنحدثنا

.)2(مسلمبهانفرد"يراجعهاولم

عليه،تدعوأسماءإليهبعثتالحجونثنيةعلىالزبيرابنصلبلماالحجاجأن:الواقديوروى

،بالحجونفدفنيدفنأنإليهفكتبذلكفيالملكعبدإلىكتبحتى،عليهافأبىيدفنأنمنهوطلبت

المسك.ريحقبرهعندمنيشتمكانأنهوذكروا

.آلافخمسةفيعمروبنطارقإليهوانضاففارسألفيفيالشاممنقدمقدالحجاجوكان

ألفا،أربعونمعهاجتمعوأنه،الزبيرابنحاصرالحجاجأن:بسندهوغيرهسعدبنمحمدوروى

يؤمنجعلوأنه،الزبيربناللهعبدفيهالذيالحرامالمسجدبهليرميقبيسأبيعلىالمنجنيقنصبوأنه

خيروأنه،الزبيرابنسوىأحدلقتالنأتلمإنا:وقال،بذلكفيهمونادىمكةأهلمنإليهخرجمن

حتىيقاتلأو،بالحديدمقيداالشامإلىيبعثهأو،شاءحيثالأرضفييذهبأنإماثلاثبينالزبيرابن

.فقط)3(بالثالثعليهفأشارتأمهفشاور.يقتل

.(28228/)دمشقتاريخفيبتمامهالخبر(1)

الصحابة.فضائلفي)2545(رقممسلمرواه)2(

.(28236/)دمشقتاريخ)3(
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السابعالثلاثاءيومفقاتلالنيةبهذهفخرج،القتلعلىوشجعتهوبخرتهلهبكفناستدعتأنهاويروى

إلىوجههعلىفسقطرأسهففلقتاجرةفجاءتهشديداقتالاوسبعينثلاثسنةالأولىجمادىمنعشر

إليهفأقبل،جاءهمنبالسيفيحدموجعلالأيسرمرفقهعلىفاتكأ،يقدرفلمينهضأنأرادثم،الأرض

منقريبامقتلهوكان،رأسهواحتزواقتلوهحتىعليهتكاثرواثم،رجلهفقطعفضربهالشامأهلمنرجل

أعلم.فالله،الكعبةبأستارمتعلقوهوقتلبل:ويقال،الحجون

رواهكمااليهودمقابرفيدفنهأنزلهلماثم،الحجونعندكداثنيةعلىمنكساالحجاجصلبهثم

بعدماغسلتهأسماءوالدتهإن:وقيل،فيهصلبالذيالمكانتحتبالحجوندفنوقيل،)1(مسلم

هذهوأنحييبنتصفيةدارفيفدفنتهالمدينةإلىوحملتهعليهوصلت؟وكفنتهوحنطتهأوصالهتقطعت

أعلم.فالله،وعمر)2(بكرأبيمعالمسجدفيمدفونفهوالمسجدفيزيدتالدار

جيءلماالزبيربناللهعبدقال:قالسيرينابنعن،أيوبعن،معمرعن،)3(الرزاقعبدوقال

رأسهوهذا،يقتلنيثقيففتىإنقولهإلا،وجدناهإلاشيئاالأحباركعبيحدثناكانما:المختاربرأس

قلت:.اخروجهمنهذاوروي.الحجاجلهخبىءقدأنهيشعرولم:سيرينابنقال،يديبين

جمادىمنعشرسابعالثلاثاءيوموسبعينثلاثسنةفيكانالزبيربناللهعبدمقتلأنوالمشهور

منها.الآخرةوقيل،الأولى

وكانت،الأولهوالصحيحوالمشهور،)4(وسبعيناثنينرأسعلىكانمقتلهأنوغيرهمالكوعن

سنةشوالفيوقيل،الهجرةمنإحدىسنةأولفيمولدهوكان،وستينأربعسنةرجبسابعفيبيعته

أعلم.والله،قطعاالسبعينفجاوز،الهجرةمنثنتين

وستأتي،المشهورهووالأول،خمسةوقيل،أيامعشرةوقيل،يوممئةإلابعدهتعشفلمأمهوأما

وأمهموثابتوعبادوحمزةخبيب:الولدمنلهوكاناوابنهاأبيهاوعناعنهااللهرضيقريباترجمتها

بنتزجلةهاشمأموأمهموالزبير-أبيهمعقتل-وعروةوقيسوهاشم؟الفزاريمنظوربنتتماضر

؟هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنتخيثمةوأمهموفاختةوفاطمةحكيموأموموسىوعامر؟منظور

ولد.أممنومصعباللهوعبد؟عفانبنعثمانبنتعائشةوأمهمورقيةوبكر

حديثا.وثلاثينثلاثةأسندوقد

الصحابة.فضائلفي(922)(2545)رقممسلمصحيح()1

.(28425/)دمشقتاريخفيوالخبر،أمنزيادةهناإلى..والدتهإنوقيل:قولهمن)2(

.(1/165)الرزا!تىعبدمصنف)3(

.(28462/)دمشقتاريخ()4
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الذهليمعمر)1(بنعمروقولذلكمن،بليغةحسنةكثيرةبمراثمصعبوأخوهالزبيرابنرثيوقد

:بأبياتيرثيهما

متذبذباالهدىملبوسولاكنتحاجةالناسفيأبقيتمالعمرك

ومرحباوسهلاأهلالهوقلتفأجبتهمصعمثدعانيغداة

أباخيرنامناللهبحمدفأنتوسيفهالرسولحواريأبوك

مثوبادعاءيدعونابمكةبضيائهالمهتدىأخوكوذاك

صباإذمروانلابنووجةمريضقلمصعبوجةوجهينذاأكولم

متقرباولامروانابنعليهمؤثرغيرناصحتهامرأوكنت

مصعبااللهفيناصحتولكننيمصعبعينبهتقذىبماإليه

وأصوباأسدماسهمافللهبسهمهاالحادثاترمتهأنإلى

ملحباشلوااللهعبدوأصبحبمصعبأودىالدهرهذايكفإن

وتهيبا)2(جهدهعنهاحادوإنجرعةالموتمنحاسامرىءفكل

يهريقهمحاجمهدمأعطاه!صالنبيأنحدثهأباهأنالزبيربناللهعبدبنعامرعن،الطبرانيروىوقد

أنهظننتمكانفيجعلته:قلت؟بالدماللهعبدياصنعتما":قال،ع!النبيإلىرجعفلما،فحساه

منلكويل؟الدمتشربأنأمركومن:قال!نعم:قلت؟شربتهفلعلك:قال،الناسعلىخاف

.")3(منكللناسوويل،الناس

منهيشربطستومعهالدهليزفيقائمالزبيربناللهعبدفإذاع!ي!النبيعلىمرةالفارسيسلمانودخل

ذأكوما:سلمانقال.نعم:قال؟فرغت":لهقال،غ!ي!اللهرسولعلىاللهعبدودخلسلمانفدخل

بالحق،بعثكوالذيشربها:سلمانقال"فيهامايهريقمحاجميغسالةأعطيته":قال؟اللهرسوليا

فقال،جوفيفيع!ي!اللهرسولدميكونأنأحببت:قال"؟لم":قال!نعم:قال"؟شربته":قال

تحلةإلاالنارتمسكلا،منكللناسوويل،الناسمنلكويل":وقال،الزبيرابنرأسعلىبيده

منوجامعةفضةمنوسلسلةذهبمنالقيدذلكالزبيرابنإلىمعاويةبنيزيدبعثولما.")3(القسم

:فقالالمؤمنينأميرقسمبر:لهفقالوا،فيهالتأتينيوأقسمفضة

الحجرالماضغلضرستلينحتىأسألهالحقلغيرألينولا

الخلافوأظهرنفسهإلىدعاثم،ذلفيبسوطضربةمنإليأحب،بعزبسيفلضربةوالله:قالثم

معاوية.بنليزيد

دمشق.وتاريخالمرزبانيومعجمممنهناوما،"معمرأبيبنمعمر":طفي(1)

.(226ص)للمرزبانيالشعراءمعجمفيوبعضها(28256/)دمشقتاريخفيالأبيات)2(

.()1رقم(11)1صفحةالحديثهذاعلىالتعليقانظر)3(
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عليهاأتتقدأمهوكانت،لراحةالموتفيإن:فقالأمهعلىدخلالزبيرابنأن:الطبرانيوروى

طرفيك،أحدعلىاتيحتىأموتأنأحبما:فقالت،بصرلهايفسدولم،سنلهاتسقطلمسنةمئة

:يقولوهوعنهاخرجثم،فأحتسبكتقتلأنوإما،عينيفتقرتملكأنإما

سلماالموتخشيةمنمرتؤولابسبةالحياةبمبتاعولست

،أمراهكأنهبيدهنفسهعنفيدفعوجههكماسيفهأحدكمليكنويقوليعظهمالزبيرالعلىأقبلثم

ومعهعليهمحملثم،الدواءألمإلاجرحاألمتوما،الأولالرعيلفيإلاقطزحفابقيتماوالله

لهفقال،الزانيةبنياأخ:الأسودلهفقال،رجلهأطنحتىبسيفهفضربهالأسودلقيهمنفأول،سيفان

جماعةالمسجدظهرعلىوكان.المسجدمنأخرجهمثم؟زانيةأسماء،حامبنيااخسأ:الزبيرابن

فوقفرأسهففلقترأسهمفرقفيقصدغيرمنأعوانهمناجرةفأصابته،بالآجرأعداءهيرمونأعوانهمن

:يقولوهوقائما

كفيتهواحداقرنيكانلو

:ويقول

الدميقطرأقدامناعلىولكنكلومناتدمىالأعقابعلىولسنا

:يقولانوهمالهموليانعليهفأكبوقعثم

ويحتميربهيحميالعبد

رأسه.فحزواإليهأرسلواثم

المسجدفيالزبيربناللهعبدمقتلحاضرأنا:قالإسحاقأبيبنإسحاقعن:أيضاالطبرانيوروى

حتىعليهمحملبابمنقومدخلوكلما،المسجدأبوابمنتدخلالجيولشجعلتقتليوم،الحرام

فصرعته،رأسهعلىفوقعت،المسجدشرفاتمنشرفةجاءتإذالحالتلكعلىهوفبينما،يخرجهم

:الأبياتبهذهيتمثلوهو

ودينيحسبيإلايبقلمتبكينيلاأسماءأسماء

يمينيبهلانتوصارم

المنافق،ابنك:الحجاجفقال؟ينزلأنالراكبلهذاانأما:للحجاجقالتأمهأنرويوقد

قدفإنكعجوزياانصرفي:فقال،للرحموصولاقوامالصواماكانإن،منافقاكانماوالله:فقالت

فأما،ومبيركذابثقيفمنيخرج":يقولع!ي!اللهرسولسمعتمنذخرفتماوالله:فقالت،خرفت

."فأنتالمبيروأما،رأيناهفقدالكذاب

:وقالإليالتفتثمعليهفترحمفوقفالزبيرابنعلىفمرعمرابنمعكنت:مجاهدوقال
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.(")1بهيجزسوءايعملمن":قال!ع!ح!اللهرسول!أنالصديقبكرأبوأخبرني

عفيفاكان:قال!عباسابنعندالزبيرابنذكرت:قال!مليكةأبيابنعنجريجابنعنسفيانوروى

خديجة،وعمته،بكرأبووجده،أسماءوأمه،الزبيرأبوه،قواماصواما،للقرآنقارئا،الإسلامفي

وقال!.لعمرولابكرلأبيأحاسبهالممحاسبةبنفسيلهلأحاسبنوالله،عائشةوخالته،صفيةوجدته

سعيدأبو،المرزبانبنسعيدثنا،أسامةأبوثنا،محمدبنحوثرةثنا،الناجيزكرياحدثنا:الطبراني

بيومالترويةقبلعليناخرجبالموسمالزبيرابنخطبةشهدت:قال!الثقفياللهعبدبنمحمدثنا،العبسي

افاقمنجئتمفإنكمبعدأما:قال!ثمعليهوأثنىاللهحمدثم،قطسمعتهاتلبيةبأحسنفلبىمحرموهو

طالبفإناللهعندمايطلبمنكمكانفمن،وفدهيكرمأناللهعلىفحق،وجلعزاللهإلىوفوداشتى

الله،القلوبوالقلوب،النيةوالنية،الفعلالقول!ملاكفإن،بفعلقولكمفصدقوايخيبلااللهعندما

دنياولامال!طلبولاتجارةغيرفيشتىآفاقمنجئتم،الذنوبفيهاتغفرأيامفإنها،هذهأيامكمفيالله

قال!:سفيانبنالحسنوروى.يومئذمنأكثرباكيارأيتفما،الناسولبىلبىثم،هاهناترجونها

كتب:قال!كيسانبنوهبعن،أنسبنمالكحدثنا،المباركبناللهعبدحذثناموسىبنحيانحدثنا

أنفسهم،منويعرفونهابهايعرفونعلاماتالتقوىلأهلفإنبعدأما:بموعظةالزبيربناللهعبدإلي

وذل!،للنعماءوشكر،بالقضاءورضىالبلاءعلىوصبر،الغيظوكظم،الأمانةوأداء،الحديثصدق

أهله.وجاءهإليهحملعندهالحقنفقإن،إليهاحملفيهانفقماكالسوقالأياموإنما،القرانلحكم

أهله.وجاءهإليهحملعندهالباطلنفقوإن

سلمهيعطيالزبيرابنرأيتما:قال!كيسانبنوهبعن،عروةبنهشامحدثنا:معاويةأبووقال!

له:ويقولونالزبيرابنيعيرونكانواالشامأهلالإسناداتوبهذه.غيرهولاسلطانلرهبةولالرغبةقط

شققتهواحدنطاقليكانوإنمابالنطاقينيعيرونكإنهمبنييا:أسماءلهفقالت.النطاقينذاتبنيا

الهجرةيريدانبكروأبوهوخرجلمابالاخرقربتهوأوكيتأحدهما!ي!اللهرسول!سفرةفيفجعلتنصفين

عارها،عنكظاهرشكاةتلكواللهإنها:يقول!بالنطاقينعتروهإذاذلكبعدالزبيرابنفكان.المدينةإلى

أعلم.وتعالىسبحانهوالله

:الأعيانمنبمكةوسبعينثلاثسنةفيالزبيرابنمعقتلوممن

حياةأدرك،أبيهولدأكبروكان،المكيصفوانأبوالجمحيخلفبنأميةبن)2(صفوانبناللهعبد

مطاعاشريفاسيداوكان،التابعينمنخلقعنهوحدث،الصحابةمنوجماعةعمرعنوروى!ي!النبي

)1(

)2(

الحاكمرواهعائشةحديثمنشاهدوله،بكرأبيحديثمن553()3/والحاكم6()1/المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقهحسنمنهوالمرفوع،3(58)2/

-(5181/)البخاريوتاريخ(286)خليفةوتاريخ(7122/)سعدابنطبقاتفي-صفوانبناللهعبد-ترجمة
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خائبا،فردهشيءفيأحديقصدهولم،عنهاستنكفماأسودعبدسبهلو،الأذىيحتملاكريماحليما

سهلها.إلاعقبةولا،بركةفيهاعملأوجبابهاحفرإلابمفازةسمعولا

صفوانابنفجاء،معهالخلوةفأطالالعراقمنالزبيرابنعلىقدمصفرةأبيبنالمهلبإن:وقيل

يكونأنينبغي:فقال،العراقأهلمنالعربسيدهذا:قال؟اليوممنذشغلكالذيهذامن:فقال

قريشسيدهذاقال؟المؤمنينأميرياعنييسألالذيهذاومن:الزبيرلابنالمهلبفقال.المهلب

.()1(جداكريماصفوانابنوكان،صفوانبناللهعبديكونأنينبغي:فقال،بمكة

منجملةفيصفوانابنفكانالناسفتلقاهحاجامكةقدممعاويةإن:بسندهبكاربنالزبيروقال

انتهىفلما؟المؤمنينأميريسايرالذيهذامن:يقولونالشامأهلوجعل،معاويةيسايرفجعل،تلقاه

بينتقسمها،أجزرتكها)2(غنمهذهالمؤمنينأميريا:فقال،الغنممنأبيضالجبلإذا،مكةإلى

.)3(المؤمنينأميرعمابنمنأكرمرأيناما:الشامأهلفقال،شاةألفاهيفإذا،الجند

قدإني:الزبيرابنلهفقال،الحجاجحصرهحينالزبيرابنمعصبرمنجملةمنصفوانابنكان

ديني.عنقاتلتإنماإني:فقال،شئتحيثفاذهببيعتيأقلتك

.مثواهوأكرماللهرحمه.السنةهذهفيالكعبةبأستارمتعلقوهوقتلحتىنفسهصبرثم

الله!رسولحياةفيولد،(المدنيأالعدويالقرشيحارثةبنالأسودبن)4(مطيعبناللهعبد

بالبركة.لهودعاوحنكه

.")5(القيامةيومإلىصبرااليومبعدقرشييقتللا":قالأنه!اللهرسولعن،أبيهعنوروى

موسى.أبيبنومحمد،اللهعبيدبنطلحةبنوعيسى،والشعبي،ومحمدإبراهيمابناهوعنه

وأخبرني،وشجاعةجلداقريشرجال()6(كبارمنمطيعابنأكان:بكاربنالزبيرقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الكمالوتهذيب(028-3927/)الغابةوأسد(215-92252/)دمشقوتاريخ(2333/)والاستيعاب

الذهبوشذرات(306/)والإصابة(45صه08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(15125-127/)

(/1358).

.(452ص08/-61سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

أجزتكها.:طفي

.(54أص0/8-16)الإسلاموتاريخ(9/2902)دمشقتاريخفيالخبر

وأسد(2327/)والاستيعاب(237)خليفةوتاريخ(5414/)سعدابنطبقاتفي-مطيعبناللهعبد-ترجمة

(2371/)والإصابة(946ص08/-61سنة)الإسلاموتاريخ(16/152)الكمالوتهذيب(3262/)الغابة

.(1/803)الذهبوشذرات

.الأسودبنمطيعحديثمن(1782)رقمومسلم(3124/)مسندهفيأحمدأخرجهالحديث

من.:أفيمكانها
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:يقولالذيوهوبمكةالزبيرابنمعقتلثمالحرةيومأأميراأقريشعلىكانأنهمصعبعمي

مرهإلايفرلاوالشيخالحرهيومفررتالذيأنا

)1(بكرهفرةجبرتولا

الله.رحمه

127

جليل.صحابيالغطفانيالأشجعيعوفأبيبنمالكبنعوفهوعنه)2(اللهرضيمالكبنعوف

فتحوشهد،يومئذقومهرايةمعهوكانتالفتحوشهد،قبلهوالأمراءالوليدبنخالدمعمؤتةشهد

.الشام

قبله،ماتوقد،هريرةوأبوالتابعينمنجماعةعنهوروى،أحاديث!ي!اللهرسولعنوروى

.بالشاموسبعينثلاثسنةتوفي:واحد)3(وغيرعبيدوأبوخياطبنوخليفةالواقديوقال

بذلكسميتوإنما،النطاقينذاتلهايقال،الزبيربناللهعبدوالدة)4(الصديقبكرأبيبنتأسماء

وأمها)5(للهجرةثورغارإلىخرجاحينبكروأبيع!يمالنبيسفرةبهفربطتنطاقهاشقتحينالهجرةعام

.لؤيبنعامربنيمنالعزىعبدبنت)6(قبيلةوقيلقيلة

متمحاملوهيالزبيروزوجهاهيوهاجرت،الإسلامأولفيبمكةوهمقديماأسماءأسلمت

.والمنذرعروةذلكبعدللزبيرولدتثم،المدينةمقدمهمأولبقباءفوضعتهاللهعبدبولدها

الصديقبكرأبووأبوهاعائشةوأختهاهيوكانت،موتا)7(والمهاجراتالمهاجرينآخروهيأ

عنهم.اللهرضيصحابيينالزبيروزوجهااللهعبدوابنهاعتيقأبووجدها

سنين.بعشرعائشةأختهامنأكبروهي،وزوجهاابنهامعاليرموكشهدتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.بفرةكرةولأجزين:(4554/)الأثيروابن،بفي

وأسد(3131/)والاستيعاب(926)خليفةوتاريخ(4028/)سعدابنطبقاتفي-مالكبنعوف-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(05اص08/-61سنة)الإسلاموتاريخ(22443/)الكمالوتهذيب(4312/)الغابة

.(1/603)الذهبوشذرات(343/)والإصابة(2487/)

.(405ص08/-61سنة)الإسلاموتاريخ444()22/الكمالتهذيب

والاستيعاب(926)خليفةوتاريخ(8/924)سعدابنطبقاتفي-الصديقبكرأبيبنت-أسماءترجمة

(53-965/النساءتراجم)دمشقوتاريخ(57-255/)الأولياءوحلية(34/)الأشرافوأنساب(4232/)

والإصابة(08/353-61سنة)الإسلاموتاريخ(125-35/123)الكمالوتهذيب(5292/)الغابةوأسد

.(1/853)الذهبوشذرات.(4922/)

المدينة.إلىعامدين:طفي

قتيلة.:والإصابةالإسلاموتاريخالغابةسدأفي

.(353ص85/-61سنة)للذهبيالإسلامتاريخ
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لكفهلبكأوصانيالمؤمنينأميرإنأماهيا:فقالابنهاقتلأنبعدعليهادخلالحجاجإن:وقيل

أحدثكولكن،حاجةمنليوما،الثنيةعلىالمصلوبأمأناإنما،بأملكلست:فقالت؟حاجةمن

المبيروأما،رأيناهفقدالكذابفأما(")1ومبيركذابثقيفمنيخرج":يقول!ي!اللهرسولسمعتأني

المنافقين.مبيرأنا:فقال.إياهإلاأراكفلا

الأرواحوإنمابشيءليسالجسدهذاإن:لهافقالمصلوبوابنهاعليهامعهدخلعمرابنإن:وقيل

منبغيإلىزكريابنيحيىرأسأهديوقدالصبرمنيمنعنيوما:فقالت،واصبرياللهفاتقياللهعند

إسرائيل.بنيبغايا

جمادىاخرفيبأيامبعدهماتتثم،دفنتهثمعليهوصفتوطيبتهوكفنتهوحنطتهغسلتهإنها:وقيل

.2(()الاخرة

الزبير،فطلقها،أمهتوطألامثليإن:ابنهاللهعبدلهقالبلوقيل،طلقهاكبرتلماالزبيرإنثم

طالق،فهيدخلتإن:الزبيرفقال،بينهماليصلحاللهعبدفجاء،والزبيرهياختصمتبل:وقيل

أعلم.فالله،فبانت)3(فدخل

يسقطلمالبصرصحيحةكانتبلوقيل1،عمرهااخرفيوأضرتصالحادهراأسماءعمرتوقد

)4(، ،بعشرةوقيل،أيامبخمسةبعدهماتتثم،ذكرناكماالسنةهذهفيولدهاقتلوادركت.سن

مئةالعمرمنوبلغت،الأشهروهويوممائةبعدهعاشتوقيل،يوماوعشرينبضعوقيل،بعشرينوقيل

مباركةطيبةأحاديثعدةع!يمالنبيعنروتوقد.اللهرحمهاعقللهاينكرولمأسنلهايسقطولمسنة

.(ورحمهاعنهااللهرضي

عناللهعبدبنخالدالملكعبدعزل-وسبعينثلاثسنةيعني-السنةهذهوفي:(هجريماابنقال

بنعمروالكوفةعلىواستخلفبشرإليهافارتحل،الكوفةمعمروانبنبشرأخيهإلىوأضافهاالبصرة

حريث.

.الرومفهزمالصائفةمروانبنمحمدغزاوفيها

،آلافأربعةفيوهو،أرمينيةناحيةمنبالرومالوليدبنعثمانوقعةالسنةهذهفيكانإنهوقيل

يوسفبنالحجاجالسنةهذهفيالحجللناسوأقام.فيهمالقتلوأكثرفهزمهمألفاستينفيوالروم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.مرةمنأكثرالحديثتخريجتقدم

الترجمة.لمصادرموافقوهو،طمنزيادةمعكوفينبينما

.الإسلاموتاريخدمشقتاريخلخبرموافقأثبتوما.فبانتحبلتقدهيفإذا،طالقفهيحبلتإن:أعبارة

الترجمة.مصادرفييوافقهاماأجدولم،طمنزيادةمعكوفينبينما

.(6491/)الطبريتاريخ
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وفي،الواقديقولفي،مروانبنبشروالبصرةالكوفةوعلى،واليمامةواليمنمكةكلىوهوالثقفي

،الحارثبنشريحالكوفةقضاءوعلى،)1(اللهعبدبنخالدالبصرةوعلىبشرالكوفةعلى:غيرهقول

بناللهلعبدنائباكانالذييعني،وشاحبنبكيرخراسانإمرةوعلى.هبيرةبنهشامالبصرةقضاءوعلى

أعلم.والله،خازم

الزبير:ابنمعذكرهتقدممنغيرالأعيانمنفيهاتوفيوممنأ

.والغزوالعبادةكثيروكان،اليرموكوشهدصحبةله،)2(الأنصاريجثمبنسعدبناللهعبد

بالمدينة.توفيوروايةصحبةلهمحمدأبو،)3(الأسلميحدردأبيبناللهعبد

.والزهادةالعبادةفيالاجتهادشديدكان،)4(البصريغسانبنمسمعبنمالك

بالمدينة.توفي،وروايةصحبةله،)5(الأنصاريالضحاكبنثابت

.الشجرةتحتالبيعةأهلمنوهو،الأشمالي)6(زيدأبولهيقال

تحت!ي!اللهرسولبايعأنهأخبرهالضحاكبنثابتأنقلابةأبوأخبرني:كثيرأبيبنيحيىقال

.")7(كقتلهفهوبكفرمؤمناقذفمن":قال!ي!اللهرسولوأنالشجرة

وصحبة.روايةولها،بالحبشةأمهاولدتها،!ي!النبيربيبة،)8(المخزوميسلمةأبيبنتزينب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.الطبريلروايةموافقوهو،طمنساقطهناإلى...الواقديقولفي:قولهمن

وأسد(2374/)والاستيعاب(83)خليفةوتاريخ(751/)سعدابنطبقاتفي-سعدبناللهعبد-ترجمة

والوافي(448ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(22-1521/)الكمالوتهذيب(3154/)الغابة

.(2613/)والإصابة(17/491)بالوفيات

(2/288)والاستيعاب(85)خليفةوتاريخ(4/903)سعدابنطبقاتفي-حدردأبيبناللهعبد-ترجمة

مات:وفيها(2/892)والإصابة(432ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(3/901)الغابةوأسد

سنة.وثمانونإحدىوله،وسبعينإحدىسنة

/08-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(3485/)والإصابة(258)خليفةتاريخفي-مسمعبنمالك-ترجمة

.(522-52اص

.(4361/)الكمالوتهذيب(1225/)الغابةوأسد(1791/)الاستيعابفي-الضحاكبنثابت-ترجمة

.(37هص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

.الصوابوهو،الأشهلي:الإسلامتاريخفي

عنه.اللهرضيالضحاكبنثابتحديثمن(4706)رقمصحيحهفيالبخاريرواهالحديث

(5468/)الغابةوأسد(4931/)والاستيعاب(8461/)سعدابنطبقاتفي-سلمةأبيبنزينب-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(604-4.صه08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(35185/)الكمالوتهذيب

.(4/317)والإصابة(21/124)التهذيبوتهذيب(51/16)بالوفياتوالوافي(3002-102/)
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بنالحارثبنيعلىالغاراتيشنتوبةكان،ليلىمجنونلهيقالالذيوهو،)1(الصمةبنتوبة

الرائقة،القويةالكثيرةالأشعارفيهاوقال،وعشقامحبةبهاوهامبهاوتهتكفهواها)2(ليلىفرأى،كعب

وبينبينككانهل:مرةلهقيلوقد،والحكمالمعانيمنفيهامالكثرةفيهايلحقولمإليهايسبقلمالتي

دخلتوقد.محرمعلىسراويليحللتقطكنتإن!صمحمدشفاعةمنبرئت:فقال؟قطريبةليلى

كله؟العشقهذاعشقكحتىتوبةمنكرأىماذا:لهافقالظلامةتشكومروانبنالملكعبدعلىليلى

وتقولوتعفتعشقالعربوإنما،خناولاريبةقطوبينهبينييكنلمالمؤمنينأميرياوالله:فقالت

توبةتوفي.وأجازهاظلامتهافأزال.الدناءاتمنلأنفسهاوالصيانةالعفةمعوتحبتهوىفيمنالأشعار

.()3(أعلموالله،ماتتحتىفبكتقبرهإلىجاءتليلىإنوقيلالسنةهذهفي

وسبميرأربحسنةخلت5ث!

الثقفي،يوسفبنالحجاجإلىوأضافهاالمدينةإمارةعنعمروبنطارقالملكعبدعزلفيها

فيوبنى،أشهر)5(ثلاثةبهافأقامصفرفي(المدينةإلىعادأثممعتمراخرجثمشهرا)4(بهافأقامفقدمها

جابراشتمالمدةوهذهالسنةهذهفيالحجاجإنويقال،اليومإليهينسبالذيوهو،مسجداسلمةبني

.وأخزاه)6(اللهقبحه،غليظاخطاباوخاطبهما،عفانبنعثماننصرالالموقزعهماسعدبنوسهل

.)7(أعلموالله،اليمنعلىأظنهالخولانيإدريسأباواستقضى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(1/1452)والأغاني(356)والشعراءوالشعر(343)للمرزبانيالشعراءمعجمفي-الصمةبنثوبة-ترجمة

بالوفيا!والوافي،الحميربنتوبةاسمه:وفيه(373ص08/-61سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ

(15/436).

بنكعببنعقيلبنعبادةبنالأخيلوهو،معاويةبنكعببنشدادبنالرحالبناللهعبدبنتليلىوهي

بنيفيوزوجهاإياهايزوجهأنفأبىأبيهاإلىفخطبهابهاويتعشقيهواهاتوبةكان،صعصعةبنعامربنربيعة

وأخبارها.ترجمتهامصادروثمة(951-517ص08/-61سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوترجمتها.الأدلع

.ب،أمنساقطةالتراجمسائر

.والطبريب،أعنهناوما،أشهرا:طفي

.والطبريب،طعنهناوما،أشهرثمانية:أفي

!لمج!.اللهرسولصاحبمالكبنبأنسفعلوكذلك،أعناقهمفيختمالحجاجأن(6591/)الطبرانيروى

يليقلافاحشاكلاماأطلقالحجاجأنوفيها،الواقديعننقلاالمدينةفيالحجاجخطبةتذكرهنابزيادةأانفردت

أثبتها؟لمالمصادرفيأثرانحوهاأوالخطبةلهذهأجدلمولما..خبيثةأهليابوناداهموأهلهاوساكنهابالمدينة

منأنهظنيوغالب-الكلامهذانقللأنهللمؤلفوانتقاد،الكلامهذاأطلقلأنهالحجاجلعن:أهامث!فيثم

الفقيرالعبد.!ي!هالمرسلينسيدلأعداءهـارغاماالمبينالدينعلىغيرةحرره:الهامث!اخروفي-النساخزيادات

بالفضل.ربهعاملهحسينيحسينالسيدالعالمينربإلى
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بنيانهاعلىوأعادهابناهالزبيرابنكانالذيالكعبةبنيانالحجاجنقضوفيها:جرير)1(ابنقال

منالحجرأخرجحتىالشاميالحائطهدمإنمابل،جميعهالكعبةبنيانينقضلمالحجاج:قلت،الأول

بقيولهذا،بحالهاالثلاثةالحيطانوبقيت،الأحجارمنفضلماالكعبةجوففيوأدخلسدهثمالبيت

الغربيسدولكن،هذايومناإلىالمشاهدهوكمابالأرضملصقانوهماوالغربيالشرقي)2(البابان

الجاهلية.فيكانكمامرتفعاجعلهحتىالشرقيأسفلوردمبالكلية

خالتهبهأخبرتهكانتالذيالنبويالعلممنالزبيرابنبلغكانماالملكوعبدالحجاجيبلغولم

لنقضتبجاهلية-روايةوفي-بكفرعهدهمحديثقومكأنلولا":قالأنه،!صاللهرسولعنعائشة

قومكفإن،بالأرضولألصقتهما،غربياوباباشرقيابابالهاوجعلت،الحجرفيهاوأدخلتالكعبة

شاؤوامنليدخلوابابهاورفعواإبراهيمقواعدعلىيتمموهاولمالحجرفيهايدخلوافلمالنفقةبهمقصرت

ذلكبعدالحديثهذاالملكعبدبلغولما،كذلكبناهاالزبيرابنتمكنفلما.")3(شاؤوامنويمنعوا

ذلك.منتولاهوماتركناهلووددنا:قال

نأمروانبنبشرلأخيهالملكعبدأمرعنالأزارقةحربصفرةأبيبنالمهلبوليالسنةهذهوفي

عينهحيثنفسهفيالمهلبعلىبشرووجد،والكوفةالبصرةمنجيوشفيالخوارجإلىالمهلبيجهز

الأمرمنلهكانوما،الغزوةهذهفيالناسعلىتأميرهفيطاعتهمنبدايجدفلم.كتابهفيالملكعبد

رأيالهيقبللاوأن،دونهبالأمريستبدأنمخنفبن)4(الرحمنعبدالكوفيينأميرأوصىأنهغير،شيء

()يلبثفلم،برامهرمزنزلحتىمنازلهمعلىمعهالأرباعوأمراءالبصرةبأهلالمهلبفسار،مشورةولا

الله،عبدبنخالدعليهاواستخلفبالبصرةماتوأنه،مروانبنبشرنعيجاءحتىعشراإلاعليها

إلىاللهعبدبنخالدوكتب،يردهممنآثارهمفيفبعثواالبصرةإلىورجعواالجيشبعضفارفض

بنعمرويستأذنونفعدلوا،الملكعبدبسطوةويتوعدهم،أميرهمإلىيرجعوالمإنيتوعدهمالفارين

إذنلكموليس،مخالفينعاصينوأقبلتمأميركمتركتمإنكم:إليهمفكتبالكوفةإلىالمصيرفيحريث

يزالوافلم،البلادبعضإلىسارواثمفركبوهاأرحالهمإلىأقبلواذلكجاءهمفلما،أمانولاإمامولا

قريبا.بيانهسيأتيكمامروانبنبشرمكانالعراقعلى(والياأالحجاجقدمحتىبهامختفين

."لعانولابطعانالمؤمنليس":ء!ي!بقولهعملاأيضاالتعليقةهذهأثبتولم

.الفضلاءالعلماءأخلا!تىوكذلك،أحدلعنعلىاللهرحمهالمؤلفيدرجولم

.(6591/)الطبريتاريخ(1)

تحريف.؟البنيان:طفي(2)

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن()1333رقمومسلم(1586-)1584رقمالبخاريانظر)3(

.366()4/الأثيروابن،(691)6/والطبريممنأثبتناهوما،"مخنفبناللهعبد":طفي()4

يقم.:طفي)5(
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بناللهعبدبنأميةوولاهاخراسانإمرةعنالتميميوشاحبنبكيرالملكعبدعزلالسنةهذهوفي

فلما،خازمبناللهعبدبعدبخراسانتتفاقمالفتنةكادتقدفإنهالناسعليهليجتمعالقرشيأسيدبنخالد

يوليهأنمنهوطلبفأبىشرطتهعلىيكونأنوشاحبنبكيرعلىعرضخراساناللهعبدبنأميةقدم

بنالحجاجفيهابالناسوحج:جريرابنقال.عندهمقيمافتركههنالكيخلعهأنمنهفخوفوهطخارستان

فياعتمرالملكعبدإنقيلوقد:(جرير)1ابنقال.واليمامةواليمنومكةالمدينةإمرةعلىوهويوسف

ذلك.صحةنعلمولاالسنةهذه

الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

وكانعليمعوصفين1،بعدهاوماأحداشهدجليلصحابي،)2(الأنصاريرافعبنخدليجبنرافع

وأحاديثه()4(حديثاوسبعينثمانيةوأسند،سنةوثمانينستابنوهوتوفي،)3(والفلاحةالمزارعيتعانا

فيهيتركأنوبينمنهينزعهأنبين!ي!اللهرسولفخيرهترقوتهفيسهمأحديومأصابهوقد.جيدة

عنه.اللهرضيمنهفماتالسنةهذهفيعليهوانتقض،هذهفاختار،)5(القيامةيوملهويشهدالقطبة)5(

فقهاءمنجليلصحابي،الخزرجيالأنصاريسنانبنمالكبنسعدهو،)6(الخدريسعيدأبو

،غزوةعشرةثنتي!ي!اللهرسولمعوشهد،الخندقمشاهدهأولكانثم،أحديوماستصغرالصحابة

منوجماعةالتابعينمنخلقعنهوحدث،الصحابةمنجماعةوعن،كثيرةأحاديثعنهوروى

وعلمائهم.وفضلائهمالصحابةنجباءمنكان،الصحابة

أعلم.فالله،سنينبعشرقبلهاوقيلوسبعينأربعسنةمات:وغيرهالواقديقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(6102/)الطبريتاريخ

وتهذيب(2151/)الغابةوأسد.(1594/)والاستيعاب(271)خليفةتاريخفي-خديجبنرافع-ترجمة

والإصابة(3181/)النبلاءأعلاموسير(04.ص61/8-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(22-924/)الكمال

.(1/231)الذهبوشذرات(1/594)

الإسلامتاريخوفي،والمساقاةبالمزارعةعالما،صحراوياوكان:()3/182النبلاءأعلامسيرفي

ويفلحها.المزارعيتعانىوكان:(04.ص)

.أمنساقطمعكوفينبينما

أحمدالإماممسندفيوالحديث.السهمنصل:والقطبة،أحمدمسندمنوالتصحيح.القطنة:بفي

حسن.حديثوهو(4242)رقم(4282/))للطبرانيالكبيروالمعجم(6378/)

(373-0/2993)دمشقوتاريخ(2206/)والاستيعاب(71)خليفةتاريخفي-الخدريسعيدأبي-ترجمة

(55-61/81554-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(49203-.0/1)الكمالوتهذيب(2928/)الغابةوأسد

الزاهرةوالنجوم(3/94748-أ)التهذيبوتهذيب2/35()والإصابة()3/168النبلاءأعلاموسير

.(6011/)عساكرابنوتهذيب(1131/)الذهبوشذرات.(1291/)
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عن،أسلمبنزيدعن،سعيدبنهشامثنا،نزاربنخالدثنا،داودبنالمقدامحدثنا:)1(الطبرانيقالا

"النبيون":فقال؟بلاءأشدالناسأياللهرسولياقلت:قال.الخدريسعيدأبيعن،يساربنعطاء

إلا-روايةوفي-السترةإلايجدماحتىبالفقرليبتلىأحدهمكانإن،الصالحونثم":قال؟أيثم:قلت

."بالرخاءمنهفرحاأشدبالبلاءأحدهموكان،القملينبذحتىبالقملليبتلىأحدهموإن،نحوهاأوالعباءة

سعيدأبيعن،المقبريسعيدعن،عجلانابنعن،سعدبنالليثثنا:سعيدبنقتيبةوقال

وهوالمنبرعلىفوافقه،شيئالهميسألمج!ي!اللهرسولإلىفخرجالحاجةإليهشكواأهلهأن:الخدري

الله،يغنهيستغنومن،اللهيعفهيستعفمنفإنهالمسألةعنتستغنواأنلكمآنقدالناسأيها":يقول

لأعطينكمتسألونيأنإلاأبيتمولئن،الصبرمنلهأوسعرزقمنعبدااللهرزقمابيدهمحمدنفسوالذي

.()3(نحوهسعيدأبيعنيساربنعطاءعنالطبرانيرواهوقد.")2(وجدتما

المدني.ثم،المكيالرحمنعبدأبو،العدويالقرشيالخطاببنعمر)4(بناللهعبد

سنين.عشروعمرهاللهعبدوهاجرالحلميبلغولمأبيهمعقديماأسلم

ومافشهدهاسنةعشرةخمسابنوهوأجازهالخندقيومكانفلما،(أحد)يوماستصغروقد

.مظعونبنعثمانأختمظعونبنتزينبأمهما،المؤمنينأم،عمربنتأحفصةشقيقوهو،بعدها

بالصفرةيخضبجسيمامنكبيهإلىتضربجمةلهادمالرجالمنربعة(عمربناللهعبدأوكان

شاربه.ويحفي

ذلك،فأبىالقضاءعلىعثمانأرادهوقد،عينيهأصولفيالماءويدخلصلاةلكليتوضأوكان

واختط،مصرفتحوشهد،الفرسوقائعمنبينهماوماوجلولاءوالقادسيةاليرموكوشهد،أبوهوكذلك

.دارابها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيح.حديثوهو(4204)رقمماجهابنورواه(4309)رقم(01/02)الأوسطالمعجم

ورواه.الخدريسعيدأبيعنالمقبريسعيدطريقمن037()1/الحليةفينعيموأبو)9933(،حبانابنرواه

طريقمن3()3/وأحمد)2161(،الطيالسيورواه.سعيدأبيعنيساربنعطاءطريقمن47(و12)3/أحمد

صحيح.حديثوهو.سعيدأبيعننضرةأبي

.طمنزيادةمعكوفينبينما

،52/)البخاريوتاريخ(99و22)خليفةوطبقات(2373/)سعدابنطبقاتفي-عمربناللهعبد-ترجمة

(1171/)بغدادوتاريخ(2134/)والاستيعاب(1292/)الأولياءوحلية(1924/)والتاريخوالمعرفة(3

الكمالوتهذيب3(3/28-ا)الأعيانووفيات(3/227)الغابةوأسد(31/97-402)دمشقوتاريخ

-)3/302النبلاءأعلاموسير(467-453ص08/-61سنةوفيات)الإسلاموتاريخ(15332-341/)

والإصابة(آ94/)الأصولوجامع(184-183)الهميانونكت(3-364آ172/)بالوفياتوالوافي923(

.(1/031)الذهبوشذرات(1/291)الزاهرةوالنجوم(32833-.5/)التهذيبوتهذيب35(2347-0/)

.المغازيفي(5593)البخاريصحيح
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وعشرينثنتين!يالهالنبيماتيومعمرهوكانمراراالمدائنوورد،فارسغزووشهدالبصرةوقدم

لزمفربما،منهذلكعرفواقدعبيدهوكأن،وجلعزاللهإلىبهتقربمالهمنشيءأعجبهإذاوكان،سنة

خدعنامن:فيقول!،يخدعونكإنهم:لهفيقال!،أعتقهالحال!تلكعلىعمرابنرآهفإذاالمسجدأحدهم

.له)1(انخدعنالله

البرننالوالنماله:يقول!تعالىاللهإن:وقال!،نافعلمولاهوزوجهافأعتقهاكثيرايحبهاجاريةلهوكان

.)2((29:عمرانآلأمهومماتحبونتنفقواحتى

.)3(الصدقةإبلفيأدخلهنافعيا:فقال!ركبهلمافأعجبهبمال!اشتراهنجيبلهوكان

ذلك؟منخيرهوما:فقال!؟ببيعهتنتظرما:لهفقيل،دينارالافعشرةنافعفيجعفرابنوأعطاه

الله.لوجهحرهو

أعيششيئاليفهب،أعتقتنيقدمولايياأ:الغلامفقال!وأعتقهألفابأربعينغلامامرةواشترى

ألفا.أربعينفأعطاه.به

:فقالوا؟الصلاةهذهصليتملمن:فقال!يصلونخلفهفقاموا،يصليفقامعبيدخمسةمرةواشترى

فأعتقهم.،لهصليتملمنأحرارأنتم:فقال!!لله

ألفا،بثلاثينالواحدالمجلسفىتصدقوربما،رقبةألفأعتقحتىماتما()4(أنهوالمقصود

يتيم.يديهوعلىإلالحمافيهيذوقلاوالشهرالكثيرةالأيامعليهتمضيوكانت

.شيءمنهاوعندهالحول!عليهحال!فما،ليزيديبايعأنأرادلماألفبمئةمعاويةإليهوبدث

.أردهفلااللهرزقنيوما،شيئاأحداأسأل!لاإني:يقول!وكان

بمناسكالناسأعلموكان،مالهزكاةإليهوأدى،خلفهصلىإلاأميريأتيلاالفتنةمدةفيوكان

عمرابنوكانشجرةتحتنزل!!النبيإنحتى،فيهاويصلي!اللهرسول!اثاريتتبعكان،الحج

.الماء)5(أصلهافيويصبيتعاهدها

فيوهوماتإنهوقيل،الليلأكثريقوموكان،الليلةتلكأحياجماعةفيالعشاءفاتتهإذاوكان

.البلادسائرمنالناسيفتيسنةستينومكث،بقيمنخيرماتيوموكان،أبيهمثلالفضل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(133-31132/)دمشقتاريخ

.2(17)3/النبلاءأعلاموسير2(1/59)الأولياءوحلية(31137/)دمشقتاريخ

.(31133/)دمشقتاريخ

.(31125/)دمشقتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

.(31112/)دمشقتاريخ
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وابن،وسعد،وعثمان،عمروعن،الصديقعنوروى،كثيرةأحاديثع!ي!النبيعنروى

وغيرهم.وعائشة،وحفصة،مسعود

كانإنوعمر،اللهوعبيد،اللهوعبد،وسالم،وزيد،وبلال،حمزةبنوهمنهمخلق:وعنه

..)1(
وطاوسالمسيببنوسعيدجبيربنوسعيدوالحسنسيرينبنوأنس،أبيهمولىواسلم،محموطا

نافع.ومولاهوالزهريسيرينوابنومجاهدوعكرمةوعطاءوعروة

."الليليقومكانلوصالحرجلاللهعبدإن":قال!واللهرسولأنحفصةعن)2(الصحيحفيثبت

الليل.يقومبعدفكان

عمر.ابنالدنياعنلنفسهقريششبابأملكمنإن:مسعودابنوقال

الدنيامنأحدأصابوما،عمرابنإلا،بهاومالبهمالتإلاالدنياأدركأحدمناما:جابووقال

كريما.عليهكانوإناللهعنددرجاتهمنمنهانتقصإلاشيئا

منه.عملهبمثلاللهألقىأنأحبأحدالدنيامنوماماتيومعمرابنمات:المسيببنسعيدوقال

أمرهمنشيءعليهيخففلم،سنةستينع!ي!اللهرسولبعدأقامفإنهبرأيهيعدللا:الزهريوقال

.)3(عنهماللهرضيأصحابهأمرمنولا

منالناسوفودعليهتقدم،سنةستينالإسلامفيوأفتىسنةوثمانينستاعمرابنبلغ:مالكوقال

:واخرونبكاربنالزبيروقال،وسبعينأربعسنةعمرابنتوفي:وجماعةالواقديقال،الأرضأقطار

أعلم.والله،أثبتوالأول:الزبيرقال.وسبعينثلاثسنةتوفي

الناسإلىمحبوبإنك:عليلهفقالعمرابنأتاهعليواستخلفعثمانقتللما:سعد)4(ابنوقال

غيريوليتماإلاوالرحماللهلرسولوصحبتيوقرابتياللهأذكرك:فقال،وليتكهافقدالشامإلىفسر

منه.هاربامكةإلىليلتهمنسارثمفكلمتهأختهبحفصةفاستعان،عليهفأبىوأعفيتني

:قالالعراقبأهلأصنعفكيفقال،فيبايعوكالشامإلىتخرجألاعمرلابنقالمروانإن:وقيل

منهمقتلوقد،بايعونيكلهمالناسوأنالأرضملكليأنيسرنيماواللهفقال،الشامبأهلتقاتلهم

مريضوهوالحجاجعليهدخلإنه:وقيل،نعموآخرلايقولورجلأتتنيأنهاأحبوما،واحدرجل

وثمانونأربعوعمرهالسنةآخرفيالحجمنالناسمنصرفبعدبمكةتوفي.يجبهفلمفكلمهعينيهفغمض

.(5/1334)الكمالتهذيب(1)

الصحابة.فضائلفي(2478)رقممسلموصحيح،الفضائلفي(0374)رقمالبخاريصحيح)2(

.(31102/)دمشقتاريخ)3(

.(3502/)النبلاءأعلامسيرفيأيضاوالخبر.(4916/)الكبرىالطبقات()4
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عبيدةوأبوبكرأبوالولدمنلهوكان،بمكةالصحابةمنماتمنآخروهو،بالمحصبودفن،سنة

وسالمالرحمنوعبد،المختارأختعبيدأبيبنتصفيةأمهم.وسودةوحفصةوعمرواللهوعبدوواقد

.(حديثا)1وثلاثينوستمئةألفينوأسند،ولدلأموعائشةوزيد،ولدأموأمهموحمزةاللهوعبيد

عاصمأبو،الجندعيثمالليثي،ليثبنجندعبنعامربنسعدبنقتادةبنعمير)2(بنعبيد

أهلها.قاص)3(المكي

أيضا.وراه:غيرهوقال.!ي!النبيحياةفيولد:)4(الحجاجبنمسلمقال

عمرأو(بناللهوعبدعمروابنعباسوابنهريرةوأبيوعليعمروعن،صحبةوله،أبيهعنوروى

واحد.وغيرزرعةوأبومعينابنووثقه،وغيرهمالتابعينمنجماعةوعنه،وغيرهمسلمةوأم

يبلحتىيبكيوكان،بليغاوكان،تذكيرهيعجبهوكانويبكيحلقتهفييجلسعمرابنوكان

بدموعه.الحصى

بهاستقبلاللهفيأحداآخىإذاعميربنعبيدكان:قالجريربنغيلانعن،ميمونبنمهديقال

سبقتوقد،بالإيمانعليناشهيدامحمداواجعل،نبيكبهجاءبماسعداءاجعلنااللهم:فقال.القبلة

سائلينولا،بحقلناليسماقائلينولا،قلوبناقاسيةولا،الأمدعلينامتطاولغيرالحسنىمنكلنا

علم.بهلناليسما

عنه.اللهرضيعمرابنقبلماتعميربنعبيدأن:جريجابنعن،)5(البخاريوحكى

.)6(-
ع!ي!.النبيوفاةعندالبلوغدونوكان،ع!ي!النبيرأىصحابي،السوائياللهعبدبنوهب،جحيمهبو

منهم،التابعينمنجماعةوعنه،عازببنوالبراءعليوعن،أحاديثعدةعنهروىلكن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.طمنساقطهناإلى...سعدابنوقال:قولهمن

(223/)والتاريخوالمعرفة(5554/)البخاريوتاريخ(5463/)سعدابنطبقاتفي-عميربنعبيد-ترجمة

(225-91227/)الكمالوتهذيب(3353/)الغابةوأسد(2441/)والاستيعاب(3266/)الأولياءوحلية

.(378/)والإصابة(4561/)النبلاءأعلاموسير(48.ص08/-61سنةوفيات)الإسلاموتاريخ

.الإسلاموتاريخالغابةوأسدمعنأثبتوما،تحريف؟أهلهاقاضي:طفي

.(48أص08/-61سنةحوادث)الإسلامتاريخ

.(9471الترجمة)5/الكبيرتاريخه

والمعرفة(8621/)البخاريوتاريخ(273)خليفةوتاريخ(663/)سعدابنطبقاتفي-جحيفةأبي-ترجمة

الكمالوتهذيب(1991/)بغدادوتاريخ(5157/)الغابةوأسد(436/)والاستيعاب(1912/)والتاريخ

التهذيبوتهذيب(2202/)النبلاءأعلاموسير(954ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(33184/)

.(1/131)الذهبوشذرات(3642/)والإصابة(11/164)

التهذيب.تقريب.المهملةالسينبضم:والسوائي
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السبيعي.إسحاقوأبووالشعبيكهيلبنوسلمة،والحكم،خالدأبيبنإسماعيل

أعلم.فالله،وتسعينأربعسنةفيوقيل،السنةهذهفيوتوفيدارابهاوابتنىالكوفةنزلقدوكان

.ا)1(منبرهتحتجحيفةأبويقومخطبإذاعليوكان،عليشرطةصاحبوكانا

فرسانمنوكان،الشجرةتحتبايعمنأحدوهو،الأنصاريسنانبنعمروبن)2(الأكوعبنسلمة

.وبعده!ي!النبيحياةفيمعروفةمشاهدوله،بالمدينةيفتيكان،علمائهمومنالصحابة

سنة.السبعينجاوزوقدبالمدينةتوفي

أنس.بنمالكالإمامجدوهو،المدني،الأصبحي،عامر)3(أبيبنمالك

عالما.فاضلاوكانوغيرهمالصحابةمنجماعةعنروى

بالمدينة.توفي

القرانقرأ،حبيببناللهعبدواسمه،مدافعةبلاالكوفةأهلمقرئ،)4(السلميالرحمنعبدأبو

بالكوفةالقرانالناسوأقرأ،وغيرهمالصحابةمنجماعةمنوسمع،مسعودوابنعفانبنعثمانعلى

بالكوفة.توفي،غيرهوخلقالنجودأبيبنعاصمعليهقرأ،الحجاجإمرةإلىعثمانخلافةمن

علىووفد،!ي!النبيحياةفيولد،الكوفياللهعبدبنمغيرةاسمه،)5(الأسديمعرضأبو

الشعر،كثيرالوجهأحمروكان،بالأقطشي)6(ويعرف،جيدشعروله،وامتدحهمروانبنالملكعبد

سنة.الثمانينقاربوقد،السنةهذهفيبالكوفةتوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.الإسلامتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

(496/)البخاريوتاريخ(271)خليفةوتاريخ(4355/)سعدابنطبقاتفي-الاكوعبنسلمة-ترجمة

(11351/)الكمالوتهذيب(2/333)الغابةوأسد(2/87)والاستيعاب(1/336)والتاريخوالمعرفة

التهذيبوتهذيب33(3/326-أ)النبلاءأعلاموسير(412ص61-85/سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

.(1/131)الذهبوشذرات(51/132)بالوفياتوالوافي(266/)والإصابة(1أ-45552/)

(503)7/البخاريوتاريخ(254)خليفةوطبقات63-64()5/سعدابنطبماتفي-عامرأبيبنمالك-ترجمة

.(01/91)التهذيبوتهذيب(52أص6/8-.1سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(18/36)الكمالوتهذيب

البخاريوتاريخ(273)خليفةوتاريخ(6172/)سعدابنطبقاتفي-السلميالرحمنعبدأبي-ترجمة

الكمالوتهذيب،أخرىومواضع(1/921)والتاريخوالمعرفة(9/435)بغدادوتاريخ(5/72)

(4/267)النبلاءأعلاموسير(ههط556ص61-.8/سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(14/80441-.)

.(-184أ583/)التهذيبوتهذيب.(178)الهميانونكت(61/121)بالوفياتوالوافي

الإسلاموتاريخ(693)للمرزبانيالشعراءومعجم(2463/)والشعراءالشعرفي-الأسديمعرضأبي-ترجمة

.(561-56.ص08/-61سنةحوادث)

أقشر.الوجهأحمركانلأنهذلكلهوقيل،بالأقيشرويعرف:الإسلامتاريخفي
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داروله،الملكعبدلأخيهالعراقينإمرةولي،مروانبنالملكعبدأخوالأموي،()1مروانبنبشر

.حجيراعند)3(مروانديرينسبوإليه،جواداسمحاوكان،)2(الكتانعقبةعندبدمشق

إنما:ويقولالأبوابدونهيغلقلاوكان،راهطمرجيومالكلابيحصينبنخالدقتلالذيوهو

والأخطل،الفرزدقامتدحهوقد،بألوفالشعرعلىيجيزوكان،الوجهطليقوكان،النساءيحتجب

الأخطل:ببيتالاستيلاءبأنهالعرشعلىالاستواءعلىتستدلوالجهمية

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

سببوكان،نصرانياالأخطلكانوقد،كثيرةوجوهمنباطلاستدلالهذافإن،دليلفيهوليس

خالطتحتىأحسفما،فجزعالمفصلمنيقطعهالهفقيل)4(يمينهفيالقرحةوقعتأنهبشرموت

.ماتثمالجوفخالطتوقدأصبحثم،الكتف

الأعرابلبعضالباديةفيالغنمأرعىعبداكنتأنيلوددتوالله:ويقوليبكيجعلاحتضرولما

عندجعلهمالذيدلهالحمد:فقال،-المسيببنلسعيدأو-حازملأبيقولهفذكر،وليتماألولم

.عبرافيهملنرىإنا،إليهمنفريجعلناولمإلينايفرونالموت

حوله.والأطباء،الدارصحنإلىعنهنزلثمسريرهعلىيتململهوفإذاعليهدخلت:الحسنوقال

الشعراءوأمرعليهحزنموتهالملكعبدبلغولما،بهاماتأميرأولوهوالسنةهذهفيبالبصرةمات

.)5(أعلموتعالىسبحانهوالله،يرثوهأن

وسبمير)6(خملىسنةخلت5ث!

صائفة-الحمارمروانوالدوهومروانبنالملكعبدأخو-مروانبنمحمدغزاالسنةهذهوفي

مرعش.عندمنخرجواحينالروم

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

وتاريخ(268)خليفةوتاريخ(031)الطوالوالأخبار(354)قتيبةلابنالمعارففي-مروانبنبشر-ترجمة

-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(266-0/1253)عساكرلابندمشقوتاريخبعدهاوما(5953/)الطبري

(1191/)الزاهرةوالنجوم(01/152)بالوفياتوالوافي(4/541)النبلاءأعلاموسير(372-37.ص08/

.(256-3125/)دمشقتاريخوتهذيب(1/83)الذهبوشذرات

فيوجاء.بالوفياتوالوافي،والسير،الذهبيلشيخهالإسلامتاريخفيمايعضدههناوما"،اللبابعقبة":طفي

أعلم.فالئه"الصوفعقبة":دمشقتاريخ

تعالى.اللهشاءإنالأصوبوهو"بشردير":دمشقتاريخوفي،النسخفيهكذا

.الإسلاملتاريخموافقأثبتما،عينه:طفي

.ب،أمنساقطةالسابقةالخمسالتراجم

وأعن.يسراللهم،الرحيمالرحمناللهبسم:الزيادةهذهبفي
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عنهاوعزل،عمهوهو،العاصأبيبنالحكمبنليحيىالمدينةنيابةالملكعبدولىوفيهاا

.الحجا!

الأقاليممنذلكيتبعوماوالكوفةوالبصرةالعراقنيابةيوسفبنالحجاجالملكعبدولىوفيها

الحجاجغيرالعراقأهلعنهيسدلاأنهالملكعبدفرأى،مروانبنبشرأخيهموتبعدوذلك،)1(الكبار

العراقإلىالمدينةمنفسار،العراقبولايةبالمدينةوهوإليهفكتب،وشهامته،وقسوتهوقهرهالسطوته

فاغتسلالكوفةقريبفنزل،النجائبعلىأهلهامنغفلةحينعلىالكوفةفدخل،راكباعشراثنيفي

يوموذلك،الإمارةدارفنزلسارثم،كتفيهبينالعمامةعذبةوألقىسيفهوتقلدثيابهولبسواختضب

عليهوجلسالمنبرفصعد،يعلمونلاوهمعليهمفخرج،الجمعةلصلاةالأولالمؤذنأذنوقدالجمعة

كانواوقد،بهاليحذفوهالحصباءوتناولواالركبعلىوجثوابأبصارهمإليهشخصواوقد،طويلاوسكت

:قالأنبهتكلمماأولفكان،كلامهيسمعواأنوأحبواأبهتهمسكتفلما،قبلهعاملاحصبوا

آتيأنقبلليهمنيأمركمكانإنوالله،الأخلاقومساوئ،والنفاقالشقاقأهليا،العراقأهليا

فاتخذت،بهأؤدبكمالذيسوطيالبارحةمنيسقطولقد،بييبتليكمأناللهأدعوكنتولقد،إليكم

ثم،بعبدكموحركم،بكبيركمصغيركملآخذناوالله:قالثم،-سيفهإلى-وأشارمكانههذا

.،)2(العجينةوالخباز،الحديدةالحدادرصعلأرصعنكم

أيديهم.منيتساقطالحصىجعلكلامهسمعوافلما

المسجدفأتى،السنةهذهمنرمضانشهرفيوذلكأهلهامنغفلةحينعلىالكوفةدخلإنه:وقيل

:قالثم،بطرفهامتلثمحمراءبعمامةمعتجروهوالمنبروصعد

وجههعنوكشفقامالناساجتمعإذاحتىبهفهقواالخوارجمنوأصحابهالناسفظنه!بالناسعلي

:وقالاللثام

)3(تعرفونيالعمامةأضعمتىالثناياوطلأعجلاابنأنا

لأرىوإني،بفتله)5(وأحزمه،بنعلهوأحذوه،بحملهء)4(الشيلأحملإنيواللهأما:قالثم

.(6202/)الطبريتاريخفيالأخبارهذهوجملة،بمنساقطبينهماما(1)

ولأصفن.بكمولأفعلن،ذيلهاالمرأةجرفيكملأجرنهوالله:أفيالعبارةمكان)2(

الظلمة.يجلولأنهالصبحهو:جلاابنوقوله.الرياحيوثيلبنلسحيمالبيت)3(

لابنالفريدالعقد.ونتأالجبالمنصغرما:أيضاوالثنايا،المجربوالشديدبالأمورالعارف:الثناياطلاع

.أخرىأبياتازادوقد(4018/)ربهعبد

الشر.(4/375)الأثيروابن(6302/)الطبريفي()4

بمثله.وأجزيه:الأثيروابنالطبريفي()5
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واللحى.العمائمبينتترقرقالدماءإلىلأنظرإني،(قطافها)1وحانأينعتقدرؤوسا

فشمريساقهاعنشمرتقد

:أنشد)2(ثم

زيمفاشتديالشدأوانهذا

غنمولاإبلبراعيلست

:قالثم

حطم)3(بسواقالليللفهاقد

وضم)4(ظهرعلىبجزارولا

الدويمنخراجأروعبعصلبي)د(الليللفهاقد

بأعرابيليسمهاجر

ذكاء)7(عنفررتولقد،بالشنانلييقعقعولا،بغماز)6(أغمزماالعراقأهلياواللهإني:قالثم

)8(و
عوداعيدانهاعجمثمكنانتهنثرمروانبنالملكعبدالمؤمنينأميروإن،القصوىالغايةمنوجريت

الفتن،أوديةفي(1أوضعتم)0طالمافأنتم،إليكمفوجهنيمغمزا)9(وأصلبهاعوداأمرهافوجدني،عودا

،العودلحاء)13(جردلأجردنكمواللهأما.()12(الضلالجددواخترتم1،الغيسننوسننتم
)11(

إلاأعدلاواللهإني،(الإبلغرائبضربولأضربنكم1،تنقادواحتىالسلمةعصبولأعصبنكم

وأالحقسبيلعلىلتستقيمنوالله،وقالاوقيلاالجماعاتوهذهفإياي،()14فريتإلاأخلقولا،وفيت

الذينيعني-المهلببعثمنثالثةبعدوجدتمن:قالثم.جسدهفيشغلامنكمرجللكللأدعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.كالمصادرهناوما،اقتطافهاوان:طفي

الرجز.منوهي،العنبريرميصبنلرويشدمنسوبةالأبيات

به.مرماكليحطمالذي:والحطم،للحرباسمهو؟زيمفاشتدي:قوله

.الأرضعناللحمبهوقيما:وضم

الشديد.:العصلبي

التين.كتغمازأغمزلا:(6402/)الطبريفي

.الشبابنهاية:ذكاء.عمرهليعرفأسنانهعنكشف:فر

.القصوىالغايةإلىوجريت:الأثيروابنالطبريفي

واختبرها.عضهايعني:عيدانهاوعجم.مكسراوأصلبها:الأثيروابنالطبريفي

الأثير.وابنكالطبريأثبتوما،رتعتم:طفي

الأثير.وابنكالطبريأثبتوما،..سبيلوسلكتم:طفي

.الضلالمراقدفيواضطجعتم:للمبردالكاملوفي.طمنزيادة

لحي.لألحونكم:طفي

أصلحته.إذاالأديمفريتويقال،التقديرالخلق:أخلق
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منزلهدخلثم،مالهوانتهبتدمهسفكت-تقدمكمامروانبنبشربموتسمعوالماعنهرجعواقدكانوا

ذلك.علىيزدولم

منكفاأخذعميربنمحمدإنحتىالسكوتأطالتحتهالناسواجتمعالمنبرصعدلماإنه:ويقال

جعلبهتكلمبماوتكلمالحجاجنهضفلما!وأذمهأعياهمااللهقبحه:وقال،بهايحصبهأنوأرادحصى

وبلاغته.فصاحتهمنيرىلما،بهيشعرلاوهويدهمنيتناثرالحصى

!طمبنةءامنة!اشت!لأقردةميوضرباللهإنالوجوهشاهت:هذهخطبتهفيقالإنه:ويقال

!هويقحنعوت!انوابماوأتخؤفالجوعلباساللهفأذا!هااللهبأنعوففرتم!نكلمنرغدارزقهايآتيها

عصبولأعصبنكم،تذرواحتىالهوانلأذيقنكمفوالله،واستقيموافاستوواأولئكوأنتم(112:النحلأ

فلانوأخبرني،وكانوكانالإرجافولتدعنالإنصافعلىلتقبلنباللهوأقسم،تنقادواحتى)1(السلمة

تمشواحتى،يتامىوالأولادأيامىالنساءيدعهبرابالسيفلأهبرنكمأو،الخبروماوالخبر،فلانعن

وعدفيهليسأشديدوعيدعلىيشتملغريببليغطويلكلامفي.هاوهاعنوتقلعواالسمهى)2(

.ابخير

العراقأهليا:فقالالمنبرعلىجلسحتىفخرجالسوقفيتكبيراسمعالثالثاليومفيكانفلما

بهيرادالذيبالتكبيرليسالأسواقفيتكبيراسمعتإني،الأخلاقومساوئ،والنفاقالشقاقأهليا

العصاوعبيداللكيعةبنييا،قصفتحتهاعجاجة)3(عرفتوقد.الترهيببهيرادتكبيرولكنه،الترغيب

قدمه،موضعويبصر،دمهحقنويحسن،ظلعهعلىمنكمرجلكليربعألا،والأيامىالإماءوأبناء

ضابئبنعميرإليهفقامقال.بعدهالماوأدباقبلهالمانكالاتكونوقعةبكمأوقعأنلأوشكباللهفأقسم

هوابنيوهذا،وعليلكبيرشيخوأنا،البعثهذافيإناالأميراللهأصلح:فقالالحنظليثمالتميمي

:قال؟بالأمسكلامناأسمعت:قال،التميميضابئبنعميرقال؟أنتومن:قال.منيأشب

كان:قال(؟ذلكعلىأحملكوما:قال.بلى:قال؟عفانبنعثمانغزاالذيألست:قال!نعم

:يقولالذيهوليسأو:قال،كبيراشيخاوكانأبيحبس

حلائلا)4(البكاءووليتفعلتوليتنيوكدتأفعلولمهممت

وحدها.أمنساقطهناإلى..ضربولأضربنكم:قولهمن(1)

النجمأبوفيهقال،الظهيرةعندالشمسلعابوهو،الشيطانمخاطةالعامةتسميهماوأصله،الباطل:السمهى)2(

العجلي:

فاعتدلالزمانميزانوقامفنزللعابللشمسوذاب

.(سهم)اللسان

عصفت.:طفي)3(

حلائله.تبكيعثمانعلىتركت:(4038/)الأثيرلابنالكاملفي()4
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فاضربحرسيياإليهقمقالثم،المصرينصلاحقتلكفيأنلأحسبإني:الحجاجقالثم

تأخرضابئبنعميرإنألاالناسفيفنادىمنادياوأمر،مالهوأنهب،عنقهفضربرجلإليهفقام،عنقه

أربعةواحدةساعةفيعليهفعبرالجسرعلىازدحمواحتىالناسفخرج،بقتلهفأمرثلاثاالنداءسماعبعد

بوصولهمكتابامنهوأخذوا،المهلبإلىبهموصلواحتىالعرفاءمعهموخرجت،مذحجمنآلاف

.العدوقوتلاليوم،ذكررجلواللهالعراققدم:المهلبفقال،إليه

جاءهذاإن!الأميرأيها:سعيدبنعنبسةلهقالحتىضابئبنعميريعرفلمالحجاجأنويروى

بقتله.ذلكعندالحجاجفأمر،وجههفلطمقتلبعدماعثمانإلى

بنخالدعلىيشتدأنوأمره،جهتهمنالبصرةعلىنائباالثقفيأيوببنالحكمالحجاجوبعث

الكوفةعلىواستخلفالبصرةإلىالحجاجركبثم،شريحاالكوفةقضاءعلىوأقر،اللهعبد

الكوفة.إلىعادثم،أوفىبنلزرارةالبصرةقضاءوولى،يعفورأبا

المدينة،نيابةعلىيحيىعمهوأقر،مروانبنالملكعبدالمؤمنينأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

الله.عبدبنأميةخراسانبلادوعلى

بنعميرقتلبعدالكوفةمنركبلماأنهوذلك،الحجاجعلىبالبصرةالناسوثبالسنةهذهوفي

ثم،الأكيدوالتهديدوالتشديدالوعيدمنالكوفةأهلفيقاممانظيرفخطبهمالبصرةأهلفيقامضابئ

بنبشروعذرني(اللهعذرنيأوقدفتقابيإن:الرجلفقال،عاصهذافقيليشكر)1(بنيمنبرجلأتي

وخرجواالبصرةأهلففزع،فقتلبقتلهوأمرمنهيقبلفلم،المالبيتعلىمردودعطائيوهذا،مروان

الحجاجإليهموخرج،الجارودبناللهعبدوعليهم.رامهرمزقنطرةعنداجتمعواحتىالبصرةمن

أميرهموقتل،شديداقتالافاقتتلواالمصرينمنالجيشأمراءفي-السنةهذهمنشعبانفيوذلك-

منالجسرعندونصبتفقطعتبرؤوسهموأمر،معهالقبائلمنرؤوسفيالجارودبناللهعبد

.الخوارجأميروضعفبذلكفقويالمهلبإلىبهابعثثم،رامهرمز

معهمابمنفنهضا،الأزارقةبمناهضةفأمرهمامخنفبنالرحمنوعبدالمهلبإلىالحجاجوأرسل

إقليممنكازرونأرضإلىفهربوا،قتالبأيسررامهرمزمنأماكنهمعنفأجلوهمالأزارقةالخوارجإلى

المهلبالخوارجبيتالليلكانفلما،رمضانمنالأواخرالعشرفيفالتقواوراءهمالناروسار،سابور

غيرفوجدوهمخنفبنالرحمنعبدإلىفجاؤوا،معسكرهحولبخندقتحصنقدفوجدوهالليلمن

الخوارجفقتلتالليلفيفاقتتلوا-يفعلفلمحولهبخندقبالاحترازأمرهقدالمهلبوكان-محترز

.منكرةهزيمةوهزموهمجيشهمنوطائفةمخنفبنالرحمنعبد

الكرسفة.ذاولقب،اليشكريعمروبنشريكهو:(4385/)الأثيرلابنالكاملفي(1)
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منبقينلعشرينالأربعاءيومفيذلككانالوقعةهذهفيالناسمعالتقوالماالخوارجإن:ويقال

بنالمهلبجيشعلىالخوارجوحملت،الخوارجمنمثلهيعهدلمشديداقتالأفاقتتلوا،رمضان

،الرجالبعدوالرجال،الخيلبعدبالخيليمدهالرحمنعبدفجعل،معسكرهإلىفاضطروهصفرةأبي

الرحمنعبدفقتل،الليلإلىمعهفاقتتلواالعصربعدمخنفبنالرحمنعبدمعسكرإلىالخوارجفمالت

فصلىالمهلبجاءالصباحكانفلما،معهثبتواالذينأصحابهمنكثيرةطائفةمعهوقتل،الليلأثناءفي

إلىالملكعبدفنعاهفيهيعزيهالملكعبدإلىالحجاجفكتب،بمهلكهالحجاجإلىوكتبودفنهعليه

بدأيجدولمذلكفكره،المهلبيطيعأنإليهوكتب،ورقاءبنعتابمكانهالحجاجوأمر،بمنىالناس

ثم،سراويعصيهظاهراإلايطيعهلافجعلالمهلبإلىفسار،()1مراجعتهتمكنهولم،الحجاجطاعةمن

المهلبيشكوالحجاجإلىعتابفكتب،الناسبينهماحجزثمبعتابيوقعأنالمهلبفهم،تقاولا

.)2(المهلببنحبيبابنهمكانهالمهلبوجعل،ذلكمنوأعفاهعليهيقدمأنإليهفكتب

.)3(فقتلهسريةعلىأميراالحجاجإليهفوجه،البصرةبنواحيالمازنيالنعمانبنداودخرجوفيها

رأييرىوكان،القيسامرئبنيأحدمسرحبنصالحتحركالسنةهذهوفي:جرير)4(ابنقال

ومعهالسنةهذهفيبالناسحجأنهذلكسببوكان،الصفريةمنخرجمنأولإنهوقيل،()الصفرية

شبيبفهمالملكعبدالمؤمنينأميرحجواتفق،الخوارجرؤوسمنوأشباههموالبطين،يزيدبنشبيب

نأالحجمنانصرافهبعدالحجاجإلىالملكعبدفكتب؟خبرهمنذلكالملكعبدفبلغ،بهبالفتك

بهيلوذوناجماعةلهوكان،بهاوالإقامةالكوفةإلىالدخوليكثرهذامسرحبنصالحوكان،يتطلبهم

كثيرمصفراوكان،عليهمويقصالقرانيعلمهموكان،الموصلوأرضداراأهلمن،اويعتقدونه

فيوالرغبةالدنيافيبالزهديأمرثم،رسولهعلىويصليعليهويثنياللهيحمدقصإذاوكان،العبادة

ولكن،حسناثناءعليهماويثني،وعمربكرأبيالشيخينعلىويترحمالموتذكرعلىويحث،الآخرة

الذينعليهينكركانماجنسمنأشياءعليهوينكرمنهوينالفيسبهعنهاللهرضيعثمانيذكرذلكبعد

بالمعروفللأمرالخوارجمعالخروجعلىأصحابهيحضثم،الأمصارأهلمردةمنوقتلوهعليهخرجوا

الدنياويذم،ذلكطلبفيالقتلعليهمويهون،وذاعالناسفيشاعقدماوإنكار،المنكرعنوالنهي

يخالفه.أنوكره:طفيمكانها(1)

.(388093-4/)الأثيروابن(215-6021/)الطبريفيبكاملهالخبر)2(

.زكارسهيل:ت(1/348)خليفةتاريخمنوالخبر،طمنزيادةالنعمانبنداودخروجخبر)3(

.(6512/)الطبريتاريخ()4

وكل،مشركونالذنوبأصحابأنفي؟الأزارقةكقولالجملةفيوقولهم،الأصفربنزيادأتباعهم:الصفرية)5(

بناللهعبدبموالاةيقولونوالصفرية.جميعاالوجهينفيالإيماناسميفقدالمذنبالمؤمنوأن،حدفيهليسذنب

.(6أص)الفرقبينالفرق.الأولىالمحكمةمنوأتباعهمازهيربنوحرقوصالراسبيوهب
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الخارجييزيدبنشبيبإليهوكتب،الناسمنجماعةعليهفالتفت،ويحقرهأمرهاويصغر،بالغاذما

علىوتوافقوافتواعدوابداراوهوصالحعلىشبيبقدمثم،إليهويندبعليهويحثهالخروجفييستبطئه

وأخوهشبيبصالحعلىوقدمأ-وسبعينستسنةوهي-الآتيةالسنةهذهمنصفرمستهلفيالخروج

وثبواثم،أنفسوعشرةمئةنحوبداراوهوالأبطالمنعليهفاجتمع،عامربنوالفضل()1والمحللمصاد

فيسنذكرهكما،كانماذلكبعدأمرهممنكانثم()2(بهاونفروافأخذوهامروانبنلمحمدخيلعلى

تعالى.اللهشاءإنبعدهاالتيالسنةهذه

عبيد:وأبيمسهرأبيقولىفيالسنةهذهفيتوفيممنوكان

جليل.صحابيوهوحمصسكن،ن!حأبوالسلميعنهاللهرضي،)3(ساريةبنالعرباض

الصفة.ونزلعبسةبنوعمروهوقديماأسلم

أتؤكماإذاأئذلىولاعلى!وقولهعندأسماءهمذكرناقدكماالقرآنفيالمذكورينالبكائينمنوكان

!هوينفقوتمامجدواألاحزناالدقعمنتفيضوأ!هيؤتولواعليهاخمل!خمآاجدلاققتلتخملهؤ

منهاوجلتخطبة!واللهرسولخطبنا"حديثراويوهو)4(تسعةوكانوا.الآية(29:التوبةأ

أوصيكم":قال.فأوصنا،مودعموعظةكأنها؟اللهرسوليا:قلناحتىالعيونمنهاوذرفتالقلوب

الخلفاءوسنةبسنتيوعليكم،زبيبةرأسهكأنحبشيعبدعليكمتأمروإنوالطاعةوالسمعاللهبتقوى

.")5(....بدعةمحدثةكلفإنالأمورومحدثاتوإياكم،بالنواجذعليهاعضوابعديمنالراشدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.اليشكريوائلبنالمحلل:(6912/)الطبريفي

.طمنزيادةمعكوفينبينما

الأولياءوحلية(934-2434/)والتاريخوالمعرفة(4276/)سعدابنطبقاتفي-ساريةبنالعرباض-ترجمة

الإسلاموتاريخ(155-91/945)الكمالوتهذيب(3291/)الغابةوأسد(3661/)والاستيعاب(213/)

(7153/)التهذيبوتهذيب(421-3941/)النبلاءأعلاموسير(485-483ص08/-61سنةحوادث)

.(1/313)الذهبوشذرات(2473/)والإصابة

عوفبنعمروبنيمننفرسبعةكانوا:كعببنمحمدوقال:(2/365)تفسيرهفياللهرحمهالمصنفقال

ليلى،أباويكنىكعببنالرحمنعبدالنجاربنمازنبنيومن،عمروبنحرميواقفبنيومن،عوفبنسالم

فيإسحاقبنمحمدوقال.المزنيعمروبناللهوعبدعتمةبنعمرومسلمةبنيومن،اللهفضلالمعلىبنىومن

منوغيرهمالأنصارمننفرسبعةوهمالباقونوهم!شح!اللهرسولأتواالمسلمينمنرجالاإنثم:تبوكغزوةسياق

بنمازنبنيأخوكعببنالرحمنعبدليلىوأبو،حارثةبنيأخوزيدبنوعليةعميربنسالمعوفبنعمروبني

هوبل:يقولالناسوبعض،المزنيالمغفلبناللهوعبد،سلمةبنيأخوالجموحبنالحمامبنوعمروالنجار

الله!رسولفاستحملواالفزاريساريةبنوعياض،واقفبنيأخواللهعبدبنوحرمي،المزنيعمروبناللهعبد

حاجة.أهلوكانوا

.طمنساقطهناإلى...اللهرسولياقلناحتى:قولهمن
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.(1)وغيرهالترمذيوصححهالسننوأهلأحمدورواه

")2(واحدةالثانيوعلىثلاثأالمقدمالصفعلىيصليكان"ع!ي!النبيأنأيضاوروىأ

سنيكبرتاللهم:يدعووكان،إليهاللهيقبضهأنيحبوكان،كبيراشيخاالعرباضكانوقد

أحاديث.وروى،)3(إليكفاقبضنيعظميووهن

بدارياالشامنزلممنوكانحنيناوغزاالرضوانبيعةشهد،جليلصحابي،)4(الخشنيثعلبةوأبو

أعلم.فالله،دمشقشرقيقريةببلاط:وقيلاالقبلةجهةإلىدمشقغربيا

ناشر.بنجرثوممنهاوالأشهر،كثيرةأقوالعلىأبيهواسماسمهفياختلفوقد

منهم:،التابعينمنجماعةوعنهاالصحابةمنجماعةوعناأحاديثلمجيواللهرسولعنروىوقد

يجالسممنوكان،الجرميقلابةوأبو،الخولانيإدريسوأبو،الشاميومكحول،المسيببنسعيد

وجل،عزدلهفيسجدالمنزلإلىيرجعثمفيتفكرالسماءإلىفينظريخرجليلةكلفيوكان،الأحباركعب

الليلمنيصليليلةهوفبينما،تختنقونأراكمكماالموتعنداللهيخنقنيلاأنلأرجوإني:يقولوكان

أين:لأمهافقالتمذعورةفانتبهتماتقدأباهاكأنالمنامفيابنتهورأت.ساجدوهوروحهقبضتإذ

.)5(اللهرحمهميتهوفإذالجنبهفحركتهفجاءته،يجبهافلمفنادته،مصلاهفيهو:قالت؟أبي

غيرهم:وقال،وسبعينخمسسنةوفاتهكانت:واحدوغيروخليفةسعدبنومحمدعبيدةأبوقال

أعلم.فالله،معاويةإمرةأولفيوفاتهكانت

السنة.هذهفيتوفيوقد

ومن،التابعينكبارمنالنخعييزيدبنالأسودوهو1،مسعودابنصاحب،يزيد)6(بنالأسود

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

في(7046)داودأبيوسنن،العلمفي(2676)رقمالترمذيوجامع(ا-426127/)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو(144/)الدارميوسنن،المقدمةفي(42)ماجهابنوسنن،السنة

في(816)رقمسننهفيوالنسائي،الصلاةفي)699(ماجهوابن،()4/128مسندهفيأحمدأخرجهالحديث

صحيح.حديثوهوالأذان

.(3421/)النبلاءأعلامسيرفيبسندهالخبر

(1/16)الطبريوتاريخ(4/27)والاستيعاب(7416/)سعدابنطبقاتفي-الخشنيثعلبةأبي-ترجمة

/08-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(175-33167/)الكمال!وتهذيب(155-5154/)الغابةوأسد

نسبة،الشينوفتحالخاءبضم:والخشني(1313/)الذهبوشذرات(2567/)النبلاءأعلاموسير(547ص

.(1374/اللباب).وبرةبنالنمربنخشينإلى

.(548ص61/8-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(33174/)الكمال!تهذيبفيبسندهاالقصة

(2201/)الأولياءوحلية(275)خليفةوتاريخ(607/)سعدابنطبقاتفي-يزيدبنالأسود-ترجمة

=-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(3233/)الكمال!وتهذيب(188/)الغابةوأسد(149/)والاستيعاب
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كثرةمنعينهذهبتوقد،الدهريصوموكان،الكوفةأهلكبارومن،مسعودابن(أصحابأعيان

الكوفة.منيهلوكان.وعمرةحجةثمانينالبيتحجوقد،الصوم

السنة.هذهفيتوفي

ليما:فقال؟الجزعهذاما:لهفقيلبكىاحتضرفلما،ويصفريخضرحتىيصوموكان

نإ،صنعتقدممامنهالحياءلأهابناللهمنبالمغفرةأنبئتلووالله؟منيبذلكأحقومن؟أجزعلا

.(منه)1مستحييايزالفلافيعفوالصغيرالذنبالرجلوبينبينهليكونالرجل

كانالذيوهو،عثماناشتراهالتمر)3(عينسبيمنكانعفانبنعثمانمولى،)2(أبانبنحمران

.)4(أعلمسبحانهواللهالسنةهذهفيتوفيعثمانعلىالناسيأذن

وسبميوسترسنةخلت5ث!

بنوشبيب،الصفريةأميرمسرحبنصالحاجتماعالأربعاءليلةمنهاصفرمستهلفيأولهافيكان

وأن،الجهادعلىوحثهماللهبتقوىفأمرهممسرحبنصالحفيهمفقام،الخوارجشجعانأحديزيد

الجزيرةنائبمروانبنمحمددوابإلىمالواثم،معهمالدخولإلىيدعوهحتىأحدايقاتلوالا

،وسنجارونصيبينداراأهلمنهموتحصن،ليلةعشرةثلاثدارابأرضوأقاموا،بها(فتقووا)فأخذوها

زادهثم،عميرةبنعديبنعديعليهمفارسخمسمئةالجزيرةنائبمروانبنمحمدإليهمفبعث

جلدمنيعلموالما،ينظروهوالموتإلىيساقوكأنما،إليهمحرانمنألففيفسارأخرىخمسمئة

واحتووا،بليغةشنيعةهزيمةالخوارجهزمتهمالخوارجمعالتقوافلما،بأسهموشدةوقوتهمالخوارج

معوخمسمئةألفاإليهموبعثفغضب،مروانبنمحمدإلىفلهمورجع،معسكرهمفيماعلى

فهوإليهمسبقأيكما:لهماوقال،الشلمي)6(جزءبنخالدمعوخمسمئةوألفا،جعونةبنالحارث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/313)الذهبوشذرات.(1/651)والإصابة(455/)النبلاءأعلاموسير(935ص85/

.(452/)النبلاءأعلاموسيرالإسلامتاريخفيبسندهاالقصة

دمشقوتاريخ(435)والمعارف(917)خليفةوتاريخ(5283/سعد)ابنطبقاتفي-أبانبنحمران-ترجمة

(793-93هص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(4438/)وتهذيبه(603-7103/)عساكرلابن

والإصابة(25-324/)التهذيبوتهذيب(916-13168/)بالوفياتوالوافي(4182/)النبلاءأعلاموسير

(1/937).

.(4176/)البلدانمعجم.الكوفةغربيالأنبارمنقريبةبلدة:التمرعين

.طمنزيادةهناإلى..الكوفةأهلكبارومن:السابقةالترجمةفيقولهمن

تحريف.؟فنفروا:طفي

.(4/593)الأثيروابن(6122/)للطبريموافقأثبتوما؟الحربنخالد:طفي
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وعشرةنفسمئةمننحوفيوالخوارج،مقاتلالافثلاثةفيإليهمفسارواا،الناسعلىالأمير

شبيباووجه،جزءبنخالدإلىالناسشطرفيصالحفتوجه،بامدوهوإليهفانتهياا)1(أنفس

منكلانكشفالمساءكانفلما،الليلإلىشديداقتالاالناسفاقتتل،الباقينفيجعونةبنللحارث

الثلاثين،نحومروانابنأصحابمنوقتلالسبعيننحوالخوارجمنقتلوقد،الاخرعنالفريقين

،الدسكرةقطعواحتىومضواالموصلأرضفيوأخذواالجزيرةمنفخرجواالليلفيالخوارجوهربت

)2(الموصلبأرضلحقهمحتىنحوهمفسار،عميرةبنالحارثمعالافثلاثةالحجاجإليهمفبعث

فيفهو،كراديسثلاثةأصحابهصالحجعلوقدمعهمفالتقى،رجلاتسعينسوىصالحمعوليس

عليهموحمل،كردوسفييسارهعن)3(سليمانبنوسويد،كردوسفييمينهعنوشبيب،كردوس

التميمي،الأروحبنالزبيرميسرتهوعلى،الشاكريالرواعأبوميمنتهوعلى،عميرةبنالحارث

مسرحبنصالحقتلثم،سليمانبنسويدانكشفثم،شديداصبراقتلهمعلىالخوارجفصبرت

وقد،هنالكحصنابهفدخلوااحتملوهحتىالخوارجبقيةعليهفالتففرسهعنشبيبوصرع،أميرهم

ورجع،ففعلواالبابيحرقواأنأصحابهوأمرعميرةبنالحارثبهمفأحاط،رجلاسبعونمعهمبقي

خرجتواطمأنواالناسرجعفلما،قهراالخوارجفيأخذونالبابحريقينتظرونمعسكرهمإلىالناس

عظيمة،مقتلةمنهمفقتلواعميرةبنالحارثجيشفبيتواالبابمنوالذلولالصعبعلىالخوارجعليهم

أولوكان،عميرةبنالحارثمعسكرفيماوأصحابهشبيبواحتاز،المدائنإلىسراعاالناسوهرب

جمادىمنبقيتليلةعشرةلثلاثالثلاثاءيومفيمسرحبنصالحمقتلوكان،شبيبهزمهجيش

السنة.هذهمن)4(الاخرة

مقتلبعدتفصيلهايطولفصوللهجرتشبيباأنوذلك،غزالةزوجتهومعهالكوفةشبيبدخلوفيها

ثمفهزموهفقاتلوهآخرجيشاالحجاجإليهوبعث،وبايعوهالخوارجعليهواجتمعت،مسرحبنصالح

وفي،كلواذامنللحجاجدوابافأخذفسار،شيئامنهاينلفلمالمدائنفحاصرسارثم،ذلكبعدهزمهم

جيشاجهزالحجاجإلىفلهموصلفلما،الكوفةإلىالجندمنفيهامنفهربالمدائنأهليبيتأنعزمه

قليلاأيديهمبينيسيرفجعلشبيبطلبفيسارواثمالمدائنعلىفمروا،شبيبإلىمقاتلآلافأربعة

يواجهولا،فيهاماوينهبفيكسرهاالمقدمةعلىوقتكلفييكرثم،منهمخائفأنهيريهموهوقليلا

معهماوإنبأحديباليلاوهووالمددوالبعوثالسراياإليهويجهزطلبهفييلحوالحجاج،هزمهإلاأحدا

.طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

وجوخى.الموصلبينماتخومعلىالمدبجقريةفي(4693/)الأثيروابن(6222/)الطبريتاريخفي2()

أيضأصفحاتبعدوسيأتي.الأصوبوهو"سليمبنسويد":الطبريتاريخوفي،الموضعينفيالأصلفيهكذا)3(

."سليمبنسويد":وسماه(153)ص

الأولى.جمادى(6223/)الطبريتاريخفي(4)
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نأيريدوهوالكوفةواجهحتىأخرىطريقمنسارثم،العجبأعجبمنوهذا،فارسأوستونمئة

وخافوالهالناسانزعجبلبهميبالفلمذلكوبلغه،لقتالهالسبخةإلىبكمالهالجيشفخرج،يحاصرها

الرحمنعبدبنسويدإنلهمقيلحتى،منهويتحصنوامنهخوفاالكوفةيدخلواأنوهموامنهوفرقوامنه

بطعامأمروقد،خوفولامنهمحبرعندهليسبالديربالمدائننازلوشبيب،منهماقتربوقداثارهمفي

ويقولبهميكترثولاذلكإلىيلتفتلافجعل،نفسكفأدركالجندجاءكقد:لهفقيليصنعوشواء

ثم،تاماوضوءاتوضأثمأكلهاستوىفلما،بهوعجلوأنضجهأجده:الطعاملهيصنعالذيللدهقان

:قالثمحديدعمودوأخذسيفينوتقلددرعهلبسثم(وطمأنينةبتطويلتامةصلاةأبأصحابهصلى

كلمنالأعداءبكأحاطوقدالبغلةتركباليومهذاأفي:مصادأخوهلهفقالفركبها،البغلةليأسرجوا

أناأ:يقولوهوفيههوالذيالديربابفتحثمفركبها،أجلهأمركلحارس!لا:فقالجانب

بنسعيدوهو،فقتلهالحديدبالعموديليهالذيالجيشأميرإلىوتقدم،للهإلاحكملا(المدلهأبو

الكوفة،إلىولجؤوايديهبينمنالناسوهربأميرهفصرعالكثيفالاخرالجيشعلىوحمل،المجالد

إلىهاربأالكوفةمنالحجاجوخرج،هنالكجماعةوقتل،الفراتأسفلمنالكوفةإلىشبيبومضى

دخولها،يريدالكوفةمنشبيباقتربثم،شعبةبنالمغيرةبنعروةالكوفةعلىواستخلف،البصرة

البصرةمنالخروجالحجاجفأسرعبذلكيعلمهالحجاجإلىفكتببذلكالمغيرةبنعروةالدهاقينفأعلم

ووصل،العصر)1(فدخلهاإليهاالحجاجفسبقهالكوفةإلىشبيبوبادره،السيرفأسرعالكوفةوقصد

بابهفضربالإمارةقصروقصدالكوفةشبيبدخلالليلاخركانفلما،الغروبعندالمربدإلىشبيب

فيوسلك،شبيبضربةهذهيقال،ذلكبعدتعرففكانت،البابفيضربتهفأثرتالحديدبعموده

والدسليمأبومنهمأوأشرافهمالكوفةأهلرؤساءمنرجالاوقتل،القبائلمحالوتقصدالمدينةطرق

الكوفة،أهلمنكثيرةطائفةفي،العامرياللهعبدبنوأزهر،عمروبنوعدي،سليمأبيبنليث

منبرهعلىوجلستالكوفةمسجدفدخلت،بالشجاعةمعروفةوكانت،)2(غزالةامرأتهشبيبمعوكان

.()3(مروانبنيتذموجعلت

الطعنمجالإلىأالكوفةمنشبيبفخرج،اركبياللهخيليا:الناسفيالحجاجونادى

رأسه(ويهزينعسأيديهمبينوهوأوراءهفساروا،مقاتلالافستةأثرهفيالحجاجفجهز(والضرب

منهمالأمراءمنجماعةوقتل،كثيرأخلقاالحجاججيشمنفقتل،شبيبعليهميكزكثيرةأوقاتوفي

بنالرحمنعبدلحربهمكانهالحجاجفوجه،المختارعمابنوهوأشبيبقتله،قدامةبنزائدة

الظهر.صلاةالحجاجونزلها(6223/)الطبريتاريخفي(1)

امرأتهومعهأمهومعهالكوفةنحووأقبل،أصحابهمعهوركبشبيبركبثم:(787/)الفتوحفيالأعثمابنقال)2(

.الخوارجنساءمنامرأةخمسونومعهافأقبلت،أصفهانسبيمنغزالة

.(242-6124/)الطبريتاريخفيلماموافقةوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما)3(
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فقتلالسنةأواخرفيفالتقوا،الحارثيقطنبنعثمانمكانهفوجه،ورجعشبيبايقابلفلم،)1(الأشعث

شدادبنعقيلأعيانهمفمن،نفسستمئةأصحابهمنقتلأنبعدجموعهوانهزمتقطنبنعثمان

بنالملكعبدلهوتزلزلشبيبأمرواستفحل،ربيعةبنوالأسود،الكندينهيكبنوخالد،السلولي

فقدمواالشامأهلمنجيشالهفبعث،شديداخوفامنهالملكعبدوخاف،الأمراءوسائروالحجاجمروان

كثيرةخطوبوجرتا)3(رعبأالناسقلوبملأوقد،)2(قليلةشرذمةشبيبمعماوإن،الاتيةالسنةفي

السنة.هذهانسلختحتىودأبهمدأبهذلكيزلولم،معهملهتفصيلهايطول

منأولوهووالدنانيرالدراهمعلىمروانبنالملكعبدنقشالسنةهذهوفي:جرير)4(ابنقال

نقشها.

فيبالعربيةضربهامنأولفياختلف:")5(السلطانيةالأحكام"كتابفيالماورديالقاضيوقال

وكانت،مروانبنالملكعبدالمنقوشةالدراهمضربمنأول:المسيببنسعيدفقال،الإسلام

كسروية.والدراهمروميةالدنانير

.)6(وسبعينأربعسنةفيذلكوكان:الزنادأبوقال

)7(
علىضربأنهوذكر،وسبعينستسنةالافاقفيوضربت،وسبعينخمس:المدائنيوقال

الصمد.اللهالآخرالوجهوعلى،أحدالله:منهاالواحدالجانب

بنمصعبالدراهمضربمنأولأن:أبيهعن،الغفاريالنعمانبنيحيىوحكى:قال

جانب،منبركةعليها،الأكاسرةضربعلىسبعينسنة،الزبيربناللهعبدأخيهأمرالزبيرعن

بعدهخلصهاثم،)8(جانبمنعليهااسمهوكتبالحجاجغيرهاثم،جانبمنوالله

الأشعث.بنمحمدبنالرحمنعبد:(6025/)الطبريتاريخفي(1)

.(4514/)الأثيروابن(6512/)الطبري.رجلاوثمانونوواحدمئةمعهكان)2(

.(256-6025/)الطبريتاريخفيلمااختصاروهي؟طمنزيادةمعكوفينبينما)3(

.(6256/)الطبريتاريخ(4)

.أم699الإسلاميالمكتب:ط(24224-4)السلطانيةالأحكام)5(

الأباسمعليهامكتوب،سنةبأربعمئةالإسلامقبلتاريخهاودنانيردراهموجدأنهذلكوسبب:أهامشفي)6(

إلاإلهلا:الواحدالوجهعلىكتبإنه:وقيل،اللهاسمعليهاونقشبسكهاالملكعبدفأمر،القدسوروحوالابن

.(!شي!)اللهرسولمحمد:الاخروعلى،الله

الدنانير،بضربذلكبعدأمرثم،وسبعينستسنةالدراهمبضربالملكعبدأمر:(316)الطوالالأخبارفي)7(

العجم.ضربتمماذلكقبلوالدنانيرالدراهمكانتوإنما

عليها:وكتب،البغليةالدراهمالحجاجضرب:قالالناقدالزبيرأبيعن:(454)البلدانفتوحفيالبلاذريقال)8(

السميريةسميت:ويقال،مكروهة:فسميت.الصمداللهأحدالله:سنةبعدعليهاكتبثم،الحجاجاللهبسم

سمير.واسمهضربهامنبأول
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.(1)

ايامفيالقسرياللهعبدبنخالدمنهاأجودخلصهاثم،الملكعبدبنيزيدأيامفيهبيرةبنيوس!

والخالديةالهبيريةإلامنهايقبللاالمنصوركانولذلك،(كلهمأمنهمأجودعمربنيوسفثم،هشام

ثمانيةمنهاالدرهموكان،البغلية)2(الدراهممنهامختلفةنقودللناسكانقدأنهوذكر،واليوسفية

بينالخطاببنعمرفجمع،دانقواليمني،دوانيق)3(أربعةمنهاالدرهموكانأوالطبرية،دوانيق

نأوذكروا،مثقالوخمسمثقالنصفوهوالشرعيالدرهمفجعلبنصفهاأخذثم(والطبريالبغلي

أعلم.والله،نظرهذاوفي،إسلامولاجاهليةفيوزنهيغيروالمالمثقال

بنيمنالخلافةتولىمنآخرالحمارمروانوهو،الحكمبنمروانبنمحمدبنمروانولدوفيها

.بالشامأمية

الحكمبنيحيىعنهاوعزل،عفانبنعثمانبنلأبانالمدينةنيابةمروانبنالملكعبدولىوفيها

إمرةوعلى،المدينةنائبعفانبنعثمانبنأبانبالناسحجوفيها.)2(الشامإلىواستدعاه،عمه

أعلم.والله،اللهعبدبنأميةخراسانوعلىالحجاجالعراق

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

،جلولاءوغزاع!ي!النبيعهدعلىأسلم،ملبنالرحمنعبداسمه،)5(القضاعيالنهديعثمانأبو

وغيرهما.وأذربيجان،ونهاوند،وتستر،والقادسية

الليل.ويقومالنهاريصومعالمازاهداالعبادةكثيروكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عمر.:البلدانفتوحفي

فتوح.الفرسمنمكةأهلعلىتردكانتالجاهليالعصرمنعرفتأعجميةدراهموالبغلية..البغلي:أفي

بلادتردكانتروميةوهي،طبريةمدينةإلىنسبة:والطبرية.(263)خلدونابنومقدمة(452)البلدان

أيضا.الجاهليةأيامالعرب

الجاهليةأيامالعرباستعملهوقد،فارسيةوالكلمة،الدرهمسدسوهو-النونبفتح-دانقجمع:الدوانيق

.(دنق)اللسان.النقدأوالوزنعلىللدلالة

الأثيروابن(6/256)الطبريتاريخفيوالخبر،بمنزيادةهناإلى..الملكعبدولىوفيها:قولهمن

(4/418).

وتاريخ(552)وطبقاته(132)خليفةوتاريخ(89-779/)سعدابنطبقاتفي-النهديعثمانأبي-ترجمة

وأورد(35546/)دمشقوتاريخ(51/252)بغدادوتاريخ(942-2427/)والاستيعاب(983/)البخاري

-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(435-17424/)الكمالوتهذيب.مئةسنةعثمانأبيوفاةفيهيذكرخبرا

والإصابة(278-6277/)التهذيبوتهذيب(178-475/)النبلاءأعلاموسير(536-53هص55/1

.(1/181)الذهبوشذرات(389-99/)

وتسعين.خمسسنةتوفي:الفلاسقال:تاريخهفيالذهبيوقال،مئةسنةوفياتضمنثانيةترجمتهوسترد

عنه.اللهرضيوفاتهسنةفيمختلففهو.مئةسنةتوفي:وجماعة،المدائنيوقال
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بالكوفة.سنةوثلاثينمئةوعمرهتوفي

وزهد،وعبادةوورعفضلذاوكان،البصرةأهلمنالتابعينكبارمن،)1(العدويأشيمبنصلة

أنهمنها،جداكثيرةمناقبوله،حبواإلاالفرالشيأتيأنيستطيعماحتىيصليكان،الصهباءأبوكنيته

الطريقعنالنهارفيفحادواسفراأرادواقومعنأخبروني:فيقولويلعبونيلهونشبابعليهيمركان

يعنيماإنهقومياوالله:منهمشابفقال،المقالةهذهيومالهمفقال؟سفرهميقطعونفمتىالليلوناموا

.ماتحتىمعهيتعبديزلفلمصلةتبعثم.نناموبالليل،نلهوبالنهارنحن،غيرنابهذا

:فقالدعاهثم،أمرهأكفكمدعوني:فقالبألسنتهميأخذوهأنأصحابهفهمثوبهيجرفتىعليهومر

فرفع،عينونعمت،نعم:قال،إزاركترفعأنقال؟حاجتكوما:قال،حاجةإليكليأخيبنيا

لشتمكم.شتمتموهلوأردتممماأمثلهذا:صلةفقال،إزاره

العتمةعندالناسفنزلأشيمبنصلةالجيشوفيغزاةفيخرجنا:قالزيدبنجعفرحكاهماومنها

أناوصعدتمنهدناحتىالأسدوجاءيصليفقامأثرهفيودخلتغيضةفدخل،الليلةعملهلأرمقنفقلت

:فقالسلمثمفجلس،يفترسهالآن:فقلتسجدحتى)2(جرواعدهأوالتفتفتراه:قال،شجرةفي

تصدعلزئيرالهوإنالأسدفولى،اخرمكانمنالرزقفاطلبوإلافافعلبشيءأمرتكنتإنالسبعأيها

نأأسألكإنياللهم:قالثمبمثلهاأسمعلمبمحامداللهفحمدجلسالصباحعندكانفلما،الجبالمنه

الحشا،علىباتكأنهفأصبحالجيشإلىرجعثم.الجنةيسألكأنيجترئمثليأو،النارمنتجيرني

عليم.بهاللهشيءالفترةمنوبيوأصبحت

بينقامتحتىفجاءت،بثقلهابغلتيعليتردأنأسألكإنياللهم:فقالبثقلهابغلتهوذهبت:قال

رجلان:العدوفقال،وضرباطعنابهمفصنعناعامربنوهشامهوحملالعدوالتقينافلما:قال،يديه

حكمهم-علىانزلوايعني-حاجتهمالمسلمينأعطوا؟كلهمقاتلونالوفكيفهذابناصنعاالعربمن

وجبةسمعتإذ،وأستطعمهربيأدعوأسيرأنافبينماشديداجوعاغزاةفيمرةجعت:صلةوقال

المساءوأدركني،شبعتحتىمنهفأكلترطباملآنةدوخلةفيهفإذاأبيضبمنديلأنافإذافالتفتخلفيمن

الراهبذلكعلىمررتإنيثم،فأطعمتهالرطبمنفاستطعمني،الحديثفحدثتهراهبديرإلىفملت

امرأتهإلىالمنديلبذلكوجاء،أطعمتنيالتيالرطباتلمنإنهن:فقالحساننخلاتفإذازمانبعد

بيتاالعروسبيتأدخلهثمالحمامأخيهابنأدخلهصلةإلىمعاذةأهديتولما،للناستريهفكانت

الطبريوثاريخ(236)خليفةوتاريخ(7/134)سعدابنطبقاتفي-العدويأشيمبن-صلةترجمة)1(

(61127-85/صسنةحوادث)الإسلاموتاريخ(434/)الغابةوأسد(2237/)الأولياءوحلية(5472/)

.(2552/)والإصابة(61/033)بالوفياتوالوافي(3794/)النبلاءأعلاموسير

سجد.حتىبهاعتدأوإليهالتفتأفتراه:الإسلامتاريخفي)2(
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يأ:لهفقلتفأتيته:قال،الصبحبرقحتىيصليانيزالافلم،معهتصليفقامتيصليفقام،مطيبا

بهأذكرتنيالنهارأولبيتاأدخلتنيإنك:قال؟وتركتهاتصليفقمتالليلةعمكابنةإليكأهديتعم

الذيالبيت،أصبحتحتىفيهمافكرتيتزلفلم،الجنةبهأذكرتنيالنهاراخربيتأوأدخلتني،النار

.العروسبيتهوالجنةبهأذكرهالذيوالبيت،الحمامهوالناربهأذكره

الذياليقينورزقك،يفنىفيماوزهدك،يبقىفيمااللهرغبكفقال:لياللهادع:رجللهوقال

عليه.إلاالدينفييعولولا،إليهإلايركنلا

قتل،حتىفقاتلفحمل،أحتسبكحتىفقاتلتقدمبنيأي:لهفقالابنهومعهغزاةفيصلةوكان

لتهنيننيجئتنكنتنإن:فقالتالعدويةمعاذةامرأتهعندالنساءفاجتمع،قتلحتىفقاتلصلةتقدمثم

هذهفيفارسبلادنحووابنههوغزاةفيصلةتوفي،فارجعنلتعزيننيجئتنكنتنوإن،بكنفمرحبأ

.)1(السنة

،المغرببلادمنببرقةالرومقتلته،صحبةله،وسكنهامصرفتحشهد،)2(البلويقيسبنزهير

بالنهوضفأمره،برقةنزلواالرومأنمروانبنالعزيزعبدوهوبمصرالحاكمأتىالصريخأنوذلك

:فقالوا،العسكريلحقهحتىالقتالعنيكفأنفأرادالرومفوجدنفساأربعونومعهزهيرفساق،إليهم

جميعا.فقتلوافحملوا،عليهمبنااحملشدادأبايا

.)4(أعلموالله،معاويةعلىووفدالمالبيتتولى.السنةهذهفيمات:الجارود)3(بنالمنذر

وسبميرسبمسنةخلت5ث!

فصاروا،الافعشرةإليهموانضاف،ألفاأربعينوكانواالكوفةأهلمقاتلةالحجاجأخرجفيها

وكانواقتالهعلىيصمموأن،يزيدبنلشبيبيقصدأنوأمرهورقاءبنعتابعليهموأمر،ألفأخمسين

سنةوذلك:قلت:صلةقتلقصةسردأنبعدالذهبيقال(.13ص61-.8/سنةحوادث)الإسلامتاريخفي)1(

.!وستيناثنتين

والتاريخوالمعرفة(037)للبلاذريالبلدانوفتوح(251)خليفةتاريخفي-البلويقيسبن-زهيرترجمة)2(

الكمالوتهذيب(6184/)والمنتظم(5/693)وتهذيبه(116-91/112)دمشقوتاريخ(2/512)

التهذيبوتهذيب(1/555)والإصابة(404ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(9/944)

(/3361).

وتاريخ(231)الطوالوالأخبار(358)البلدانوفتوح(236)خليفةتاريخفي-الجارودبنالمنذر-ترجمة)3(

عمرخلافةفيقتل:وفيه(952ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(286-06281/)دمشق

.(3048/)والإصابة.بفارس

.ب،أمنساقطةالسابقةالثلاثالتراجم()4
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شبيبابلغولما،والهزيمةالفرارمنقبلهايفعلونكانواكمايفعلوالاوأن-رجل)1(ألفتجمعواقد

خطيباأصحابهفيقام(بل.شيئابهميعبألما،والجنود(العساكرامنإليهالحجاجبهبعثما

بنعتابنحوبأصحابهشبيبسارثم،الأعداءومناجزةاللقاءعندالصبرعلىوحثهموذكرهمفوعظهم

فأذنالشيبانييسار)2(بنسلاممؤذنهشبيبفأمر،الشمسغروبعندالنهارآخرفيفالتقيا،ورقاء

وكان-أصحابهعتابوصف،والسجودالركوعتامةصلاةاالمغرببأصحابهشبيبصلىثم،المغربا

القمرطلعحتىانتظرالمغرببأصحابهشبيبصلىفلما-النهارأولمنجيشهحول(وحولهاخندققد

المدلهأبوشبيبأنا:يقولوهوعتابراياتأصحابعلىحملثموالميسرةالميمنة)3(تأملثموأضاء

وعلىالميمنةعلىكرثم،معهالأمراءمنوجماعةوالقبنقبيصةأميرهموقتلفهزمهم،للهإلاحكملا

بنوزهرةورقاءبنعتابالأميرقتلحتىزالفماالقلبقصدثم،منهماواحدةكلشملففرقالميسرة

بنعمارالمعركةفيوقتل.الخيلفوطئتهوزهرةعتابالأميروداسوامدبرينالجيشعامةوولى،حوية

راجعينأبيهمبكرةعنالحجاججيشوانهزم،/منهزماتتبعوالا:لأصحابهشبيبقالثم.الكلبييزيد

يأإلىلهموقالبالإمارةلهالبيعةمنهمبقيممنأخذالمعسكرعلىاحتوىلماشبيبوكان،الكوفةإلى

منمصادبأخيهواستدعى،والحواصلالأموالمنالمعسكرفيماعلىاحتوىثم؟تهربونساعة

الكوفة.نحوقصدثم،المدائن

ستةفيمذحجمنالحكميالرحمنعبدبنوحبيبالكلبيالأبردبنسفيانالحجاجإلىوفدوقد

الناسفيوقام،الكوفةأهلنصرةعنبهمالحجاجفاستغنى،الشامأهلمنخلقومعهمافارسآلاف

:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدخطيبا

تشهدوافلاعنااخرجوا،النصربكمأرادمننصرولا،العزبكمأرادمناللهأعزلاالكوفةأهليا

لنا،عاملاكانمنإلامعنايقاتلنفلا،والنصارىاليهودمعفانزلوابالحيرةالحقوا،عدوناقتالمعنا

،الصراةبلغحتىشبيبوساربنفسهشبيبقتالعلىالحجاجوعزم،ورقاءبنعتابقتاليشهدلمومن

فيوهوشبيبإلىالحجاجنظرالفريقانتواجهفلما،وغيرهمالشاميينمنمعهبمنالحجاجإليهوخرج

:وقالالشامأهلالحجاجفخطبأصحابهمنستمئة

حقكم،الأرجاسهؤلاءباطليغلبنلا،واليقينوالصبروالطاعةالسمعأهلأنتمالشامأهليا

عباوقدشبيبوأقبل،ذلكففعلوا.الأسنةبأطرافواستقبلوا،الركبعلىواجثواالأبصارغضوا

وأمر.وائلبنالمحللمعوأخرى،سليمبنسويدمعوأخرى،معهواحدة،فرقثلاثأصحابه

فانهزمواحدةوثبةإليهوثبوامنهمدناإذاحتىلهفصبرواالحجاججيشعلىفحمليحملأنسويداشبيب

رجل.ثمانمئة:(4914/)الأثيروابن(6257/)الطبريفي(1)

.سيار:(6263/)الطبريفي2()

الأثير.وابنالطبريلخبرأقربهناوما،قاتلثم:أفي)3(
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هوالذيكرسيهفقدمالحجاجأمرثم،فافعلواهكذاوالطاعةالسمعأهليا:الحجاجفنادى،عنهم

،أمامإلىكرسيهالحجاجوقدملهفثبتوافحمليحملأنالمحللشبيبأمرثم،الأمامإلىعليهجالس

طويلا،فقاتلهموجههفيوثبوا)1(الرماحأطرافغشىإذاحتىلهفثبتواكتيبتهفيعليهمحملشبيباإنثم

فياحملسويديا:نادىصبرهمرأىفلما،بأصحابهألحقوهحتىقدما)2(طاعنوهالشامأهلإنثم

منعليهنحنونحمل،ورائهمنالحجاجفأتعنهاأهلهاتزيللعلك)3(السكةهذهأهلعلىخيلك

ثلاثمئةفيشعبةبنالمغيرةبنعروةجعلقدكانالحجاجأنوذلك،شيئاذلكيفدفلمفحمل.أمامه

حرضذلكفعند،أيضابالحرببصيراالحجاجوكان،خلفهممنيؤتوالئلاورائهمنلهردءافارس

:فقال،الحجاجذلكففهمبهاوأمرهمالحملةعلىأصحابهشبيب

الفتح،دونشيءماوالأرضالسماءوربثم،الواحدةالشدةلهذهاصبرواوالطاعةالسمعأهليا

فوثبواالناسبجماعةالحجاجنادىغشيهمفلما،أصحابهبجميعشبيبعليهموحملالركبعلىفجثوا

إلىمواقفهمعنردوهمحتىوأصحابهشبيبعلىمستظهرونوهمويطعنونيطعنونزالوافما،وجههفي

أهلياالحجاجونادىونزلوانزلثم،الأرضالأرضاللهأولياءياأصحابهفيشبيبفنادى،وراءهاما

إلىينظروجعلهنالكمسجداوصعد،بيدهنفسيوالذيالنصرأولهذا،والطاعةالسمعأهلياالشام

أشدمنالنهارعامةاشديداقتالااالناسواقتتل،)4(النبلمعهمرجلاعشريننحوشبيبومع،الفريقين

نإثم،مكانهمنالفريقينإلىينظروالحجاج،لصاحبهالفريقينمنواحدكلأقرحتى،الأرضفيقتال

فيفانطلق،لهفأذن،خلفهممنالخوارجفيأتيجماعةفييركبأنفيالحجاجاستأذنعتاببنخالد

امرأةوغزالة،شبيبأخامصادافقتلورائهممنالخوارجعسكرفدخل،آلافأربعةمننحومعهجماعة

الحجاجبذلكففرح،شبيبجيشفيوخرق،)5(الكلبيالدفانبنفروةلهيقالرجلقتلها،شبيب

تطلبهم،فيينطلقواأنالحجاجفأمر،فرسعلىمنهمكلوأصحابهشبيبوانصرف،وكبرواوأصحابه

علىوهوينعسفجعلالطلبواتبعهانطلقثم،الناسحاميةفيشبيبوتخلف،فهزمومهمعليهمفشدوا

فجعلالساعةهذهفيالنعاسعنينهاهأصحابهبعضفجعلالطلبمنهودنا،برأسهيخفقحتىفرسه

حرقفيدعوه:يقولأصحابهإلىالحجاجبعثذلكطالفلما،رأسهفيخفقويعودبهميكترثلا

.ورجعوافتركوه،النار)6(

.(6027/)والطبريأمنأثبتوما،الأسنة:طفي(1)

.الطبريعنأثبتوما،بفيواضحةغيرواللفظة،ط،أمنساقطة)2(

جرير.لحامسكة:الطبريوزاد،أعنأثبتتوما،السرية:طفي)3(

دنواإن:فقال،النبلمعهمرجلاعشرينمننحو-الحجاجمعأي-معهالمسجدوصعد:(6271/)الطبريفي()4

فارشقوهم.منا

.والطبريبعنهناوما،تحريف،دقاق:ط،أفي)5(

.ورجعوافتركوه،ونارهاللهحرقفيدعوهأن:خيلهإلىالحجاجفبعث:(6271/)الطبريفي)6(
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شبيبقصدثم،قبلهايهزملمشبيباإن.خطبتهفيفقالالناسفخطبالكوفةالحجاجدخلثم

وكانالجمعةأيومإلىيتقاتلونزالوافلاالأربعاءيومفالتقواالحجاججيشمنسريةإليهفخرجتالكوفة

معاويةبنالحارثعلىشبيبفحمل،معهفارسألففيالثقفيمعاويةبنالحارثالحجاجسريةعلى

إليهفخرجالسككالناسوحصن،هاربينالكوفةالناسودخل،طائفةمنهموقتل،معهومنفكسره

خرجثم،الكوفةودخلواأصحابههربثم،قتلحتىفقاتلالجيشمنطائفةفيالحجاجمولىالوردأبو

البلادتلكعلىالحجاجبعاملفمرواالسوادنحوبأصحابهشبيبسارثم،أيضافانكسراخرأميرإليه

بهمسارثم،الفراتفيبالمالرمىثم،الاخرةعنبالدنيااشتغلتم:وقالأصحابهخطبثم،فقتلوه

فقالالمدنبعضعلىالذينالأمراءبعضإليهخرجثم،قتلهإلاأحدلهيبرزولاكثيرةبلاداافتتححتى

لكني:لهفقال،قتلكأحبلاإني:شبيبلهفقال-صديقهوكان-،إليكوأبرزإليابرزشبيبيا:له

رأسهفهمس!رأسهعلىشبيبفضربهعليهحملثم،الوقائعمنتقدمومانفسكتغرنكفلا،قتلكأحب

الجيوشعلىكثيرةأموالاأنفقالحجاجإنثم،ودفنهكفنهثم،وعظمهبلحمهدماغهاختلطحتى

صنعهمغيرمنقدراموتاعليهاللهسلطوإنما،عليهيقدرواولميطيقوهفلمشبيبطلبفيوالعساكر

.ا)1(السنةهذهفيصنعهولا

الكلبيابنعندالسنةهذهفيشبيبمقتل

بنالحكمبنأيوببنالحكم-وهوالبصرةعلىنائبهإلىكتبالحجاجأنذلكسببوكان

تبعأويكونون،شبيبايتطلبونالافأربعةجيشايجهزأنيأمره-الحجاجابنةزوجوهوعقيلأبي

فلما،الشامأهلمنخلقمعهالأبردابنوكان.معهفالتقواطلبهفيوانطلقواففعلاالأبردبنلسفيان

فالتقوا،)2(شبيبإلىسارواثم،الشاموأهلهمواحداجيشامعهالتقواالأبردابنإلىالبصرةجيشوصل

الخوارجعلىفحملواالحجاجأصحابعزمثم،لصاحبهالفريقينمنكلوصبرشديداقتالافاقتتلوابه

عندهفوقف؟هناكجسرإلىاضطروهمحتىذاهبينأيديهمبينففروا،قليلونوالخوارجمنكرةحملةأ

تقاتلواأنبعدهذاموقفهعنشبيبورده،مقاومتهعنالأبردبنسفيانوعجز،أصحابهمنمئةفيشبيب

رشقابالنبالفرشقوهمأصحابهالأبردابنأمرثم،يكونقتالأشدالجسرأولعندكاملاطويلانهارا

،(الأبردابنأصحابمنأرجلاثلاثينمننحوافقتلواالرماةعلىكرتثمالخوارجففرت،واحدا

فلما،الآخرمناهضةعلىمصراالفريقينمنكلوبات،بعضعنبعضهمالناسفكفبظلامهالليلوجاء

يديهوبينلهحصانعلىراكباالجسرمتنعلىشبيبفبينما،الجسرعلىوأصحابهشبيبعبرالفجرطلع

،الماءفيفسقطالسفينةحرفعلىشبيبفرسحافرفنزلالجسرعلىوهوعليهاحصانهنزاإذأنثىفرس

هاربين.الخوارجسارت:أفيومكانها،الطبريفيلمااختصاروهي،طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

.طمنزيادةمعكوفينبينما)2(
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ذلك):يقولوهوارتفعثمالماءفيانغمرثم(42:ا!نفالأمهومفعولا!اتأقسااللهليقضى):فقال

ذاهبينوانصرفواكبرواالماءفيسقوطهالخوارجتحققتفلما.فغرق(69:أ!نعامأ!اقياقئليزتقدير

فشقبهأمرثم،درعهوعليهالماءمنشبيبافاستخرجالحجاججيشأميروجاء،البلادفيمتفرقين

.الإنسانقامةفيرتفعالأرضبهيضربونوكانوا،صخرةكأنهصلبمجتمعهوفإذاقلبهفاستخرج()1صدره

اشتورواالساقةفيتخلففلما،عشائرهممنأصابلماأبغضوهقدرجالمعهكانإنه:وقيلا

غرقونادوا،فغرقالماءفيفسقطفرسهونفربالجسرالسفنفمالتذلكففعلوابهالجسرنقطعوقالوا

.ا)2(فاستخرجوهفجاؤواذلكالحجاججيشفعرف،المؤمنينأمير

منهاخرجقدأنهبهحاملوأناالمنامفيرأيتكنتإنيصدقتم:قالتأمهإلىشبيبنعيولما

اسمهاجاريةأمهوكانت،الماءإلايطفئهلاوأنه،الماءإلايطفئهالاالنارأنفعلمتنارمنشهاب

)3(ص
.الحروبفيابنهامعتقاتل،النساءأشجعمنوكانت،جميلةوكانت،جهيزة

أيضاوكانت،غزالةزوجتهقتلتوكذلكالغزوةهذهفيقتلتأنها:)4(خلكانابنالقاضيوذكر

أشدمنهايخافالحجاجوكان(الرجالمنالأبطالعنهيعجزشديداقتالاتقاتلأخارجيةالبأسشديدة

:الشعراء)5(بعضفيهقالحتىخوف

الصافرصفيرمنتنفرفتخاءنعامةالحروبوفيعليأسد

طائرجناحيفيقلبككانبلالوغافيغزالةإلىبرزتهلأ

بنصبرةبنشراحيلبنقيسبنالصلتبنعمروبنقيسبننعيمبنيزيدبنشبيبكانوقد:قال

منبهقهرهبماقهرهتعالىاللهأنولولااالمؤمنينبأميرويتسمىالخلافةيدعياالشيبانيأشيبانبنذهل

إليهأرسللماالحجاجيديعلىاللهقهرهوإنماا)6(أحدعليهقدرولما،اللهشاءإنالخلافةلنالالغرق

نهرفيالجسرعلىجوادهألقاهولما،مرةغيرشبيبفهربلقتالهالشامبعسكرالملكعبدالمؤمنينأمير

أخرجثمقال(69:ا!نعامأ!العليراقئليزتقديرذالك)قال؟المؤمنينأميرياأغرقا:رجللهقال)7(دجيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(3961/)الذهبومروج(4/433)الأثيروابن(281-6282/)الطبريفيالخبر

.(6281/)الطبريتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

فيخلكانابنقيدها،ساكنةهاءوبعدهاالزايوفتحتحتهامنالمثناةالياءوسكونالهاءوكسرالجيمبفتح:جهيزة

.(457)2/الأعيانوفيات

.(2554/)الأعيانوفيات

.(25)الخوارجشعروديوان(18/161)الأغانيفيكما،حطانبنعمرانوهو

.قال:العبارةوبدلب،أمنساقطمعكوفينبينما

فارسبحرفىومصبهأصبهانأرضمنومخرجه،الفرسملوكأحدبابكبنأردشيرحفرهبالأهوازنهر:دجيل

.(2434/البلدانمعجم)الخارجيشبيبغرقوفيه،عبادانقرب
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،جعداأشمططويلارجلاشبيبوكان،الحجرمثلهوفإذاصدرهمنقلبهفنزعفأمرالحجاجإلىوحمل

إلىفحملأصحابهمنرجل)2(أمسكوقد،)1(وعشرينستسنةالنحرعيديومفيمولدهوكان

القائل:ألستلهفقالمروانبنالملكعبد

وحبيبهاشمومنكموعمرووابنهمروانكانمنكميكفإن

)3(شبيبالمؤمنينأميرومناوقعنمثوالبطينحصينفمنا

أعلم.سبحانهواللهوأطلقهاعتذارهفأعجبه.شبيبالمؤمنينأمير)4(ومنا:قلتإنما:فقال

منالخوارجوبين،الحجاجنائبصفرةأبيبنالمهلببينجداكئيرةحروبكانتالسنةهذهوفي

وقدالمشهورينالمذكورينالشجعانالفرسانمنأيضاقطريوكان،الفجاءةبنقطريوأميرهمالأزارقة

جرتوقدالأرضفيشردفإنهذهبأينأحديدريفلاهووأما،السنةهذهفيونفرواأصحابهعنهتفرق

.")5(تاريخه"فيذكرهافيجريرابنبالغوقد،بسطهايطولومجاولاتمناوشاتبينهم

بنأميةنائبهاعلىخراساننائبكانالذيوشاحبنبكيرثارالسنةهذهوفي:جرير)6(ابنقال

قد)7(خطوببينهماجرتوقد،وقتلهبهوغدرالناسعليهاستجاشبكيراأنوذلكخالدبناللهعبد

."تاريخه"فيجعفرأبواستقصاها

علىوالفروسةالشجاعةمنكانوقد،قدمناكماالخارجييزيدبنشبيبوفاةكانتالسنةهذهوفي

الله،عبدوأخيه،الزبيربنومصعب،إبراهيموابنه،الأشترومثل،مثلهالصحابةبعديرلمكبيرجانب

.الخوارجالأزارقةمنالفجاءةبنقطريمثلالشجاعةفيبهؤلاءيناطومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

السبت.يومالنحريومالحجةذيفيوعشرينخمسسنة:(4433/)الأثيروابن(6282/)الطبريتاريخفي

للمرزبانيالشعراءمعجموفي.الحروريعتبانهو:(418ص85/-61سنةحوادث)الإسلامتاريخفي

الشيباني.أصيلةبنعتبان:(901)

الخوارجوشعر(16501/)بالوفياتوالوافي(2456/)الأعيانووفيات(901)الشعراءمعجمفيالبيتان

شبيب.جندقادةأحدسليمبنسويدوهو-والبطينسويدفمنا:وفيه(63)

للذهبي.الإسلاموتاريخخلكانابنلوفياتموافقةوهيبعنأثبتوما،بعدأمير:أوفي،أميريا:طفي

كانمرفوعأ"أمير"كانإنفإنه،الحسننهايةفيالجوابوهذا:(2/456)الوفياتفيخلكانابنوقال

منا؟المؤمنينأميريا:ومعناه،النداءحرفمنهحذففقدمنصوباكاندماذا،المؤمنينأميرشبيبفيكون،مبتدأ

منهم.يكونبل،المؤمنينأميرشبيبيكونفلا؟شبيب

وقتل(443-4441/)الأثيروابن(028)الطوالالأخبارفيأيضأوالخبر(131-6003/)الطبريتاريخ

،قتلوه،الأبردبنسفيانرايةتحتالحجاجبعثمواجهةفيطبرستانشعبمنشعبفيالفجاءةبنقطري

مخنف.بنالرحمنعبدبنوجعفرالتميميأبجربنسودةقتلهوفيمن

.-بالسين-وساجبنبكير:وفيه(4443/)الأثيرابنفيأيضاوالخبر(6131/)الطبريتاريخ

طويلة.حروب:طفي
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:الأعيانمنتوفيوفيها

كبيرةداربالمدينةوله،قومهفيمطاعاكبيراكان،الكنديكربمعديبن)1(الصلتبنكثير

.بالشامتوفي،الرسائلعلىالملكعبدكاتبكانإنهوقيل،بالمصلى

)2(
إليهاسارفلما،سجستانوولاهالملكعبدتحتأختهكانتاللهعبيدبنطلحهبنموسىبن

إلىلكوشهرتهذلكذكرفيكونتقتلهأنلعلكإليهفاعدلالناسأعياوقدطريقكفيشبيباإن:لهقيل

أعلم.والله،ذلكغيروقيل.شبيبفقتلهمعهفاقتتلشبيبلقيهسارفلما،الأبد

بالبصرةتوفيوغيرهمالصحابةمنجماعةعنوحدث،اليرموكشهد،)3(الأشعريغنمبنعياض

الله.رحمه

أميةبنيإلىيميلونكانواوقد،وحمزةومطرفعروةإخوةكانواوقد،)4(اللهعبدبنمطرف

علىوحمزة،المدائنعلىومطرف،الكوفةعلىعروةفاستعمل،أقاليمعلىالحجاجفاستعملهم

.)5(همذان

وسبحيرثماث!سنةخلت5!لم

عظيممطرأصابهمرجعوافلما،أزقلة)6(افتتحواالرومببلادللمسلمينعظيمةغزوةكانتففيهاا

.كثير)7(ناسبسببهفأصيب،وبردوثلج

مقدمتهعلىجعلوقدطنجةإلىفسارجميعهالمغرببلادغزونصيربنموسىالملكعبدولىوفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

(3/318)والاستيعاب(3033/)الطبريوتاريخ(514/)سعدابنطبقاتفي-الصلتبن-كثيرترجمة

.(513ص85/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(4242/)الغابةوأسد

.(1/317)الذهبشذراتفي-موسىبنمحمد-ترجمة

وتاريخ(4164/)الغابةوأسد(3912/)والاستيعاب(791/)البخاريتاريخفي-غنمبنعياض-ترجمة

..عمروبنعياض:اسمهوفيه(4/138)النبلاءأعلاموسير(58ص85/-61سنةحوادث)الإسلام

.(394/)والإصابة،ابائهأسماءفيخلافثمةولكن،واحدوكلاهما

دمشقوتاريخ(2/891)الأولياءوحلية(793-7/693)البخاريتاريخفي-اللهعبدبنمطرف-ترجمة

.(5564/)التهذيبوتهذيب(4187/)النبلاءأعلاموسير(18/431)الكمالوتهذيب(58928-337/)

.ب،أمنساقطةالسابقةالأربعةالتراجم

.لمصادرهموافقأثبتناهوما،محرف"إرقيلية":طفي

.(337ص85/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(277)خليفةتاريخفيالخبر
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.()2(ونفوهأنفهقطعواوبعضهم،البلادتلكملوكفقتلوا(طارقا)1

معالثقفييوسفبنالحجاجإلىوأضافهاخراسانإمرةعناللهعبدبنأميةالملكعبدعزلوفيها

علىواستخلف،البصرةإلىالكوفةإمرةمنشبيبشأنمنفراغهبعدالحجاجوركب،أيضاسجستان

منفرغوقدبالبصرةوهوالحجاجعلىالمهلبفقدم،)3(الحضرميعامربناللهعبدبنالمغيرةالكوفة

المهلبعليهأثنىفمن،جيشهمنالبلاءبأصحابواستدعىالسريرعلىمعهفأجلسه،أيضاالأزارقةشأن

إمرةبكرةأبيبناللهعبدوولى،سجستانإمرةالمهلبالحجاجولىثم،)4(جائزتهالحجاجأجزل

استعانإنهوقيل،المهلببإشارةذلككانفقيل،عندهمنخروجهماقبلبينهماناقلثم،خراسان

إلىفأجابهبذلكالحجاجعلىأشارحتى،العبشميطارقبنعبيدبنالرحمنعبدوهوالشرطةبصاحب

ذلك.فياعترضلكونه،درهمألفبألفالمهلبوألزم،ذلك

الملك.عبدبنالوليدالسنةهذهفيبالناسوحج:معشرأبوقال

.عثمانبنأبانالمدينةأميروكان

خراسانعلىونائبه،يوسفبنالحجاجكلهاالنواحيوتلكوسجستانوخراسانالعراقوأمير

الثقفي.بكرةأبيبناللهعبدسجستانعلىونائبه،صفرةأبيبنالمهلب

.الأنصاريمالكبنأنسبنموسىالبصرةقضاءوعلى،شريحالكوفةقضاءوعلى

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوقد

جم!اللهرسولصاحب،السلمي)6(الأنصارياللهعبدأبو،حرامبنعمروبن)5(اللهعبدبنجابر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الكتابأهليتحدثالتيالمائدةفيهاوأصاب،الأندلسافتتحالذي:وتتمته(337ص)الإسلامتاريخفيالخبر

.السلامعليهسليمانمائدةأنها

ملكهمعلىالروموثبوفيها:(337ص08-61سنةحوادث)الإسلامتاريخوفي،نقصفيههناالخبر

الحادثة.هذهالإسلامتاريخمحققوثقوقد.المسبحيقاله.الجزائربعضإلىونفتهأنفهوقطعت،فخلعته

.طمنزيادةمعكوفينبينوما

عقيل.أبيبناللهعبدبنالمغيرة:(4448/)الأثيروابن(6284/)الطبريتاريخفي

العطية.له:طفي

316()الطوالوالأخبار(73)خليفةوتاريخ(3574/)سعدابنطبقاتفي-اللهعبدبن-جابرترجمة

وتاريخ(1256/)الغابةوأسد(3938/)وتهذيبه(224-.11/80)دمشقوتاريخ(1921/)والاستيعاب

الذهبوشذرات(145/)والإصابة(3918/)النبلاءأعلاموسير(377ص61-.8/سنةحوادث)الإسلام

(/1931).

التكميل.فيتراجمهمذكرناوقد،غنمبنالرحمنوعبدالقاضيوشريح:ب،أفيبعدها

عليهما.وزادللذهبيوالعبرالمزيلشيخهالكمالتهذيبتراجمبينمافيهجمعاللهرحمهللمؤلفكتابوالتكميل

المصرية.الكتبدارفيمخطوطمنهالأخيروالمجلد



هـ78سنةوفيات061

وقيل،تسعةوكانوا،أخواتهعلىوخلفهأبوهفمنعهأحدايشهدأنوأرادالعقبةوشهد،كثيرةرواياتوله

وخمسمئةألفإليهوأسند،سنةوتسعونأربعوعمرهبالمدينةجابرتوفي.موتهقبلبصرهذهبإنه

حديثا.وأربعين

بنلعمرالقضاءتولىوقد،الكوفةقاضيوهو،الكنديأميةأبو،قي!سبن)1(الحارثبنشردج

القضاءفياستقلثم،معاويةولاهثم،عليعزلهثم،طالبأبيبنوعليعفانبنوعثمانالخطاب

درهم.خمسمئة:وقيل،درهممئةشهركلفيالقضاءعلىرزقهوكان،السنةهذهفيماتأنإلى

نقص.منحظالظالمسيعلم:يقولالقضاءإلىخرجإذاوكان

ولابآلحقالناسبينفاضئمآلأرضفىظيفةجعطنك!!ايدا!د)لايةاهذهقرأللقضاءجلسإذاكانإنه:وقيل

.(26:صأالاية!اتهوىتتبع

النصر.ينتظروالمظلومالعقابينتظرالظالمإن:يقولوكان

.سنة)2(سبعيننحوقاضيامكثإنه:وقيل

أعلم.فالله،بسنةموتهقبلالقضاءمناستعفىإنه:وقيل

ع!ي!.النبيموتبعدالمدينةوقدم،باليمنكانواالذينالفرسأولادمنوأصله

سنين.وثمانمئةوعمرهبالكوفةتوفي

زيد،بنحمادحدثنا،النعمانأبوعارمحدثنا،العزيزعبدبنعليحدثنا:قالالطبرانيروىوقد

.نقصوامنحقالظالمونسيعلم:يقولشريحكان:قال.التيميإبراهيمعنالحبحاببنشعيبعن

النصر.ينتظرالمظلوموإن،العقابينتظرالظالمإن

به.إبراهيمعن،عونابنعن،عليةبنإسماعيلعنأحمدالإمامورواه

)1(

)2(

الإشارةمعنبقيهاوإنمااللهرحمهالمؤلفتلاميذأوالنساخزياداتمنوهي،التراجمببعضتنفردطأننجدوهكذا

منطالزياداتمعظمأنويلاحظ،سنةكلالأحداثذكربعدالوفياتذكرعلىدرجاللهرحمهالمؤلفلأن،إليها

سبحانه.دماعانتهاللهبتوفيقمحلهفيذلكإلىالإشارةعلىونعمل،موتهمسنةفياختلفممنللوفيات

والتاريخوالمعرفة2(5و.917و)155خليفةوتاريخ(131)6/سعدابنطبقاتفي-الحارثبنشريح-ترجمة

وتاريخ(481)2/والاستيعاب(541-441)4/الأولياءوحلية(187)2/لوكيعالقضاةوأخبار(182و1/172)

ستسنةوفياتضمنجعلهوقد)6/185(والمنتظم)6/503(وتهذيبه95(-)23/7عساكرلابندمشق

الإسلاموتاريخ445(-435)12/الكمالوتهذيب493()2/الغابةوأسد046()2/الأعيانووفيات.وسبعين

(014)16/بالوفياتوالوافي(601-001)4/النبلاءأعلاموسير(423-941ص08/-61سنةحوادث)

.85(/1)الذهبوشذرات(2461/)والإصابة

وسبعينخمساقاضياأقام(046)2/:خلكانلابنالوفياتوفي،سنةستين:والإصابةالغابةوأسدالاستيعابفي

الزبير.ابنفتنةفيالقضاءمنفيهاامتنعسنينثلاثإلافيهايتعطللم،سنة
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:فقالواعوادهعليهفدخلالشمسفيوجلسبالعسلفطلاهارجلهشريحاشتكى:الأعمشوقال

لك؟قالفماذا:قالوا،فعلتقد:قال؟الطبيبأريتهاألا:فقالوا.صالحا:فقال؟تجدككيف

.خيرأوعد:قال

أخرجها.الذيهو:قال؟الطبيبأريتهاألا:فقالواقرحةبإبهامهخرجأنهروايةوفي

شريحوكان،سنينتسعالزبيرابنفتنةكانت:قاللبابةأبيبنعبدةحدثني:الأوزاعيوقال

يستخبر.ولايختبرلا

رجلفقال.عنهاأسأللمالفتنةكانتلما:قالشريحعن،الشعبيعن،عبدةعنثوبانابنورواه

شريحعنسلمةبنشقيقرواهوقد.قلبيفيبمافكيف:شريحفقال،متمتىباليتمامثلككنتلو

فقال،ولادرهماديناراولامعاهدامسلماولاظلمتأخبرتولااستخبرتماالفتنةفي:قال

وفي،يهدأ)1(كيف:فقالقلبهإلىفأوى،متقدأكونأنلأحببتحالكعلىكنتلو:وائلأبو

:يلعبونراهملقوموقال.الأخرىمنإليأحبوإحداهماالفئتانتلتقيصدريفيبماكيف:رواية

.الفارغأمربهذاما:قال!فرغنا:قالوا؟تلعبونأراكمليما

أنه،اللهعبدأبوسالمحدثني،العنبريجريربنالعلاءحدثنا:العنبرياللهعبدبنسواروقال

منرجلإني:فقال،الحائطوبينبينك:فقال؟أنتأين:فقالرجلإليهوتقدمشريحاشهدت:قال

إني:قال،)2(والبنينبالرفاء:فقال،امرأةتزوجتإني:فقال،سحيقبعيد:فقال،الشامأهل

.)3(فعلتقد:قال،بيننااقض:قال،أملكالشرط:قال،دارهالهااشترطت

منهمآخذ،العلماءبمعاوضة)4(:قال؟العلمهذاأصبتشيءبأيلشريحقيل:سفيانوقال

وأعطيهم.

عن،أبيهعن،يوسفبنإبراهيمعن،سالمبنمحمدبناللهعبدعن،شيبةأبيبنعثمانوروى

كانفلما،وأسألهميسألونيفقهاؤكميأتوني!الناسأيهايا:يقولعلياسمعأنههبيرةعن،إسحاقأبي

كذاماكذاماويسألونه،كذاماكذاما:يسألهمفجعل،الرحبةامتلأتحتىإليهغدوناالغدمن

إلاشيءعنيسألهلاركبتيهعلىجاثفإنهشريحغيرتصدعواالنهارارتفعإذاحتىويخبرونهفيخبرهم

.)5(العربأقضىفأنتشريحياقم:يقولعلياسمعت:قال،بهأخبره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(145)4/الأولياءحليةفيقبلهالذيالخبر

خير.فيبينكماوجمع،عليكوبارك،لكاللهبارك:لهيقولأنالنبويةالسنةفي

.(461)4/الأولياءحليةفيقبلهوالذيالخبر

بمقاومة.:(4461/)الحليةفي

.(4201/)النبلاءأعلاموسير(462)2/الأعيانووفيات(471-4461/)الحليةفيالخبر
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فقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

امرأتانشريحاوأتت

:الأمقالت

هـ78سنةوفيات

به.أحقأنا:تقولواحدةكلفيهيختصمانوأمهصبيجدة

)1(نأتيهالمرءوأنتأتيناكميهأبا

نفديهوكلتاناوأماهابن)2(أتاك

فيهنازعتكيلماتأيمتكنتفلو

)3(التيهبكيذهبولافهاتيهتزوجت

فيهقصتيفهذيالقاضيأيهاياألا

القاضيأيهاياألا

منيفاستمعوقولا

ابنيعنالنفستعزي

حجريفيصارفلما

الخبرجاءتزوجت

الود)6(لييظهرومن

شريح:فقال

الجدهلكقالتلقد

رده)4(تطردنيولا

كبدهحملتوكبدي

وحدهمفردا53(يتيما

فقدهيكفينيمن-

رفدهلييحسنومن

غفل)7(إنجهدالقاضيوعلىقضىثمقلتماماالقاضيقدسمع

العللذاتمنابنكوخذيبالصبيبيني:للجدةقال

)8(للبدلتبتغيهمادعوىقبللهاكانصبرتلوإنها

.للجدةبهفقضى

باعترافهرجلعلىقضىأنهشريحعن،إبراهيمعن،عونبنمعمرحذثنا:)9(الرزاقعبدوقال

خالتك.أختابنأخبرني:شريحفقال،بينةبغيرعليقضيتأميةأبايا:

.الطبقاتعنهناوما(بهالمستعانوأنت)الأصلفي

.الطبقاتعنهناوما(وأمابنجده)الأصلفي

.الطبقاتعنهناوماتحريفوهو(الفيه)الأصلفي

تبطرني.ولا:الطبقاتفي

ضائعا.:الطبقاتفي

...يكفلومن...وده:الطبقاتفي

فصل.ثمبينكماوقضى:الطبقاتفي

.البدلتبغيهادعواهاقبل:الطبقاتفي

.(501)4/النبلاءأعلامسير
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الذبابتأكلشاةعنشريحسئل:قالحصينأبيعنالمسعوديأنبأنا:الجعد)1(بنعليوقال

طيب.ولبنمجانعلف:فقال

شريحكان:قالأبيحدثنا،التيميحيانأبيعن،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

يفعلدارهجوففيإلاشارعمثعب)3(لهيكنولم،دارهجوففيفألقيتبهاأمرسنورلأهلهماتإذا

،-المسلمينريحهابنتنتؤذيلئلادارهجوففيالسنوريلقيأنهيعني-المسلمينتؤذيأناتقاءذلك

المسلمين.منالمارةبهايؤذيلئلاالدارجوففيدارهأسطحةميازيبوكان

علىاللهنعمةتعرفأراك:شريحلهفقال.لشوينشأنكإن:لشريحرجلقال:)4(الرياشيوقال

نفسك.فيوتجهلهاغيرك

حدثني:قالشبيببناللهعبدحدثنا،النحوي)6(ثعلبيحيىبنأحمدحدثنا:)5(الطبرانيوقال

بعدأما:الطاعونمنهربلهأخإلىشريحكتب:قال.سمعانبنزيادبناللهعبدبنالرحمنعبد

منيفوتهولا،طلبمنيعجزهلامنبعينمنهخرجتالذيوالمكانفيهأنتالذيوالمكانفإنك

واحد،بساطلعلىوإياهموإنك.أيامهتظلمهومنلكمامهأمرايعدلم)7(خلفتهالذيوالمكان،هرب

لقريب.قدرةذيمنالمنتجعوإن

نأشريحعن،الشعبيعن،الشيبانيعن،مسهربنعليحدثنا:)8(شيبةأبيبنبكرأبووقال

وانظر،اللهكتابفيليسمارجاءعنهيلفتنكولابهفاقضاللهكتابمنالشيءجاءكإذا:إليهكتبعمر

عليهاجتمعمافانظررسولهسنةفيولااللهكتابفيليسماجاءكفإن،بهافاقض!صاللهرسولسنةفي

شئتوإنفتقدمشئتفإنيكنلمفإن،الصالحونبهقضىفيمافانظر:روايةوفي،بهفخذالناس

.والسلام،خيراإلاالتأخرأرىوما،فتأخر

أيها:وقالعليهفوقفيقصقاصإلىفانتهىالكوفةسوقفيعليمعكنت:شريحوقال

:القاصفقال،أدبتكوإلاسألتكفماتجبفإنسائلكإنيأما.العهدقريبوونحنتقص!القاص

الإيمانثبات:القاصقال؟وزوالهالإيمانثباتما:عليفقال،شئتعماالمؤمنينأميرياسل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(4481/)الأولياءحلية

.(481)4/الأولياءحليةفيالخبر

السطح.فيالماءمسيل:المثعب

.(4941/)الأولياءحلية

.2(1)23/دمشقتاريخفيالخبر

خطأ.وهو،تغلب:الأصلفي

أيامه.يظلمهولمجمامهامرءايعجللمالذي:(463)2/خلكانلابنالوفياتفيالعبارة

.21()23/دمشقتاريخفيالخبر
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.(البكالي)1نوفهوالقاصهذاإن:قيل.فقصفذلك:عليقال.الطمعوزوالهالورع

علىلأحسدكواللهإني:قال،نفسكفيوتنساهاغيركفيالنعمةلتذكرإنك:لشريحرجلوقال

.)2(ضرنيولابهذااللهنفعكما:قال.بكأرىما

فأخذ،إليهينظرأنعلىرجلمنفرساعمراشترى:قالالشعبيعن،الشيبانيعنجريروروى

وبينكبينيفاجعل:قال!لا:فقال،فرسكخذ:الفرسلصاحبفقال،فعطببهفسارالفرس

إليهفانطلقا:قال،العراقيشريح:قال؟شريحومن:عمرقال،شريح!نعم:الرجلقال،حكما

إلاالقضاءوهل:عمرفقال،ابتعتهبماخذأوأخذتكماردالمؤمنينأميريا:فقال،القصةعليهفقصا

.يومئذ)3(عرفهيوملأولفإنه،قضاءهاوليتكفقدالكوفةإلىسر؟هذا

ابنلشريحكان:قالوقاص(أبيأبنسعدولدمنرجلحدثني:)4(الكلبيمحمدبنهشاموقال

:فقالمؤدبهإلىفكتبوقرطاسبدواةفدعا،الكلاببينويهارش)5(الكلابيدعو

الرجسالغواةمعالهراشطلببهايسعىلأكلبالصلاةترك

الأكيسالأديبموعظةعظهأوبملامةفعقهأتاكفإذا

فاحبسثلاثابهاضربتفإذافبدرةبضربههممتفإذا

الأنفسأعزتجرعنيمامعفنفسهأتيتمابأنكواعلم

وكانوأدينهتمفرقواالذينإن!وعائشةيا":لهاقال!ي!النبيأنعائشةعن،عمرعن،شريحوروى

لكلإن،الأمةهذهمنالضلالةوأصحابالأهواءوأصحابالبدعأصحابإنهم(915:ا!نعامأ!هوشيعا

.")6(براءمنيوهمبريءمنهمأنا،والبدعالأهواءأصحابإلا،توبةذنبصاحب

عن،مجالدعن-غيرهأو-شعبةعن،بقيةعن،مصفىبنمحمدرواهغريبضعيفحديثوهذا

أيضا.علةوفيهالوجههذامنالوليدبنبقيةبهتفردوإنما،الشعبي

قالقال.الخطاببنعمرعن،شريحعن،الحسنعن،القرظيكعببنمحمدوروى

وخربتعهودهممرجتقدالناسمنحثالةفيتصيرواحتىستغربلونإنكم":!ي!اللهرسول

وتتركونتعرفونبماتعملون":فقال؟اللهرسوليابنافكيف:قائلفقال"أمانتهم

.(4941/)الأولياءحلية(1)

نفسه.المصدر2()

.(941الأولياء)4/حلية)3(

.(051-941)4/الأولياءوحلية(51-05)23/دمشقتاريخفيالخبر()4

.الكلابويهارشالكتابيدع:(4136/)الحليةفي()5

:تفسيرهفياللهرحمهالمؤلفوقال(155)4/الأولياءوحلية)1/253(للطبرانيالصغيرالمعجمفيالحديث)6(

رفعه.يصحولا
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.(")1بغانامنواكفناظلمنامنعلىانصرنا،أحدأحد:وتقولون،تنكرونما

عنالسلمياللهعبدعن،وهببنالجبارعبدعن،أيوببنيحيىعن،سفيانبنالحسنوروى

لذةيدعشابمنما":قال!يماللهرسولأنالخطاببنعمرمنهمالبدريونحدثني:قال،شريح

:قالثم،صديقاوسبعيناثنينأجرتعالىاللهأعطاهإلاتعالىاللهطاعةبشبابهويستقبلولهوهاالدنيا

ملائكتي"كبعضعنديأنت،ليشبابهالمبتذل،أجليمنشهوتهالتاركالشابأيها:تعالىاللهيقول

.)2(غريبحديثوهذا

وقال-زيدبنقيسعن،الجونيعمرانأبوحدثنا،موسىبنصدقةحدثنا:داود)3(أبووقال

نأ:الصديقبكرأبيبنالرحمنعبدعن،شريحالمصرينقاضيعن-قيسبنزيدعنأو:داودأبو

حقوقأضعتفيمآدمبنيا:فيقولالقيامةيومالدينصاحبيدعوتعالىاللهإن":قال!يمالنبي

اللهفيقول،حرقاوإماغرقاإماأصبتولكنأفسدهلمربيا:فيقول؟أموالهمأذهبتفيم؟الناس

داودأبيلفظ."الجنةإلىبهفيؤمرسيئاتهعلىحسناتهفترجح،اليومعنكقضىمنأحقأنا:سبحانه

الطبرانيورواه"فيثقلميزانهفيفيضعهبشيءاللهفيدعو":فيهوقالبهصدقةعنهارونبنيزيدورواه

قالا:المكيداودبنوأحمدعمربنحفصعنأيضاالطبرانيورواه،بهصدقةعن،نعيمأبيطريقمن

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،بهصدقةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا

نإوقيلالصحابةمنجماعةعنروىوقد،فلسطيننزيل،الأشعري،غنم)5(بن)4(الرحمنعبد

الصالحين.العبادمنوكانالدينفيأهلهاليفقهالشامإلىالخطاببنعمربعثهوقدصحبةله

وكان،لمعاويةالبحرغزوعلىأميراوكان،مصرفتحشهد،الأزدي،)6(أمية(أبيابنجنادة

الثمانين.قاربوقدبالشامتوفي،والخيربالشجاعةموصوفا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

شواهد.ولبعضه،ضعيفوإسناده(151)4/الحليةفينعيموأبو6252()رقمالأوسطفيالطبرانيأخرجهالحديث

.(151)4/الأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه

(411)4/الأولياءوحلية،(791)1/أحمدالإماممسندفيومتنهبسندهوهو،()1326الطيالسيداودأبيمسند

ضعيف.حديثوهو

الترجمة.مصادرمنوالتصحيحخطأ؟اللهعبد:طفي

(903)2/والتاريخوالمعرفة)277(خليفةوتاريخ(441)7/سعدابنطبقاتفي-غنمبنالرحمنعبد-ترجمة

331()11/الكمالوتهذيب371()3/الغابةوأسد322(-311)35/دمشقوتاريخ424()2/والاستيعاب

وتهذيب46(-45)4/النبلاءأعلاموسير(477-476ص85/-61سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ

.32(1/0)الذهبوشذرات(1/891)الزاهرةوالنجوم(89-79)3/والإصابة(152-025)6/التهذيب

وتاريخ242()1/والاستيعاب(185)خليفةوتاريخ943()7/سعدابنطبقاتفي-أميةأبيبنجنادة-ترجمة

وتاريخ)5/133(الكمالوتهذيب)1/892(الغابةوأسد)3/904(وتهذيبه)11/287(عساكرلابندمشق

والإصابة(1291/)1بالوفياتوالوافي62()4/النبلاءأعلاموسير383-384(8/ص61-.سنة)حوادثالإسلام

.88(/1)الذهبوشذرات2(1/45)
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،والورعالخوفكثيروكان،البصرةأهلمنالصالحينالعبادمنكان،البصري،(زياد)1بنالعلاء

،كثيرةمناقبوله،عميحتىيبكييزللم،البكاءكثيروكان،الناسيخالطولابيتهفييعتزلوكان

السنة.هذهفيبالبصرةتوفي

أهلمنأنهالشامأهلمنرجللهرآهاالتيالرؤياتلكبعدزيادبنالعلاءبكاءمعظمكانإنما:قلت

أهدألارؤياكتركتنيفقدأناوأما،خيراليرؤياكعناللهفجزاكأخيياأنتأما:العلاءلهفقال،الجنة

يفتر،لاويصلي،الدنيايفارقكادحتىوبكىشيئافيهايأكللاالأياميطويبعدهاوكان،نهارولابليل

،يناملاويقوم،يفطرلايصوم،نفسهقاتلفإنهأخيأدرك:فقالالبصريالحسنإلىأخوهجاءحتى

يفتح،فلمبابهعليهفطرقالحسنفجاء،الجنةأهلمنأنهلهالناسبعضراهالرؤياوالنهارالليلويبكي

وماالجنةأخييا:الحسنلهفقال،لهفتحالحسنصوتسمعفلما،الحسنأنافإنيافتح:لهفقال

أكلحتىبهيزلفلم؟نفسكأنتفقاتل،الجنةمنأفضلهومااللهعندللمؤمنإن،للمؤمنالجنة

قليلا.فيهكانعماوقصروشرب

فما.يذكركاللهفاذكرقمغلاميا:وقالبناصيتهفأخذمقامهفياتأتاهأنهعنهالدنياأبيابنوروى

.ماتحتىقائمةبهاأخذالتيالشعراتتلكزالت

رأىكماالناسمنكثيرخلقأعمالبقدرالصالحالعملمنيومكلاللهإلىلهيرفعكانإنه:قيلوقد

.المنامفيأصحابهبعضذلك

كان:وقال.أخرجنامنهايخرجناأناللهشاءفإنالنارفيأنفسناوضعناقومنحن:العلاءوقال

اللهرزقهثم،ستهإلاأحدعلىيأتيلافجعل،قرأإذاصوتهويرفعثيابهيشمرفجعلبعملهيرائيرجل

إلاذلكبعدأحدعلىيأتيلافجعل،اللهوبينبينهصلاحهوجعلصوتهمنفخفضواليقينالإخلاص

بخير.لهدعا

بها.فتوفيالشامإلىفنفاهالحجاجهجا،مطبقاشاعراكان،الأزدي،مرادس)2(بنسراقة

الشاعر.)3(الجعديالنابغة

)1(

)2(

)3(

وسير2(42)2/الأولياءوحلية39()2/والتاريخوالمعرفة2(17)7/سعدابنطبقاتفي-زيادبنالعلاء-ترجمة

.(1/252)الزاهرةوالنجوم2(420/)النبلاءأعلام

وتاريخ(017)2/الفريدوالعقدأخرىومواضع(17و.916)5/الأشرافأنسابفي-مرداسبنسراقة-ترجمة

457ص61-85/سنةحوادث)الإسلاموتاريخ3()52الطوالوالأخبار73(-71)6/وتهذيبه(5/2531)دمشق

.(أ-1/32133)5بالوفياتوالوافي(584-

ومعجم(951-1)53سلاملابنالشعراءوطبقات21(4-802)1/والشعراءالشعرفي-الجعديالنابغة-ترجمة

69(و52)2/الفريدوالعقد()177خليفةوتاريخ263(3/و1/62)الأشرافوأنساب32(1)للمرزبانيالشعراء

-177و05)2/الأعيانووفيات34(-1)5/والأغاني395(-581)3/والاستيعاب،أخرىومواضع
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السنة.هذهفيتوفي،()1الكندييزيدبنالسائب

.الأسدي،)2(سلمةبنسفيان

.البصري،قرة)3(بنمعاوية

:)4(

حبيسبنرر

167

وسبميرتسحسنةخلتر5ث!

لضعفهمالشامأهلمنأحدفيهايغزولم،شدتهمنيفنونكادواحتىبالشامعظيمطاعونوقعففيها

والمقاتلة.الجنودبضعفلعلمهمأهلهامنخلقافأصابواأنطاكيةفيهاالرومووصلت،وقلتهم

إليهيحملهمالعلىصالحهثم،بلادهفيأوغلحتىالتركملكرتبيلبكرةأبيبناللهعبيدغزاوفيه

.سنة)5(كلفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النابغةوديوان(265-258ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ4(-2)5/الغابةوأسد.(391/وه

نللينو.مارياجمعته،الإسلاميالمكتب:طالجعدي

576()2/والاستيعاب155()4/البخاريوتاريخ)028(خليفةتاريخفي-الكندييزيدبنالسائب-ترجمة

وتاريخ(691-1391/)0الكمالوتهذيب257()2/الغابةوأسد)6/63(وتهذيبه(2601/)0دمشقوتاريخ

بالوفياتوالوافي943(-)3/437النبلاءأعلاموسير(366-363ص81/01-.سنةحوادث)الإسلام

.(1/99)الذهبوشذرات(212/)والإصابة(554)3/التهذيبوتهذيب(1/401)5

هناوذكره.وتسعينوأربعوتسعينإحدىسنةبينماوهيوفاتهسنةفيالخلافالإسلامتاريخفيالذهبيوذكر

وأحكم.أعلمواللهوهم

.المصادرمنلديفيماترجمةلهأجدلم

البخاريوتاريخ)702(وطبقاته)257(خليفةوتاريخ221()7/سعدابنطبقاتفي-قرةبنمعاوية-ترجمة

.2(01/61)التهذيبوتهذيب(1ا-5355)5/النبلاءأعلاموسير2(51)28/الكمالوتهذيب033()7/

والاستيعاب)014(وطبقاته)288(خليفةوتاريخ)6/154(سعدابنطبقاتفي-حبيشبن-زرترجمة

وتهذيب3(200/)الغابةوأسد937(-377)5/دمشقتاريخوتهذيب(191-4181/)الأولياءوحلية(2563/)

وسير(68-66ص55/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ9()3/الأعيانووفيات933(-335)9/الكمال

والإصابة322(-132)3/التهذيبوتهذيب(191-1/091)4بالوفياتوالوافي(017-166)4/النبلاءأعلام

.(201و1/19)الذهبوشذرات(1/577)

سنة:والفلاس،خليفةوقالوثمانينإحدىسنةزرمات:عبيدأبوقال:والسيرالإسلامتاريخفيالذهبيوقال

.طمنزيادةاللهعبدبنجابرترجمةبعدالتراجموكل.اثنتين

الأثيروابن323(-322)6/الطبريفيلمااختصاروالخبروحدهاأمنساقطهناإلى...صالحهثم:قولهمن

/4(045-)451.
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له:ويقال،)1(الكذابالمتنبئسعيدبنالحارثالمؤمنينأميرمروانبنالملكعبدقتلوفيها

بنالحكممولىويقال،العبدريالجلاسأبيمولى،الدمشقيسعد)2(بنالرحمنعبدبنالحارث

القهقرىورجعبهمكرثم،وتزهدوتنسكبهاوتعبد،دمشقفنزل،الحولةمنأصلهكان،)3(مروان

الغاوينمنفكانالشيطانوأتبعه،المفلحيناللهحزبوفارق،تعالىاللهآياتمنوانسلخ،عقبيهعلى

إليهوإناللهفإنا.وأخزاهفيهماوأشقاهوأخراهودنياهدينهأخسرهحتىقفاهفييزجالشيطانيزلولم

.اباللهإلاقوةولاحولولاااللهوحسبنا،راجعون

نبأنا،مباركبنمحمدحدثنا،)4(الحوطينجدةبنالوهابعبدحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبوقال

مولىوكان،دمشقأهلمنالكذابالحارثكان:قالحسانبنالرحمنعبدعن،مسلمبنالوليد

منجبةلبسلوزاهدامتعبدارجلاوكان،إبليسلهفعرض،بالحولة)5(أبلهوكان،الجلاسلأبي

تحميدهمثلالسامعونيسمعلمبالتحميدأخذإذاوكان:قال،والعبادةالزهادةعليهلرؤيتذهب

نأأتخوفأشياءرأيتقدفإنيعليأعجلأبتاهيا:بالحولةوكانأبيهإلىفكتب،كلامهمنأحسنولا

أمرتماعلىأقبلبنييا:أبوهإليهفكتب،غيه)6(علىغياأبوهفزادهقال،ليعرضقدالشيطانيكون

(222-221:الثعراءأ!أتيصأفاككلكل!لنزل!ألشجطننتنزلمنعكأنبئكتمهل):يقولتعالىاللهفإلىبه

أمرهفيذاكرهمرجلارجلاالمسجدأهلإلىيجيءوكان،بهأمرتلمافامض،أثيمولابأفاكولست

عليه.كتموإلايرضىمايرىهوإنوالميثاقالعهدعليهمويأخذ

بليغاتسبيحاأفتسبحبيدهفينقرهاالمسجدفيرخامةإلىيأتيكان.الأعاجيبيريهموكان:قال

.(الحاضرونذلكمنيضجحتى

الرخامةهذهينقركان:يقولاللهرحمهتيميةبنالعباسأباالعلامةشيخناسمعتوقد:قلت

زنديقا.وكان،فتسبحالمقصورةفيالتيالحمراء

فيالصيفوفاكهة،الصيففيالشتاءفاكهةيطعمهمالحارثوكان:روايتهفيخيثمةأبيابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

وتاريخ445()3/وتهذيبه43()11/427-اعساكرلابندمشقتاريخفي-الكذابسعيدبنالحارث-ترجمة

.(151)2/الميزانولسان25(11/4)بالوفياتوالوافي(386ص61/8-.سنةحوادث)الإسلام

دمشق.وتاريخم،بعنأثبتوما،سعيد:طفي

الحكم.بنمروانمولى:دمشقتاريخفي

.(1/1428)دمشقوتاريخم،أعنأثبتوما،الجولي:طفي

منوصوربانياسبينكورةوالثانيةحمصأعمالمنإحداهمابالشاملناحيتيناسم-السكونثمبالضم-الحولة

.323()2/البلدانمعجم.دمشقأعمال

.عناءأبوهفزاده:دمشقتاريخفي
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علىرجلافيريهم()1المرانديرإلىبهمفيخرج،الملائكةأريكمحتىاخرجوا:لهميقولوكان،الشتاء

إلىالأمروصلحتى،وأتباعهأصحابهوكثرالمسجدفيأمرهوفشا،كثيربشرذلكعلىفتبعه،خيل

كتمكرههوإن،قبلهأمرارضيهوإنالعهدعليهوأخذأمرهالقاسمعلىفعرضقال،مخيمرةبنالقاسم

أحدولكنك:روايةوفي،نبيأنتما،اللهعدوياكذبت:القاسمفقال،نبيإنه:لهفقالقال،عليه

دجالونثلاثونيخرجحتىتقوملاالساعةإن":ع!ي!اللهرسولعنهمأخبرالذينالدجالينالكذابين

علىوكان-إدريسأبيإلىفخرجقامثم.لكعهدولاأحدهموأنت")2(نبيأنهيزعمكلهمكذابون

الملكعبدإدريسأبوأعلمثم،نعرفهإدريسأبوفقالالحارثمنسمعبمافأعلمه-بدمشقالقضاء

بذلك.

وردافكذباهنبوتهإلىفدعاهماالحارثعلىدخلازائدةأبيبناللهوعبدمكحولاأنأخرىروايةوفي

الحارثواختفى،حثيثاطلباالملكعبدفتطلبه،بأمرهفأعلماهالملكعبدعلىودخلا،قالماعليه

فنزلهاالصنبرة)3(إلىركبحتىبشأنهالملكعبدواهتمسرانفسهإلىيدعوالمقدسبيتدارإلىوصار

وأينبأمرهفأعلمهالمقدسببيتوهوالحارثعلىيدخلكانممنالبصرةأهلمنرجلهناكعليهفورد

وكتبطائفةمعهفأرسل،عليهليحتاطالأتراكالجندمنبطائفةمعهيبعثأنالملكعبدمنوسأل،هو

بمنالمقدسبيتإلىالرجلوصلفلما،بهيأمرهماويفعلالرجلهذاطاعةفيليكونالقدسنائبإلى

فإذا،شمعتهرجلكلمعويجعلالشموعمنعليهيقدرمايجمعأنفأمره،لخدمتهالواليانتدبمعه

بنفسهالرجلوذهب،أمرهيخفىلاحتىوالأزقةالطرقسائرفيكلهمأشعلوهاالليلفيبإشعالهاأمرهم

حتىعليهيؤذنلاالساعةهذهفي:فقال،اللهنبيعلىاستأذنلبوابهفقالالحارثفيهاالتيالدارفدخل

البصريوهجم،النهاركأنهالليلصارحتىشموعهمالناسفأسرج،أسرجواالبصريفصاح،يصبح

رفعقدإنه،اللهنبيإلىيصلواأنيريدونهيهاتأصحابهفقالهناكسربفيمنهفاختفىالحارثعلى

منللفرغانيينقالثم،فأخرجهفاجترهبثوبهفإذاالسربذلكفييدهالبصريفأدخلقال،السماءإلى

عنقهمنسقطتوالجامعةالقيودإن:فيقال،وقيدوهفربطوهفأخذوه:قال.تسلموا:الخليفةأتراك

سعإنيرتج!إلىيوحىفبماأقتدشتوإننفممىعكأضلفإنما!لتإنقل):يقولوجعل،ويعيدونهامرارا

لهفقالوا؟(28:غافرأ!أدلهربيقولأنرجلاألقتلون!والأتراكلأولئكوقال(05:سبأأ!قريب

الملكعبدإلىبهانتهوافلما،قرانكفهاتقرانناهذا:أي،كرانكفهاتكرانناهذا:ولغتهمبلسانهم

)1(

)2(

)3(

البلدانمعجم..الزعفرانمزارععلىمشرفتلعلىدمشقمنبالقربدير-الراءوتشديدالميمبضم-مراندير

/2()533.

الفتنفي)84(()157رقمصحيحهفيومسلم،المناقبفي)9365(رقمصحيحهفيالبخاريأخرجهالحديث

الساعة.وأشراط

بينهبالأردنموضع-وراءالموحدةالباءسكونثموالتشديدالفتحثمبالكسر-والصنبرة،تحريف؟النصرية:طفي

.(425)3/البلدانمعجميشتوبهامعاويةكان،أميالئلاثةطبريةوبين
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ويحك:الملكعبدلهفقال،أضلاعهمنضلعفيفانثنتبحربةفطعنهرجلاوأمرخشبةعلىبصلبهأمر

طعنهثماللهاسمفذكرقال،اطعنهثماللهسمويحك:فقال،نسيت:فقال؟طعنتهحيناللهاسمأذكرت

هذاأنويعلموهيعظوهأنوالعلمالفقهأهلمنرجالاوأمرصلبهقبلحبسهالملكعبدكانوقد،فأنفذه

والدين.العدلتماممنوهذا،ذلكبعدفصلبهمنهميقبلأنفأبى،الشيطانمنبهالذي

بنالعلاءسمعت:يقولالأعورعتبةسمعمنفحدثني،جابرابنعن،مسلمبنالوليدقالوقد

:قال!واللهرسولأنحدثت،حارثابقتلهإلاولايتهمنبشيءالملكعبدغبطتما:يقولالعدويزياد

منهمقتلومن،فاقتلوهقالهفمن،نبيأنهيزعمكلهمكذابوندجالونثلاثونيخرجحتىالساعةتقوملا"

.")1(الجنةفلهأحدا

أمرتكماحضرتكلوالملكلعبدقالمعاويةبنيزيدبنخالدأنبلغني:مسلمبنالوليدوقال

عنه.ذلكلذهب)3(جوعتهفلو)2(المذهببهكانإنماإنه:قال؟ولم:قال،بقتله

ألم،غيلانياويحك:لغيلانيقولاللجلاجبنخالدسمعت،نافعبنالمنذرعن،الوليدوقال

أنهاوتزعمامرأتهتحجبحارثياصرتثم،بالتفاحرمضانشهرفيالنساءتراميشبيبتكفيتأخذك

.؟زنديقا!4(قدريافصرتتحولتثمالمؤمنينأم

تارةالمسلمينيصانعكانوقد،فيهمالأعظمالتركملكرتبيلبكرةأبيبناللهعبيدغزاوفيها

تستبيححتىالمسلمينمنمعكبمنناجزهأنبكرةأبيبناللهعبيدإلىالحجاجفكتب،أخرىويتمرد

والكوفةالبصرةأهلمنوخلقبلادهمنإلجنودمنجمعفيفخرج،مقاتلتهوتقتلقلاعهوتهدمأرضه

خلالوجندهبكرةأبيابنوجاس،بتارةبسطوةأركانهوهدمفكسرهالتركملكرتبيلمعالتقىثم

منهتقهقررتبيلإنثم،تتبيراهنالكماوتبر،وأمصارهومدنهأقاليمهمنكثيرعلىواستحوذ،ديارهم

الأتراكوخافتفرسخاعشرثمانيةعلىمنهاكانواحتى،العظمىمدينتهمناقتربحتىيتبعهزالوما

منكلظنحتىالمسالكعليهموضيقواوالشعابالطرقعليهمأخذتالتركإنثم،شديداخوفامنهم

سبعمئةإليهيدفعأنعلىرتبيليصالحأناللهعبيدطلبذلكفعند،هالكمحالةلاأنهالمسلمين

هانئبنشريحفانتدب،بلادهمإلىعنهمويرجعونمنهيخرجونطريقاللمسلمينويفتحوا،ألف)5(

القتالإلىالناسفندب-الكوفةأهلعلىالمقدموهوعليأصحابأكبرمنوكان،صحابياوكان-

وأجابه،ينتهفلمبكرةأبيبناللهعبيدفنهاه،والنبالوالرماحبالسيوفوالجلادوالنزالوالمصابرة

قليل.قبلتقدمصحيحالحديثمنالأولوالشطر.(1/1427)دمشقتاريخ(1)

المذهب.لهيقالشيطانامعهإن:دمشقتاريخفي)2(

جزعته.فلو:بفي)3(

.(938ص08/-61سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبر()4

.(045)4/الأثيروابن323()6/الطبرييوافقأثبتوما،ألفستمئة:بفي()5
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(1").م!

المسلمينأكثرفنيحتىالتركبهميقاتلزالفما،الحفائظوأهلالشجعانمنالناسمنسردمه

.راجعونإليهوإناللهفإنا،عنهماللهرضي

:ويقول،يومئذيرتجزهانئبنشريحوجعلقالوا

أعصراالمشركينبينعشتقدالكبراأقاسيبثذاأصبحت

وعمراصديقهوبعدهالمنذراالنبيأدركت2ثم

والنهرا)3(صفينهمفيوالجمعتستراويوممهرانويوم

عمراهذاأطولماهيهات

الناسمنخرجمنخرجثم،أصحابهمنخلقمعهوقتل،عنهاللهورضيتعالىاللهرحمهقتلحتىقاتلثم

وكتب،تأخروماتقدممافأخذالحجاجذلكوبلغ،قليلوهم،رتبيلأرضمنبكرةأبيبناللهعبيدصحبة

فيبالمسلمينحلمابسببمنهلينتقموارتبيلبلادإلىكثيفجيشبعثفيويستشيرهبذلكيعلمهالملكعبدإلى

وأن1،ذلكفيالمصلحةمنرأىماعلىبالموافقةالحجاجإلىكتبالملكعبدإلىالبريدوصلفحين،بلاده

علىلذلككثيفاجيشافجهزاالجيوشجمعفيأخذبذلكالحجاجإلىالبريدوصلفحين،سريعاذلكيعجل

وابتيعألفاثلاثونهانئبنشريحمعالمسلمينمنقتلإنه:وقيل01بعدهاالاتيةالسنةفيتفصيلهسيأتيما

إليهوإناللهفإنا،أيضاكثيرخلقمنهمالجوعبسببومات،شدائدوقاسوابدينارالمسلمينمعالرغيف

.ا)4(أضعافهمقتلواأيضاكثيراخلقاالتركمنالمسلمونقتلوقد.راجعون

بنبردةأبامكانهوولى،ذلكمنالحجاجفأعفاهالقضاءمنشريحاستعفىالسنةهذهفيإنهويقال

.اأعلموالله،الماضيةالسنةفيوفاتهعندشريحترجمةتقدمتوقد01()الأشعريموسىأبي

أميرعثمانبنأبانالسنةهذهفيبالناسوحج:السيرأهلمنواحدوغيرمعشروأبوالواقديقال

.والسلامالصلاةأفضلساكنهاعلىالنبويةالمدينة

المشاهيرالشجعانمنوكان،)6(الخارجينعامةأبوالتميميالفجاءةبنقطريقتلالسنةهذهوفي

خطوبلهجرتوقد،بالخلافةالخوارجمنأصحابهعليهيسلمسنةعشرينمكثإنهويقال،أيضا

أماكنه،فيصالحاطرفامنهاقدمناوقد،وغيرهالحجاججهةمنصفرةأبيبنالمهلبجيشمعوحروب

.الحفاظوأهلالناسوفرسانكثيرغيرالمقطوعةمنناسفاتبعه:الأثيروابنالطبريفي(1)

أدركنا.ثمة:الأثيرابنفي)2(

الأثير:وابنالطبريفيبعده)3(

الأعثم.ابنفيالمصراعوليس،"المشقرامعجميراتويا"

.طمنزيادة:معكوفينبينما()4

.(4524/)الأثيروابن32(4)6/الطبريتاريخفيالخبر()5

.(336ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ318()6/الطبريتاريخ)6(
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،مشهورةووقائعه،وغيرهاوأقاليمكثيرةقلاععلىوتغلب،الزبيربنمصعبزمنفيخروجهوكانأ

فرسعلىوهوالحروريةبعضمنرجلإليهبرزإنهوقيل،فهزمهاكبيرةجيوشاالحجاجإليهأرسلوقد

إلىقطريلهفقالهارباالرجلفولىوجههعنقطريكشفمنهقربفلما،حديدعمودوبيدهأعجف

فيإنهثم،مثلكمنيفرأنيستحيلاالإنسانإنفقال؟ضرباولاطعناترولمتفرأنتستحيأما؟أين

إلىفوقعفرسهبقطريفعثر،بطبرستانفاقتتلواجيشفيالكلبيالأبردبنسفيانإليهتوجهأمرهآخر

،)1(الدارميأبجربنسورةقتلهالذيإنوقيل،الحجاجإلىرأسهوحملوافقتلوهعليهفتكاثرواالأرض

والبلاغةبالفصاحةالمشهورينالعربخطباءمنوإقدامهالمفرطةشجاعتهمعالفجاءةبنقطريوكان

بها:انتفعسمعهاومنوغيرهنفسهيشجعقولهشعرهمستجادومن(الحسنوالشعرالكلاموجودة

تراعيلنويحكالأبطالمنشعاعاطارتوقدلهاأقول

تطاعيلملكالذيالأجلعلىيومبقاء)2(سألتلوفإنك

بمستطاعالخلودنيلفماصبراالموتمجالفيفصبرا

اليراعالخنعأخيعنفيطوىعزبثوبالحياةثوبولا

داعالأرضلأهلوداعيهحيكلغايةالموتسبيل

انقطاعإلىالمنونوتسلمهويهرميسأميعتبط)3(لاومن

المتاعسقطمنعدماإذاحياةفيخيرللمرءوما

.كثيرا)4(تاريخهفيخلكانابنواستحسنهاالحماسةصاحبذكرها

توفي:وفيهاا

،التركملكرتبيلوقاتلواالتركبلاددخلالذيالجيشأميروهواللهرحمه()بكرةأبيبناللهعبيد

علىبكرةأبيبناللهعبيددخلوقد،ذلكتقدمكماهانئبنشريحمعكثيرخلقجيشهمنقتلوقد

دينار،ألفألفأربعينعلىقال؟هذابخاتمكختمتوكم:الحجاجلهفقالخاتميدهوفيمرةالحجاج

العقائل.وتزويج،بالصناعوالمكافأة،الملهوفورد،المعروفاصطناعفي:قال؟أنفقتهاففيمقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التميمي.الحربنسورة:الأثيرابنوفي،التميميأبجربنسورة:الطبريفي

.الإسلاموتاريخالأعيانووفياتممنأثبتناهوما،"طلبت":طفي

.الإسلاموتاريخالأعيانووفياتممنأثبتناهوما،"يغتبطلافمن":طفي

وتاريخ636()1/المرتضىوأمالي(ا-123)22الخوارجوشعر59()4/خلكانلابنالأعيانوفياتفيالأبيات

.(51صا08/-61سنةحوادث)الإسلام

دمشقوتاريخ2()30وطبقاته2(01)خليفةوتاريخ(091)7/سعدابنطبقاتفي-بكرةأبيبناللهعبيد-ترجمة

138()4/النبلاءأعلاموسير(477ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(142-912/)38عساكرلابن

.32(1/5)الذهبوشذرات2(1/20)الزاهرةوالنجوم
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أهديإنهوقيل،ألفاثلاثينفأعطاهاباردماءكوزامرأةلهفأخرجتيوماعطشاللهعبيدإن:وقيل

نإوالله:وقالفكرثم،لكخذهماأصحابهلبعضفقالأصحابهبينجالسوهوووصيفةوصيفإليه

جلسائيمنواحدكلإلىادفعغلامياقالثم،رديئةودناءةقبيحلشحبعضعلىالجلساءبعضإيثار

،ببست)1(بكرةأبيبناللهعبيدتوفيووصيفة،وصيفاثمانينفكانواذلكفأحصي،ووصيفةوصيفا

.()2(العالمينربدلهوالحمد،وأحلمأعلموتعالىسبحانهوالله،بذرخوقيل

النبويةاليجوةمرثمانيرسنةخلتص5ث!

مكةبطنمنالحجاجوحمل،بهمرشيءكلعلىجحفلأنه،بمكة)3(الجحافالسيلكانفيها

وغرق،الحجونإلىالماءوبلغأمنهينقذهمأنأحديستطيعلاوالنساءوالرجال،عليهابماوالجمال

.(أعلموالنه،البيتيغطيأنكادحتىارتفعإنهوقيل،كثيرخلق

فيكانأنهوالمشهور،الطاعونالسنةهذهفيبالبصرةكان:قالأنهالواقديعنجرير)4(ابنوحكى

.تقدمكماوستينتسعسنة

،الأتراكمنللأعداءمصابراصابراسنتينبكش)5(وأقام،بلخنهرصفرةأبيبنالمهلبقطعوفيها

بخلعهالأشعثابنكتابالمدةهذهغضونفيعليهوفد،ذكرهايطولفصولهناكمعهملهوجرت

منالآتيةالسنينفيوتفصيلهبيانهسيأتيماكانثمقرأهحتىالحجاجإلىبرمتهالمهلبفبعثه،الحجاج

الأشعث.ابنحروب

اقتصاصاالتركملكرتبيللقتالوغيرهماوالكوفةالبصرةمنالجيوشالحجاججهزالسنةهذهوفي

المصرينمنكلمنألفاأربعينفجهز،الماضيةالسنةفيبكرةأبيبناللهعبيدأصحابمنقتللمن

حتى،جدايبغضهالحجاجكانأنهمعالأشعثبنمحمدبنالرحمنعبدالجميععلىوأمر،ألفاعشرين

انظرفقال)6(الشعبيعامروعندهالحجاجعلىيوماالأشعثابنودخل،بقتلههممتإلاقطرأيتهماقال

.(1/414)البلدانمعجم.كابلأعمالمنوأظنها،وهراةوغزنينسجستانبينمدينة-بالضم-بست(1)

.طمنزيادةمعكوفينبينما)2(

والجرافوالجحاف،أيضاوالجرافالجحافسيل:قولهالبلاذريعن(181)2/للأزرقيمكةتاريخمحققنقل)3(

به.ويذهبشيءكليجرفالذيوهوواحدبمعنى

التروية.يومالإثنينيوموكان،الجحافبذلكفسمي،بهاواعتصموا،الجبالفيرقواالناسأنالأزرقيوذكر

.32(5)6/الطبريتاريخ(4)

.(462)4/البلدانمعجم.جبلعلىجرجانمنفراسخثلاثعلىقرية،التشديدثمبالفتح-كش()5

ملكإلىورسولهوسميرهنديمهفكانمروانبنالملكبعبداتصل،التابعينمن،الشعبيشراحيلبنعامرهو)6(

.(138)7/دمشقتاريخوتهذيب65()5/التهذيبتهذيب.هـبالكوفةا30سنةالروم
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واللهوأنا:الأشعثابنفقالالأشدثابنإلىالشعبيفأسرها،عنقهأضربأنهممتلقدواللهمشيتهإلى

هذهاستعراضفيأخذالحجاجأنوالمقصود.البقاءوبهبيطالإنسلطانهعنأزيلهأنلأجهدن

بنالرحمنعبدعلىاختيارهوقعثم،عليهميؤمرفيمنرأيهاختلفثمالعطاءفيهموبذلالجيوش

تؤمرهأنأخافإني:للحجاجفقالالأشدثبنإسماعيلعمهفأتى،عليهمفقدمه،الأشعثبنمحمد

نأأرغبومني،أهيبليهوهنالكهوليس:فقال،)1(الفراتجسرجاوزإذاطاعةلكترىفلا

فلما،رتبيلأرضنحوبالجيوشالأشعثابنفسار،عليهمفأمضاه،طاعتيعنيخرجأوأمرييخالف

السنةفيبلادهفيالمسلمينأصابممايعتذرإليهكتبإليهبالجنودالأشعثابنمجيءرتبيلبلغ

نأالأشعثابنمنوسأل،قتالهمإلىألجؤوهالذينهمالمسلمينوأن،كارهالذلككانوأنه،الماضية

،بلادهدخولعلىوصمم،ذلكإلىالأشعثابنيجبهفلم،الخراجللمسلمينيبذلوأنيصالحه

رتبيلبلادمنقلعةأخذأومدينةأوبلدادخلكلماالأشعثابنوجعل،للحربوتهيأجنودهرتبيلوجمع

،مخوفومكانأرضكلعلىالمسالحوجعل،لهيحفظهامنمعهوجعلجهتهمننائباعليهااستعمل

حبسثم،كثيرةخلقاوسبى،جزيلةكثيرةأموالاوغنم،رتبيلبلادمنكثيرةبلادعلىفاستحوذ

المغلاتمنفيهابماويتقووا،البلادمنبأيديهممايصلحواحتىرتبيلبلادفيالتوغلعن)2(الناس

حتىوالأقاليمالأراضييجوزونيزالونفلاأعدائهمإلىالمقبلالعامفييتقدمونثم،والحواصل

علىوعزموا،مقاتلتهميقتلونثميغنموهاحتىوالذراريوالأموالالكنوزعلىبلادهمفييحاصروهم

لهم،اللهصنعوماالفتحمنوقعبمايخبرهالحجاجإلىالأشعثابنوكتب،الرأيهوهذاوكان،ذلك

لهم.رآهالذيالرأيوبهذا

عاملليمدلأهلهامسلحةكرمانإلىالسدوسيعديبنهميانوجهقدالحجاجكانبعضهموقال

ابنإليهالحجاجفوجه،الحجاجعلىمعهومنهميانفعصى،ذلكإلىاحتاجاإنوالسندسجستان

ابنإلىالحجاجفكتببكرةأبيبناللهعبيدومات،معهبمنالأشعثابنوأقامفهزمهلمحاربتهالأشعث

وكان،أعطياتهمسوىألفألفيعليهأنفقجيشاإليهوجهزبكرةأبيابنمكانسجستانبإمرةالأشعث

.تقدممامعهأمرهمنفكانرتبيلعلىبالإقداموأمره،الطواويسجيشالجيشهذايدعى

.عثمانبنأبانالسنةهذهفيبالناسوحج:معشروأبوالواقديقال

الملك.عبدبنسليمانبهمحجبل:غيرهماوقال

وعلى،عثمانبنأبانالمدينةوعلى،الملكعبدبنالوليدالسنةهذهفيالصائفةعلىوكان

)1(

)2(

.(4/554)الأثيروابن328()6/الطبرييوافقأثبتوما؟الصراة:طفي

.932()6/الطبرييوافقأثبتوما...التوغلعلىالناسجرأثم:وحدهاأفي
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بنموسىالبصرةقضاءوعلى،موسىأبيبنبردةأبوالكوفةقضاءوعلى،الحجاجبكمالهالمشرق

.)1(مالكبنأنس

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

لمابمكةعمراشتراهالتمرعينسبيمنأصلهأسلمبنزيدأبووهو،)2(الخطاببنعمرمولىأسلم

عنوروى،أحاديثعدةعمرعنوروى،سنةعشرةوأربعمئةوعمرهوتوفي،عشرةإحدىسنةحج

الله.رحمهكثيرةمناقبولهأيضاأصحابهمنغيره

..)3(
مشهوراوكانالشامأهلعلماءمنوكان،وروايةصحبةله،الحضرميمالكبنلميربنوجبير

والعلم.بالعبادة

أقل.وقيل،أكثروقيل،سنةوعشرونمئةوعمرهبالشامتوفي

عميس،بنتأسماءوأمهالحبشةبأرضولد،جليلصحابي،)4(طالبأبيبنجعفربناللهعبد

النبيأتى"بمؤتةجعفرأبوهاستشهدولما،المدينةسكن،وفاةهاشمبنيمنع!ي!النبيرأىمناخروهو

:قالثمرؤوسهمفحلقبالحلاقفدعا،أفرخكأنهمبهمفأتي"أخيببنيائتوني:فقالأمهمإلىع!ي!

لهمليسأنه!للنبيفذكرتأمهمفجاءت"صفقتهفياللهلعبدوباركأهلهفيجعفرااخلفاللهم"

.")5(أبيهممنعوضالهمأنا"فقال،شيء

يتفقلموهذا،سنينسبعوعمرهماالزبيربناللهوعبدجعفربناللهعبدمج!ي!النبيبايعوقد

مرةتصدقوقد،ويستقلهالكثيرالجزيليعطي،الناسأسخىمنجعفربناللهعبدوكان،لغيرهما

مرةجلبرجلاإنوقيل،دينارالافأربعةرجلاأعطىومرة،ألفاستينرجلامرةوأعطى،ألفبألفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(033-6932/)الطبريتاريخ

تاريخوتهذيب(235)وطبقاته(171)خليفةوتاريخ(501/)سعدابنطبقاتفي-عمرمولىأسلم-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(08361/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(1/77)الغابةوأسد(12-3/9)دمشق

.(1/327)الذهبوشذرات(1/38)والإصابة(489/)

الأولياءوحلية(803)وطبقاته(028)خليفةوتاريخ(7044/)سعدابنطبقاتفي-نفيربنجبير-ترجمة

(38اص85/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(1272/)الغابةوأسد(1234/)والاستيعاب(533/)

.(1/328)الذهبوشذرات(1/952)والإصابة(476/)النبلاءأعلاموسير

والاستيعاب(126)وطبقاته(184)خليفةوتاريخ(82-81)قريشنسبفي-جعفربناللهعبد-ترجمة

(7328/)وتهذيبه(17زيد/بناللهعبد-جابربناللهعبد)دمشقوتاريخ(7328/)الغابةوأسد(2275/)

وشذرات(2928/)والإصابة(3456/)النبلاءأعلاموسير(427ص08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

.(1/326)الذهب

سننهفيوالنسائي،مختصرا(2941)سننهفيداودوأبو(1/254)مسندهفيأحمدأخرجهالحديث

صحيح.حديثوهو(8182/)
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نإ:وقيل.للناسيهديهوأنيشتريهأنقيمهجعفرابنفأمرأحديشترهفلمعليهفكسدالمدينةإلىسكرا

جعفرابنأوالحسينأوالحسنبالبابترىهلانظر:لحاجبهيوماقالمرواندارفيونزلحجلمامعاوية

فأتى،يتغدونجعفربناللهعبدعندمجتمعونهم:لهفقيل،أحدايرفلمفخرج-جماعةوعد-فلاناأو

عليهفاستأذنجعفرابنبابأتىثمعليهافتوكأعصاأخذثم،كأحدهمإلاأناما:فقالفأخبرهمعاوية

شيءمنتشتهيوما:فقال؟جعفربنياغداؤكأين:معاويةلهفقال،فراشهصدرفيفأجلسهودخل

قالثم،معاويةفأكلبصحيفةفأتى،مخاهات:غلاميافقال،مخاأطعمنا:معاويةفقال؟بهفأدعو

فتعجب،مراتثلاثذلكفعلأنإلىمخاملآنةأخرىبصحيفةفجاء،مخاهات:لغلامهجعفرابن

.دينارألفبخمسينلهأمرمعاويةخرجفلما،العطاءمنالكثيرإلايشبعكماجعفربنيا:وقالمعاوية

مئةلهويقضي،درهمألفألففيعطيهسنةكلعليهيفدوكانلمعاويةصديقاجعفرابنوكان

أميركانكم:لهقاليزيدعلىجعفرابنقدمفلما،يزيدابنهأوصىالوفاةمعاويةحضرتولما.حاجة

سنة،كلألفألفييعطيهوكان،لكأضعفناهاقد:لهفقال.ألفألفقال؟سنةكليعطيكالمؤمنين

يزيد:فقال،بعدكلأحدأقولهاولا،قبلكلأحدقلتهاماوأميأنتبأبي:جعفربناللهعبدلهفقال

.بعديأحديعطيكهاولاقبليأحدأعطاكهاولا

عندهفحضر،عظيمةمحبةيحبهاوكان،عمارةتسمىتغنيهجاريةجعفرابنعندكانإنهوقيل

منه،يطلبهاأنجعفرابنعلىيجسرولمبهاافتتنيزيدسمعهافلما،الجاريةفغنتيومامعاويةبنيزيد

أمرفييتطلعأنوأمرهالعراقأهلمنرجلايزيدفبعثمعاويةأبوهماتحتىمنهايزيدنفسفييزلفلم

به،وأنس،كثيرةوتحفاهداياإليهوأهدىجعفرابنجوارونزلالمدينةالرجلفقدم،الجاريةهذه

يزيد.وأتىالجاريةأخذحتىزالولا

يكفيهأما:ويقول،المولداتوشرائهواللهوالغناءسماعهعلىجعفرابنيذمالبصريالحسنوكان

وكان،!ي!اللهرسولبنتالحجاجزوجحتى؟وغيرهاالأشياءهذهمنبهالمتلبسالقبيحالأمرهذا

إليهالملكعبدكتبوقد،إليهايصللمإنهوقيل،طالبأبيالبهالأذلتزوجتهاإنما:يقولالحجاج

حديثا.عشرثلاثةجعفربناللهعبدأسند.فطلقهايطلقهاأن

:يقولكان،ومناقبأحوالله،اللهعبدبناللهعائذاسمه،دمشققاضي)1(الخولانيإدريسوأبو

بدمشق.القضاءتولىوقد،نقيةثيابفيدنسقلبمنخيردنسةثيابفينقيقلب

.الحمد)2(ودلهالتكميلكتابنافيترجمناهموقد

)1(

)2(

والاستيعاب(803)وطبقاته(028)خليفةوتاريخ(7/448)سعدابنطبقاتفي-الخولانيإدريسأبي-ترجمة

(542ص08/-61سنةحوادث)الإسلا!وتاريخ(5134/)الغابةوأسد(485عائذ/-عاصم)دمشقوتاريخ(416/)

.(1/327)الذهبوشذرات(7652/)دمشقتاريخوتهذيب(357/)والإصابة(4/272)النبلاءأعلا!وسير

لمصادرها.موافقةوهي،طمنزيادةالترجمةوتفصيل،انفالهمالمترجمأسماءسوىالعبارةهذهقبلب،أفييردلم
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الميتةمنتنتفعوالا":حديثراويعكيم)2(بناللهعبدبنمعبدإنهيقال)1(القدريالجهنيمعبد

نسبه.فيذلكغيروقيل.")3(عصبولابإهاب

التحكيم،يوموشهد.وغيرهمحصينبنوعمرانومعاويةعمروابنعباسابنمنالحديثسمع

جهينةتيسإيها:لهفقالذلكفيفوصاهالعاصبنبعمرواجتمعثم،ووصاهذلكفيموسىأباوسأل

بنعمرومنتوسموهذا.)4(الباطليضركولاالحقينفعكلاوإنه،العلانيةولاالسرأهلمنأنتما

أهلمنالنصارىمنرجلعنذلكأخذإنهويقال،القدرفيتكلممنأولهوكانولهذا،فيهالعاص

معبد.منالقدر)5(غيلانوأخذ،سوسنلهيقالالعراق

.)6(حديثهفيوغيرهمعينابنووثقه،زهادةوفيهعبادةلمعبدكانتوقد

مضل.ضالفإنهومعبداإياكم:البصريالحسنوقال

قتله.ثمالعذاببأنواععظيمةعقوبةالحجاجفعاقبهالأشعثابنمعخرجممنوكان

قتله.ثمبدمشقثمانينسنةفيمروانبنالملكعبدصلبهبل:عفيربنسعيدوقال

أعلم.فالله،التسعينقبلمات:خياطبنخليفةوقال

.(أعلموتعالىسبحانهوالله،لهالملكعبدقتلالأقربإن:وقيلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

دمشقوتاريخ(7993/)البخاريوتاريخ،زكارسهيل:ت(1/104)خليفةتاريخفي-الجهنيمعبد-ترجمة

08/-61سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(4093/)الغابةوأسد(3457/)والاستيعاب(95312-326/)

والإصابة(0/1222)التهذيبوتهذيب(1602/)الزاهرةوالنجوم(4185/)النبلاءأعلاموسير(528ص

(/3943).

معبد.وكذلك،التهذيبرجالمنعكيمبناللهوعبد،محرف"عليم":طفي

بناللهعبدحديثمن)3613(ماجهوابن،)9172(والترمذي،)4127(داودوأبو،031()4/أحمدرواه

.)بشار("العلمأهلأكثرعندهذاعلىالعملوليس":الترمذيالإماموقال،لاضطرابهضعيفوإسناده،عكيم

.(4186/)النبلاءأعلامسيرفيالخبر

آرائه،عنغيلانفتراجعبقتلهالعزيزعبدبنعمرهموقد،فيهوبالغالقدربنفيقالالذيالدمشقيغيلانهو

الملكعبدبنهشامأيامفيعظيماإسرافاذلكفيوأسرفالقدرنفيعنالكلامإلىعادولكنهمنهاتوبتهوأعلن

الملل.دمشقبابعلىفصلبهشامبهفأمر؟بآرائهشديداتمسكاغيلانأظهروقد،القدريةعلىشديدأكانالذي

.(5421/)للزركليالأعلام(1/227)والنحل

.(4186/)النبلاءأعلامسير
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وثمانيوإحد؟لمسنةخلت5ث!

.كثيرةغنائممنهاالمسلمونوغنمقاليقلا)1(مدينةمروانبنالملكعبدبناللهعبيدفتحففيها

ثارثم،)3(الشجعانالأمراءمنهذاوكانالصريميوقاءبنبحير)2(قتلهوشاحبنبكيرقتلوفيها

قتلالذيوقاءبنبحيرفقتل،الصريميالعوفيحرببنصعصعةلهيقال!قومهمنرجلوشاحبنلبكير

فبعث،رمقبآخروهومنزلهإلىفحملصفرةأبيبنالمهلبعندجالسوهوبخنجرطعنه،بكيرا

بحيرطعنهثمفوضعوه،رجليعندرأسهضعواقال!وقاءبنبحيرمنهتمكنفلما،إليهبصعصعةالمهلب

،وشاحبنبكيرقتلتفقدعنهاعف:طلق)4(بنأنسلهقال!وقد.إثرهعلىوماتقتلهحتىبحربته

أعلم.فالله،موتهبعدقتلإنماإنهقيلوقد.قتلهثمحيوهذاأموتلاواللهلا:فقال!

الأشعثابنفتنة

ساقهاوقد،وثمانينثنتينسنةفي:الواقديوقال!،السنةهذهفيابتداؤهاكان:مخنفأبوقال!

)5(.
يبغصهالحجاجكانالأشعثابنأنالفتنةهذهسببوكان،ذلكفيفوافقناهالسنةهذهديجريربن

المتقدمالجيشذلكعلىالحجاجأمرهفلما،عنهالملكوزوالالسوءلهويضمرذلكيفهمهووكان

ثم،البلادبعضأخذهمنذكرهقدمناماوصنع،فمضى،التركملكأرتبيلبلادبدخول!وأمره،ذكره

الحجاجإليهفكتببذلكالحجاجإلىفكتب،المقبلالعامإلىيتقوواحتىيقيمواأنلأصحابهرأيه

رتبيل،بلادبدخول!حتماويأمره،الحربعنوالنكول!بالجبنويقرعهويستضعفهذلكفيرأيهيستهجن

امض،المرتدالغادرالحائكبنياذلكجملةفيوكتب،البريدمعثالثثمأثانبكتابذلكأردفثم

ابنيبغضالحجاجوكان.يطاقلامابكحلوإلاالعدوأرضفيالإيغال!منبهأمرتكماإلى

فيوالخبر(4992/)البلدانمعجم.منازجردنواحيمنثمخلاطنواحيمنالعظمىبأرمينيةمدينة:قاليقلا)1(

.(4/574)الأثيروابن(6331/)الطبري

:طفيوقعوقد،)1/891(الإكمالفيماكولاابنالأميرقيده،المهملةالحاءوكسرالموحدةبفتح:بحير)2(

ووقعالمشتبهتوضيحفيالدينناصرابنقيده،قافثمأولهبكسرفهو"وقاء"وأما.تصحيفوهوبالجيم"بجير)

،09(-81سنة)حوادثالإسلامتاريخفيترجمةوقاءبنولبحير.خطأ"ورقاء":الأثيروابنوالطبريطفي

السنة.هذهوفياتفىأيضاالمصنفوسيترجمه

الحكايةهذهنقلممنأحديقلولم،أيضاالسنةهذهفيقتل"وشاحبنبكير"أنمرادهوكأن،المصنفقالهكذا)3(

منوكان،الصريميوقاءبنبحيرقتلوفيها":فقالالإسلامتاريخفيالذهبينقلهاهناممابأوضحوالعبارة،ذلك

ذلك"بعدفقتلوهبكيررهطعليهفحملوشاحبنبكيرقتلثم،فقتلهبهوظفرخازمابنقاتلهبخراسانالقوادكبار

.(574)4/الأثيرلابنوالكامل331()6/الطبريتاريخوانظر

.(6333/)الطبرييوافقأثبتوما؟طارق:طفي(4)

بعدها.وما(6334/)الطبريتاريخ()5
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ودل،وقاتلهثيابهعثمانالمؤمنينأميرسلبالذيوأبوه،حسودأحمقأهوجهوويقول:الأشعث

هممتإلاقطرأيتهوماالإسلامعنارتدالأشعثوجده،قتلهحتىعقيلبنمسلمعلىزيادبناللهعبيد

:وقالالأشعثابنغضب،بذلكالبردإليهوترادفتبذلكالأشعثابنإلىالحجاجكتبولما،بقتله

أما؟قوتهوضعفلخورهخدميبعضمنولاجنديبعضمنيكونأنيصلحلاوهوهذابمثلإلييكتب

وجيشهالحجاجعلىحملتشبيبزوجةغزالةأنيعني-غزالةصاحبالجبانهذاثقيفمنأباهيذكر

نإ:لهموقالالعراقأهلرؤوسجمعالأشعثابنإنثم-الكوفةدخلتلماامرأةوهيمنهافانهزموا

أقبلوقد،بالأمسإخوانكمفيهاهلكقدالتيالبلادوهي،العدوبلادفيالإيغالفيعليكمألحقدالحجاج

قامثم،بالأمسرأيتهرأياأنقضولامطيعهفلستأناأما،أمركمفيفانظروا،والبردالشتاءفصلعليكم

وأن،فتحوهاالتيالبلادإصلأخمنذلكفيوطلب،ولهملهالرأيمنرأىكانبمافأعلمهمخطيبافيهم

بلدابلدافيفتحونهاالعدوبلادفييسيرونثمالبردفصلعنهمويخرجوأموالهابغلاتهايتقوواحتىبهايقيموا

بمعاجلةالأمرمنالحجاجإليهكتببما()1(أعلمهمثم،العظماءمدينةفيالتركملكرتبيليحصرواأنإلى

نطيع.ولالهنسمعولاالحجاجاللهعدوعلىنأبىبللا:وقالواالناسإليهفثار.رتبيل)2(

ذلك،فيتكلممنأولكانأباهأنالكناني)4(وائلةبنعامربنمطرففحدثني:)3(مخنفأبوقال

احمللأخيهالأولقالكماومثلناالرأيهذافيالحجاجمثلإن:قالمماوكان،خطيباشاعراوكان

وإن،سلطانهفيزيادةذلككانظفرتمإذاأنتم،فلكنجاوإن،هلكهلكفإنالفرسعلىعبدك

الأشعثبنالرحمنعبدلأميركموبايعواالحجاجاللهعدواخلعوا:قالثم،البغضاءالأعداءكنتمهلكتم

إلىووثبوا،اللهعدوخلعنا:جانبكلمنالناسفقال.للحجاجخالعأولأنيأشهدكمفإني

،مروانبنالملكعبدخلعيذكرواولم،الحجاجعنعوضافبايعوهالأشعثبنمحمدبنالرحمنعبد

ابنسارثم.أبدارتبيلعلىخراجفلابالحجاجظفرواإنأنهعلىفصالحهرتبيلإلىالأشعثابنوبعث

توسطوافلما،العراقمنهويأخذليقاتلهالحجاجإلىسجستانمنمقبلامعهالذينبالجنودالأشعث

علىفبايعهمالأشعثلابنالبيعةوجددوافخلعوهمامروانلابنخلعللحجاجخلعناإن:قالواالطريق

بلغفلما.بايعهم،نعمقالوافإذا،()الملحدينوجهادالضلالةأئمةوخلعرسولهوسنةاللهكتاب

بذلكيعلمهالملكعبدإلىكتب،مروانبنالملكعبدالمؤمنينأميروخلعخلعهمنصنعواماالحجاج

علىتحثهإليهالحجاجكتبتواردتفلما:أفيومكانها.للمصادرموافقةوهي؟طمنزيادةمعكوفينبينما()1

ذلك.فيالرأيمنرأىكانبمافأعلمهم،خطيبافيهموقام،معهمنجمعرتبيلبلادفيالتوغل

منوفلانفلانبقتلفيهيأمرهإليهالحجاجلسانعلىكتاباالأشعثابنكتب:(7171/)الأعثملابنالفتوحفي)2(

.مروانبنالملكعبدوصاحبهخلعهأمامهمأعلنثم..أصحابهأماموقرأه،إليهبرؤوسهميبعثوأن،أصحابه

.(6335/)الطبريتاريخ)3(

.الصوابوهو،واثلة:الطبريفي(4)

المحلين.وجهاد:(6338/)الطبريفي()5
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وكتب،الأشعثابنخبرالمهلبوبلغ،البصرةنزلحتىالحجاجوجاء،إليهالجنودبعثهفيويستعجله

إنك:لهيقولالأشعثابنإلىالمهلبوكتب،الحجاجإلىبكتابهوبعث،عليهفأبىذلكإلىيدعوهإليه

تهلكها،فلالنفسكانظر،!ي!محمدأمةعلىأبق،طويلركابفيرجلكوضعتقدالأشعثبنيا

نفسيعلىالناسأخافقلتفإن،تنكثهافلاوالبيعة،تفرقهافلاوالجماعة،تسفكهافلاالمسلمينودماء

.()1عليكوالسلام،محرماستحلالأو،الدماءسفكفيللهتعرضهافلا،الناسمنتخافهأنأحقفالله

شيءليسالمنحدرالسيلمثلإليكأقبلواقدالعراقأهلفإنبعدأما:الحجاجإلىالمهلبوكتب

ونسائهم،أبنائهمإلىوصبابة،مخرجهمأولفيشدة)2(العراقلأهلوإن،قرارهإلىينتهيحتىيرده

عندهاواقعهمثم.أولادهمويشموا،نسائهمإلىوينبسطوا،أهليهمإلىيصلواحتىيردهمشيءفليس

ولكننظرليماواللهلا،وفعلبهاللهفعل:قالكتابهالحجاجقرأفلما.اللهشاءإنعليهمناصركاللهفإن

نصح.عمهلابن

بنخالدإلىوبعثسريرهعننزلثمذلكهالهالملكعبدإلىالحجاجبكتابالبريدوصلولما

فخفه،خراسانقبلمنالحدثهذاكانإنالمؤمنينأميريا:فقالالحجاجكتابفأقرأهمعاويةبنيزيد

نصرةفيالعراقإلىالشاممنالجنودتجهيزفيالملكعبدأخذثم،تخفهفلاسجستانقبلمنكانوإن

شورهفيوكان،عليهبهأشارفيماالمهلبرأيوعصى،الأشعثابنإلىللخروجوتجهيزه.الحجاج

ومننزلأين،ومساءصباحاالأشعثابنبخبرالملكعبدعنتنقطعلاكتبهوجعلت،والصدقالنصح

إنهيقالحتى،جانبكلمنالأشعثابنعلىيلتفونالناسوجعل.أسرعإليهالناسوأي،ارتحلأين

البصرةمنالشامجنودفيالحجاجوخرج،راجلألفوعشرونومئةفارسألفوثلاثونثلاثةمعهسار

ومعه،المقدمةعلىأميرا)3(الكعبيحييبنمطهريديهبينوقدمتسترفنزل،الأشعثابننحو

بناللهعبدعليهافارسثلاثمئةفيالأشعثابنمقدمةفإذادجيلإلىفانتهوا،آخرأميرارميثبناللهعبد

ابنأصحابوقتلالحجاجمقدمةفهزمت،دجيلنهرعندالأضحىيومفيفالتقوا،الحارثيأبان

.،وأموالوقماشخيولمنأمعسكرهمفيماواحتازوا،وخمسمئةألفنحوكثيراخلقامنهمالأشعث

الناسأيها:فقاليخطبوهو،ودرجدبماوأخذهأأصحابهبهزيمةالحجاجإلىالخبروجاء

إلاشاذامنهميدركونلاالأشعثابنخيولوتبعهمبالناسفرجع،بالجندأرفقفإنهالبصرةإلىارجعوا

عندهافعسكرالزاويةأتىحتىشيءعلىيلويلاهاربأالحجاجومضى،أهلكوهإلافاذاولا،قتلوه

الحجاجوأنفق،نقبللمولكنابالرأيعليناأشارقد،هذاحربصاحبأيالمهلبدردله:يقولوجعل

أهلوجاء،خندقاجيشهحولوخندق،درهمألفألفوخمسينمئةالموضعبهذاوهوجيشهعلى

.الخلافبعضمع(7181/)الأعثملابنوالفتوح(6338/)الطبريفيالكتابنسخة(1)

.شرة:الطبريفي(2)

الفريقين.علىومطهر،الطائيرميثةبناللهوعبد-الجذاميأو-العكيحربنمطهر:الطبريفي)3(
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الناسفخطبالبصرةالأشعثابنودخل،أولادهموشموابأهاليهمواجتمعواالبصرةفدخلواالعراق

الحجاجليس:الأشعثابنلهموقال،يوسفبنالحجاجونائبهالملكعبدخلععلىوبايعوهوبايعهم

الفقهاءمنالبصرةفيمنجميعخلعهماعلىووافقه،لنقاتلهالملكعبدإلىبنااذهبواولكن،بشيء

يذأواخرفيذلكوكان،فعملالبصرةحولبخندقالأشعثابنأمرثم،والشبابوالشيوخوالقراء

وثمانين.إحدىسنةالسنةهذهمنالحجة

وتعالىسبحانهوالله،معشروأبوالواقديذكرهفيما)1(الملكعبدبنسليمانفيهابالناسوحج

أعلم.

،كثيرةمدنافافتتحالمغرببلادالملكعبدجهةمنالمغرببلادأميرنصيربنموسىغزاوفيهاا

المحيط،الأخضرالبحرمنالمنبثقالرقاقإلىوصلأنإلىالمغرببلادفيوأوغل،عامرةوأراضي

.ا)2(أعلموالله

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

خازمابنحاربالذيوهووالقواد،بخراسانالأشرافأحدالبصري)3(الصريميوقاءبنبحير

السنة.هذهفيماتثموشاحبنبكيرقتلوتولى،وقتله

عنوحدث،اليرموكشهد،الكوفيأالجعفيأميةأبو،عامربنعوسجةبن)4(غفلةبنسويد

!ي!.النبيرأىإنهويقالالمخضرمينكبارمنوكان،االصحابةمنجماعة

بعدهولدإنه:وقيل،يرهلمأنهوالصحيح،معهوصلىغ!ي!)5(النبيولدعاممولدهوكان

)6(
بسنتين.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تاريخ.معشرأبيعنالخبرروواالذينالرواةأحدالأخيرإذواضحخطأوهذا؟عيسىبنإسحاق:ط،أفي

.(7ص/8101-.سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(4466/)الأثيروابن(6134/)الطبري

.(6ص810/1-.سنةحوادث)للذهبيالإسلامتاريخفيوالخبر؟طمنزيادةمعكوفينبينما

(62وه5624/)الطبريتاريخأيضاوانظر،السنةوهذه،للهجرةوسبعينسبعسنةحوادثفيأخبارهوردت

وتاريخ(474و444و368و34وه4902/)الأثيروابن(وغيرها312و31وا02وا991و177و6176/و)

.(01/84)بالوفياتوالوافي(4هص/8101-.سنةحوادث)الإسلام

الأولياءوحلية(146)وطبقاته(288)خليفةوتاريخ(668/)سعدابنطبقاتفي-غفلةبنسويد-ترجمة

(7هص810/1-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(2937/)الغابةوأسد(2161/)والاستيعاب(4174/)

.(1/09)الذهبوشذرات(2001/)والإصابة(496/)النبلاءأعلاموسير

.(1/235)والتاريخالمعرفة

.(4174/)الأولياءوحلية(4241/)البخاريتاريخ
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إحدىسنةفيوفاتهعامبكراوافتض،متسانداولامحتبيايومايرلمسنةوعشرينمئةوعاش

واحد.وغيرعبيدأبوقاله،وثمانين

أعلم.فالله،)1(وثمانينثنتينسنةفيتوفيإنهوقيل

وقد،حسانوكلماتوصاياوله،والعلماء،الزهادالعبادمنكانالهاد)2(بنشدادبناللهعبد

.)3(التابعينمنخلقوعنالصحابةعنأحاديثعدةروى

وكانت،الحنفيةبابنالمعروفوهو،أيضااللهعبدوأبوالقاسمأبو)4(طالبأبيبنعليبنمحمد

خولة.اسمهاحنيفةبنيسبيمنسنديةسوداء

.مروانبنالملكعبدوعلىمعاويةعلىووفد،الخطاببنعمرخلافةفيمحمدولد

فلما،فأطلقهلهوتذللباللهمروانفناشدهقتلهوأرادصدرهعلىوجلسالجمليوممروانصرعوكان

.)5(الجائزةلهوأجزلعنهفعفا،المؤمنينأميرياعفوافقالبذلكذكرهالملكعبدعلىوفد

،(المذكورينالأقوياءومن1،المشهورينالشجعانومن،قريشساداتمنعليبنمحمدوكان

فلما،ذلكتقدمكماوبأهلهبهالزبيرابنهمحتىعظيمشربينهمافجرى،يبايعهلمالزبيرلابنبويعولما

فيبهافماتالمدينةوقدم،الحنفيةابنتابعهعمربناللهعبدوبايعهالملكعبدأمرواستقرالزبيرابنقتل

،)6(رضوىبجبلأنهيزعمونوالرافضة.بالبقيعودفن،بعدهاالتيفيأوقبلهاالتيفيوقيلالسنةهذه

الوأفرأمنأذلكفيعزةكثيرقالوقد،نهينتظرووهم،يرزقحيوأنه

سواءأربعةالحقولاةقريشمنالأئمةإنألا

خفاءبهمليسالأسباطهمبنيهمنوالثلاثةعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(78ص810/1-.سنةحوادث)الإسلامتاريخ

وأسد(2313/)والاستيعاب(337)خليفةوطبقات(574/)سعدابنطبقاتفي-شدادبناللهعبد-ترجمة

.(5926/)التهذيبوتهذيب(131ص/8101-5سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(3188/)الغابة

.ب،أمنساقطةالاسمسوىالترجمة

184)خليفةوتاريخ(41)قريشونسب(519/)سعدابنطبقاتفي-طالبأبيبنعليبنمحمد-ترجمة

الأولياءوحلية(353/و)(1572/)الأشرافوأنساب(1182/)البخاريوتاريخ(235)وطبقاته(262و

حوادث)الإسلاموتاريخ(17/97)الكمالوتهذيب(935-54318/)عساكرلابندمشقوتاريخ(3174/)

التهذيبوتهذيب(4/99)بالوفياتوالوافي(4011/)النبلاءأعلاموسير(18أ001/ص-81سنة

.(1/033)الذهبوشذرات(9435/)

.(182ص810/1-.سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبر

يعتقدون؟الكيسانيةهميرزدتىحيأنهيزعمونوالذين(351/)البلدانمعجم.ينبعقربجبل:رضوىجبل

منهم.عزةوكثير،بإمامته
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كربلاءغيبتهوسبطوبرإيمانسبطفسبط

لواءيقدمهاالخيلتعودحتىالعينتراهلاوسبط

وماء)1(عسلعندهبرضوىزماناعنهميرىلاتغيب

وعليها)2(الأسقعبنواثلةالطفيلأبيمعبالكوفةشيعتهمإلىفكتبالحنفيةبابنالزبيرابنهمولما

وصلفلما-بالنارليحرقهمأبوابهمعلىكثيراحطبالهمجمعالزبيرابنكانوقد-عبيدأبيبنالمختار

أربعةفيالجدلياللهعبدأبافبعث،المهديويسميهإليهيدعوكانوقد،المختارإلىالحنفيةابنكتاب

الحنفيةابنوبقيبالطائففماتعباسابنمعهموخرج،الزبيرابنيديمنهاشمبنيفاستنقذواآلاف

،الافسبعةنحووكانوابأصحابهالشامأرضإلىفخرجعنهيخرجأنالزبيرابنفأمرهأ0شيعتهمفي

ابنإليهفكتب،أرضيمنتخرجأنوإماتبايعنيأنإما:الملكعبدإليهكتبأيلة)3(إلىوصلفلما

وأثنىاللهفحمد،أصحابهفيالحنفيةابنفقام،نعم:قال،أصحابيتؤمنأنعلىأبايعك:الحنفية

محفوظابلدهإلىمأمنهيأتيأنمنكمأحبفمندينكموأحرزدماءكمحقنالذيدلهالحمد:فقالعليه

")4(.ء.

نحووسارهدياوقلدبعمرةفاحرم،رجلسبعمئهلمحيبميحتىبلادهمإلىالناسعنهفرحل،فليفعل

لحربنأتلمإنا:إليهفأرسل،يدخلأنفمنعهخيلاالزبيرابنإليهبعثالحرمدخولأرادفلما،مكة

إلىفرجعقلدهاقدبدنمعهوكانعليهفأبى،عنكنخرجثمنسكنانقضيحتىندخلدعنا،لقتالولا

فلما،محرماالمدةتلكفيالحنفيةابنفكان،الزبيرابنوقتلالحجاجقدمحتىمحرمابهافأقامالمدينة

يتناثرالقملوكان،سنينعدةبعدوذلكنسكهوقضىمكةإلىالحنفيةابنمضىالعراقإلىالحجاجسار

.ماتحتىبهاأقامالمدينةإلىرجعنسكهقضىفلما،كلهاالمدةتلكفيمنه

إذاإليهفكتب،فبايعاللهعدوقتلقد:الحنفيةابنإلىبعثالزبيرابنقتللماالحجاجإن:وقيل

ثلاثمئةيومكلفيدلهإن:الحنفيةابنفقال،لأقتلنكوالله:الحجاجفقال،بايعتكلهمالناسبايع

قضيةفييجعلنيأنتعالىاللهفلعل،قضيةوستونثلاثمئةنظرةكلفي،المحفوظاللوحفينظرةوستين

ليسمحمداأنعرفناقدإليهوكتبقولهفأعجبهبذلكالملكعبدإلىالحجاجفكتب؟فيكفينيكمنها

-نظرةوستينثلاثمئةدلهإن-ذلكبكلامهالملكعبدوكتب،ويبايعكيأتيكفهوبهفارفقخلافعنده

أحد،يطيقهالاالجنودمنبجموعيتهددهالملكعبدإلىكتبالرومملكأنوذلك،الرومملكإلى

خرجوإنما،الملكعبدكلاممنليسالكلامهذاإن:الرومملكفقالالحنفيةابنبكلامفكتب

)2(

)3(

)4(

سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(1/002)للشهرستانيوالنحللوالملل(2186/)الحنفيةابنديوانفيالأبيات

.طمنساقطالأخيروالبيت(1/423)والشعراءوالشعر(499/)بالوفياتوالوافي(182ص/81-001

واثلة.بنعامر:الإسلامتاريخفي

.الأردنفيالعقبةخليجبرأسالآنالعقبةمدينةهي

رجل.تسعمئة:(91.ص/001-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفي
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فبايع،شيءبقيما:الحنفيةلابنعمرابنقالالملكعبدبيعةعلىالناساجتمعولما،نبوةبيتمن

ذلك.بعدعليهووفدالملكعبدإلىبيعتهفكتب

وحمزةاللهعبدالولدمنلهوكان،سنةوستونخمسوعمرهبالمدينةالمحرمفيالحنفيةابنتوفي

وكلهم،ورقيةوعونالأصغروجعفرالرحمنوعبدوالقاسموإبراهيموالحسنالأكبروجعفروعلي

.(()1شتىلأمهات

:السيد)2(يقولوفيهيمتلمأنهتزعمشيعتهكانت:بكاربنالزبيروقال

المقاماالجبلبذلكأطلتنفسيفدتكللوصيقلألا

والإماماالخليفةوسموكمناوالوكبمعشرأضر

عاما)3(ستينعنهممقامكطراالأرضأهلفيكوعادوا

عظاماأرضلهوارتولاموتطعمخولةابنذاقوما

الكلاماالملائكةتراجعهرضوىشعببمورقأمسىلقد

كراماتحدثهوأنديةصدقلمقيلبهلهوإن

التمامايلتمسوعليهبهلأمر)4(حزتمإذاللههدانا

نظاما)7(تترىراياتنا)6(ترواحتىالمهدي)3(مودةتمام

أخرىطائفةينتظركما،الزمانآخرفيخروجهينتظروأنهإمامتهإلىالرافضةمنطائفةذهبوقد

خرافاتهممنوهذا،سامراءسردابمنزعمهمفييخرجالذي،)8(العسكريالحسنبنمحمدمنهم

أعلم.والله،اللهشاءإنموضعهفيوضوحاذلكوسنزيد،وبهتانهم)9(وضلالهموجهلهموهذيانهم

188ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوردماتوافقالأخبارهذهوكل،طمنزيادةمعكوفينبينما()1

اللهعبد:وزاد(529/)الطبقاتفيالزبيرلابنأولادوأسماء،الأسانيدوحذفالاختصاربعضمع(091-

ورقية.هوولدأموأمههاشمأبياللهعبدغيرمحمدبناللهوعبد،الأصغر

بابنيعتقدممنكان،مشهورشاعر،الحميريربيعةبنيزيدبنمحمدبنإسماعيلواسمه،الحميريالسيدهو)2(

الحنفية.

عاما.سبعينعنهممغيبكالذهبمروجوفي.عشرين:(915/)والأغاني(42)قريشنسبفي)3(

جرتم.:قريشنسبوفي،ادخرتم:طفي(4)

.والمصادر(4/2322)دمشقلتاريخموافقأثبتوما:ثورة:طفي()5

.المصادريوافقأثبتوما.راياته:طفي)6(

-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(941/)والأغاني(54322/)دمشقوتاريخ(42)قريشنسبفيالأبيات)7(

.(4001/)بالوفياتوالوافي(831ص/001

خطأ.وهو،العسكريمحمدبنالحسن:الأصلفي)8(

وترهاتهم.:طفي()9
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لأهليومأولوكان،أواخرهفيوالحجاجالأشعثابنبين)1(الزاويةوقعةكانتمنهاالمحرمففي

ميمنةعلىالشامأهلأمراءأحدالأبردبنسفيانفحملفيهاخريوماتواقعواثم،الشامأهلعلىالعراق

دلهالحجاجوخر،اليومهذافيالأشعثابنأصحابمنالقراءمنكثيراخلقاوقتلفهزمهاالأشعثابن

كانما:ويقولالزبيربنمصعبعلىيترحموجعلسيفهمنشيئاوسلركبتيهعلىجثىكانبعدماساجدا

)2(واثلةبنعامربنالطفيلالأشعثابنأصحابمنقتلمنجملةمنوكان،للقتلنفسهصبرحتىأكرمه

فسار،البصرةأهلمنتبعهومنمعهبقيبمنالأشعثابنرجعالأشعثابنأصحابفرولما،الليثي

المطلبعبدبنالحارثبنربيعةبن)3(العباسبنالرحمنعبدإلىالبصرةأهلفعمدالكوفةدخلحتى

أهلمنطائفةوتبعه،الأشعثبابنفلحقانصرفثم،القتالأشدليالخمسالحجاجفقاتل،فبايعوه

فبايعهالكوفةالأشعثابنودخل،عقيلأبيبنالحكمبنأيوبالبصرةعلىالحجاجفاستناب،البصرة

ذلك،علىالأشعثابنمتابعووكثرالأمروتفاقم.مروانبنالملكوعبدالحجاجخلععلىأهلها

الراقع.علىالخرقواتسع،الخطبوعظمجداالكلمةوتفرقت،الحالواشتد

يحملالحجاججيشجعلبالزاويةالأشعثابنوجيشالحجاججيشالتقىولما:الواقديقال

منكمبأقبحأحدمنالفرارليسالناسأيها:-زحربنجبلةعليهموكان-القراءفقال،مرةبعدمرةعليهم

ذلك.نحوجبيربنسعيدوقال.ودنياكمدينكمعنفقاتلوا

وهم-القراءحملتثم،الصلاةوإماتتهمالضعفاءواستذلالهمجورهمعلىقاتلوهم:الشعبيوقال

صريعا،زحربنجبلةبمقدمهمهمفإذارجعواثمفيهمفبرعواصادقةحملةالحجاججيشعلى-العلماء

علىوهوالأبردبنسفيانحملثم،طاغيتكمقتلناقداللهأعداءيا:الحجاججيشفناداهمذلكفهدهم

،قتالكثيريقاتلواولمفانهزموا،التميميمرة)4(بنالأبردوعليهاالأشعثابنميسرةعلىالحجاجخيل

خامر،قدأنهوظنوا،يفرلاشجاعاالأبردالأشعثابنميسرةأميروكان.ذلكمنهمالناسفأنكر

رأىفلما،القتالعلىالناسيحرضالأشعثابنوكان،بعضابعضهمالناسوركبالصفوففنقضت

)2(

)3(

)4(

(3/128)البلدانمعجم.الأشعثوابنالحجاجبينالمشهورةالوقعةبهكانتالبصرةقربموضع:الزاوية

.(4/674)الأثيروابن(6234/)الطبريتاريخفيالوقعةوأخبار

.المصادرعليهواتفقتممنأثبتناهوما،خطأ،"واثلةبنعامربنالطفيلأبو":طفي

.عياش:طفي

.قزة:الطبريتاريخفي
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هذهمنشعبانفيالجماجمديروقعةكانتثم،أهلهافبايعهالكوفةإلىوذهباتبعهمنأخذفيهالناسما

السنة.

)1(الجماجمديووقعة

بينودخلوابهوحفوافتلقوهأهلهااليهخرجالكوفةقصدلماالأشعثابنأنوذلك:الواقديقال

فعدلوا،ذلكمنيمكنهمفلمالحجاجنائبناجيةبنمطردونتقاتلهأنأرادتقليلةشرذمةأنغير،يديه

واستنزلفأخذهالإمارةقصرعلىفنصبتبالسلالمأمرالكوفةالىالأشعثابنوصلفلما،القصرالى

وبايعهفأطلقهاستدعاهثمفحبسه،)2(فرسانكمنخيرفإنياستبقني:لهفقالقتلهوأرادناجيةبنمطر

عليهقدمممنوكان،البصرةأهلمنجاءمناليهوانضمالكوفةأمرالأشعثلابنواستوثق

الثغوروحفظت،جانبكلمنبالمسالحوأمر،المطلبعبدبنربيعةبنالعباسبنالرحمنعبد

بينمرحتىالبرفيالبصرةمنالشاميةالجيوشمنمعهفيمنالحجاجوركب.والمسالكوالطرق

فمنعواالمصرينمنعظيمةخيلفيالعباسبنالرحمنعبدالأشعثابناليهوبعثوالعذيبالقادسية

الجيوشمنمعهبمنالأشعثابنوجاء،قرةديرنزلحتىالحجاجفسار،القادسيةنزولمنالحجاج

منوخلقالمصرينمنالقراءوفيهم،كثيرةجنودومعه،الجماجمديرنزلحتىوالكوفيةالبصرية

قدرآنيحشاالطيريزجركانأما،الأشعثابناللهقاتل:يقولذلكبعدالحجاجوكان،الصالحين

يأخذممنمقاتلألفمئةالأشعثابنمعاجتمعمنجملةوكان.الجماجمبديرهوونزل،قرةديرنزلت

المؤمنينأميرعندمنالشاممنكثيرةأمدادالحجاجوجاءت،مواليهممنمثلهمومعهم،العطاء

الوصولمنبهيمتنعخندقاجيشهوحولنفسهعلىالطائفتينمنكلوخندق،مروانبنالملكعبد

أصيبحتى،يومكلفيشديداقتالافيقتتلونيومكلفيلبعضبعضهميبرزكانالناسأنغير،إليهم

أهلمنالأمراءواجتمع،طويلةمدةالحالهذاواستمر،وغيرهمقريشمنخلقالناسرؤوسمن

فهوالحجاجعنهمتعزلأنمنكيرضيهمالعراقأهلكانإن:لهفقالوامروانبنالملكعبدعندالمشورة

بناللهعبدوابنهمروانبنمحمدأخاهذلكعندالملكعبدفاستحضر،دمائهموسفكقتالهممنأيسر

كانإن:لهميقولالعراقأهلإلىكتابامعهماوكتب،جداكثيرةجنودومعهما،مروانبنالملكعبد

ابنوليختر،الشامأهلمثلأعطياتكمعليكموبعثت،عنكمعزلتهعنكمالحجاجعزلمنييرضيكم

فيوقال،مروانبنلمحمدالعراقإمرةوتكون،وعشتعاشماأميرأعليهيكونشاءبلدأيالأشعث

بنومحمد،الحربإمرةوإليهعليههوماعلىفالحجاجذلكإلىالعراقأهلتجبلمفان:هذاعهده

.وغيرهالحربفيرأيهعنيخرجونلاأمرهوتحتطاعتهفيالملكعبدبناللهوعبدمروان

.(4946/)الأثيروابن(6346/)الطبريتاريخفيالجماجمديروقعةخبر(1)

.غناءعنكوأعظمهم،فرسانكأفضلف!نياستبقني:الطبريفي)2(
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مشقةذلكعليهشقبهرضواإنعزلهمنالعراقأهلإلىالملكعبدبهكتبماالحجاجبلغولما

أهلأعطيتلئنواللهالمؤمنينأميريا:الملكعبدإلىوكتب،عندهالرأيهذاشأنوعظمجداعظيمة

ترألم،عليكجرأةإلايزيدهمولا،إليكويسيروايخالفوكحتىقليلاإلايلبثونلاعنهمنزعيالعراق

نزع:قالوا؟ماتريدونسألهمفلما؟عفانابنعلىالنخعيالأشترمعالعراقأهلبوثوبوتسمع

)1(يفلحبالحديدالحديدوإن؟فقتلوهإليهسارواحتىالسنةلهمتتملمنزعهفلما،العاصبنسعيد

عليك.والسلامارتأيتفيمالكاللهخار)2(

إلىوكتب،الحربمنالعافيةإرادةالعراقأهلعلىالخصالهذهعرضإلاالملكعبدفأبى:قال

أهلمعشريا:اللهعبدفنادىومحمداللهعبدفتقدم،أمركماالعراقأهلعلىذلكفعرضجنده

فذكر،وكيتكيتعليكميعرضوأنه،مروانبنالملكعبدالمؤمنينأميرابناللهعبدأنا،العراق

أمير(أخيأرسولوأنا:مروانبنمحمدوقال.الخصالهذه(منإليهممعهأبوهبهكتبماأ

جميعفاجتمعانصرفواثم،عشيةالخبرعليكمونردغداأمرنافيننظر:فقالوا،بذلكإليكمالمؤمنين

وبيعةعنهمالحجاجعزلمنعليهمعرضواماقبولالىوندبهمخطيبافيهمفقامالأشعثابنالىالأمراء

الناسفنفر،(الحجاجبدلأالعراقعلىمروانبنمحمدوإمرةالأعطياتوإبقاءمروانبنالملكعبد

حكمناوقدالحالمنضيقفيوهم،وعدداعدداأكثرنحن،ذلكنقبللاواللهلا:وقالواجانبكلمن

ذلكعلىواتفقوا،ثانيةونائبهالملكعبدخلعجددواثم.أبداذلكالىنجيبلاوالله،لناوذلواعليهم

كلهم.

فيفنحن،إذأبهمشأنك:للحجاجفقالامروانبنمحمدوعمهالملكعبدبناللهعبدفرجع

وتولى،بالإمرةعليهمأيضاهوويسلمبالإمرةعليهسلمالقياهإذافكانا،المؤمنينأميرأمرناكماطاعتك

فجعل،والحربللقتالالفريقينمنكلبرزذلكفعند،ذلكقبلكانكماوتدبيرهاالحربأمرالحجاج

وعلى،اللخميتميمبنعمارةميسرتهوعلى،)3(الكلبيسليمبنالرحمنعبدميمنتهعلىالحجاج

الحكمي.)4(حبيببنالرحمنعبد:الرجالةوعلىالأبردبنسفيان:الخيل

قرةبنالأبرد:الميسرةوعلى،)5(الخثعميجاريةبنالحجاج:ميمنتهعلىالأشعثابنوجعل

بنسعدبنمحمد:الرجالةوعلى،ربيعةبنعباسبنالرحمنعبد:الخيالةوعلى،التميمي

)1(

)2(

)3(

)4(

.(6348/)الطبريتاريخفيالحجاجكتابونص.ينزع:بفي

.كان:طفي

.(6934/)الطبرييوافقأثبتوما،سليمان:ط،بفي

خبيب.:(4471/)الأثيرابنفي

اثنتينسنةحوادث)الإسلاموتاريخ934()6/والطبريممنأثبتناهوما،"الجشميحارثةبنالحجاج":طفي

.(وثمانين
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وعامر،جبيربنسعيدفيهموكان،الجعفيقيسبنزحربنجبلة:القراءوعلى،الزهريوقاصأبي

البختريوأبو-سنهكبرعلىفاتكاشجاعاوكان-زيادبنوكميل،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،الشعبي

من،والأقاليمالرساتيقمنالميرةتأتيهمالعراقوأهل،يومكلفييقتتلونوجعلوا،وغيرهمالطائي

الطعاممنوقلةالعيشمنحالأضيقفيفهمالحجاجمعكانواالذينالشامأهلوأما،والطعامالعلف

وهمالسنةهذهانسلختحتىكلهاالمدةهذهفيالحربزالتوما،يجدونهفلابالكليةاللحمفقدواوقد

.الأيامأكثرفيالشامأهلعلىالعراقلأهلوالدائرة،يومبعديومأويومكلفيوقتالهمحالهمعلى

سيوفهمجفونآلافأربعةفيمصقلةبنبسطاموكسر،غنمبنزيادالحجاجأصحابمنقتلوقدأ

.(()1الأشعثابنأصحابمنوكانواواستقتلوا

:وفاةكانتالسنةهذهوفي

ووجوههم،،البصرةأهلأشرافأحد،الأزديسعيدأبو،ظالموهو1)2(صفرةأبيبنالمهلب

ارتدوقد،والبحرينعمانبينفيماينزلونوكانوا،الفتحعامولد،وكرمائهم،وأجوادهم،ودهاتهم

غلامالمهلبوابنهصفرةأبووفيهمالصديقإلىبهموبعث،بهمفظفرجهلأبيبنعكرمةفقاتلهمقومه

وولي،وأربعينأربعسنةالهندأرضمعاويةأيامفيغزاوقدالبصرةالمهلبنزلثم،الحنثيبلغلم

وقعةفيمنهموقتل،الحجاجدولةأولالخوارجحربوليثم،وستينثمانسنةالزبيرلابنالجزيرة

،المدحيحبكريماشجاعافاضلاوكان.الحجاجعندمنزلتهفعظمت،)3(وثمانمئةالافأربعةواحدة

فمنه:،حسنكلاموله

فيه.المزهودوتحبب،الوضيعخسيسةوتمحق،الشريفعورةتسترالسخاءالخصلةنعم

.)4(عقلهعلىزائدالسانهأرىولا،لسانهعلىزائداعقلهأرىأنخصلتانالرجلفييعجبني:وقال

وهم:الولدمنعشرةلهوكان.اللهرحمهسنةوسبعونستوعمرهالروذبمروغازياالمهلبتوفي

توفي.وفاطمة،وهند،ومحمد،وقبيصة،والمغيرة،وحبيب،ومدرك،والمفضل،وزياد،يزيد

،حميدةمواقفولهالمذكورينوالأبطالالمشهورينالشجعانمنوكان،منهاالحجةذيفيالمهلب

موتهعندأوصىوقد،الكفرةوأصنافالخوارجأنواعمنوغيرهموالأزارقةالتركفيمشهودةوغزوات

.(12ص00/1-81سنة)حوادثللذهبيالإسلامتاريخفيوردمايوافقوالخبرب،أمنساقطمعكوفينبينما(1)

وتاريخ(102)وطبقاته(502)خليفةوتاريخ(7912/)سعدابنطبقاتفي-صفرةأبيبنالمهلب-ترجمة)2(

الأعيانووفيات(535-61285/)دمشقوتاريخ(1232/)الأشرافوأنساب.(825/)البخاري

أعلاموسير(52ط02هص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(18/431)الكمالوتهذيب(1/272)

.(1/334)الذهبوشذرات(3535/)والإصابة(533-51/932)التهذيبوتهذيب(4383/)النبلاء

.(4384/)النبلاءأعلامسيرفيالخبر)3(

.(702ص)للذهبيالإسلامتاريخفيالمقولتان(4)
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لولدهبعدهمنالأمروجعل،)1(الهممومعالي،الشيمومحاسنالأخلاقمكارمعلىتشتملبكلمات

.مروانبنالملكوعبدالحجاجذلكلهفأمضىخراسانإمرةعلىالمهلببنيزيد

،عثمانبنأبانالمدينةإمرةعنمروانبنالملكعبدالمؤمنينأميرعزلمنهاالآخرةجمادىوفي

وثلاثةأشهروثلاثةسنينسبعالمدينةعلىأبانولايةوكانت،المخزوميإسماعيلبنهشامعليهاوولى

،يدهتحتمنالأقاليمفيوالنواب،يوسفبنالحجاجبكمالهالمشرقبلادإمرةعلىوكان،يوماعشر

كلها.المدةهذهفيالأشعثابنبحربالممالكتدبيرعنمشغولوهو

.)2(المدينةنائبكانالذيعثمانبنأبانالسنةهذهفيبالناسوحج:معشرأبوقال

دارهبابعلىشابايومارأىأنهحكى،ممدحاجواداوكان،)3(الكوفيالفزاريخارجةبنأسماء

دخلترأيتهاجارية:فقالعليهفألح،ذكرهاأستطيعلاحاجة:فقالبابهعلىقعودهعنفسألهجالسا

عندهجاريةكلعليهوعرضدارهوأدخلهبيدهفأخذ،معهاقلبيخطفتوقدمنهاأحسنأرلمالدارهذه

فجلسالشابفخرج،مكانكالبابعلىفاجلساخرج:لهفقال،هذه:فقالالجاريةتلكمرتحتى

إليكأدفعهاأنمنعنيما:لهوقال،الحليأنواعألبسهاقدمعهوالجاريةساعةبعدإليهخرجثم،مكانه

،آلافبثلاثةمنهالكفاشتريتها،بهاضنينةوكانت،لأختيكانتالجاريةأنإلاالدارداخلوأنت

.وانصرفالشابفأخذها،عليهابمالكفهي،الحليهذاوألبستها

.مشهورةمواقفله،شجاعاممدحاجواداكان،صفرةأبيبن)4(المهلببنالمغيرة

الزبير.لابنالبصرةإمرةولي،بقباعالمعروفالمخزوميربيعةبن)5(اللهعبدبنالحارث

بالبقيع.ودفنبالمدينةتوفي،وأعقلهمالصحابةأبناءفضلاءمنكان)6(حارثةبنزيدبنأسامةبنمحمد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(6354/)الطبريتاريخفيالوصيةونص،بمنزيادةهناإلى...أوصىوقد:قولهمن

.(355356-6/)الطبريفيوالخبرط،بمنساقطهناإلى...الاخرةجمادىوفي:قولهمن

(1254/)الأشرافوأنساب(236)الطوالوالأخبار(264)خليفةتاريخفي-خارجةبنأسماء-ترجمة

سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(344/)وتهذيبه(51-962/)دمشقوتاريخ(275)والشعراءوالشعر

.(995/)بالوفياتوالوافي(1/401)والإصابة(3535/)النبلاءأعلاموسير(72ص16-5/8

المؤلفولأنوبأفيليستوهيمقحمةشكلاهناوترجمته،وستينستسنةتوفيأنهعلىالمصادروتجمع

إبقاءها.آثرناوستينستسنةوفياتيذكرلماللهرحمه

.(473-4472/)الأثيروابن(352-6535/)الطبريتاريخفي-المهلببنالمغيرة-ترجمة

(263)الطوالوالأخبار(54)خليفةوطبقات(5/28)سعدابنطبقاتفي-اللهعبدبنالحارث-ترجمة

وسير(48ص0/01-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(1/328)الغابةوأسد(181/)الأشرافوأنساب

.(1/387)والإصابة(4181/)النبلاءأعلام

(235)خليفةوطبقات(191/)البخاريوتاريخ(5246/)سعدابنطبقاتفي-أسامةبنمحمد-ترجمة

-(917ص810/1-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(24393/)الكمالوتهذيب(1/047)الأشرافوأنساب
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ابنهاماتليلةسليمأمأمهبهحملتإسحاقالفقيهوالد،الأسود)1(أبيبنطلحةأبيبناللهعبد

حنكهولدولما.")2(ليلتكمافيلكمااللهباركعرستم":!لمج!فقال،!لمج!النبيفأخبرطلحةأبوفأصبح

.بتمرات

السنة.هذهبالمدينةتوفي،رواياتله،عميحينكدبقائدكان،)3(مالكبنكعببناللهعبد

وبهامصروسكن،المغربوغزا،وروايةصحبةلهالمصريالخولاثيأيمنأبو،وهب)4(بنعفان

-)5(

توفي:وفيها

بنعبدبنضنة)9(بنحرامبنربيعةبنحن)8(بنظبيانبن)7(صباحبنمعمربن)6(اللهعبدبنجميل

عمروأبو.قضاعةبنالحافيبنأسلمبنسود)11(بنليثبنزيدبنهذيم)01(سعدبنعذرةبنكثير

عشاقأحدوكان،بهاواشتهرفيهافتغزل،منهفمنعتخطبهاقدكان،)12(بثينةصاحبالشاعر

.(935/)التهذيبوتهذيب(2187/)بالوفياتوالوافي

وتسعين.ستسنةتوفييقال:الذهبيوقال

(2/313)والاستيعاب(337)خليفةوطبقات(574/)سعدابنطبقاتفي-طلحةأبيبناللهعبد-ترجمةا(

-131ص810/1-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(ا-1533134/)الكمالوتهذيب(3/188)الغابةوأسد

.(5926/)التهذيبوتهذيب(17/184)بالوفياتوالوافي(411

.2(41)4رقمومسلم،العقيقةفي(0547)رقمصحيحهفيالبخاريأخرجهالحديث2(

الكمالوتهذيب(5178/)البخاريوتاريخ(5272/)سعدابنطبقاتفي-مالكبنكعببناللهعبد-ترجمة3(

وأسبعسنةتوفي:الذهبيوقال(404ص0/01-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ.(15/473)

.(5936/)التهذيبوتهذيب(124-17/114)بالوفياتوالوافي،وتسعينثمان

.مصادرمنلديفيماترجمةلهأجدلم4(

.طمنزيادةالسابقةالسبعالتراجم5(

(809/)والأغاني(1434/)والشعراءوالشعر(1/17)الأشرافأنسابفي-اللهعبدبنجميل-ترجمة6(

(31اص/8101-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(228-ا11/55)دمشقوتاريخ(1/366)الأعيانووفيات

.(1/336)الذهبوشذرات(11/182)بالوفياتوالوافي(4181/)النبلاءأعلاموسير

واكتفى،..الحارثبنمعمربن...:الأنسابوجمهرةالأغانيففي؟اللهعبدبنجميلنسبفيخلافثمة7(

معمر.جدهإلىنسبهبإيرادالذهبي

وهو،"الحسن":طفيووقع،49()2/الإكمالفيماكولاابنالأميرقيدهالنونوتشديدالمهملةالحاءبضم:حن8(

تحريف.

مصحف.،"ضبة":طفي9(

.(474)صحزملابنالعربأنسابجمهرةمنوالتصحيح،خطأ"هذيمبنسعد":الأعيانووفياتطفي(01

.(11/256)دمشقوتاريخ،(434)صحزملابنالجمهرةوينظر.تحريفوهو،"سرهد":طفي(11

ربيعة.بنحنفيوجميلهيالنسبفيتلتقي؟الهوذبنثعلبةبنحبأابنةهي:بثينة(12



العر

في

أبي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(
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الشعراءأفصحمن،باسلأشاعراديناصيناعفيفاوكان،)1(حولهوماالقرىبواديإقامتهكانت،ب

بنزهيرعن،الحطيئةعن،خشرمبنهدبةعنيرويوهو،راويتهعزةكثيروكان،زمانه

:يقولحيثالعربأشعرجميلكان:عزةكثيرقال،كعبوابنه،سلمى

المراسياألقىالصيفماإذالليلىمنزلتيماءأنوخبرتماني)2(

المراميا)3(بنيليرميللنوىفماانقضتقدعناالصيفشهورفهذي

قوله:ومنها

ليابكىالحمامأستبكيالشوقمناننيلوحتىبثنيا)4(زلتموما

تمادياإلاالناهينكثرةولاصبابةإلاالواشونزادنيوما

تقاليا()اللياليطولولاسلوابينناالمفرقالنأيأحدثوما

صادياوجهكألقلمإذاأظلأننيالريقعذبةياتعلميألم

هياكماإليكحاجاتالنفسوفيبغتةالمنيةألقىأنخفتلقد

قوله:")6(الوفيات"فيخلكانابنالقاضيلهأوردومما

تذكريأنبصالح)7(تعلمينلوويسرنيسركملأحفظإني

كأشهرعليفيهنلتقيأومرسلالكأرىلايومويكون

يقدرلملقائكميومكانإنبغتةالمنيةألقىليتنييا

الأقبربينصداكصداييتبعأمتوإنالفؤادعشتمايهواك

المكثر)8(الغنيإلىالفقيرنظرلناظروعدتبماإليكإني

تمطرلمسحابةكبرقإلاتعديننيالذيوالوعدأنتما

:عساكر)9(ابننقلهفيماربيعةأبيبنلعمروروي:وقوله

البلدانمعجم.القرىمنكبيرعددعلىيحتويالمدينةأعمالمن،والمدينةالشامبينواد:القرىوادي

(5/345).

.والوفياتكالأغانيأثبتوما؟وأخبرتماني:طفي

.(1/367)الأعيانووفيات(8521/)الأغانيفيالأبيات

بي.زلت:طفي

.الوفياتيوافقأثبتوما؟اجتماع:طفي

.(368-1367/)الأعيانوفيات

تذكرين.إذ:الأغانيفي

.طمنساقطةالسابقةالثلاثةالأبيات

.(037-1/936)الأعيانوفياتفيكاملةوهي،الأولالبيتبدون(11/274)دمشقتاريخ
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هودجربيبةإلىدفعتحتىفلهمأتبعالحيأبغيزلتما

)2(المولجخفيإلىولجتحتىببيتهاألممختفيا)1(فدنوت

)3(تخرجلمإنالحيلأنبهنوالديونعمةأخيوعيش:قالت

مشنجغيرالأطرافبمخضبمسهلتعرفرأسيفتناولت

تلججلميمينهاأنفعلمتفتبسمتأهلها)4(خيفةفخرجت

)5(الحشرجماءببردالنزيفشرببقرونهااخذافاهافلثمت

وإلىفقال،الحبيبةهذهعندمن:فقلت؟أقبلتأينمن:فقالبثينةجميللقيني:عزةكثيرقال

فإنليفواعدتهابثينةإلىرجعتلماعليكأقسمت:فقال-عزةيعني-الحبيبةهذهوإلى:فقلت؟أين

فتحادثناثوباوأمهاهيتغسلوهي،)6(القرىبواديبهاعهديآخروكان،رأيتهاماالصيفأولمنلي

أبيات:فقلت؟أخيبنياردكما:بثينةأبوفقال.بهمأنختحتىفرجعت:كثيرقال،الغروبإلى

:الحجابوراءمنتسمعوبثينةفأنشدته؟هيوما:فقال.عليكلأعرضهافرجعتقلتها

)7(موكلوالرسولرسولاإليكصاحبيأرسلعزيالهافقلت

أفعلفيهالذيماتأمرينيوأنموعداوبينكبينيتجعليبأن

يغسلوالثوبالدومواديبأسفللقيتنييوممنكعهديوآخر

كلبفقالت؟بثينةيامهيم؟أبوهالهافقال،اخسأاخسأ:وقالتخدرهاجانببثينةفضربت:قال

ونشويهاشاةلكثيرلنذبححطباالدوماتمنابغينا:للجاريةقالتثم،الرابيةوراءمنالناسنومإذايأتينا

.)8(الدوماتالموعد:جميلفقال،فأخبرهجميلإلىوراح،ذلكمنأعجلأنا:كثيرفقال،له

ليلةرأيتفمامعهموكنتجميلوأقبل،إليهواعدتهالذيالمكانإلىبثينةأقبلتالليلكانفلما

منه.صاحبهضميرفيلماأفهمأيهماأدريوماالمجلسذلكوانفض،منادماتأحسنولامنهاأعجب

تقولما:لهفقاليموتوهوجميلعلىدخلأنهالساعديسهلبنعباسعنبكاربنالزبيروذكر

الله؟إلاإلهلاأنيشهدوهوالنفسيقتلولميسرقولم،قطيزنولم،قطالخمريشربلمرجلفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

في

في

هذا

في

في

في

في

من

مختبئا.:دمشقتاريخ

دمشق.تاريخروايةوأثبت،المدلج:أ

دمشق.تاري!فيمتأخرالبيت

قولها.:دمشقتاري!

عساكر.وابنأروايةوأثبت؟متثلجبارداريقافرشفت:ط

.الدوموادي:والأغانيالوفيات

مرسل.والموكل:(8701/)الأغاني

والأغاني.الوفياتتوافقأمنزيادةهناإلى...وقالتخدرهاجانببثينةفضربت:قوله
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منذتشببوأنتسلمتأظنكمادله:فقلت،أنا:قال؟هذافمن،الجنةلهوأرجونجاقدأظنه:قال

منيومواخرالاخرةأياممنيومأوللفيوإني،!ي!محمدشفاعةنالتنيلا:فقال.ببثينة،سنةعشرين

لأنهبمصروفاتهكانت:قلت.ماتحتىبرحنافما:قال،بريبةعليهايديوضعتكنتإنالدنياأيام

أشعارهمنواستنشده،شديدا:فقالبثينةحبهعنوسألهفأكرمهمروانبنالعزيزعبدعلىقدمكان

.)1(اميناللهرحمهوثمانينثنتينسنةفيالمنيةفعاجلتهوبينهابينهيجمعأنفوعدهفأنشدهومدائحه

ولكبثينةحيإلىرسالةعنيمبلغأنتهل:لهقالجميلاأنرجلعن:الأصمعيذكروقد

قوله:منهاأبياتايقولأنوأمرههذهحلتيوالبسناقتيفاركبمتأناإذا:قال!نعم:قال؟عنديما

خليلكلدونخليلاوابكيبعويلفاندبيبثينةقومي

فقالتمرطهافيتتثنىوهيجنةفيسرىبدركأنهابثينةفخرجتالأبياتأنشدحيهمإلىانتهىفلما

وهذهاصادقواللهبلى:فقلت.فضحتنيفقدكاذباكنتوإن،قتلتنيفقدصادقاكنتإنويحك:له

يبكينإليهاالحينساءواجتمع،وجههاوصكت،صوتهابأعلىصاحتذلكتحققتفلما،وناقتهحلته

:تقولوهيأفاقتثم،عليهامغشياصعقتثم،معها

حينهاحانولاحانتماالدهرمنلساعةجميلعنسلويوإن

ولينها)2(الحياةبأساءمتإذامعمربنجميلياعليناسواء

يومئذ.منباكيةولاباكياأكثررأيتفما:الرجلقال

هذا:فقال؟القرانوحفظتالشعرتركتلو:بدمشقلهقيلأنهعنهعساكر)3(ابنالحافظوروى

.")4(حكمةالشعرمنإن":قالأنه!اللهرسولعنيخبرنيمالكبنأنس

والأمراءالأجوادأحد،التميمي،القرشيحفصأبو،عثمانبنمعمربن)5(اللهعبيدبنعمر

.البصرةعلىالزبيرلابننائباوكان،كثيرةبلدانيديهعلىفتحت،الأمجاد

.(02828-ا1/1)دمشقتاريخفيالخبر(1)

وأنه،فيهاعليهوتتأسفبهاترثيهأبياتأأنشدت:وبدلهطمنساقطهناإلى...صوتهابأعلىصاحت:قولهمن)2(

-8154/)الأغانيمنوالخبر.ساعتهامنماتتثم،فقدهبعدالحياةفيلهاخيرولا،بعدهالعيشلهايطيبلا

155).

.(1/1256)دمشقتاريخ)3(

.الأدبفي(5461)رقمصحيحهفيالبخاريأخرجهالحديث(4)

(1993/)الأشرافوأنساب(6175/)البخاريوتاريخ(792)خليفةتاريخفي-اللهعبيدبنعمر-ترجمة)5(

النبلاءأعلاموسير(.16ص001/-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(692-45/286)دمشقوتاريخ

(/4172).
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وغيرهما.وجابرعمرابن:عنروى

.عونوابن،رباحأبيبنعطاءوعنه

اشترىرجلاأنوحكى.المدائنيقاله.وثمانينثنتينسنةبدمشقفتوفيالملكعبدعلىووفد

يبقولمأفلسحتىكلهمالهعليهاوأنفق،شديداحبافأحبها؟وغيرهوالشعرالقرآنتحسنكانتاجارية

بثمنيوانتفعتبعتنيفلو.الشيءقلةمنبكماأرىقد:الجاريةلهفقالت،الجاريةهذهسوىشيءله

المالقبضفلما،درهمألفبمئة-البصرةأميريومئذوهو-هذااللهعبيدبنلعمرفباعها،حالكصلح

:()1(وهيشعربأبياتسيدهاتخاطبفأشارت،الجاريةوندمتندم

تفكريإلاكفيفييبقولمأخذتهقدالذيالماللكهنيئا

اكثريأوالخليطبانفقدأقلي)2(غشيةكربفيوهيلنفسيأقول

فاصبريالصبرمنبداتجديولمحيلةعندكالأمرفييكنلمإذا

:فقالسيدهافأجابها

فاصبريالموتسوىشيلمح!لفرقتنايكنلمعنكبيالدهرقعودولولا

التذكرطويلقلبابهأناجيموجعفراقكمنبحزنأوبأ

معمرابنيشاءأنإلاوصلولابيننازيارةلاسلالمعليك

مئةوهو-المالأعطاهثم،أبدامحبينبينفرقتلاوالله:قالشببتقدمعمرابنسمعهافلماأ

وثمنهاالجاريةالرجلفأخذ،صاحبهمنهماكلفراقعلىتوجعهمامنرأىلماوالجارية-ألف

وانطلق.

ومشى،مروانبنالملكعبدعليهوصلى،بالطاعونبدمشقهذامعمربناللهعبيدبنعمرتوفي

موته.بعدعليهوأثنىدفنهوحضرجنازتهفي

علىجعفربنمحمدبنالقاسمبنتفاطمةتزوجقريشساداتمنوهوطلحةالولدمنلهوكان

عباسبناللهعبدبنعليبنإسماعيلرملةفتزوج،ورملةإبراهيمفأولدها،دينارألفأربعينصداق

.()3(اللهرحمهمدينارألفمئةصداقعلى

)1(

)2(

)3(

تخاطبوقالت،سيدهالفراقفتوجعت،ألفبمئةجاريةاشترىأنه:أفيومكانها،طمنزيادةمعكوفينبينما

.المصادرتوافقطورواية...باعهاالذيمولاها

والسير.الإسلامتاريخيوافقأثبتوما؟عيشة:طفي

وثمنها.خذها:معمرابنفقال:أفيومكانها؟طمنزيادةمعكوفينبينما
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.لا)1(. الكوفي.النخعي)2(الهيثمبنلهيكبندر-بن-

.)3(هريرةوأبيمسعودوابنوعليوعثمانعمر:عنروى

السنة.هذهفيالحجاجقتله،عابداوزاهدا،فاتكاشجاعاوكان،بعدهاوماصفينعليمعوشهد

منالقصاصعفانبنعثمانمنطلبلأنهعليهنقموإنما:يديهبينصبراقتلهسنةمئةعاشوقدأ

المؤمنينأميرمنيسألمثلكأو:الحجاجلهفقال،عنهعفانفسهمنعثمانأمكنهفلما.إياهلطمهالطمة

كميل،عليهوصلىمنهفنالذلكغبونفيعلياالحجاجوذكر:قالوا،عنقهفضربتأمرثم؟القصاص

منوكان،أدهمابنإليهفأرسل،أنتتحبهمماأكثرعليايبغضمنإليكلأبعثنوالله:الحجاجلهفقال

.)4(عنقهفضربكنانةبنالجهمأباويقال،حمصأهل

أوله:الذيطالبأبيبنعليعنالمشهورالأثروله،التابعينمنكثيرةجماعةكميلعنروىوقد

حسنوكلاممواعظوفيهالثقاتالحفاظمنجماعةرواهقدطويلوهو.أوعاهافخيرهاأوعيةالقلوب

.()5(قائلهعناللهرضي

التوبةاللهفرزقه،بالطنبورويضربالمسكريشربأولاكانالتابعينأحد)6(الكنديعمرأبوزاذان

فيقامإذاكانحتى،شديدةوخشية،)7(الحقإلىورجوعإنابةلهوحصلتمسعودبناللهعبديدعلى

خشبة.كأنهالصلاة

الرحا.مثلرغيفالروزنةمنعليهفنزل،جائعإني:مرةوقال

.وغيرهمعينابنعندثقةوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الأشرافوأنساب(481)وطبقاته(288)خليفةوتاريخ(6917/)سعدابنطبقاتفي-زيادبنكميل-ترجمة

الإسلاموتاريخ(15164/)الكمالوتهذيب(197/)الأولياءوحلية(0/5247)دمشقوتاريخ(1517/)

.(3318/)والإصابة(44ط8474/)التهذيبوتهذيب(178-176ص/001-81سنةحوادث)

تحريف.؟خيثم:طفي

الصهباني،يزيدبناللهوعبد،ذريحبنوالعباس،عابسبنالرحمنعبد:عنهوروى:الإسلامتاريخفي

والأعمش.،السبيعيإسحاقوأبو

-81سنةحوادث)الإسلامتاريخيوافقهناوالذي،الجهمأبوقتلهالذيوأن(6365/)الطبريتاريخفيالخبر

.(177ص05/1

.الأصولعنتخرجلاوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما

الطبريوتاريخ(158)وطبقاته(288)خليفةوتاريخ(6178/)سعدابنطبقاتفي-عمرأبوزاذان-ترجمة

الإسلاموتاريخ)9/263(الكمالوتهذيب(18278/)دمشقوتاريخ(4991/)الأولياءوحلية(4121/)

.(1/334)الذهبوشذرات(4285/)النبلاءأعلاموسير(64ص/001-81سنةحوادث)للذهبي

.الإسلامتاريخفيتوبتهقصةانظر
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وثمانين.ثنتينسنةتوفي:)1(خليفةقال

ء)2(.
مئةعليهأتتوقد،وعائشةمسعودابنأصحاباحدحبيشبنزرتوفيوفيها:خليفةقال

.)3(ترجمةلهتقدمتوقد،وثمانينإحدىسنةمات:عبيدأبووقال.سنةوعشرون

ء-)4(".
!ر.النبيحياةفيوأسلم،سنينسبعالجاهليةزمنمنأدركوقد،وائلابو،سلمهبنشميق

الرجالكان،فقيهة،عالمة،عابدة،تابعية،جهيمةويقالهجيمةاسمها،)5(الصغرىالدرداءأم

حلقتهافييجلسمروانبنالملكعبدوكان،دمشقبجامعالشماليالحائطفيويتفقهونعليهايقرؤون

الله.رحمهمخليفةوهوعليهايشتغلالمتفقهةمع

ث!اثوثمانيوسنةخلت5ث!

بديروأصحابهالأشعثوابن،قرةبديروأصحابهالحجاجلقتالمتواقفونوالناسالسنةهذهاستهلت

أهلعلىالعراقلأهلالدائرةتكونالأيامغالبوفي،(واقعةبينهمأيومكلفيوالمبارزة،الجماجم

بضعاالحجاجأصحابوهمالشامأهلكسرواالعراقأهلوهمالأشعثابنأصحابإنقيلحتىأالشام

موضعهعنيتزحزحلامصابرصابرمكانهفيثابتفالحجاجهذاومع،)6(عليهمينتصرونمرةوثمانين

جيشهمنالرماةجمعثم،عدوهنحوإلىبجيشهيتقدمالأياممنيومفيظفرلهحصلإذابل،فيههوالذي

لهم،تبعاكانواالناسلأن،القراءكتيبةعلىبالحملةأمرحتىودأبهمدأبهذلكزالوما،بهموحمل

قتلحتىانفكوما،جيشهلحملةالقراءفصبر،بهميقتدونوالناسالقتالعلىيحرضونهمالذينوهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.()288:خليفةتاريخ

(563)2/والاستيعاب(041)وطبقاته()288خليفةوتاريخ(401)6/سعدابنطبقاتفي-حبيشبنزر-ترجمة

وتاريخ(39/)الأعيانووفيات(2003/)الغابةوأسد(4181/)الأولياءوحلية(1/164)الأشرافوأنساب

.(1/334)الذهبوشذرات(4166/)النبلاءأعلاموسير(66ص/001-81سنةحوادث)الإسلام

وسبعين.ثمانسنةوفياتضمنترجمتهتقدمت

الأولياءوحلية(155)وطبقاته(228)خليفةوتاريخ(669/)سعدابنطبقاتفي-سلمةبنشقيق-ترجمة

وتاريخ(554-12/548)الكمالوتهذيب(2004/)الأعيانووفيات(3/3)الغابةوأسد(4101/)

والإصابة(2167/)بالوفياتوالوافي(4161/)النبلاءأعلاموسير(82ص00/1-81سنةحوادث)الإسلام

.(363-4361/)التهذيبوتهذيب(2671/)

07146/)دمشقوتاريخ(2327/)والتاريخوالمعرفة(4428/)الاستيعابفي-الصغرىالدرداءأم-ترجمة

/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(35/352)الكمالوتهذيب(5/448)الغابةوأسد(164-

.(4592/)والإصابة(664-21/654)التهذيبوتهذيب(4277/)النبلاءأعلاموسير(233ص

.!وثمانيناثنتينسنةأخبارمع(41ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالخبر،طمنزيادة
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الأشعثابنأصحابفانهزمالجيشمنمعهمنوعلىالأشعثابنجيشعلىحملثم،كثيراخلقامنهم

كثيفاجيشاالحجاجفأتبعه،الناسمنقليلفلومعهأيديهمبينالأشعثابنوهرب،وجهكلفيوذهبوا

)1(
لعلهميطردونهموراءهمفساقوا،لعمارةوالإمرةالحجاجبنمحمدومعهاللخميتميمبنعمارةمع

وصلحتىأثرهفيوهم،والرساتيقوالكورالأقاليمويخترقيسوقزالفما،أسراأوقتلابهميظفرون

بعضكتبهقدكتابفيهفإذا،قبلهمالعراقأهلفيهكانقصرفييومافنزلواالشاميونواتبعه،كرمانإلى

:يقولاليشكري)2(جلدةأبيشعرمنمعهفرواالذينالأشعثابنأصحابمنالكوفةأهل

لقينالماالفؤادحروياجميعاحزناويالهفاأيا

والبنيناالحلائلوأسلمناجميعاوالدنياالدينتركنا

دينا)3(نرجلمولوفنمنعهادنياأهلأناساكنافما

والأشعريناالقرىوأنباطعذلطغامدورناتركنا

عندهوأنزلهرتبيلفأكرمه،التركملكرتبيلبلادإلىالفلمنمعهومنهودخلالأشعثابنإنئم

وعظمه.وأمنه

ابنكانالمدنبعضفيله)4(عاملعلىرتبيلبلادإلىذاهبوهوالأشعثابنومر:الواقديقالأ

وأنزله،هداياإليهوأهدىالعاملذلكفأكرمه،العراقإلىرجوعهعندذلكعلىاستعملهقدالأشعث

أحداتدعلاولكنعدوكمنبهالتتحصنالبلدإلىعنديإلىادخل:لهوقال،ومكرابهخديعةذلكفعل

فتفرق،منهميقبلفلمأصحابهفمنعه،بهالمكرأرادوإنما،ذلكإلىفأجابه،المدينةيدخلمعكممن

عنديدابهيتخذأنوأرادبالحديدوأوثقهفمسكهالعاملعليهوئبالمدينةدخلفلما،أصحابهعنه

العاملذلكجهةمنلهحدثمابلغهفلما،الأشعثابنبقدومسزرتبيلالملككانوقد،الحجاج

أبرحلاالأشعثابنآذيتلئنوالله:لهيقولعاملهاإلىوأرسل،ببستأحاطحتىسار،بستبمدينة

فقال،رتبيلفأكرمهالأشعثابنإليهوسيرالعاملذلكفخافه،بلدكفيمنجميعوأقتلأستنزلكحتى

قتله،فيليفأذن،رأيتماوفعلبيفغدر،جهتيومنعامليكانالعاملهذاإن:لرتبيلالأشعثابن

)1(

)2(

)3(

)4(

الماضية.السنةفيذكرهوتقدم.(4485/)الأثيروابن(6367/)الطبرييوافقأثبتوما،غنم:ط،بفي

بنمنقذبنعبيدبنجلدةأبووهو.(6368/)كالطبريهناوما،حلزةابن:(4484/)الأثيرلابنالكاملفي

وائل،بنبكربنيشكربنكعببنحبيببنغنمبنجشمبنعديبنحبيببنمسلمةبناللهعبيدبنحجر

فقتله،الأشعثابنمععليهخرجثمبالحجاجالناسأخصمنكان،الكوفةساكنيمنأمويإسلاميشاعر

.(2133/)للزركليالأعلام.الحجاج

الأثير:وابنالطبريفي

ابتليناإذاالبلاءفيفنصبردينأهلأناساكنافما

ابن:(4485/)الأثيرابنوفي،السدوسيعياضبنهشامأبوهميانبنعياض:(6/936)الطبريسماه

السدوسي.هشام
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بنالحارثبن)3(ربيعةبنعباسبنالرحمنعبدالأشعثابنمعوكان)1(1)2(أمنتهقد:فقال

منهربواالذينالفلمنجماعةإنثم،رتبيلبلادفيهنالكبالناسيصليالذيهووكان،المطلبعبد

وصلوافلما-ألفاستينمنقريبوهم-معهفيكونواليدركوهالأشعثابنوراءوساروااجتمعواالحجاج

بناللهعبدعاملهاوعذبواسجستانعلىفتغلبوارتبيلعندإلىدخلقدالأشعثابنوجدواسجستانإلى

وأخذوها،البلادتلكفيوانتشروا،الأموالمنفيهاماعلىواستحوذوا،وقرابتهوإخوتهالنعار)4(عامر

بلادونأخذ،يخالفكمنعلىننصركمعكنكونحتىإلينااخرجأن:الأشعثابنإلىكتبواثم

ذلكبعدفنرى،الملكعبدأوالحجاجاللهيهلكحتىبهافنكون،مناعظيماجندابهافإن،خراسان

معالعراقأهلمنشرذمةعنهفانخذلخراساننحوإلىقليلابهموسارالأشعثابنإليهمفخرج.رأينا

،الحربعنونكولهمغدرهمفذكرخطيباالأشعثابنفيهمفقام،سمرةبنالرحمنعبدبناللهعبيد

منهمطائفةوتبعهعنهمانصرفثم.عندهفأكونرتبيلصاحبيإلىذاهبوأنا،بكمليحاجةلا:وقال

بن)3(ربيعةبنعباسبنالرحمنعبدبايعواالأشعثابنعنهمانفصلفلما.الجيشمعظموبقي

بنالمهلببنيزيدأميرهاإليهمفخرجخراسانإلىمعهوساروا،الهاشميالمطلبعبدبنالحارث

متسعاالبلادفيإن:لهيقولعباسبنالرحمنعبدإلىوكتب،بلادهدخولمنفمنعهم،صفرةأبي

لمإنا:لهفقال.إليكبعثتمالاتريدكنتوإن،قتالكأكرهفإني،سلطانبهاليسأرضإلىفاذهب

ثم.عرضتمماشيءإلىحاجةبناوليستنذهبثمخيلناونريحنستريحجئناوإنما،أحدلقتالنجئ

ومعهالمهلببنيزيدإليهفخرج،كورخراسانمنالبلادمنحولهمماالخراجأخذعلىالرحمنعبدأقبل

بنالرحمنعبدأصحابانهزمثمكثيرغيراقتتلواصادفوهمفلما،كثيفةجيوشفيالمفضلأخوه

وبعث،معسكرهمفيماواحتاز،كثيرةأسرىمنهموأسر،عظيمةمقتلةمنهميزيدوقتل،عباس

بنليزيدقالسعدبنمحمدإنويقال،الحجاجإلىوقاصأبيبنسعدبنمحمدوفيهمبالأسارى

فأطلقه.،أطلقتنيلمالأبيكأبيبدعوةأسألك:المهلب

)5(
قتلالحجاجعلىالأسارىقدمتولما،طولفيهخبرالكلامولهذا:جريربنجعمرأبوقال

رجعمن:الناسفيمناديهنادىالأشعثابنعلىظهريومالحجاجكانوقد،بعضهمعنوعفاأكثرهم

بهففعل.فنعمهذهأما:قال،بهوالتصغيرولهزهدفعهفيليفأذن:قال:6/936()الطبريفي)1(

الرحمن.عبد

أموالهوأخذوصلبهعنقهفضربهذاهميانبنعياضإلىالأشعثابنعمد:(7152/)الأعثملابنالفتوحوفي

منزله.وخرب

.للمصادرموافقةوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما)2(

.037()6/والطبريممنأثبتناهوما،"ربيعةأبيبن":طفي)3(

.البعار:الطبريفي(4)

.(6374/)الطبريتاريخ)5(



991هـ83سنةأحداث

فأمنهمالأشعثابنمعكانممنكثيرخلقبهفلحق،آمنفهوبالريمسلمبنبقتيبةلحقومنآمنفهو

بنسعيدمنهمقتلمناخركانحتىكثيراخلقامنهمفقتل،تتبعهفيشرعبهيلحقلمومن،الحجاج

.المستعانواللهتفصيلهسيأتيماعلىجبير

بنقتيبةإلىصارإنه:لهفقيليوماالحجاجفذكرهمسلمبنقتيبةإلىصارمنجملةمنالشعبيوكان

بالشعبي.ليابعثأن:إليهفكتب،مسلم

نأأمرونيقدالناسإنالأميرأيها:قلتثمبالإمرةعليهسلمتعليهدخلتفلما:الشعبيقال

(كانماذلكفيكائناأالحقإلاالمقامهذافيأقوللااللهوايم،الحقأنهاللهيعلممابغيرإليكأعتذر

بالأتقياءولا،الفجرةبالأقوياءكنافما،ألونافماالجهدكلوجهدناوخرجنا،عليكتمردناواللهقد

عناعفوتوإن،أيديناإليكجرتوما،فبذنوبناسطوتفإن،بناوأظفركعلينااللهنصركولقد،البررة

علينايدخلممنقولاإليأحبشعبيياوالثهأنت:الحجاجفقال.علينالكفالحجة،وبعد،فبحلمك

فلمافانصرفت:قال.شعبيياعندناأمنتقد،شهدتولافعلتما:يقولثمدمائنامنسيفهيقطر

فاطمأنتشعبيياأمنتقدقولهذكرتثم،قلبيلذلكفوجل:قال،شعبيياهلم:قالقليلامشيت

-(عليهالخروجقبلأمكرماليوكان:قال-؟شعبييابعدناالناسوجدتكيف:فقال،نفسي

،)2(الخوفواستحلست،()1الجنابواستوعرت،السهربعدكاكتحلتقد،الأميراللهأصلح:فقلت

ابنذلكذكر.فانصرفت،شعبيياانصرف:قال.خلفاالأميرمنأجدولم،الإخوانصالحوفقدت

.)3(الشعبيعنالسديبنالرحمنعبدبنإسماعيلعنمخنفأبوورواه.وغيرهجرير

فيهايقولكانوماوأختوزوجأموهيالفرائضفيالخرقاءمسألةعنسألهأنه:)4(البيهقيوروى

ساعةفيالشعبيكلهذلكفنقل،فيهاقولمنهملكلوكان،مسعودوابنوعليوعثمانوعمرالصديق

ذلك.بسببالشعبيوأطلق،عثمانبقولوحكمعليقولفاستحسن

سارثم،ذلكتقدمكماالمهلببنيزيدإليهسيرهمممن(أسير)آلافخمسةقتلالحجاجإنوقيلأ

نعمقالفإذا،كفرتقدأنكنفسكعلىاشهد:قالإلاأهلهامنأحدايبايعلافجعلفدخلهاالكوفةإلى

فقالبرجلفأتيقال،بالكفرنفسهعلىيشهدأنأبىممنكثيراخلقامنهمفقتل،قتلهأبىوإن،بايعه

:فقال-مخادعتهالحجاج-وأرادودينهلصلاحهبالكفرنفسهعلىيشهدهذاأظنما:الحجاج

.الجنابواستوخمت،السهلواستوعرت:طفي(1)

.(6375/)للطبريموافقهناوما.الهمواستحليت:طفيبعدها)2(

الخبر.وذكر...الشعبيعن،إسماعيلبنالسريفحدثني:مخنفأبوقال:الطبريفي)3(

.(6252/)الكبرىالسنن(4)

.(16ص/551-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(287)خليفةتاريخ)5(
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الحجاجفضحك:قال.ونمروذوهامانفرعونمنوأكفرالأرضأهلأكفرأنا؟نفسيعنأنتأخادعي

.()1(سبيلهوخلى

قصيدةعملقدوكان-الحجاجإلىبهأتيهمدانأعشىأن:مخنفأبيطريقمنجرير)2(ابنوذكر

فأنشدهإياها-فاستنشدهوأصحابهالأشعثابنفيهاويمدحمروانبنالملكوعبدالحجاجفيهايهجو

أيهاأحسنقد:يقولونالشامأهلفجعل،بيتهوأهلالملكلعبدكثيرمدحفيها،)3(داليةطويلةقصيدة

قصيدتهأنشدهحتىعليهألحثم،مصانعةهذايقولإنما،يحسنلمإنه:الحجاجفقال،الأمير

الأعشىواسم.يديهبينصبراعنقهفضربتبهوأمرالحجاجذلكعندغضبأنشدهافلما،)4(الأخرى

المشهورين،البلغاءالفصحاءأحد،الشاعرالكوفيالهمدانيالمصبحأبوالحارثبنالرحمنعبدهذا

بنالنعمانعلىوفدوقد،بهفعرفالشعرعلىوأقبلذلكتركثم،مبتداهفيوعبادةفضللهكانوقد

،دينارألفأربعينحمصجندومنمنهإليهرحلتهفيمحصولهوكان،فامتدحهبحمصأميروهوبشير

الأشعث،ابنمعخرجممنوكان،د(أيضاأختهزوجكانالشعبيأنكما،الشعبيأختزوجوكان

الله.رحمهذكرناكماالحجاجفقتله

ثم،ورائهمنالأشعثابنجيشيأتونكمينابعثالأشعثلابنمواقفوهوالحجاجكانوقد

فيمافاحتازالأشعثابنفجاء،معسكرهوتركمعهبمنالحجاجوهربالأشعثوابنالحجاجتواقف

ورجع،واحدةميلةعليهمفمالواأسلحتهموضعواوقدليلاإليهمالسريةفجاءت،فيهوباتالمعسكر

خلقوغرقكثيرخلقالأشعثابنأصحابمنوقتل،عظيماقتالافاقتتلوابهمفأحاطوابأصحابهالحجاج

أربعةمننحوامنهمفقتل،فيهوجدهمنفقتلمعسكرهمإلىالحجاجوجاء،ودجيلدجلةفيمنهمكثير

بكماله.واحتازوه،والأعيانالرؤساءمنجماعةمنهم،آلاف

.للمصادرموافقةوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

.(6375/)الطبريتاريخ)2(

ومطلعها:(4948/)الأثيروابن(6376/)الطبريذكرها)3(

فيخمداالفاسقيننورويطفئنورهيتممأنإلااللهأبى

قوله:إلى

)4(

وسؤدداحلماالناسهذيوأفضلأئمةخيرمروانبنيوجدنا

علىالكوفةأهلويحرضالأشعثابنيمدحوفيها،منهابيتين(3/155)الذهبمروجفيالمسعوديذكر

:القتال

وسعيدمحمدبينفالمجدمحلهأينالمجدوسألتماني

وللمولودلوالدهبخبخباذخقيسوبينالأشجبين

عنقه.فضربفقدمه.أبدالأحدبعدهاتبخبخلاواللهلا:الحجاجقالالبيتهذاالأعشىقالفلما

.(4أص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ)5(
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إلىوجازوادوابهموعقرواالسفنفيدجيلافركبواأصحابهمنثلاثمئةفيهارباالأشعثابنوانطلق

.كانمارتبيلبلاددخولهممنأمرهممنوكانهنالكمنسارواثم،البصرة

منهمقتلإنهقيلحتى،وفرادىمثنىيقتلهمفجعلالأشعثابنأصحابتتبعفيالحجاجشرعثم

بنمحمدمنهم،)1(حسانبنهشامعنشميلبنالنضرقاله،ألفاوثلاثينألفمئةصبرايديهبين

بنسعيداخرهمكانحتى(الأبراروالعلماء،الأخيارأالساداتمنوجماعات،وقاصأبيبنسعد

موضعه.فيذلكسيأتيكما،عنهمورضياللهرحمهمجبير

الحجاجزمنفيواسطبناء

أتانعلىراهبارأىأنهلهابنائهسببوكان،واسطالحجاجبنىالسنةهذهوفي:جريرد(ابنقال

فاحتفرهبولهاموضعإلىوعمدعنهافنزل،فبالتأتانهوقفتواسطبموضعمرفلما،دجلةأجازقد

كتبنافينجدإنا:قال؟هذاصنعتلم:لهفقالبهفأتي،بهعلي:الحجاجفقال،دجلةفيبهورمى

مدينةالحجاجاختطذلكفعند.يوحدهأحدالأرضفيداممافيهاللهيعبدمسجدالموضعهذافييبنىأنه

الموضع.ذلكفيالمسجدوبنىالمكانذلكفيواسط

.)3(صقليةرافعبنعطاءغزوةكانتالسنةهذهوفي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

العزيزعبدوكان،الصحابةمنجماعةعنروى،المصريالخولاني،)4(حجيرةبنالرحمنعبد

وكان،دينارألفالعامفيرزقهوكان،المالوبيتوالقصصالقضاءبينلهجمعقدمصرأميرمروانابن

شيئأ.منهايدخرلا

رضيوعمرالصديقخلافةفيوغزاع!ي!النبيرأىممنالأحمسيشمسعبدبن)5(شهاببنطارق

السنة.هذهبالمدينةتوفي،غزاةوأربعينبضعاعنهماالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(382-6381/)الطبريتاريخ

.(6383/)الطبريتاريخ

.(518/)الإسلامتاريخ

الكمالوتهذيب(5227/)والتعديلوالجرح(2805/)والتاريخالمعرفةفي-حجيرةبنالرحمنعبد-ترجمة

فيطتحرفوقد(6016/)التهذيبوتهذيب(126ص810/1-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(1754/)

.-بالجيم-جحيرةابن:إلى

-4352/)البخاريوتاريخ(171)خليفةوطبقات(666/)سعدابنطبقاتفي-شهاببنطارق-ترجمة

سنةحوادث)الإسلاموتاريخ341()13/الكمالوتهذيب)3/48(الغابةوأسد237()2/والاستيعاب(353

.3()5/التهذيبوتهذيب(61/038)بالوفياتوالوافي(3486/)النبلاءأعلاموسير(39-49ص/8101-.
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قتلممنعديوأبوهالصحابةمنجماعةعنوحدث،ع!ي!النبيأدركالخياربنعدي)1(بناللهعبيد

.كافرابدريوم

وعلمائهم.قريشفقهاءمنوكان.المدينةقاضيكان،)2(مخرمةبنقيسبناللهعبد

السنة:هذهفيبهاوتوفي

.اليزني)4(الخيرأبو)3(اللهعبدبنمرثد

فيقتلمنومنهمهربمنمنهم،الأشعثابنمعكانواالذينوالعلماءالقراءمنجماعةفقدوفيها

منهمسمىوقد،فقتلهأمكنهحتىتتبعهمنومنهم،عنقهالحجاجفضربأسرمنومنهم،المعركة

بنوعقبة،قتلالعجليمرانةوأبو،المزنييساربنمسلمفمنهم،الأعيانمنطائفة)5(خياطبنخليفة

الربعيالجوزاءوأبو،قتلالجهضمي)7(غالببناللهوعبد،قتلوساج)6(بنوعقبة،قتلالغافرعبد

الرياحي،سلامةبنسيارالمنهالوأبو،الضبعيجمرةأبيوالدوعمران،أنسبنوالنضر،قتل

بنوسعيد،الهنائيشيخ)9(وأبو،الجهضمينجيدوأبو،الهدادي)8(دباببنومرة،ديناربنومالك

.البصريالحسنوأخوه،الحسنأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وتاريخ(231)وطبقاته(903)خليفةوتاريخ(5/94)سعدابنطبقاتفي-عديبنالله-عبيدترجمة

-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(91/121)الكمالوتهذيب(30101/)والاستيعاب(5193/)البخاري

.(28053/)والإصابة(37-736/)التهذيبوتهذيب(3415/)النبلاءأعلاموسير(423ص/001

(1692/)والتاريخوالمعرفة(392)خليفةوتاريخ(5923/)سعدابنطبقاتفي-قيسبناللهعبد-ترجمة

التهذيبوتهذيب(12اص0/01-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(15453/)الكمالوتهذيب

(-5/363364).

(2194/)والتاريخوالمعرفة(392)خليفةوطبقات(7151/)سعدابنطبقاتفي-اللهعبدبنمرثد-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(91هص00/1-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(27/357)الكمالوتهذيب

.(01/82)التهذيبوتهذيب(4/284)

أعلم.والله،تسعينسنةتوفيأنهعلىالمصادروأغلب

.ب،أمنساقطةالسابقةالخمسالتراجم

.(287-286)خليفةتاريخ

.الإسلاموتاريخخليفةلتاريخموافقأثبتوما:وشاح:ط،أفي

.محرف،خالد:طفي

توضيحوانظر.البصريدباببنمرة:وهو(1/282)للذهبيالمشتبهمنوالتصحيحخطأ؟ذياب:ط،أفي

.(415/)المشتبه

.الإسلاموتاريخخليفةوتاريخممنأثبتناهوما،"سبيج":طفي
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يومعائشةهودجحولقتلواكماحولكالناسيقتلأنأحببتإن:الأشعثلابنقيل:)1(أيوبقال

بنالرحمنوعبد،جبيربنسعيد:الكوفةأهلومن.فأخرجه،معكالحسنفأخرجالجمل

سويد،بنوالمعرور،مسعودبناللهعبدبنعبيدةوأبو،والشعبي،شدادبناللهوعبد،ليلىأبي

،الياميانالحارثبنوزبيد)2(،مصرفبنوطلحة،البختريوأبو،وقاصأبيبنسعدبنومحمد

نجاولا،مصرعهفيرغبإلاالأشعثابنمعصرعأحدمنمنهمفما:أيوبقال.السائببنوعطاء

سلمه.الذياللهحمدإلامنهمأحد

:الحجاجقتلمنأعيانومنأ

أتيعابداصالحاوكان،البصرةأهلعلماءمنكان،جمرةأبيوالد،)3(الضبعيعصامبنعمران

منذباللهكفرتماإنيوالله:فقال،أطلقكحتىبالكفرنفسكعلىاشهد:لهفقالالحجاجإلىأسيرابه

عنقه.فضربتبهفأمر،بهامنت

أخذ،صحبةليلىأبيولأبيه،الصحابةمنجماعةعنروى،)4(ليلىأبيبنالرحمنعبد

يديهبينعنقهفضربالحجاجبهفأتيالأشعثابنمعخرج:طالبأبيبنعليعنالقرآنالرحمنعبد

.()5(صبرا

وثمانيرأربحسنةخلت5ث!

.المصيصة)6(مروانبنالملكعبدبناللهعبدافتتحفيها:الواقديقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(16ص/8101-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(287)خليفةتاريخفيوالخبر،السختيانيأيوبوهو

.والمصادرط،بعنأثبتوما،خطأ؟وزيد:أفي

وتهذيب(184-6174/)البخاريوتاريخ(402)وطبقاته(282)خليفةتاريخفي-عصامبنعمران-ترجمة

.(8134/)التهذيبوتهذيب(915-158ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(22342/)الكمال

(015)وطبقاته(283)خليفةوتاريخ(6/901)سعدابنطبقاتفي-ليلىأبيبنالرحمنعبد-ترجمة

(17372/)الكمالوتهذيب(2/935)الأعيانووفيات،أخرىومواضع(1224/)والتاريخوالمعرفة

وتهذيب(4262/)النبلاءأعلاموسير(912-127ص001/-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ

.(1/343)الذهبوشذرات(1/602)الزاهرةوالنجوم(2024/)والإصابة(6062/)التهذيب

بوقعةقتلأنه:(4351/)الحليةفينعيمأبيعن(912ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالذي

الجماجم.

البلدانمعجم.طرسوستقاربالروموبلادأنطاكيةبينالشامثغورمنجيحانشاطىءعلىمدينة:المصيصة

سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(4005/)الأثيروابن(6385/)الطبريتاريخفيفتحهاوخبر(1ا-54445/)

.(2اص81-00/1
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.()1الحريقسنةوتسمىوضياعهمكنائسهموحرقخلقامنهمفقتلأرمينيةمروانبنمحمدغزاوفيها

.الأكرادبقتلوأمره،الثقفيالقاسمبنمحمدفارسعلىالحجاجاستعملوفيهاأ

الذيالكنودأبيبنالملكعبدعنهاوعزلالبجينيغنمبنعياضالإسكندريةالملكعبدولىوفيها

.()2(الماضيالعامفيوليهاقدكان

كثيرابشراأهلهامنوقتل،)3(أوربةبلدذلكمنالمغرببلادمنطائفةنصيربنموسىافتتحوفيها

ألفا.خمسينمننحواوأسر،جدا

منهم:،الأشعثابنرؤساءمنجماعةأيضاالحجاجقتلوفيها

وهو،قتلهعلىندمإنهويقال،يديهبينصبراقتله،واعظابليغافصيحاوكان،)4(القريةبنأيوب

القرية.بابنالمعروفالهلاليسليمانأبوقيسبنزيدبنأيوب

نوفل.بنالحارثبناللهوعبدأ

الشيباني.إياسبنوسعد

سنة.المئةقاربوقدتوفيوبهاحمصسكن،وروايةصحبةله.الخولاني)5(عنبةوأبو

توفي.منومنهم،الحجاجقتلهممنمنهمجماعةهؤلاءوغير،قتادةبناللهعبد

ذلكمنهففهممعاويةمنهفخاف،الشامأهلعندمنزلةذاكان،الفلسطيني،الجذاميزرعةأبو

كبته،عدواتشمتولا،سررتهصاحباتحزنولا،بنيتهركناتهدملاالمؤمنينأميريافقالزرعةأبو

.()6(معاويةعنهفكف

توفي:وفيها

.(الصفةأهلفييعدكانأجليلصحابي،)7(السلميالندربنعتبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(2أص00/1-81سنةحوادث)للذهبيالإسلامتاريخ

.(2أص)للذهبيالإسلامتاريخفيالثانيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

دائرة.أيضابالأندلسمدينةوهي،فاسقربمساكنهمبالمغربقبيلة:وأوربة،أرومة:إلىطفيتحرفت

.(3123/)الإسلاميةالمعارف

قريبأ.هناممابأوسعترجمتهستأتي

خطأ.وهو،غنيما:الأصلفي

قريبأ.ترجمتهستأتيزنباعبنروحهو:الجذاميزرعةوأبو،طمنزيادةمعكوفينبينما

وحلية(3/117)والاستيعاب(52)خليفةوطبقات(7/413)سعدابنطبقاتفيالندر-بنعتبة-ترجمة

وتاريخ(91324/)الكمالوتهذيب(3057/)الغابةوأسد(38286/)دمشقوتاريخ(215/)الأولياء

=(2456/)والإصابة(3174/)النبلاءأعلاموسير(151-15.ص00/1-81سنةحوادث)للذهبيالإسلام
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حسنةالخوارجمنامرأةفتزوجوالجماعةالسنةأهلمنأولاكان،الخارجي،)1(حطانبنوعمران

مذهبها.إلىمعهافارتدفأبتالسنةإلىيردهاأنفأراد،الشكل)2(دميمهووكان.فأحبهاجدأجميلة

وقاتله:عليقتلفيالقائلوهو،)3(المطبقينالشعراءمنكانوقد

رضواناالعرشذيمنليبلغإلابهاأرادماتقيمنضربةيا

ميزانااللهعندالبريةأوفىفأحسبهيومالأذكرهإني

وعدوانا)4(بغيأدينهميخلطوالمأقبرهمالطيربطونبقويمأكرم

قوله:وهيالدنيافيالزهدفيهذهبأبياتهيتمثلالثوريكانوقد

وجوععراةفيهاأنهمعلىيسأمونهالاالناسأشقياءأرى

تقشعقليلعنصيفبسحابةفإنهاتحبكانتوإنأراها

مهيع)5(العلامةباديطريقهموترحلواحاجاتهمقضواكركب

وثمانين.أربعسنةحطانبنعمرانماتأ

قافيتهاعلىبأبياتعنهاللهرضيعليقتلفيالمتقدمةأبياتهفيالعلماء)6(بعضعليهردوقد

ووزنها:

بهاأرادماشقيمنضربةبل

فأحسبهيومالأذكرهإني

خسراناالعرشذيمنليبلغإلا

ا)7(ميزانااللهعندالبريةأشقى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(1ا-75230/)التهذيبوتهذيب

.(1/493)المشتبهتوضيحوانظر.المشددتينالمهملةالدالوفتحالنونبضم-والندر

وتاريخ(258)وطبقاته(274)خليفةوتاريخ(7155/)سعدابنطبقاتفي-حطانبنعمران-ترجمة

للذهبيالإسلاموتاريخ(22322/)الكمالوتهذيب(498/)الأشرافوأنساب(144-6134/)البخاري

التهذيبوتهذيب(3178/)والإصابة(4412/)النبلاءأعلاموسير(571-154ص00/1-81سنةحوادث)

.(1/534)الذهبوشذرات(172)الخوارجشعروديوان(8127/)

بمعنى.وكلاهما-بالذال-ذميم:ب،أفي

المفلقين.:طفي

-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(3092/)للتنوخيالمحاضرةونشوار(18111/)الأغانيفيالأبيات

.(156ص0/01

-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(2/126)للمبردوالكامل(18111/)الأغانيفيالأبيات

.(015157/ص

.(012)الأذكياءوكتاب(2126/)للمبردالكاملفيوأبياته.الطبريالفقيهوهو

.المصادرتوافقوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما
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.(أمورهفييستشيرهالملكعبدوكانالشامأمراءمنكانأ،()1الجذاميزنباعبنوروح

.()2(أعلمفالله،بعدهاالتيفيوقيلأالكنديالأشعثبنالرحمنعبدمهلككانوفيها

الذيوالله:لهيقولالأشعثابنإليهلجأالذيالتركملكرتبيلإلىكتبالحجاجأنذلكسببوكان

تحققفلما.ولأخربنها،مقاتلألفألفبلادكإلىلأبعثنالأشعثبابنإليتبعثلملئنهوإلاإلهلا

يخربأنقبلإليهالأشعثابنبتسليمعليهفأشارالأمراءبعضذلكفياستشارالحجاجمنالوعيد

يؤديلاوأن،سنينعشريقاتللاأنعليهيشترطالحجاجإلىفأرسل،أمصارهعامةويأخذديارهالحجاج

لهيطلقأنوعدهالحجاجإنوقيلأذلكإلىالحجاجفأجابه،الخراجمنألفمئةإلامنهاسنةكلفي

يديه،بينصبراعنقهبضربأمرإنهفقيلالأشعثبابنرتبيلغدرذلكفعند،()2(سنينسبعأرضهخراج

الحجاجإلىبرأسهفبعثشاهقمنسقطقدالأشعثابنكانبل:وقيل،الحجاجإلىبرأسهوبعث

منثلاثينوعلىعليهقبضأنهوالمشهور،رمق)3(بآخروهوفقتلهشديدامرضامرضقدكانبل:وقيل

لهيقالبمكانالطريقببعضكانوافلما،إليهالحجاجرسلمعبهموبعثالأصفادفيفقيدهمأقربائه

وألقى،يفرلئلابهموكلرجلومعهقصرسطحإلىبالحديدمقيدوهوالأشعثابنصعد،الرخج)4(

،فاحتزهالأشعثابنرأسإلىالرسولفعمد،جميعافماتابهالموكلمعهوسقطالقصرذلكمننفسه

ثم،العراقفيبرأسهفطيففأمرالحجاجإلىبرؤوسهموبعثالأشعثابنأصحابمنمعهمنوقتل

وهومروانبنالعزيزعبدأخيهإلىبهبعثثم،الشامفيبرأسهفطيفالملكعبدالمؤمنينأميرإلىبعثه

ذلك:فيالشعراءبعضقالوقد،بالرخجوجثتهبمصررأسهدفنواثم،هنالكأيضابرأسهفطيفبمصر

بالرخجوجثةبمصررأسرأسهامنجثةموضعهيهات

أعلم.فاللهوثمانينخمسسنةفيالأشعثابنمقتلجريرابنذكروإنما

بنقيسبنالرحمنعبديقول!منومنهم،قيسبنالأشعثبنمحمدابنوهوهذاالرحمنوعبد

عنجدهعنأبيهعن)5(والنسائيداودأبولهروىقد،الكوفيالكنديقيسبنالأشعثبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأشعث.ابنموتخبربعدترجمتهستأتي

.(415/)الأثيروابن(093-6938/)الطبريفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

وأرسلهيدفنأنقبلرأسهرتبيلفقطع،وماتالسلأصابه:(4205/)الأثيروابن(6093/)الطبريتاريخفي

.الحجا!إلى

وابن193()6/الطبريتاريخفيلماالموافقوهو،منسخةفيمجودأثبتناهوما،مصحف،"الرجح":طفي

.(4/52)الأثير

.(338/)البلدانمعجم.كابلنواحيمنومدينة-كورةثانيهبتشديد-ورخج

في203()7/المجتبىوفي)6244(،الكبرىالنسائيوسنن،والإجاراتالبيوعفي351()1رقمداودأبيسنن

.البيوع
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"يتتاركان)1(أوالبائعقالمافالقولقائمةوالسلعةالمتبايعاناختلفإذا"حديث:مسعودبناللهعبد

العميس.أبووعنه

بايعوهالذينهؤلاءمنالعجبكلوالعجب.أعلمفالله،سنةالتسعينبعدقتلهالحجاجإنويقال

الإمارةأنعلىالسقيفةيومالصحابةاجتمعوقد،اليمنمنكنديهووإنما،قريشمنوليسبالإمارة

منهميكونأنسألواالأنصارإنحتى،ذلكفيبالحديثالصديقعليهمواحتج،قريشفيإلاتكونلا

ذلكإلىدعاالذيعبادةبنسعدضربكلههذامعثم،ذلكعليهمالصديقفأبىالمهاجرينأميرمعأمير

.تقدمفيماذلكقررناكما،عنهرجعثمأولا

قريشصليبةمنوهوفيعزلونهسنينمنالمسلمينعلىبالإمارةلهبويعقدخليفةإلىيعمدونفكيف

شربسببهانشأوفلتةزلةهذهكانتلماولهذا؟والعقدالحلأهلعليهايتفقلمبيعةكنديلرجلويبايعون

.راجعونإليهوإناللهفإناكثيرخلقفيههلككبير

كان،الهلاليالنمريمسلمبنزرارةبنقيسبنيزيدأبيهواسمأمهوهي،)2(القريةابنأيوب

الملك،عبدعلىووفدالحجاجصحب،وبلاغتهوبيانهفصاحتهفيالمثلبهيضربوكان،أمياأعرابيا

عنقك،لأضربنالحجاجفتخلعخطيباتقململئن:الأشعثابنلهفقالالأشعثابنإلىرسولابعثهثم

الأمرآخرثم،الكلامفيومقالاتمقاماتمعهلهوجرتاستحضرهالحجاجظهرفلما؟عندهوأقامففعل

قيل:اكما.الندمينفعهلاحيثندمولكن،عنقهضربمنفعلماعلىذلكبعدوندمعنقهضرب

.،الوصلينفعلاحينبوصلوجادت

أشياءفيهاوذكرترجمتهوأطال"الوفيات"فيخلكانوابن"تاريخه"فيعساكرابنذكرهوقد

:خلكانابنقال،جشمبنتجماعةواسمهاجدتهوهيالياءوتشديدالقافبكسروالقزية:قال،حسنة

بنيحيىوهو،الملحمةصاحبالعقبأبيوابن،ليلىمجنونووجودوجودهأنكرمنالناسومن

أعلم.والله،العقبأبيبناللهعبد

طرففيبدمشقدارهالدمشقيزنباعأبوويقالزرعةأبوالجذاميسلامةبن)3(زنباعبنروح

)1(

)2(

)3(

وأ":203()7/النسائيولفظ.351()1داودأبيلروايةالموافقوهو،ممنأثبتناهوما،"تشاركا":طفي

بطرقه.حسنحديثوهو،ضعيفهـاسناده."يتركا

وتهذيبه(143-0/1014)دمشقوتاريخ(6385/)الطبريتاريخفي-مقتلهوخبرالقريةبنأيوب-ترجمة

18سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(4894/)الأثيرلابنوالكامل(1/025)الأعيانووفيات(3912/)

.(4791/)النبلاءأعلاموسير(43ص00/1-

والاستيعاب،أخرىومواضع(136/)الأشرافوأنساب(044)خليفةتاريخفي-زنباعبنروح-ترجمة

وتاريخ(2/918)الغابةوأسد(251-18024/)دمشقوتاريخ(3/703)البخاريوتاريخ(1525/)

=بالوفياتوالوافي(252-4251/)النبلاءأعلاموسير(62-6اص0/01-81سنةحوادث)الإسلام



هـ8دسنةأحدأث802

لهوكانت-أبيهعنروى،جليلتابعيوهو.الملحمةصاحبعقبأبيابندارعندالبزوريين)1(

منهمجماعةوعنه،وغيرهمالأحباروكعبومعاويةالصامتبنوعبادة،الداريوتميم-صحبة

راهط،مرجيوممروانأبيهمعوكان،يفارقهيكادلاكالوزيرالملكعبدعندروحكان.نسيبنعبادة

صحبة،لهكانتزنباعبنروحأنالحجاجبنمسلموزعم،فلسطينجندعلىمعاويةبنيزيدأمرهوقد

كانأنهبهاتفردالتيماثرهومن،بصحابيوليستابعيأنهوالصحيح،القولهذاعلىمسلميتابعولم

أنهبعضهموزعم،بالأردنوثمانينأربعسنةمات:زبر)2(ابنقال،نسمةيعتقالحماممنخرجكلما

أطعمةلهفأصلحتفأمروالمدينةمكةبينماءعلىفنزلمرةحجوقد،الملكعبدبناهشامأيامإلىبقي

بنروحفدعاه،الماءيردالرعاةمنراعجاءإذيأكلهوفبينما،يديهبينوضعتثم،الألوانمختلفة

هذافي:روحلهفقال،صائمإني:وقالطعامهإلىفنظرالراعيفجاء،الطعامذلكمنالأكلإلىزنباع

الراعيإنثم؟طعامكأجلمنأياميأفأغبن:الراعيفقال؟راعيياتصومالحرالشديدالطويلاليوم

:زنباعبنروحفقال،زنباعبنروحوتركفنزلهمكانالنفسهارتاد

زنباعبنروحبهاجادإذراعييابأيامكضننتلقد

هذهمناكلالهاتجدونهلانظروا:وقال،فرفعتالأطعمةبتلكوأمرطويلابكىروحاإنثم

سبحانهواللهنفسهإليهوصغرتقلبهبمجامعالراعيأخذوقدالمكانذلكمنسارثم؟الرعاةأوالأعراب

.()3(أعلموتعالى

وثمانيرخمللعسنةخلت5ث!

أعلم.فالله،الأشعثبنالرحمنعبدمقتلكان:جريرابنذكركمافيها

وكان،المهلببنالمفضلأخاهعليهاوولىالمهلببنيزيدخراسانإمرةعنالحجاجعزلوفيها

أهلمنكبيراشيخافيهإن:لهفقيلبديرمرانصرففلماالملكعبدعلىمرةوفدالحجاجأنذلكسبب

لهقال.نعم:قال؟فيهنحنومافيهأنتماكتبكمفيتجدونهلشيخيا:فقالفدعي،عالماالكتاب

:قال؟منثم:قال،يصرعسبيلهفييقممن،أقرعملكانجده:قال؟المؤمنينأميرصفةتجدونفما

:قال،الناسعلىبهيفتحنبياسماسمهرجلثم:قال؟ماذاثم؟قال،الوليدلهيقالرجلثم

)1(

)2(

)3(

(502)1/الزاهرةوالنجوم524()1/والإصابة،خالدبنالحارثترجمةفي922()9/والأغاني(015)14/

.347(/1)الذهبوشذرات

المجمع.ط(2421/)عساكرابنتاريخ.أيضاالقمحبسوقويعرف،القديمةدمشقأسواقمن:البزوريين

.(18/125)دمشقوتاريخ(1/012)له،ووفياتهمالعلماءمولدتاريخفيوالخبر،تحريف؟زيد:أ،طفي

.(125-18/025)دمشقتاريخفيبطولهوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما
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؟بعديالعراقيليفمن:قال!نعم:قال؟مآليأفتعرف:قال.بكأخبرتقد:قال،لهفتعرفني

صفته؟أفتعرف:قال،أدريلا:قال؟موتيبعدمنأمحياتيأفي:قال،يزيدلهيقالرجلقال

غيرها.أعرفلاغدرةيغدر:قال

بحثثم،الشيخكلاممنوجلوهوسبعاوسار،المهلببنيزيدأنهالحجاجنفسفيفوقع:قال

والتوبيخوالتأنيببالتقريعالكتابفجاء؟عندهمكانتهليعلمالعراقولايةمنيستعفيهالملكعبدإلى

موهببنبعبيدواستدعىمفكرايوماجلسالحجاجإنثم.عليههوماعلىوالاستمراربالثباتوالأمر

نأيذكرونالكتابأهلإن،عبيدياويحك:فقالإليهرأسهفرفعالأرضفيينكتوهوعليهفدخل

بنويزيدنميربنحصينبنويزيدكبشةأبيبنيزيدتذكرتوقد،يزيدلهيقالرجلسيليهيدهتحتما

ولايتهم،وعظمتشرفتهملقد:عبيدفقال.المهلببنيزيدإلاكانإنهووما،هناكوليسوادينار

به.فأخلق،وحظاوجلدالقدرالهموإن

ويخبرهغدرهويخوفهيذمهالملكعبدإلىفكتب،المهلببنيزيدعزلعلىالحجاجرأيفأجمع

،لخراسانيصلحرجلافسميزيدشأنفيأكثرتقد:الملكعبدإليهوكتبالشيخذلكبهأخبرهبما

وغنموغيرهاباذغيس)1(فغزا،أشهرتسعةقليلافولاهالمهلببنالمفضلعلىالحجاجاختيارفوقع

مسلم.بنبقتيبةعزلهثمالشعراءوامتدحه،كثيرةمغانم

ذلكسببذكرثم،بترمذخازمبناللهعبدبنموسىقتلالسنةهذهوفي:جرير)2(ابنقال

خرجبلدةمناقتربكلمافجعل،أصحابهمنمعهبمنإليهيلجأبلدبيدهيبقلمأبيهمقتلبعدأنهوملخصه

ويبعثيهادنهفجعل،ضعففيهملكهاوكانترمذمنقريبانزلحتىدأبهذلكيزلفلم،فقاتلهملكهاإليه

بنموسىإلىوبحثطعامالهفعملللملكعنثم،وهوهويتصيدجعلحتى،والتحفبالألطافإليه

البلددخلثم،شجعانهممنمئةجيشهمنموسىفاختار،أصحابكمنمئةفيائتنيأنخازمبناللهعبد

منأقوملاوالله:وقالالملكدارفيجنبهعلىموسىاضطجعالضيافةفرغتفلماالملكطعاممنفأكل

وقعتثم،أصحابهعنهفجاحفإليهالقصرأهلفثار،قبرييكونأومنزليالمنزلهذايكونحتىهنا

ببقيةموسىواستدعى،بقيتهموهربكثيرخلقترمذأهلمنفقتلفاقتتلوا،ترمذأهلوبينبينهمالحرب

إلىفلجأهارباملكهامنهاوخرج،الأعداءمنومنعهافحصنهاالبلدعلىموسىواستحوذإليهجيشه

طاقةلا،بلدكممنأخرجوكمرجلمئةمننحوفيقومهؤلاء:لهفقالوافاستنصرهمالأتراكمنإخوانه

.(6793/)الطبريوتاريخمنسخةمنوالتصحيحتحريف،...عبسبلادفغزا:الأصولبعضفي(1)

أعمالمنقرىعلىتشتملناحية:مهملةوسين،ساكنةوياء،المعجمةالغينوكسر،الذالبفتح:وباذغيس

شجرفيهايكثرورخصخيرذاتوهي،مرةغيررأيتهمامتقاربتانبلدتان،وبامنينبونقصبتها،الروذومروهراة

.(1318/)البلدانمعجم..الفستق

.(6893/)الطبريتاريخ)2(
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موسىنحوقصادامعهفبعثوافاستصرخهمالتركمنأخرىطائفةإلىترمذملكذهبثم.هؤلاءبقتاللنا

ويلبسوانارايؤججواأنأصحابهأمر-الحرشدةفيذلكوكان-بقدومهمأحسفلما،كلامهليسمعوا

أصحابهرأواالرسلإليهموصلتفلما،بهايصطلونكأنهمالنارمنأيديهمويدنواالشتاءثياب

الصيففيالبردنجدإنا:لهمفقالوا؟تفعلونهنراكمالذيهذاما:لهمفقالواالحرشدةفييصنعونوما

فأخبرواعادواثمجنإلاهؤلاءما،بشرهؤلاءما:فقالواأنفسهمإلىفرجعوا،الشتاءفيوالكرب

فجاؤواأخرىبطائفةفاستجاشترمذصاحبذهبثم.هؤلاءبقتاللناطاقةلا:فقالوارأوابماملكهم

اخرهمنويقاتلالنهارأولالخزاعييقاتلفجعل،أيضافحاصره)1(الخزاعيوجاءبترمذفحاصروه

معه،وكانفصالحهالخزاعيعمرو)2(ذلكوأفزععظيمةمقتلةمنهمفقتلبيتهمموسىإنثم،العجم

الأمير،اللهأصلح:النصحوجهعلىلهفقالسلاحامعهيرىوليس،أحدعندهوليسعليهيومافدخل

منتضىسيفهفإذافراشهصدررفعثم،سلاحاعنديإن:فقال،سلاحبلايكونأنينبغيلامثلكإن

()3(مستأمنابعضهموأتى،الخزاعيأأصحابتفرقثم،هارباوخرجبردحتىبهفضربهعمروفأخذه

.خازمبناللهعبدبنموسى

الديارإمرةعنمروانبنالعزيزعبدأخيهعزلعلىالملكعبدعزمالسنةهذهوفي:جرير)4(ابنقال

ذؤيببنقبيصةعليهمادخلإذذلكفيهمافبينما،الجذاميزنباعبنروحذلكلهوحسن،المصرية

علىفندمالعزيزعبدأخيهفيفعزاه،نهارأوليلمنجاءساعةأيفيعنهيحجبلاوكان،الليلفي

الوليدلأولادهبعدهمنبالأمريعهدأنأرادأنهعزلهإرادةعلىحملهوإنما،عزلهعلىالعزممنمنهكانما

عهدمروانأبوهوكان،الملكلعبدذلكوتزيينهالحجاجرأيعنوذلك،هشامثميزيدثمسليمانثم

بعدهمنالإمرةعنينحيهأنالملكعبدفأراد،العزيزعبدإلىبعدهمنثمالملكعبدإلىبالأمر

أعلم.والله.عقبهفيباقيةالخلافةيجعلوأن.)5(بالكلية

الطبريوانظر.موسىلقتالىجيث!رأسعلىخراسانأميرالوليدبنخالدبناللهعبدبنأميةأرسلهرجلوهو)1(

(/6104).

المكيدةصاحبوهو،خازمبناللهعبدبنموسىأصحابمنوكان،الكلابيحصينبنخالدبنعمرووهو)2(

جيشه.فتفرقالخزاعيفيهاقتلوالتي

.(515-.480/)الأثيروابن(6204/)الطبريانظرالإيضاحولزيادة

عنالناتجالاضطراببعضاللهرحمهكثيرابنروايةفيإذ،للإيضاحمنهابدلاالطبريمنزيادةمعكوفينبينما)3(

.لاختصارا

.(6134/)الطبريتاريخ(4)

العزيز.عبدوأخيهالملكعبدبينالكتبصور(4451/)الأثيروابن(6414/)الطبريأورد)5(
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القرشي،،الأصبغأبو،شمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانبنالعزيزعبدوهو

أخي!بعدمنعهدهوليوكان،الحكمبنمروانأبيهمعالشامدخلثمبالمدينةولد،الأموي

هذهإلىعليهاواليافكانوستينخمسسنةفيالمصريةالديارإمرةأبوهوولاه،مروانبنالملكعبد

للصوفية،التيالداروهيبدمشقدارلهوكانت،قدمناكماالعاصبنسعيدبنعمروقتلوشهد،السنة

صارتأنإلىتنقلتثمأ،العزيزعبدبنعمرلولدهبعدهمنكانتثمالسميساطية)2(بالخانقاهالمعروفة

.(للصوفيةخانقاها

عامر،بنوعقبة،الزبيربناللهوعبد،أبيهعنالحديثمروانبنالعزيزعبدروىوقد

جبنالرجلفيماشر":قال!ي!اللهرسولأنداودأبيوسننأحمدمسندفيعنهوحديثه،هريرةوأبي

وجماعة.رباحبنوعلي،والزهري،عمرابنهوعنه.")3(هالعوشحخالع

ثم،كلامهوفيالحديثفييلحنكان:غيرهوقال،الحديثقليلثقةكان:سعد)4(بنمحمدقال

ختنهإليهيشكورجلعليهدخلأنهذلكسببوكان،الناسأفصحمنفكانوأحسنهافأتقنهاالعربيةتعلم

فقال،الناسيختنالذيالخاتنختنني:الرجلفقال؟ختنكمن:العزيزعبدلهفقال-ابنتهزوجوهو-

علىفآلى،ختنكمنتقول!أنينبغيكانالمؤمنينأميريا:الكاتبفقال!؟أجابنيبماذاويحكلكاتبه

أفصحمنوهوفخرجفتعلمهاواحدةجمعةفمكث،العربيةيتعلمحتىمنزلهمنيخرجلاأننفسه

فيالناسفتسارعأ،فيهيلحنمنعطاءوينقصكلامهيعربمنعطاءيجزل(ذلكبعدأوكان،الناس

:فقال،الدارعبدبنومن:قال؟أنتممن:رجلإلىيوماالعزيزعبدقال.(العربيةتعلمإلىزمانه

.دينارمئةفنقصه،جائزتكفيتجدها

وأنساب(024)وطبقاته(023)خليفةوتاريخ(5236/)سعدابنطبقاتفي-مروانبنالعزيزعبد-ترجمة(1)

(36345/)عساكرلابندمشقوتاريخ(1464/)والتاريخوالمعرفة،أخرىومواضع(3/73)الأشراف

(4924/)النبلاءأعلاموسير(132ص81/01-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(1024/)الأعيانووفياث

.(1/534)الذهبوشذرات(6356/)التهذيبوتهذيب

يسمىكانالذيالشماليالأمويالجامعبابعندمشهورةمعروفة-ومهملاتوطاءبسينين-السميساطيةالخانقاه)2(

فكاندمشقنزلالذيالسميساطيالحبيشيالسلمييحيىبنمحمدبنعليالقاسمأبيإلىوتنسب،الناطفيينبباب

هـ.423سنةوتوفي.الأمويالجامععلىعلوهاووقف،الصوفيةالفقراءعلىووقفهااشتراهاوقد،رؤسائهاأكابرمن

.(276)لبدرانالأطلالومنادمة(2151/)للنعيميالمدارستاريخفيالدارس

ابنوأخرجه،الجهادفي(2511)رقمسننهفيداودوأبو(2203/)مسندهفيأحمدالإمامأخرجهالحديث)3(

صحيح.حديثوهو،مختلفةبأسانيد(36346/)دمشقتاريخفيعساكر

.(355-36435/)دمشقتاريخفيأيضاوالخبر(5236/)الكبرىالطبقات(4)
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،سفيانأنبأنا،يوسفبنإسحاقحدثنا،موسىبنمجاهدحدثنا:)1(الموصلييعلىأبووقال

ارفع:عمربناللهعبدإلىمروانبنالعزيزعبدكتب:قالحكيمبنالقعقاععن،عجلانبنمحمدعن

بمنوابدأالسفلىاليدمنخيرالعليااليد":قال!ي!اللهرسولإن:عمرابنإليهفكتب.حاجتكإلي

منك.وجلعزاللهرزقنيهرزقاأردولاشيئاأسألكولست."تعول

بعثني:قالقيسبنسويدعن،حبيبأبيبنيزيدعن،أيوببنيحيىحدثني:وهبابنوقال

؟المالأين:فقالالكتابإليهفدفعتفجئت:قالعمرابنإلىديناربألفمروانبنالعزيزعبد

فدفع:قال،دينارألفولهالليلةعمرابنيبيتلاواللهلا:قال،أصبححتىالليلةأستطيعهلا:فقلت

.عنه)2(اللهرضيففرقهابهاجئتهحتىالكتابإلي

عنمالايحبسكيف.عليهويخلفيرزقهاللهأنويوقنيؤمنلمؤمنعجبا:اللهرحمهكلامهومن

.سماعوحسنأجرعظيم

بعرأنهلوددتوالله:فقال،ذهبمنمدثلاثمئةهووإذايخصهماللهأحضرالوفاةحضرتهولما

.بنجد)3(حائل

بأرضنباتهأو،الجاريالماءهذاأكونأنولوددت،مذكوراشيئاأكنلمأنيلوددتوالله:وقال

.(الحجاز)4

وأقل،طويلكأقصرمالكأف:يقولفجعل،فيهتكفنونيالذيبكفنيائتوني:لهموقال

.كثيرك)5(

ليلةعشرةلثلاثالإثنينليلةوفاتهكانت:قالسعدبنالليثعنبكيرابنعنسفيانبنيعقوبقال

.)6(وثمانينستسنةالأولىجمادىمنخلت

قبلماتفإنه،وثمانينخمسسنةوالصوابسفيانبنيعقوبمنوهموهذا:عساكر)7(ابنقال

وثمانين.ستسنةبسنةبعدهالملكعبدومات،أخيهالملكعبد

الراشدالخليفةوالدوهو،ممدحاجواداكريماالأمراءخيارمنمروانبنالعزيزعبدكانوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حديثوهو(36355/)دمشقتاريخفيعساكرابنوأخرجه(0573)رقم(01/79)الموصلييعلىأبيمسند

.(1)330ومسلم(1)942رقمالبخاريفيوهو،صحيح

.(5134/)للذهبيالإسلامتاريخ

.(36935/)دمشقتاريخ

.(36935/)دمشقتاريخ

.(358-36357/)دمشقتاريخ

وثمانين.خمسسنةتوفيبأنهالقولصححالذهبيولكن(13هص/001-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ

.(36036/)دمشقتاريخ
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غيرالأولادمنالعزيزلعبدوكان.كثيرةبأمورعليهوزادأبيهأخلاقعمراكتسىوقدأالعزيزعبدبنعمر

-)1(وماتبعدهومرضكثيراحزناعليهفحزنبقليلقبلهمات-والأصبغومحمدبكروأبوعاصم،عمر

منوله،شتىأمهاتمنوهنالبنينوأمالحكموأمعثمانوأموسهيلمحمدأم،بناتعدةلهوكان

بها،ودفنالنيلفيمصرإلىوحملمصرمنمرحلةعلىبناهاالتيبالمدينةمات،هؤلاءغيرالأولاد

عنهيعجزماذلكوغيروالإبلوالبغالالخيلمنوالدوابوالأثاثالأموالمنالعزيزعبدتركوقد

فإنه،الجزيلةوعطاياهوبذلهوكرمهجودهمع،الورقغيرذهبمنمدثلاثمئةذلكجملةمن؟الوصف

.()2(تعالىاللهرحمهللجزيلالناسأعطىمنكان

نأيسألهالمصريةبالدياروهوالعزيزعبدأخيهإلىكتبمروانبنالملكعبدأنجرير)3(ابنذكروقد

فكتب.عليالخلقأعزفإنه،بعدهمنالعهدولييكونأوالوليدلولدهبعدهمنلهالذيالعهدعنينزل

يأمرهالملكعبدإليهفكتب.الوليدفيترىماالعزيزعبدبنبكرأبيفيأرىإني:يقولالعزيزعبدإليه

مصربلادكانتوإنما،غيرهولاالخراجمنشيئاإليهيحمللاالعزيزعبدكانوقدأمصرخراجبحمل

إني:إليهفكتبا)4(وحملهاوخراجهامغانمها،العزيزلعبدكلهاذلكوغيرالمغربوبلادبكمالها

أدريلاوإني،قليلابقاؤهكانإلابيتكأهلمنأحديبلغها)5(لاسنابلغناقدالمؤمنينأميرياوإياك

الملكعبدلهفرق،فافعلعمريبقيةعلي)6(تعتبلاأنرأيتفإن،أولأالموتيأتيهأيناتدريولا

.عمركبقيةعليك)7(أعتبلالعمري:إليهوكتب

ثم،عنكذلكردعلىالعبادمنأحديقدرلايعطيكهاأناللهيردإن:الوليدلابنهالملكعبدوقال

نلتماهما،أكبرالله:فقال،واللهلا:فقالا؟قطحراماأومحرماقارفتماهل:وسليمانالوليدلابنهقال

الكعبة.ورب

:وقالعليهدعاالوليدلولدهبيعتهفيمنهطلبماإلىإجابتهمنأخوهامتنعلماالملكعبدإنويقال

ليلاالعزيزعبدأخيهبموتالخبرجاءهفلما،ذكرناكماالسنةهذهفيفمات،فاقطعهقطعنيإنهاللهم

يؤملهكانمافيهانالفإنهابنيهجهةمنذلكسرهولكن،العزيزعبدعلىكثيرابكاءأهلهوبكىوبكىحزن

علىبناهاالتيالمدينةوهي،بحلوانومات،ومرضعليهفحزن،يوماعشربستةأبيهقبلتوفيأنهالذهبيذكر()1

النيل.فيمصرإلىوحمل،مصرمنمرحلة

.طمنزيادةمعكوفينبينما)2(

.(6414/)الطبريتاريخ)3(

.طمنزيادةمعكوفينبينما)4(

.الطبريلروايةموافقأثبتوما؟يبلغهلاشيئا:ب،أفي()5

تفسد.لاأيتغثثلا:الطبريفي)6(

أغثث.لا:الطبريفي)7(
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،بعدهمنالوليدولايةلهيزينالملكعبدإلىبحثالحجاجكانوقد.بعدهالعهدإياهماولايتهمنلهما

فتكلم،خطيباعمرانقامعليهدخلوافلما،)1(العنزيعصامبنعمرانعليهمذلكفيوفداإليهوأوفد

ذلك:فيعصامبنعمرانوأنشدذلكعلىالملكعبدوحثواذلكفيالوفدوتكلم

والسلاماالتحيةالنأيعلىنهديإليكالمؤمنينأمير

قواماولنا)2(عاديةلهمجوابييكنبنيكفيأجبني

والذماما)3(الخلافةلهجعلتفيهأطاعالوليدأنفلو

الغماماالناسيستمطربهقريمث!قبتهحول!شبيهك

والتماماالقلائدخلعلدنيومايصبلمالتقىفيومثلك

اتهامالهانطيقلاوجدكفإنابهاأخاكتؤثرفإن

سمامامأثرةالعلاتبنيبنيهمننحاذرولكنا

جهاما)4(لهمتعودأنسحابافيهمالملكجعلتإنونخشى

العياماهمبنوكغدوبعدلقومغداحلبتمايكفلا

عصامابهعذرتمابذلكعصالمتخطأنيلوفأقسم

والمقاماالمقالةبهأريدبفضلأخاحبوتأنيولو

مرامالهلرمتأوكذلك)5(بنيهعلىبنيفيلعقب

التئاماأبطؤهالملكفصدعصدوعأقاربهفييكفمن

موتسبحانهاللهوقدر،عليهفأبىللوليدالخلافةيستنزلهلأخيهكتبأنعلىذلكفهاجه:قال!

سبحانهوالله،وسليمانالوليدبيعةمنأرادمماحينئذفتمكن،واحدبعامالملكعبدموتقبلالعزيزعبد

أعلم.وتعالى

الملكعبدبنسليمانلولدهبعدهمنثمالوليدلولدهالملكعبدبيعة

للوليدالأقاليمسائرفيثمبدمشقلهبويع،مروانبنالعزيزعبدموتبعدالسنةهذهفيذلكوكان

الملكعبدحياةفييبايعأنالمسيببنسعيدامتنعالمدينةإلىالبيعةانتهتولما،بعدهمنلسليمانثم

.للطبريموافقأثبتوما،العثري:طفي(1)

.للطبريموافقأثبتوما،عارية:ب،أفي)2(

.للطبريموافقأثبتوما؟الإماما:ب،أفي)3(

.للطبريموافقأثبتوما.خصامالهمتعودأنسجايا:ب،أفي()4

بني.علىبنيهفيلعقب:ب،أفي)5(
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جملاوأركبهشعر)1(منثياباوألبسه،سوطاستينفضربهالمدينةنائبإسماعيلبنهشامبهفأمر،لأحد

-)2(ويقتلونعندهايصلبونكانواالتيالثنيةوهي-ذبابثنيةإلىفذهبوابهأمرثم،المدينةفيبهوطاف

ألبسلمتقتلونيلاأنكمأعلملووالله:لهمفقال،السجنفأودعوهالمدينةإلىردوهإليهاوصلوافلما

.الثيابهذه

ذلك،فيالمسيببنسعيدبمخالفةيعلمهالملكعبدإلىالمخزوميإسماعيلبنهشامكتبثم

به،فعلتمماالرحمبصلةمنكأحقكانسعيداإن:لهويقولبإخراجهويأمرهذلكفييعنفهإليهفكتب

.خلافولاشقاقعندهليسسعيداأنلنعلموإنا

سبيله.خليتأوعنقهضربتيبايعلمفإن،يبايعأنإلاينبغيما:لهقالأنهويروى

نائبهافضربهالبيعةمنامتنع)3(المدينةإلىالزبيرابنبيعةجاءتلمااللهرحمهسعيداأنالواقديوذكر

.)4(أعلمفاللهوسجنهأيضاسوطاستين-عوفبنالأسودبنجابروهو-الوقتذلكفي

المخزوميإسماعيلبنهشامالسنةهذهفيبالناسوحج:(والواقدي)معشروأبومخنفأبوقال

:)6(الذهبيالحافظشيخناقال.الحجاجبكمالهوالمشرقالعراقعلىوكان،المدينةنائب

السنة:هذهفيوتوفي

.القطانيحيىقاله،العشرةالمدينةفقهاءمنكان،المدينةأميرعفانبن)7(عثمانبنأبان

.يموتأنقبلالفالجوأصابه،كئيرووضح،صممبهوكان،ثقةكان:سعد)8(بنمحمدوقال

.)9(ربيعةبنعامربناللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

يسترصغيرسروالوهي-تبانفيبهوطاف:أخرىروايةوفي،المسوحوألبسه:(6164/)الطبريتاريخفي

-العورة

.للطبريموافقأثبتوما؟ويقيلونعندهايصلونكانواالتيالثنيةوهي:طفي

.الطبريمنوالتصحيحخطأ؟الوليد:الأصولفي

.(164-6154/)الطبريتاريخفيالأخبارهذهجملة

.(4515/)الأثيروابن(6174/)الطبريتاريخ

.(38-93ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ

والمعرفة(024)وطبقاته(185)خليفةوتاريخ(5151/)سعدابنطبقاتفي-عثمانبنأبان-ترجمة

الإسلاموتاريخ(216/)الكمالوتهذيب(2134/)وتهذيبه(6147/)دمشقوتاريخ(1036/)والتاريخ

وشذرات(5703/)بالوفياتوالوافي(4351/)النبلاءأعلاموسير(93-38ص00/1-81سنةحوادث)

.(1/361)الذهب

فييخضبولايدهمنموضعهيخضبفكان،كثيروضحبأبانكان:سعدابنوعبارة(5152/)الكبرىالطبقات

حرفيا.الذهبيعبارةنقلالمؤلفأنوالواضح.شديدصممبهوكان،وجهه

والتاريخ-والمعرفة(23)وطبقاته(277)خليفةوتاريخ(59/)سعدابنطبقاتفي-عامربناللهعبد-ترجمة
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)1(:
حري!بنوعمرو

.)2(سلمةبنوعمرو

ثمتبوكواثلةوشهد،الصفةنزلممنالأسقعبنواثلةكانوقد،عنهاللهرضي)3(الأسقعبنوواثلة

.الصغير)4(بابحبسعندبهاومسجده،ونزلهادمشقفتحشهد

بشير.بنسعيدقاله،الصحابةمنبدمشقتوفيمنآخروكان

.)5(أعلموالله.وثمانينثلاثسنةتوفيإنه:وغيرهالبخاريقالوقد

العلم،بفنونقريشأعلمكان،أميةبنحرببنصخرسفيانأبيبن)6(معاويةبنيزيدبنوخالد

مريانش،اسمهراهبمنذلكاستفادقدوكان،الكيمياء)7(فيكثيروكلام،الطبفيطولىيدوله

كأبيه.مطبقأشاعرابليغافصيحاخالدوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الإسلاموتاريخ(51/541)الكمالوتهذيب(3286/)الغابةوأسد(1/182)الأشرافوأنساب(1/125)

بالوفياتوالوافي(2/932)والإصابة(3521/)النبلاءأعلاموسير(81114-155/صسنةحوادث)

.(1/934)الذهبوشذرات(17/228)

(1/228)الأشرافوأنساب(02)خليفةوطبقات(6/23)سعدابنطبقاتفي-حريثبنعمرو-ترجمة

للذهبيالإسلاموتاريخ(21058/)الكمالوتهذيب(2515/)والاستيعاب(1323/)والتاريخوالمعرفة

الذهبوشذرات(2531/)والإصابة(3/417)النبلاءأعلاموسير(16هص5/01-81سنةحوادث)

(1/347).

للذهبيالإسلاموتاريخ(22/94)الكمالوتهذيب(2/544)الاستيعابفي-سلمةبن-عمروترجمة

.(2154/)والإصابة(842/)التهذيبوتهذيب(166ص815/1-5سنةحوادث)

والمعرفة(123)وطبقاته(192)خليفةوتاريخ(7457/)سعدابنطبقاتفي-الأسقعبنواثلة-ترجمة

وتاريخ(221/)الأولياءوحلية(1272/)الأشرافوأنساب(3643/)والاستيعاب(2332/)والتاريخ

18سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(5281/)الأعيانووفيات(577/)الغابةوأسد(62343/)دمشق

.(1/347)الذهبوشذرات(3626/)والإصابة(3383/)النبلاءأعلاموسير(162ص/001-

الشرقمنبابهوعلى،رسومهإلامنهيبقولمتمرلنكفتنةفيمسجدهاحترقوقد:قلت.القبلةمن:طفيزاد

كثير.ابنبعدوقعتالتيموريةفالفتنةالنساخمنمقحمةزيادةوهي.ماءقناة

/051-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالخبران،طمنساقطهناإلى...توفيمنآخروكان:قولهمن

.(218ص

(374/)الأشرافوأنساب(1571/)والتاريخوالمعرفة(925)خليفةتاريخفي-يزيدبنخالد-ترجمة

وتهذيب(2224/)الأعيانووفيات(279/)الغابةوأسد(5911/)وتهذيبه(16352/)دمشقوتاريخ

(4382/)النبلاءأعلاموسير(ههص05/1-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ.(8152/)الكمال

.(1/347)الذهبوشذرات(13/527)بالوفياتوالوافي(1/946)والإصابة

علىمعلقاالذهبيوقال(2224/)الوفيات.رسائلثلاثفيهاصنفوإنه،الكيمياءيعرفإنه:خلكانابنقال

يصح.لموهذا:القولهذا
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يحتقرالوليدابنهأنإليهفشكا،العاصأبيبنالحكمبحضرةمروانبنالملكعبدعلىيومادخل

أذلة!اهلقآأعئئوجعلوآأقسدوهامزصيةدخلواإذاألمحلوكإن):الملكعبدفقال،يزيدبناللهعبدأخاه

!ههتذميرافدمرنفااتقؤلعلخهاف!ف!هاففسقوامترفبهاأمرناقريهنهلكأنأردناوإذا):خالدلهفقال(34:النملأ

خالد:فقال،اللحنيقيملاهوفإذااللهعبدأخوكعليدخللقدوالله:الملكعبدفقال(16:الإسرأءأ

اللهعبدأخووأنا:خالدفقال،يلحنلاسليمانأخاهإن:الملكعبدفقال،اللحنيقيملاوالوليد

النفير،فيولاالعيرفيتعدمافوالله،اسكت:يزيدبنلخالد-حاضراوكان-الوليدفقال،ألحنلا

غيروالنفيرالعيرهووماويحك:فقالالوليدعلىخالدأقبلثم!المؤمنينأميريااسمع:خالدفقال

وحبيلاتغنيماتقلتلوولكن،النفيرصاحبربيعةبنعتبةوجدي،العيرصاحبسفيانأبيجدي

إلىويأويغنمايرعىبالطائفمنفياكانالحكمأنيعني-صدقتلقلنا،عثماناللهورحم،والطائف

سبحانهوالله،جوابايحيراولموأبوهالوليدفسكت-وليحينعفانبنعثماناواهحتىالكرمحبيلة)1(

أعلم.

وثمانيوستسنةكلتر5ث!

منوغيرهمالتركأرضمنكثيرةبلادا،وخراسانمروعلىالحجاجنائبمسلمبنقتيبةغزاففيها

الحجاجإليهفكتب،الجيشفسبققفلثم،وممالكوحصوناقلاعاوتسلموسلموغنموسبى،الكفار

فيفكنراجعاقفلتوإذا،الجيشمقدمةفيفكنالعدوبلادقاصداكنتإذا:لهويقولذلكعلىيلومه

وعليهحسنرأيوهذا-بكيدوغيرهمالعدومنأحدينالهمأنمنلهمردءالتكونيعني-جيشكساقة

بناللهعبدأخاهفأعطاها-برمكبنخالدوالد-)2(برمكامرأةالسبيجملةفيوكان،السنةجاءت

حبلىوهيبرمكزوجهاعلىالمرأةتلكوردتالسبيعلىمنقتيبةإنثم،منهفحملتفوطئهامسلم

سيأتي.كماالعباسبنيأياممعهمفقدمواأسلمواحتىعندهمولدهاوكان،مسلمبناللهعبدمن

كانوفيها.()4(ذهبمنومفتاح،عظيمةبهداياالصغانيان)3(ملكتلقاهخراسانإلىقتيبةرجعولماأ

.(حبل)موسالقا.مةلكرا:-لضمبا-حبيلة(1)

وكان،بهمنكبثم،العباسيالرشيدهارونالخليفةعهدفيالأمورعلىاستحوذواالذينالبرامكةجدهو:برمك)2(

.المجوستقدسهوالذي،بلخفي-النوبهار-الناربيتسدنةكبيرهو

وابن،هنامماأوسعفيهوالخبر(425-6424/)الطبريمنوالتصحيح،خطأوهذا،بلغاردهاقين:طفي)3(

.(2هص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(4523/)الأثير

.طمنزيادةمعكوفينبينما)4(
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.()1بذلكفسميبالنساءبدأماأوللأنهالفتياتطاعونويسمىوواسطوالبصرةبالشامطاعون

الأفرموحصنبولقحصنوافتتحوسلموغنموسبىفقتلالرومبلادالملكعبدبنمسلمةغزاوفيها

.)2(الرومأرضمن

جمادىفيفدخلهاالعزيزعبدأخيهموتبعدوذلكمصرعلىاللهعبدلابنهالملكعبدعقدوفيها

.سنة)3(وعشرونسبعيومئذوعمره،الآخرة

الله.رحمهلا.)4(لورىالأخرمالرومملكهلكوفيها

.)5(المهلببنيزيدالحجاجحبسوفيها

المخزومي.إسماعيلبنهشامفيهابالناسوحج

توفي:السنةهذهوفي

الباهلي.)6(عجلانبنصديأمامةأبو

.)7(أوفىأبيبناللهوعبد

منماتمنآخروهووسكنهامصرفتحشهد.قولفيالزبيديجزء)8(بنالحارثبناللهوعبد

توفي:شوالمنالنصففيوفيها.بمصرالصحابة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(2هص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(192)خليفةتاريخ

السابق.المصدر

ابنأما.استخلفلماعليهاالوليدأخوهأقرهثم:الذهبيوزاد(26ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ

استخلف.ماأولشريكبنبقرةمصرعناللهعبدأخاهعزلالوليدأنفذكريونس

.بوري:الإسلامتاريخوفي،الأصلكذا

شرطته.عنالمهلببنالملكوعبد،كرمانعنالمهلببنحبيبوعزل:(6426/)تاريخهفيالطبريزاد

والمعرفة(46)وطبقاته(292)خليفةوتاريخ(7411/)سعدابنطبقاتفي-عجلانبنصدي-ترجمة

الغابةوأسد(6/941)وتهذيبه(2405/)دمشقوتاريخ(2/891)والاستيعاب(2/353)والتاريخ

(3/935)النبلاءأعلاموسير(5/226)للذهبيالإسلاموتاريخ(13/158)الكمالوتهذيب(316/)

الذهبوشذرات(16503/)بالوفياتوالوافي(4042/)التهذيبوتهذيب(2182/)والإصابة

(/1351).

والمعرفة(011)وطبقاته(292)خليفةوتاريخ(4103/)سعدابنطبقاتفي-أوفىأبيبناللهعبد-ترجمة

ووفيات(3121/)الغابةوأسد(2264/)والاستيعاب(1/248)الأشرافوأنساب(1265/)والتاريخ

(3/428)النبلاءأعلاموسير(5/89)الإسلاموتاريخ(14/317)الكمالوتهذيب(2004/)الأعيان

.(2927/)والإصابة(17/78)بالوفياتوالوافي

وتاريخ(14204/)الكمالوتهذيب(2003/)معينابنتاريخفي-جزءبنالحارثبنالله-عبدترجمة

.(17/171)بالوفياتوالوافي(701ص/001-81سنةحوادث)للذهبيالإسلام
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بنالحكمبنمروانبنالملكعبدوهو،الخلفاءوالد)1(مروانبنالملكعبدالمؤمنينأمير

بنالمغيرةبنمعاويةبنتعائشةوأمه،المؤمنينأمير،الأمويالوليدأبو،أميةبنالعاصأبي

أمية.بنالعاصأبي

سنةالرومبلادفيبالناسسارمنأولوهو،سنينعشرولهأبيهمعالداروشهدعفانبنعثمانسمع

يجالسكان،)2(معاويةإياهاولاه،سنةعشرةستوله،المدينةأهلعلىأميراوكان،وأربعينثثتين

.والصلحاءوالعبادوالعلماءالفقهاء

ومعاوية،،عمروابن،هريرةوأبي،الخدريسعيدوأبي،وجابر،أبيه:عنوروى

،والزهري،وعروة،معدانبنخالدمنهم:جماعةعنهوروى،عائشةمولاةوبريرة،سلمةوأم

.عثمانبنوحريز،حيوةبنورجاء،الحارثبنوعمرو

التكنيعنالنهيبلغهفلما،بهيكنىفكانالقاسمسماهقدكانأباهأنسيرينبنمحمدعنذكر

فيسميمنأولفكان:الزبيريومصعبخيثمةأبيابنقال،الملكعبدفسماهاسمهغيرالقاسمبأبي

لهوبويع،العروضيأحمدبنالخليلوالدأحمدالإسلامفيسميمنوأول،الملكبعبدالإسلام

البلادسائرعلىبالخلافةواستقل،الزبيرابنخلافةفيأبيهحياةفيوستينخمسسنةفيبالخلافة

ذلك.ذكرناكماالسنةهذهإلىوسبعينثلاثسنةفيوذلك،الزبيرابنمقتلبعدوالأقاليم

العبادمنالخلافةقبلالملكعبدكانوقد،وعشرينستسنةفيمعاويةبنيزيدومولدمولدهوكان

أسنانهوكانتالقصرإلىأقربالرجالمنربعةوكان،)3(للقرانالتالينللمسجدالملازمينالفقهاءالزهاد

يقالكانولهذاالذبابفيهفيدخلفمهفينفتحغفلربما،الفممفتوحأفوه،وكانبالذهبمشبكة

مشرفالعينينكبير،أشهلالحاجبينمقرون،البادنولابالنحيفليسربعةأبيضوكان.)4(الذبابأبو

بعد.خضبإنهوقال،يخضبولمالوجهحسنواللحيةالرأسأبيضالوجهرقيق،الأنف

مناللهلكتابأقرأولاأفقهولاتشميراأشدشابفيهاوماالمدينةرأيتلقد:نافعقالوقد

.مروانبنالملكعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

(024)خليفةوطبقات(562)خليفةوتاريخ(5/223)سعدابنطبقاتفي-مروانبنالملكعبد-ترجمة

ووفيات(37011/)دمشقوتاريخ،أخرىومواضع(1/22)الأشرافوأنساب(1/563)والتاريخوالمعرفة

(13هص00/1-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(18/804)الكمال!وتهذيب(292/)الأعيان

الذهبوشذرات(1212/)الزاهرةوالنجوم(6/422)التهذيبوتهذيب(4/246)النبلاءأعلاموسير

(1/352).

.(4472/)السير.أباهاستعملوإنما:وقال!المقولةهذهالذهبينفى

.(913ص810/1-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(5234/)سعدابنطبقات

.الذبانأبو:بفي
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بنوقبيصة،وعروة،المسيببنسعيدأربعةالمدينةفقهاءكان:الزنادأبيعن،الأعمشوقال

وولدأبناءالناسولد:قالأنهعمرابنوعن.الإمارةفييدخلأنقبلمروانبنالملكوعبد،ذؤيب

الناساجتمعالغلامهذاكانلوفقال-الناساختلافذكروقد-يوماورآه-الملكعبديعني-أبأمروان

عليه.

فيكإنالملكعبديا:يوماليفقالالحصيببنبريدةأجالسكنت:قالأنهالملكعبدعنوروي

نإ":يقول!اللهرسولسمعتفإنيالدماءفاحذر،الأمةهذهأمرتليأنلجديروإنك،خصالا

.")1(حقبغيرمسلممنيريقهدممنمحجمةعلىإليهاينظرأنبعدالجنةبابعنليدفعالرجل

طويلة.قصةفيالعاصبنوعمرومعاويةالولايةقبلعليهأثنىوقد

الظهربينماصلىمنأولكان:قالسعيدبنيحيىعن،مالكعن:الزبيريداودبنسعيدوقال

الصلاةبكثرةالعبادةليست:المسيببنسعيدفقال،معهوفتيانمروانبنالملكعبدوالعصر

.)2(اللهمحارمعنوالورعاللهأمرفيالتفكرالعبادةإنما،والصوم

ذاكرتهمافإنيمروانبنالملكعبدإلاعليهالفضلليوجدتإلاأحداجالستما:الشعبيوقال

فيه.زادنيإلاشعراولا،منهزادنيإلاحديثا

ابنكابعثأنخمسينسنةالمدينةأميروهومروانإلىكتبمعاويةأن:)3(خياطبنخليفةوذكر

فيومجاهدتهوغنائهكفايتهمنفذكر،حديجبنمعاويةمعالمغرببلادإلىالمدينةبعثعلىالملكعبد

.كثيراشيئأالبلادتلك

،الحجازبلادعلىالزبيرابنواستولى،الحرةوقعةكانتحتىبالمدينةمقيمأالملكعبديزلولم

وقتلالشامأهلوبايعهأبيهمعالإمارةصارتلماثم،الشامأبيهمعفقدم،هنالكمنأميةبنيوأجلى

منبالإمارةإليهعهدحتىأبوهيمتولم،أشهرتسعةوكانتولايتهمدةأبيهمعكانقيسبنالضحاك

خمسسنةمنالأولربيعأورمضانمستهلفيبالخلافةالملكعبدفاستقل،العزيزلعبدثمبعده

السنة.هذهإلىالأولىجمادىفيوسبعينثلاثسنةالزبيرابنمقتلبعدعليهالناسواجتمع،وستين

فأطبقهمصحفحجرهفيكانبالخلافةالملكعبدعلىسلملما:الأعرابيابنعنثعلبوقال

.)4(وبينكبينيفراقهذا:وقال

الطبراني،رواه:وقال(7892/)الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره2(50)24/الكبيرفيالطبرانيرواهالحديث(1)

.(37121/)دمشقتاريخفيعساكرابنوأخرجه،ضعيف؟واقدبنزيدبنالخالقعبدوفيه

.(913ص55/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ)2(

.(112-012)خليفةتاريخ)3(

.(37127/)دمشقتاريخفيطريقهومن(01/388)بغدادتاريخ()4



122هـ86سنةوفيات

فدخله،ذلكقبلقبةفيهلهبنيكانوقد،فيه)1(بويعمجلسالملكلعبدصنع:الطفيلأبووقال

لماإنهوقيل،حرامعليههذاأنيرى-الخطاببنعمريعني-الأحوزيحنتمة)2(ابنكانلقد:وقال

منك.العهداخرهذا:قالحجرهمنالمصحفوضع

يكللا،الدنيالأمورسائسافطنافهماحازماوكان،الدماءسفكعلىإقداملهالملكعبدوكانأ

أنفجدعالذيهومعاويةوأبوها،العاصأبيبنالمغيرةبنمعاويةبنتعائشةوأمه،غيرهإلىدنياهأمر

.()3(أحديومع!يمالنبيعمحمزة

بنيزيدمعهخرجالزبيربنمصعبلقتالالعراقإلىالملكعبدخرجلما:العزيزعبدبنسعيدوقال

ذكرناوقد.إليكأحبهماالأمروولالجبلينهذينبيناحجزاللهم:قالالتقوافلما،الجرشيالأسود

وأحبهمعليهالناسأعزمنكانوقد،يديهبينمصعبرأسووضعه،الكوفةودخولهمصعباقتلهكيفية

:الخطاببنعمربناللهعبدإليهكتببالخلافةالملكلعبدبويعلما:العزيزعبدبنسعيدوقال.إليه

أحمدفإنيعليكسلام!المؤمنينأميرالملكعبدإلىعمربناللهعبدمن،الرحيمالرحمناللهبسم

إكليخمعثكغإلاهوإلهلاالله!ورعيتهعنمسؤولراعوكلراعفإنكبعدأما،هوإلاإلهلاالذياللهإليك

،سلاممعبهوبعث.والسلام،أحدلا(87:النساءأ!حمديثااللهمنأضدقومنفيهرئبلايؤهـأتقيمة

كذلك،فوجدوهامعاويةإلىكتبهفينظرواثم،المؤمنينأميراسمعلىاسمهقدمإذعليهفوجدوا

.منه)4(ذلكفاحتملوا

سمعت:قالكعبابنعن،الحناطموسىأبيعن،)5(سبرةأبيابنحدثني:الواقديوقال

أحاديثعليناسالتوقد،الأولالأمريلزمأنالناسأحقأناالمدينةأهليا:يقولمروانبنالملكعبد

)6(جمعكمالذيمصحفكمفيمافالزموا،القرانقراءةإلامنهانعرفولانعرفهاولاالمشرقهذاقبلمن

استشارقدفإنه،اللهرحمهالمظلومإمامكمعليهاجمعكمالتيبالفرائضوعليكم،المظلومالإمامعليه

.عنهما)7(شذماوأسقطاأحكمامافأحكما،اللهرحمهللإسلامكانالمشيرونعمثابتبنزيدذلكفي

بعامين،الزبيرابنمقتلبعدوسبعينخمسسنةالملكعبدعليناحج:أبيهعنجريجابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(37135/)دمشقوتاريخممنأثبتناهوما،"فيهتوسع":طفي

.مخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنهاشمبنت-وهيعنهاللهرضيعمرأم-حنتمة

.طمنزيادةمعكوفينبينما

رقموكذلكالملكعبدباسمبدأأنهصحيحبإسناد)9111(رقمالمفردالأدبوفي(37132/)دمشقتاريخ

إلى":إليهكتبأنهالأحكامفي72(5)5البخاريصحيحفيوجاء.معاويةباسمبدأأنهصحيحبإسناد(1)124

."الملكعبدإلىعمرابنمن":تقديرهفيكون،الكتابفينفسهيسمولم"المؤمنينأميرالملكعبداللهعبد

تحريف.؟ميسرة:طفي

دمشق.وتاريخالكبرىالطبقاتفيلماالموافقوهوممنثبتناهأوما،"حملكم":طفي

.(37135/)دمشقوتاريخ(5233/)الكبرىالطبقاتفيبنصهالخبر



هـ86سنةوفيات222

أدواءأداويلاواللهوإني،ويؤكلونالمالمنيأكلونالخلفاءمنقبليمنكانفإنهبعدأما:فقالفخطبنا

معاوية-يعني-المداهنالخليفةولا-عثمانيعني-المستضعفبالخليفةولست،بالسيفإلاالأمةهذه

رايةعقديكنلمما(اللغوبة)1علىمنكمنحتملإناالناسأيها-معاويةبنيزيديعني-المأبونالخليفةولا

،هكذابسيفنافقلناهكذابرأسهقال،قرابةوقرابته،حقهحقهسعيدبنعمروهذا:منبرعلىوثوبأو

أخرجهاإلاأحدرأسفيأضعهالاأنعهدااللهأعطيتوقد،عنديعنقهمنخلعهاالتيالجامعةوإن

.)2(الغائبالشاهدفليبلغ،الصعداء

ركب:قال.جدهعن،أبيهعن،زياد)3(بنعثمانبنسلمبنعبادحدثنا:الأصمعيوقال

يقول!:قائدهفأنشأبكرامروانبنالملكعبد

ممشاكافيالأرضسهلعليكأراكاالذيالبكرأيهايا

امتطاكاالذياللهخليفةعلاكامنتعلمهلويحك

حباكامامثلبكرايحبلم

.آلافبعشرةلكأمرتقد،هناهياإيها:قال!الملكعبدسمعهفلما

حصرانسكتوإنا،الإنسانمنبضعةاللسانإن:فقالفحصرالملكعبدخطب:الأصمعيوقال

مقامهذامقامناوبعد،أغصانهتدلتوعلينا،عروقهرسختفينا،الكلامأمراءونحن،هذراننطقولا

.الصوابومواضعالخطابفصلفيهايعرف،أيامهذايومناوبعد،مقالهذاعيناوبعد

الناسعلىعقليأعرضوأنالاوكيف:فقال!،الشيبإليكأسرعالملكلعبدقيل:الأصمعيقال!

ارتقاءكثرةشيبتني:فقال!،الشيبإليكأسرع:الملكلعبدقيلغيرهوقال!؟مرتينأومرةجمعةكلفي

.؟اللحنومخافةالمنبر

لهفقال،ألفازد:الملكعبد:لهفقال-ألفاكلامهمنأسقطيعني-الملكعبدعندرجلولحن

.(ألفا)4فزدوأنت:الرجل

عندهكانفمن،سريعاقبضاسيقبضالعلمإن:خطبتهفييقولالملكعبدسمعت:الزهريوقال!

عنه.جافولافيهغالغيرفليظهرهعلم

بناسبحوا:شجرةلهرفعتإذاسفرهفييسايرهلمنيقول!كانالملكعبدأنالدنياأبيابنوروى

الأحمق.:واللغوب،الضعف:واللغوبة؟خليفةتاريخفيوردماوأثبت،الغرمة:الأصلفي(1)

.(37135/)دمشقوتاريخ273()صخليفةتاريخفي-الخبر2()

تاريخفيومتنهبسندهوالخبر،زيادبنمسلمبنعباد:(14.ص5/15-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفي)3(

.(37136/)دمشق

.(913-37138/)دمشقوتاريخ(421-41.ص)الإسلامتاريخفيقبلهوالذيالخبر(4)
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.(ذلك)1ونحو،الشجرةتلكنأتيحتىكبروا:فيقولأخرىترفعثم،الشجرةتلكنأتيحتى

حتىديناراعشربثلاثةعليهفاكترىقذرةبئرفيفلسمنهوقعالملكعبدأن:)2(البيهقيوروى

وجل.عزاللهاسمعليهكانإنه:فقال،ذلكفيلهفقيل،منهاأخرجه

بالسيفرأسهعلىالسيافونيقومالناسبينللقضاءجلسإذاالملكعبدكان:واحد)3(غيروقال

:فيقولينشدمنيأمر:بعضهموقال،فينشد

للقائلالسامعوأنصتالهوىدواعينالتإذاإنا

فاصلعادلبحكمنقضيبألبابهمالناسواصطرع

بالباطلالحقدوننلط)4(ولاحقاالباطلنجعللا

()الخاملمعالدهرفنحملأحلامناتسفهأننخاف

ويقولالحجاجيشكوالملكعبدإلىكتبمالكبنأنسأن:الزبيربنمحمدأخبرني:الأعمشوقال

إليهلهاجرتمكانهتعرفأوالنصارىلعرفتهخدمهأوواحدةليلةعيسىاوىرجلاأنلو:كتابهفي

تعرفهرآهأوموسىخدمرجلاأنولو،ذلكلهولعرفوا،العظيمةبالمنزلةقلوبهممنولنزل،ملوكهم

ورأيتهوصاحبه!اللهرسولخادموإني،استطاعواماذلكوغيروالمحبةالخيرمنبهلفعلوااليهود

:قال،وفعلوفعلبيأضرقدالحجاجوإن،أعداءهمعهوجاهدتوخرجتودخلت،معهوأكلت

الحجاجإلىكتبثم،اللهشاءماالغضببهوبلغيبكيوهوالكتابيقرأالملكعبدشهدمنفأخبرني

.،نترضاهأإليهبناانطلق:الكتابحاملإلىقالثمفتغيرفقرأهالحجاجإلىفجاء،)6(غليظبكتاب

باللهتكونماأعزإنك:الأشعثابنأيامفيالحجاجإلىالملكعبدكتب:دريدبنبكرأبووقال

بهفإنك،لهفاعفباللهعززتوإذا،إليهتكونماأحوجللمخلوقتكونماوأذل،إليهتكونماأحوج

.)7(ترجعوإليهتعز

الرجلتهيأفلما،بالانصرافعندهمنفأمربهيخلوأنالملكعبدمنرجلسأل:بعضهموقال

.(37913/)دمشقتاريخ(1)

.(041-37913/)دمشقتاريخفيعساكرابنأخرجه)2(

.(4375/)الفريدوالعقد(37041/)دمشقتاريخفيوالأبياتالخبر)3(

دافع:وألطالباطلدونبالحقالغريمولط.دمشقتاريخفيلماالموافقوهو،ممنأثبتناهوما،"نلفظ":طفي()4

.(لطط:اللسان)الحقومنع

دمشق.تاريخفيلماالموافقوهوممنأثبتناهوما،"الجاهلمعالحقفنجهل":طفي()5

وسير(92صه0/01-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(37141/)دمشقتاريخفيالكتابنص)6(

.(0/3204النبلاءأعلام

.(421-37141/)دمشقتاريخ)7(
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تكذبنيأو،منكبنفسيأعلمفإنيتمدحنيأنإياك،ثلاثاكلامكفياحذر:الملكعبدلهقالليتكلم

جوريإلىمنهمأقربوعفويعدليإلىفإنهمالرعيةمنأبأحدإليتسعىأو،لكذوبرأيلافإنه

فأقاله.أقلني:الرجلفقال.أقلتكشئتوإن(ا)1وظلمي

تطرني،لا،شئتماوقلأربعمناعفني:الآفاقمنعليهقدمإذاللرسوليقولكانوكذا

.)2(أحوجومعدلتيرأفتيإلىفإنهمالرعيةعلىتحملنيولا،تكذبنيولا،عنهأسألكلافيماتجبنيولا

عنقه،اضربوا:فقالعليهخرجمنبعضمعكانبرجلالملكعبدأتي:قالأبيهعنالأصمعيوقال

فلانمعخرجتماوالله:فقال!؟جزاؤكوما:فقال،منكجزائيهذاكانماالمؤمنينأميريا:فقال

ادعيت،ماصحةلكبانوقد،وهزمغلبإلاقطرجلمعكنتمامشؤومرجلأنيوذلك،لكبالنظرإلا

معوكنت،جمعهوتفرقوهزمفكسرفلانمعكنتلقد،تنصحكأمعكألفمئةمنخيراعليكوكنت

.)3(سبيلهوخلىفضحكا-الأمراءمنجماعةعذحتى-فهزمفلانمعوكنت،فقتلفلان

النصرةوترك،قدرةعنوزهد،رفعةعنتواضعمن:قال؟أفضلالرجالأي:الملكلعبدوقيل

")4(.*
!وهعن

.)5(الحزمضدالخبرةقبلالطمأنينةفإن،الخبرةقبلطمأنينةلا:أيضاوقال

عيالكلهمالخلقفإن،تعولبمنابدأأحدكميقولنولا،ذماودفعحمداأفادماالمالخير:وقال

الحديث.بهثبتماغيرعلىهذايحملأنوينبغي،الله

:-المهاجرأبيبناللهعبيدبنإسماعيلوهو-أولادهلمؤدبالملكعبدقال:المدائنيوقال

أدبا،وأقلهمالخيرفيرغبةالناسأسوأفإنهمالسفلةوجنبهم،القرآنتعلمهمكماالصدقعلمهم

وعلمهم،يقووااللحموأطعمهم،رقابهمتغلظشعورهمواحف،مفسدةلهمفإنهمالحشموجنبهم

احتجتوإذا،عبايعتواولا،مصاالماءويمصوا،عرضايستاكواأنومرهم،وينجدوايمجدواالشعر

.)6(عليهمفيهونواالغاشيةمنأحدبهميعلملاسرفيذلكفليكنبأدبفتناولهمتتناولهمأن

لمالهيئةرثشيخفدخل،خاصاإذناعليهالدخولفيللناسالملكعبدأذن:عديبنالهيثموقال

اللهبسم:فيهاوإذا،ذهبأينيدرفلموخرجصحيفةالملكعبديديبينفألقى،الحرسلهيأبه

فيضكأتهوىولاتتبعبآلحق!وبينهمفاحكمعبادهوبينبينهجعلكقداللهإنالإنسانأيهايا،الرحيمالرحمن

.طمنزيادةمعكوفينبينما()1

.(431-37421/)دمشقتاريخ)2(

.(37431/)دمشقتاريخ)3(

.(37441/)نفسهالمصدر()4

.(37451/)دمشقتاريخ()5

.(481-37471/)نفسهالمصدر)6(
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أنهمأولنكيظنلاا)(26:صأ!وألحسابيؤمفسوابماشديدمعذابلهئمأللهصسبيلعنيضلوناثذينإنأللهسبيلعن

يؤموذللثألئاسلهتجموعيومذلك)(6-4:المطففينأ!الفالينلربألأسيقوميؤم5عظيمليؤم!مجعوثون

لغيركبقيلوفيهأنتالذياليومإن(401:هودأ!ومعدودلاجملإلاؤنؤخرهوما!و(301:هودأ!ومشهود

المناديينادييومأحذركوإني(52:النملأ!هوظلموابماضاوصيتمابيوتهتمفتتف)،إليكوصلما

وجهدتعيرقال(18:هودأ!هوالظبينعلىأدلهلغنةألا!و(22:ادصافاتأ!وأزؤجهتمظمواالذين!آخمثروا!يو

.(أياما)1ذلكبعدوجههفيالكآبةتزلولمحرمهدارفدخلالملكعبد

البقاءطولفيالمؤمنينأميريايطمعكولا:اخرهوفيكتابأالملكعبدإلىحبيشبنزروكتب

:الأولونبهتكلمماواذكربنفسكأعلمفأنتصحتكفيلكيظهرما

أجسادهاكبرمنوبليتأولادهاولدتالرجالإذا

حصادهادناقدزروغتلكتعتادهاأسقامهاوجعلت

)2(.أرفقكانهذابغيرإليناكتبولو،زرصدق:قالثم،ئوبهطرفبلحتىبكىالملكعبدقرأهفلما

فإنهعمرذكرعنأنهى:فقالالخطاببنعمرسيرةيذكرونأصحابهمنجماعةالملكعبدوسمع

للرعية.مفسدةللأمراءمرارة

حلقةفييجلسالملكعبدكان:قالجدهعنأبيهعن،)3(الغسانييحيىبنهشامبنإبراهيموقال

والنسك،العبادةبعدالطلاء)4(شربتأنكبلغني:لهفقالت،بدمشقالمسجدمؤخرفيالدرداءأم

حبسكما:فقالحاجةفيبعثهقدكانغلامجاءهثم.شربتها)5(قدأيضاوالدماء،واللهإي:فقال

سمعت:يقولالدرداءأباسمعتفإنيالمؤمنينأميرياتفعللا:الدرداءأمفقالت؟اللهلعنك

.")6(لعانالجنةيدخللا":يقول!يالهاللهرسول

نإ:المسيببنلسعيدقيل:قال،)7(الرحمنعبدبنالحسينحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

فقال،أرتكبهاالسيئةعلىأحزنولا،أعملهابالحسنةأفرحلاصرتقد:قالمروانبنالملكعبد

قلبه.موتتكاملالان:سعيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(941-37481/)دمشقتاريخ

.(37941/)نفسهالمصدر

القباني.:إلىطفيتحرفت

.(طلو)القاموس.ثلثاهوذهب،العنبعصيرمنالمطبوخ:الطلاء

.(421ص00/1-81سنةحوادث)للذهبيالإسلامتاريخفيهناإلىالخبر

وكذبهمتروكالغسانيإبراهيمفإنجدا،ضعيفوإسناده.(152-151)37/دمشقتاريخفيعساكرابنأخرجه

.72(/1)الذهبيميزانفيكما،الرازيحاتمأبو

الملك.عبدبنالحسين:(37153/)دمشقتاريخفي
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شديدابكاءوبكىقطعهاثمبليغةخطبةيوماالملكعبدخطب:قال!جدهعنأبيهعنالأصمعيوقال!

ذنوبي.عظيمعفوكبقليلفامحاللهم،منهاأعظمعفوكقليلوإن،عظيمةذنوبيإنربيا:قال!ثم

غيرعنرويوقد.)1(الكلامهذالكتببالذهبيكتبكلامكانلو:وقال!فبكىالحسنذلكفبلغ:قال!

الحسن.قال!مامثلقال!الكلامهذابلغهلماأنه:أي،ذلكنحوواحد

بنلخالدائذن:لحاجبهفقال!يديهبينيوماالملكعبدسماطوضع:الدمشقيمسهرأبووقال!

أسيد،بنخالدبناللهعبدفلأبيه:قال!،المؤمنينأميريامات:فقال!،أسيدبنخالدبناللهعبد

قدأقواماعدحتى-وفلانفلفلانقال!،مات:قال!،معاويةبنيزيدبنفلخالد:قال!،مات:قال!

يقول!:وأنشأالسماطبرفعوأمرفبكى،ذلكيعلموهوماتوا

بخالد)2(ولستبعدهموغبرتأيامهموانقضتلداتيذهبت

الجاريةحنينأتحن؟هذاما:الملكعبدلهفقال!فبكىالوليدابنهعليهدخلاحتضرلماإنه:وقيلأ

له:قال!ثم.قريشاواحذر،أقرانهاعندالأموروضع،النمرجلدوالبسواتزرفشمرمتأناإذا؟والأمة

فيه،واحفظنيرحمهفصل،معاويةأخيإلىوانظر،وصيتيواحفظ،فيهأستخلفكفيمااللهاتقوليديا

انقطعقدفإنهعباسبنعليعمناابنإلىوانظر،عنهاتعزلهولاالجزيرةعلىفأمرهمحمدأخيإلىوانظر

فأكرمهيوسفبنالحجاجإلىوانظر،حقهواعرفرحمهفصل،وحقنسبولهونصيحتهبمودتهإلينا

عنوإخوتكوأنهاك،الخوارجوشتت،الملكلكموخلصالأعداءوقهر،البلادلكمهدالذيهوفإنه

منيةتدنلمالحربفإن،مناراوللمعروف،أحراراالحربفيوكونوا،واحدةأمأولادوكونواالفرقة

ودله،الجميلبالذكرالألسنةويذلل،بالمحبةالقلوبويميلصاحبهذكريشيدالمعروفوإن،وقتهاقبل

القائل:در

مفند)4(وبطشحنقذوبالكسرفرامهااجتمعنإذاالأمور)3(إن

للمتبدد)5(والتوهينفالكسربددتهيوإنتكسرفلمعزت

أخواتكإلىبالإحسانوعليك،فالسيفأبىفمنبيعتكإلىالناسفادعمتأناإذا:قال!ثم

اللهم:قال!ثم-اليتيمةوالدرةماريةقرطيأعطاهاقد-وكانفاطمةإليوأحبهن،فأكرمهن

.(37154/)دمشقتاريخ(1)

.(37551/)نفسهالمصدر)2(

.القداح:(431ص)الإسلامتاريخفي)3(

أيد.:الإسلامتاريخفي(4)

الشيباني.الأعلىعبدلابنالأبيات)5(
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.عمها)2(ابنوهوالعزيزعبدبنعمرفتزوجها.فيها)1(احفظني

غسالاكنتليتنييا:فقال،غسال:فقالوا؟هذاما:فقالالثيابيغسلغسالاسمعاحتضرولما

:فقالتمثلثم.الخلافةألولم،بيوميومابهأعيشماأكسب

البواتربوقعالدنياليودانتبرهة)3(الملكفيعمرتلقدلعمري

الجبابرالملوككلسلمتوليوالنهىوالحكمالمالحمروأعطيت

الغوابرالمزمناتفيمضىكحلميسرنيمماكانقدالذيفأضحى

نواضرعيشلذاتفيأسع)5(ولم)4(ليلةبالملكأعنلمفياليتني

.()6(موتهعندسفيانأبيبنمعاويةالأبياتهذهأنشدوقد

تعالىاللهقالكماأجدنيفقال؟تجدككيف:موتهمرضفيالملكلعبدقيل:مسهرأبووقال

.(49:الأنعامألايةا!ظهور!تمورإخوتنبهخماوكتممرةأولظقنبهئمكماىفردجئتموناولقذ!يو

سمعفتحتفلما،قصرهمنالأبواببفتحأمرالملكعبداحتضرلما:العزيزعبدبنسعيدوقال

(يديعملمنأعيشأقصاراكنتليتنييا:فقال،قصار:قالوا؟هذاما:فقال(بالواديأقصارا

إليهم.نفرولاإلينايفرونموتهمعندجعلهمالذيدلهالحمد:قال،قولهالمسيببنسعيدبلغفلما

قوتياكتسبتأنيوددت:ويقولرأسهعلىبيدهويضربويندبيندمجعلالموتحضرهلما:وقال

الله.بطاعةواشتغلتبيوميوما

خلقهمنأحدايسأللاالذيدلهالحمد:قالثمفوصاهمبنيهدعاالوفاةحضرتهلما:غيرهوقال

ينشد:ثمكبيراأوصغيرا

عار)7(للناسيابالموتوهلهلكناإماخالدمنفهل

لقصير،طويلكإن!أطيبكمادنيايا:وقالالهواءشمحتىفرفعوه،ارفعوني:قالأنهويروى

هذهفيأيضاقالهمامعاويةأنويروى.البيتينبهذينتمثلثم،غرورلفيبككناوإنا،لحقيركثيركوإن

الحالة:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فاحفظها.إليمنهاأهمشيئأأخلفلمإنياللهم:الإسلامتاريخفي

.(-4517518/)الأثيرلابنوالكامل(325)الطوالالأخبارفيالوصيةنص

الدهر.:(421ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفي

ليلة.:الإسلامتاريخفي

أله.:الإسلامتاريخفي

.(37051/)دمشقتاريخفيالخبربدونوالأبيات.طمنزيادةمعكوفينبينما

-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(37/158)دمشقتاريخيوافقأثبتوما،غارللباقين:طفي

.(144ص

/001
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بالعذابليطوقلاعذاباربيانقاشكيكنتناقشإن

)1(كالترابذنوبهمسيءعنصفوحربفأنتتجاوزأو

شوالمنالنصففي،الخميسوقيلالأربعاءيوموقيلالجمعةيومبدمشقوفاتهوكانت:قالوا

يومعمرهوكان،بعدهمنعهدهوليالوليدابنهعليهوصلى،وثمانينستسنةمنه)2(مضينلخمسوقيل

ثمانوقيل،المدائنيقاله.سنةوستونثلاثوقيل،الواقديوصححهمعشرأبوقاله.سنةستينمات

)3(.
الصغير.الجابيةببابودفن.وخمسود

-درج)د(-الأكبرومروان،وسليمان،الوليدمنهم:وأزواجهأولادهذكر:جرير)4(ابنقال

بنمازنبنربيعةبنرواحةبنجذيمةبنزهيربنالحارثبنجزءبنالعباسبنتولادةوأمهم،وعائشة

بغيض.بنعبسبنقطيعةبنالحارث

بنمعاويةبنيزيدبنتعاتكةوأمهم،كلثوموأم-درج-ومعاوية،الأصغرومروان،ويزيد

.سفيانأبي

المخزومي.إسماعيلبنهشامبنت-المدائنيقالهفيما-عائشةهشامأموأمهوهشام

التيمي.اللهعبيدبنطلحةبنموسىبنتعائشةوأمه،بكارواسمهبكروأبو

.الأمويعفانبنعثمانبنعمروبنتأيوبأموأمه-درج-والحكم

المخزومي.المغيرةبنهشامبنالعاصبنخالدبنالمغيرةبنتالمغيرةأموأمهاوفاطمة

أولادلأمهاتوالحجاجالخيروسعد)6(،ومحمد،وعنبسة،والمنذر،ومسلمة،اللهوعبد

فكا)7(أ" تسعمنها،سنةوعشرينإحدىخلافتهمدةوكانت،وإناثاذكوراعشرتسعهأولادهجملةنستى

قاضيهوكان.وحدهبالخلافةمستقلاونصفأشهروثلاثةسنةعشرةوثلاث،الزبيرلابنمشاركاسنين

والخاتم،المالبيتوصاحب،مولاهيوسفوحاجبه،زنباعبنروحوكاتبه،الخولانيإدريسأبو

.()8(مضىفيماعمالهذكرناوقد.الزعيزعةأبوشرطتهوعلى.ذؤيببنقبيصة

.(4152/)الأثيرلابنوالكامل(37951/)دمشقتاريخفيالأبيات(1)

بقين.:بفي)2(

.الواقديأقوالإحدىوهي)3(

.(6914/)الطبريتاريخ(4)

.صغيراماتأي()5

سعيد.:الطبريفي()6

.أولادلأمهات:الطبريفي)7(

.طمنزيادةمعكوفينبينما)8(
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بنلعليوابنة،الطائيحلبسبنسلمةبنتشقراء،أخرزوجاتلهوكان:المدائنيقال

جعفر.بناللهعبدبنتأبيهاوأم،)1(طالبأبي

تقريبا:السنةهذهفيتوفيأنهيذكروممن

بننشبةبنمرةبنحارثةأبيبنعقفانبنضمرةبنشداد)3(بنمالكبناللهعبدبنزفر)2(بنأرطاة

بابنويعرف،المريالوليدأبوغطفانبنريثبنبغيضبنذبيانبنسعدبنعوفبنمرةبنغيظ

رو.(4")صصو
بنعولىبنكعببنجسمأبيبنحديجبنثعلبةبنرهيربنمروانبنزاملبنتأمهوهي،سهيه

بأرطاةفأتتحاملوهيزفرإلىصارتثم،الأزوربنضرارعندوكانت-كلبمنسبية-عوفبنعامر

ممدحامطاعاشريفاسيداكانوقد،سنةبثلاثينالمئةجاوزحتىطويلادهراأرطاةعمروقد،فراشهعلى

مطبقا.شاعرا

بنقطيعةبنالحارثبنمازنبنربيعةبنرواحةبنحنظلةبنعقفانبنيإن:ويقال:المدائنيقال

.مرةبنحارثةأبيبنعقفانبنو:فقالوانشبةبنمرةبنيفيدخلواعبس

أبياتا:فأنشدهالملكعبدعلىهذازفربنأرطاةالوليدأبووفدوقد

الحديدساقطةالأرضكأكلاللياليتأكلهالمرءرأيت

"ء"و)5("
مزيدمنادمابننفسعلىلاليحينالمنيهتبميوما

الوليد)6(بأبينذرهاتوفيحتىستكرأنهاوأعلم

فقال،نفسيعنيتإنماالمؤمنينأميريا:فقال.بذلكعناهأنهوظنالملكعبدفارتاع:قال

:الأبياتهذهفيبعضهموزاد،بكيمرالذيمابيسيمرواللهوأنا:الملكعبد

الحديدولابالسلامولسنانفوسوبنيأنفساخلقنا

البعيد)7(بالأملمتعتلقديومابالقرناءأفجعتلئن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

يصح.ولا:طالبأبيبنلعليابنةعندهكان:وقيل:(4951/)تاريخهفيالأثيرابنقال

والإصابة(6301/)الأعيانووفيات(13/04)والأغاني(8-83/)دمشقتاريخفي-زفربنأرطاة-ترجمة

(4232/)دمشقتاريخومخثصر(3/368)دمشقتاريخوتهذيب(8/348)بالوفياتوالوافي(1164/)

غيظ.بدلونميط،نشبةبدلوشبة،عقفانبدل،غقعان:نسبهسياقفيالأصلفيوكان

.سواد:الإصابةفي

.حزملابنالأنسابوجمهرةدمشقتاريخمنوالمثبت،شهبة:وحدهابفي

تبغي.وما:والإصابةدمشقتاريخفي

.(1/641)والإصابة(13/04)والأغاني(84/)دمشقتاريخفيالأبيات

وروايته:سياربنمنظوربنزبانمنسرقهأرطأةإنقيلبينهمابيتوزيادةالأولالبيتتقديممع(5)8/دمشقتاريخ

مزيدمنالأحبةنفسولانفسيفودتىالمصيبةتجدوما
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لقائل:اوهو

المواكل)1(البخيلالسترأسبلإذاموهناالضيفلدىلقوالموإني

فاعلبأنيمنيثقةعلىكثيرةكلابفأجابتهدعا

الحلائل)2(تصانأنإلاالنفسليتحوزهتلادمنضيفيدونوما

وكان،حصينبنعمرانأصحابمنوكان،التابعينكبارمنكانالشخير)3(بناللهعبدبنمطرف

.الدعوةمجاب

زمانهم.قدرعلىالناسوعقول،)4(العقلمنأفضلأحدأوتيما:يقولوكان

حقا.عبديهذااللهقالوعلانيتهالعبدسريرةاستوتإذا:وقال

غفلتهمنأوقظقد:أي-حركقدفإنهلكميدعوأناستطعتمفإنمريضعلىدخلتمإذا:وقال

قلبه.ورقةكسرهأجلمنمستجابفدعاؤه-مرضهبسبب

.،)5(الاخرةعملالدنيابهطلبتماأقبحإن:وقال

دمشقجامعبانيالملكعبدبنالوليدخلافة

للنصفالجمعةوقيلالخميسيومفيذلكوكان-الصغيرالجابيةبابخارجأبيهدفنمنرجعلما

فكانالناسفخطب.بدمشقالأعظمالمسجدمنبرصعدحتىالمنزليدخللم-السنةهذهمنشوالمن

علىدلهوالحمد،المؤمنينأميربموتمصيبتناعلىالمستعانوالله،راجعونإليهوإنالئهإنا:قالمما

:يقولوهوالسلوليهمامبناللهعبدإليهقاممنأولفكان.فبايعواقوموا،الخلافةمنعليناأنعمما

عوقهاالملحدونأرادوقدفوقهالاالتيأعطاكالله

طوقها)6(قلدوكحتىإليكلسوقهاإلااللهويأبىعنك

البخيل.السيرأعذرإذا:دمشقتاريخفي(1)

.(88/)دمشقتاريخ)2(

والمعرفة(791)وطبقاته(292)خليفةوتاريخ(7141/)سعدلابنالطبقاتفي-اللهعبدبنمطرف-ترجمة)3(

وتاريخ(2867/)الكمالوتهذيب(3224/)الصفوةوصفة(2191/)الأولياءوحلية(208/)والتاريخ

وتهذيب(3/478)والإصابة(7/187)النبلاءأعلاموسير(947ص5/15-81سنةحوادث)الإسلام

.(01/173)التهذيب

العقل.منأفضلالإيمانبعدعبدأوتيما:قال(3422/)الصفوةصفةفي()4

.ب،أمنساقطمعكوفينبينما)5(

.(6423/)الطبريتاريخفيالأبيات)6(
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.بعدهالناسوبايعبايعهثم

الله،أخرلمامقدملاإنهالناسأيها:قالثمأهلههوبماعليهوأثنىاللهحمدأنه:الواقديوذكر

،الموتوملائكتهعرشهوحملةأنبيائهعلىكتبهماوسابقتهاللهقضاءمنكانوقد،اللهقدملمامؤخرولا

المريب،علىالشدةمن-عليهدلهيحقبالذييعني-الأمةهذهفيلاقاهبماالأبرارمنازلإلىصاروقد

هذهوغزو،البيتهذاحجمنوإعلائه،الإسلاممنارمناللهأقامماوإقامة،والفضلالحقلأهلواللين

بالطاعةعليكمالناسأيها،مفرطاولاعاجزايكنفلموجلعزاللهأعداءعلىالغاراتهذهوشن،الثغور

ومن،عيناهفيهالذيضربنانفسهذاتلناأبدىمنالناسأيها،الواحدمعالشيطانفإنالجماعةولزوم

فيوردوقد.عنيدا13(جباراوكان.فحازهاالخلافةدوابمنكانمافنظرنزلثم.بدائهماتسكت

فيتقريرهتقدموكما،سيأتيكماالملكعبدبنيزيدبنالوليدهووإنما،)2(غريبحديثالوليدولاية

الملكعبدبنالوليدوأما،أميةبنيبدولةيتعلقفيما،المستقبلةالغيوبعنالأخباربابفيالنبوةدلائل

أنهعنهصحمامحاسنهجملةومن،صبوةلهتعرفلاإنهيقال،رأيهفيحازمانفسهفيصيناكانفقدهذا

سيأتيكما،النساءتؤتىكماذكرايعلوذكراأنظنناماكتابهفيلوطقومخبرلناقصاللهأنلولا:قال

الذيدمشقجامعمسجدبانيوهو،اللهشاءإنوتسعينستسنةفيوفاتهذكرعندترجمتهفيذلك

مدةفيهيبنييزلفلم،السنةهذهمنالقعدةذيفيبنائهفيشرعوقد،منهبناءأحسنالافاقفييعرفلا

هذاموضعكانوقد.مفصلاذلكبيانسيأتيكماخلافتهأيامانتهتأنهاهفلما،سنينعشروهيخلافته

الجانبمنهافأخذوا،مناصفةجعلوهادمشقالصحابةفتحتفلما،يوحناكنيسةلهايقالكنيسةالمسجد

فعزم،السنةهذهإلىعشرةأربعسنةلدنمنبحالهكنيسةالغربيالجانبوبقي،مسجدافحولوهالشرقي

عوضهموقيل،السيفجانبفيلدخولهامريمكنيسةعنهاوعوضهممنهمالكنيسةبقيةأخذعلىالوليد

بديعةهيئةعلىواحدامسجداالجميعوجعل،هذاإلىوأضافهاالكنيسةهذهبقيةوهدم،توماكنيسةعنها

سبحانهوالله،والعماراتوالآثار)3(والزياراتالبنيانفينظيرالهاأكثرهمأوالناسمنكثيريعرفلا

أعلم.

.(6423/)الطبريتاريخ(1)

الوليد،فسموه،ولدسلمةأملأخيولد:قال!،عمرعنبسنده(118/)مسندهفيأحمدالإمامرواهالحديث)2(

منالأمةلهذهأشدلهو،الوليدلهيقال!رجلالأمةهذهفيليكونن،فراعنتكمبأسماءسميتموه":!ي!النبيفقال!

ضعيف.حديثوهو"لقومهفرعون

.والزينات:طفي)3(
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وثهانيرسبمسنةخلت5ث!

أختهوزوجعمهابنعليهاوولىالمدينةإمرةعنإسماعيلبنهشامالملكعبدبنالوليدعزلففيها

مرواندارفنزل،منهاالأولربيعفيبعيراثلاثينفيفدخلها،العزيزعبدبنعمرالملكعبدبنتفاطمة

فقهاءمنعشرةدعاالظهرصلىفلما،سنةوعشرونخمسذاكإذوعمره،عليهللسلامالناسوجاء

بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكروأبو،عتبةبناللهعبدبنوعبيدالله،الزبيربنعروةوهمالمدينة

بنوسالم،محمدبنوالقاسم،يساربنوسليمان،حثمة(أبيأبنسليمانبنبكروأبو،هشام

بنعامربناللهوعبد،عمرو)1(بناللهعبدبناللهوعبد،عمربناللهعبيدوأخوه،عمربناللهعبد

إني:قالثمأهلههوبماعليهوأثنىاللهفحمدفجلسواعليهفدخلوا.ثابتبنزيدبنوخارجة،ربيعة

وأبرأيكمإلاأمراأقطعأنأريدلاإني،الحقعلىأعوانافيهوتكونونعليهتؤجرونلأمردعوتكمإنما

إلاذلكبلغهمنعلىفأحرج،ظلامةليعاملعنبلغكمأويتعدىأحدارأيتمفإن،منكمحضرمنبرأي

ذلك.علىوافترقوا،خيرايجزونه(عندهمنأفخرجوا.أبلغني

يسيءوكان-مرواندارعندللناسإسماعيلبنهشاميوقفبأنالعزيزعبدبنعمرإلىالوليدوكتب

إلىسيماولا،سنينأربعمننحواوكانت،عليهمولايتهمدةفيالمدينةأهلإلىأساءلأنه-فيهالرأي

منإلاأخافما:هشامقالللناسأوقففلما،بيتهوأهل.الحسينبنعليوإلىالمسيببنسعيد

فإنيالرجللهذاأحدمنكميعرضلا:ومواليهلابنهالمسيببنسعيد)2(فقال،الحسينبنوعليسعيد

فلمموقوفوهوبهمرفإنهالحسينبنعليوأما،أبداأكلمهفلاكلامهوأما.وللرحمدلهذلكتركت

وتجاوزالحسينبنعليبهاجتازفلمالهمنهمأحديعرضلاأنخاصتهإلىتقدمقدوكان،لهيعرض

.(124:ا!نعامأمهورسالتوتحعلحتثاغلمالله!و:فقالإسماعيلبنهشامناداهعنه

وغنمكثيرةحصوناوفتح،كثيراخلقامنهمفقتلالرومبلادالملكعبدبنمسلمةغزاالسنةهذهوفي

وحصن،بولقحصنففتحالملكعبدبنهشامالسنةهذهفيالرومبلادغزاالذيإنويقال،جمةغنائم

ذراريهم.وسبىألفمننحواالمستعربةمنوقتل،وقمقم،بولسوحصن()3(الفرسانأوبحيرةالأخرم

)1(

)2(

)3(

عمر.بناللهعبيدبناللهوعبد:الأثيرلابنالكاملفي

الأثيروابن(428-6/427)الطبريتاريخفيبكمالهوالخبر،طمنساقطهناإلى..بيتهوأهل:قولهمن

(4/526527-).

تاريخفيوالخبر،(92ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالعبارة،طمنزيادةمعكوفينبينما

.(4528/)الأثيروابن(6942/)الطبري
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منكليطلقأنوعلى،جزيلمالعلىنيزكملكهموصالحهالتركبلادمسلمبنقتيبةغزاوفيها

المسلمين.أسارىمنببلاده

،بخارىأعمالمنوهي01غفيروجمكثيربشرعندهاالأتراكمنلهفاجتمعبيكندقتيبةغزاوفيها

فأخذواعظيمجمعفيفأتوهم،الأتراكمنحولهمومنالصغدبأهلعليهاستنجدوابأرضهمنزلفلما

يأتيهولارسولاإليهميبعثأنيقدرلاوهوشهرينمنقريباوهمهوفتواقف(والمضايقالطرققتيبةعلى

كثرةمنالمسلمينمنمعهمنعلىوأشفقعليهخافحتىالحجاجعلىخبرهوأبطأ،رسولجهتهممن

ومنقتيبةكانوقد،الأمصارإلىبذلكوكتبالمساجدفيلهمبالدعاءالناسفأمر،التركمنالأعداء

أهلفأعطاه،تنذرلهيقالالعجممنعينلقتيبةوكان،يومكلفيالتركمعيقتتلونالمسلمينمنمعه

سوىعندهيبقفلمفأخلاهأخلني:لهفقالإليهفجاء،عنهمفيخذلهقتيبةيأتيأنعلىجزيلامالابخارى

انصرفتفلو،الحجاجبعزلسريعاعليكيقدمعاملهذا:تنذرلهفقال،حصينبنضرارلهيقالرجل

هذاسمعأحديبقلم:لضرارقالثم،فقتله؟عنقهاضرب:سياهلمولاهقتيبةفقال،مروإلىبالناس

فإن،لسانكعلينافأملك،بهلألحقنكحربناينقضيحتىهذاظهرإنعهدااللهأعطيوإنيوغيركغيري

علىالناسفحرضقتيبةنهضثم،للأعداءونصرةالناسأعضادفيضعفالحالهذامثلفيهذاانتشار

المسلمينعلىاللهوأنزلعظيماقتالاالناسفاقتتل،يحرضهمالراياتأصحابعلىووقف،الحرب

المسلمونواتبعهم،عظيمةهزيمةالتركفهزمتالنصرعليهماللهأنزلحتىالنهارانتصففماالصبر

الصلحفسألوهبهدمهاالفعلةقتيبةفأمر،بالمدينةمنهمبقيمنواعتصم،شاؤواماويأسرونفيهميقتلون

كانفلما،راجعاسارثمالجيشمنطائفةوعندهأهلهمنرجلاعليهموجعل،فصالحهمعظيممالعلى

وحاصرهاإليهافرجع،معهكانمنأنوفوجدعواالأميروقتلواالعهدنقضوا)1(مراحلخمسعلىمنهم

فقتلالسورفسقط،فيهاالناريضرمأنيريدوهوالخشبعلىسورهافعلقواوالفعلةالنقابينوأمر.شهرا

وكان،أموالهموغنم،مقاتلتهمفقتلفتحهاحتىيزلولم،فأبىالصلحفسألوه،نفساأربعينالفعلةمن

ألفقيمتهاصينيةأثواببخمسةنفسيأفتديأنافقال؟فأسر،منهمأعوررجلالمسلمينعلىألبالذي

وأمر،)2(ثانيةمرةمسلمابكأروعلاواللهلا:قتيبةفقال،منهذلكبقبولقتيبةعلىالأمراءفأشار،ألف

فإننفسهبهيفتديأنأرادمافيهاسيدخلالغنائمإنثم،الدنيافيالزهدمنوهذا01عنقهفضربتبه

منوكان،الذهبمنوالأصناموالفضةالذهبانيةمنكثيراشيئابيكندمنا)3(غنمواقدالمسلمين

أموالاالملكخزائنفيووجدوا،الذهبمندينارألفوخمسونألفمئةمنهفخرجسبكصنمجملتها

الحجاجإلىقتيبةفكتباكثيراشيئاالسبيمنوأخذواانفيسةوجواهرمتنوعةوعدداكثيراوسلاحاكثيرة

)1(

)2(

)3(

.وكفروانقضوافراسخخمسةعلىمنهموكان،اثنتينأومرحلةسارفلما:(6431/)الطبريفي

.أبدأمسلمةبكتروعلا،واللهلا:الطبريعبارة

.المصادرإلىأقربطوعبارة...المسلمونغنموقد:ب،أفيومكانها،طمنزيادةمعكوفينبينما
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مالمنهمواحدلكلوصار،الأعداءقتالعلىوتقوواالمسلمونفتموللهفأذنللجندذلكيعطيأنفي

والمنة.الحمدودلهعظيمةقوةبذلكفقوواكثيرةوخيولوعددأسلحةلهموصارت.جدامستكثر

بنمحمدبنبكرأبوبهاوقاضيه،المدينةنائبالعزيزعبدبنعمرالسنةهذهفيبالناسحجوقد

بنالجراحالبصرةعلىونائبه،الثقفييوسفبنالحجاجبكمالهوالمشرقالعراقوعلى،حزمبنعمرو

اللهعبدبنجريربنزيادبالكوفةالحربعلىوعامله،أذينةبناللهعبدبهاوقاضيه،الحكمياللهعبد

مسلم.بنقتيبةوأعمالهاخراسانعلىونائبه،الأشعريموسىأبيبنبكرأبوبهاوقاضيه،البجلي

توفي:السنةهذهوفي

العرباضوعن،قريظةبنيشهدأنهيروى،حمصنزل،جليلصحابي،)1(السلميعبدبنعتبة

بعدغيرهوقال،السنةهذهفيتوفي:وغيرهالواقديقال.بسنةقبليأسلممنيخيرهويقولكانأنه

أعلم.والله،التسعين

الصفة.أهلمنالسلميعبدبنعتبةكان:الأعرابيبنسعيدأبوقالأ

:قالع!ييهالنبيأنالسلميعبدبنعتبةعن،معدانبنخالدعن،سعدبنبجيرعن،بقيةوروى

.")2(القيامةيوملحقرهاللهمرضاةفيهرمايموتيومإلىولديوممنوجههعلىيجررجلاأنلو"

السلميعبدبنعتبةعن،عامربنلقمانعن،مدركبنعقيلعن،عياشبنإسماعيلوقال

.()3(الصحابةأكسىوأنارأيتنيفلقد،خيشتينفكسانيالعري!يماللهرسولإلىاشتكيت:قال

واحدغيرعنهوروى،أحاديثله،أيضاحمصنزل،جليلصحابي،كرب)4(معديبنوالمقدام

التابعين.من

)1(

)2(

)3(

)4(

والتاريخوالمعرفة(03وا52)خليفةوطبقات(7/413)سعدابنطبقاتفيعبد-بن-عتبةترجمة

الكمالوتهذيب(3/563)الغابةوأسد(38275/)دمشقوتاريخ(215/)الأولياءوحلية(1034/)

والإصابة(3164/)النبلاءأعلاموسير(941ص810/1-.سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(91/431)

.(1/435)الذهبوشذرات(789/)التهذيبوتهذيب(2445/)

رقم17/)الكبيرفيوالطبراني(215/)الحليةفينعيموأبو(4185/)مسندهفيأحمدالإمامرواهالحديث

ضعيف.وإسناده(303

ع!م!اللهرسولاستكسيت:ولفظه(38277/)عساكرلابندمشقتاريخفيوالخبر.طمنزيادةمعكوفينبينما

()3204داودوأبو185(،)4/أحمدوأخرجهأصحابيأكسىوأنا،ألبسهمارأيتنيولقد،خيشتينفكساني

حسن.حديثوهو703()17/الكبيرالمعجمفيوالطبراني

(403و72)وطبقاته(103)خليفةوتاريخ(7415/)سعدابنطبقاتفي-كربمعديبنالمقدام-ترجمة

(3483/)والاستيعاب(06184/)دمشقوتاريخ(2016/)والتاريخوالمعرفة(7942/)البخاريوتاريخ

/001-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(28/458)الكمالوتهذيب(4411/)الغابةوأسد

.(1/435)الذهبوشذرات.(3554/)والإصابة(4427/)النبلاءأعلاموسير(302ص
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فاللهالتسعينبعدتوفي:غيرهموقال.السنةهذهفيتوفي:عبيدةوأبووالفلاسسعدبنمحمدقال

أعلم.

بعدالميتتلقين"حديثراويوهو،حمصنزل،عجلانبنصديواسمه)1(الباهليأمامةأبو

.الوفياتفيذكرلهتقدموقدأالدعاءفي)2(الطبرانيرواه"الدفن

ء)3(.ء"
روى،لهليدعو!ي!النبيبهوأتيالفتحعامولد،المدنيالخزاعيسفيانابو،دويببن

عندمنزلةلهوكانت،المدينةفقهاءمنوكان،الحرةيومعينهوأصيبت،الصحابةمنكئيرةجماعةعن

الملكعبدعلىيدخلثمالبلادمنوردتإذاالكتبيقرأوكان،إذنبغيرعليهويدخل،الملكعبد

بدمشق.وتوفي،البريدبباببدمشقدارلهوكان،سرهصاحبوكان،فيهاالبلادمنوردبمافيخبره

وكان،الناسفيمطاعالبيباشريفاوكان،للحجاجالكوفةإمرةولي،)4(شعبةبنالمغيرةبنعروة

بالكوفة.توفي.)5(أحول

)6(
الناسفضلاءمنوكان،المصاحفنقطمنأولوهو،مروقاضيكان،يعمربنيحى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.86سنةأحداثأولفيترجمتهومصادرذكرهسبق

جماعةإسنادهوفي(8892/)الكبيرفيالطبرانيرواه:وقال(345/)الزوائدمجمعفيالهيثميذكرهالحديث

:المعادزادفيالقيمابنقال(1214)رقم(1368-3/1367)الدعاءفيالطبرانيورواه.أعرفهملم

.وغيرهالنوويضعفهوقد:نقول،رفعهيصحلاحديثفهذا:(1523/)

وتاريخ(903)وطبقاته(292)خليفةوتاريخ(5/176)سعدابنطبقاتفي-ذؤيببنقبيصة-ترجمة

(1411/)الأشرافوأنساب،أخرىومواضع(1/236)والتاريخوالمعرفة(175-7174/)البخاري

وتاريخ(23476/)الكمالوتهذيب(4191/)الغابةوأسد(94025/)دمشقوتاريخ،أخرىومواضع

الزاهرةوالنجوم(4/282-284)النبلاءأعلاموسير(أ-172ص.0017/-81سنةحوادث)الإسلام

.(1/352)الذهبوشذرات(1/412)

وتاريخ(155)وطبقاته(021)خليفةوتاريخ(6926/)سعدابنطبقاتفي-المغيرةبنعروة-ترجمة

ومواضع(هوه1791/)الأشرافوأنساب(2401/و)(1893/)والتاريخوالمعرفة(772/)البخاري

وقال(152-151ص00/1-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(0/237)الكمالوتهذيب،أخرى

.(7918/)التهذيبوتهذيب،وثمانينبضعسنةتوفي:الذهبي

.(364ص)"والحولانوالعرجانالبرصان"كتابهفيالجاحظذلكذكر

والمعرفة(302)وطبقاته(303)خليفةوتاريخ(7/368)سعدابنطبقاتفي-يعمربنيحيى-ترجمة

واللغويينالنحويينوطبقات،نعيمبنيحيى:وفيه(485)للمرزبانيالشعراءومعجم(2141/)والتاريخ

وتهذيب(6/173)الأعيانووفيات(26-25)النحويينومراتب(4/803)الأثيرلابنوالكامل(37)

توفي:خليفةعننقلاوفيه(55-2053ص00/1-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(3253/)الكمال

الزاهرةوالنجوم(11/503)التهذيبوتهذيب(4441/)النبلاءأعلاموسير،التسعينقبليعمربنيحيى

.(1/175)الذهبوشذرات(1/172)
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الأسودأبيعنالعربيةأخذ،الفصحاءأحدوكان،رواياتوله،ومعاملاتأحوالولهوعلمائهم

.(()1الدؤلي

بهافمكثالكوفةعلىعمرواستقضاه،الجاهليةأدرك،)2(القاضيقيسبنالحارثبنشرفي

وكان،كثيرةدعابةفيه،الأخلاقحسن،الخيركثيرعادلاعالماوكان،سنةوستينخمساقاضيا

،عبادةبنسعدبنوقيس،قيسبنوالأحنف،الزبيربناللهعبدكانوكذلك،بوجههشعرلاكوسجا

أعلم.فالله،السنةهذهفيوفاتهخلكانابنورجح،أقوالعلىوفاتهوعاموسنهنسبهفياختلفوقد

وثمانيرثماو3سنةخلتر5ث!

بمنفافتتحا،الملكعبدبنالوليدبنالعباسأخيهوابنالملكعبدبنمسلمةالصائفةغزافيها

قتالاعندهالناساقتتل-منيعاحصيناوكان-السنةهذهمنجمادىفيطوانة)3(حصنالمسلمينمنمعهما

فحملواالنصارىخرجتثم،الكنيسةأدخلوهمحتىفهزموهمالنصارىعلىالمسلمونوحملعظيما

محيريزابنومعهالوليدبنالعباسإلاموقفهفيمنهمأحديبقولمالمسلمونفانهزمالمسلمينعلى

نادهم:فقال؟وجلعزاللهوجهيريدونالذينالقرآنقراءأين:محيريزلابنالعباسفقال،الجمحي

الحصنإلىولجؤوافكسروهمالنصارىعلىفحملواالناسفتراجع،القرآنأهليافنادى،يأتوك

.فتحوهحتىفحاصروهم

العزيزعبدبنعمرعلىالوليدكتابقدمالسنةهذهمنالأولربيعشهرفيأنه:4(جريزابنوذكر

حتى،نواحيهوسائرقبلتهمنيوسعهوأن،!يىاللهرسولأزواجحجروإضافةالنبويالمسجدبهدميأمره

إليهموادفعاهدمهثمعدلقيمةلهفقومهوإلامنهفاشترهملكهباعكفمن،ذراعمئتيفيذراعمئتييكون

والفقهاءالناسوجوهالعزيزعبدبنعمرفجمع.وعثمانعمرصدقسلفذلكفيلكفإن،الأثمان

حجرهذه:وقالواذلكعليهمفشقأ،الوليدالمؤمنينأميركتابعليهموقرأالمدينةوأهلالعشرة

علىوتركها،المسوحأبوابهاوعلى،اللبنمنوحيطانها،النخلجريدمنوسقوفها،السقوفقصيرة

به،ويعتبروابذلكفينتفعوا!ي!النبيبيوتوإلى،والمسافرونوالزوارالحجاجإليهالينظرأولىحالها

ويكن،يسترماوهوالحاجةبقدرإلافيهايعمرونفلا،الدنيافيالزهدإلىلهمأدعىذلكويكون

.طمنزيادةمعكوفينبينوما(6173/)وفياتهفيخلكانابنذلكذكر(1)

وسبعين.ثمانسنةوفياتضمنالقاضيشريحترجمةتقدمت)2(

الأثيروابن.)326(الطوالوالأخبار(434)6/الطبريتاريخفيوالخبر،المصيصةبثغوربلد-أولهبضم-طوانة)3(

.(3.ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(531)4/

.(436-435)6/الطبريتاريخ(4)
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الدنيافيراغبالأملطويلوكل،والأكاسرةالفراعنةأفعالمنهوإنماالعاليالبنيانهذاأنويعرفون

المتقدمالعشرةالفقهاءعليهأجمعبماالوليدإلىالعزيزعبدبنعمركتبذلكفعند.فيهاالخلودوفي

منبداعمريجدفلم.سقوفهيعليوأن،ذكرماعلىالمسجدوبناءبالخرابيأمرهإليهفأرسل،ذكرهم

ماتيوممثلوتباكوا،وغيرهمهاشمبنيمنالناسووجوهالأشرافصاحالهدمفيشرعواولما،هدمها

إزارهعنوشمربنائهفيوشرع،منهمفاشترىبيعهإلىللمسجدمتاخمملكلهمنفأجاب()1(!يوالنبي

فدخل-عائشةحجرة-االنبويةالحجرةفيهفأدخلالوليدجهةمنكثيرةفعولوجاءته،ذلكفيواجتهد

وروينا،الوليدأمركماووسعهالمؤمنينأمهاتحجروسائرالشرقمنحدهوكانت،)2(المسجدفيالقبر

تحققواحتى!ي!النبيقدمتكونأنفخشواقدملهمبدتعائشةحجرةمنالشرقيالحائطحفروالماأنهم

-كأنهالمسجدفيعائشةحجرةإدخالأنكرالمسيببنسعيدأنويحكى،عنهاللهرضيعمرقدمأنها

أعلم.والله-مسجداالقبريتخذأنخشي

بمئةإليهفبعث،للبناءصناعالهيبعثأنيسألهالرومملكإلىكتبالوليدأن:جرير)3(ابنوذكر

هذاأنوالمشهور،دينار)4(ألفومئة،جملاخمسيننحوالنبويالمسجدأجلمنكثيرةوفصوصصانع

أعلم.فالله،دمشقمسجدأجلمنكانإنما

نأوأمره،ففعلماءهايجريوأن،بالمدينةالفوارةيحفرأنالعزيزعبدبنعمرإلىالوليدوكتب

فيبنيتوالفوارة،المدينةظاهرمنالماءالفوارةإلىوساقاوالثنايا،الطرقأيسهلوأنالآباريحفر

.ا)5(فأعجبتهرآهابقعةعندالمسجدظاهر

من،مقاتلاألفمئتامعه،الصينملكأختابنكوربغانون)6(التركملكمسلمبنقتيبةغزاوفيها

فكسرهم،مأسوراالتركملكنيزكقتيبةمعوكان،شديداقتالافاقتتلوا،وغيرهموفرغانةالصغدأهل

.اوأسروسبىخلقامنهموقتلاكثيراشيئاأموالهممنوغنممسلمبنقتيبة

طائفةلقيهبالتنعيمكانفلما،قريشأشرافمنجماعاتومعهالعزيزعبدبنعمربالناسحجوفيها

الأثير.وابنالطوالوالأخبارالطبريفيماتوافقوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

.طمنزيادة)2(

.(436)6/الطبريتاريخ)3(

بأربعينالفسيفساءمنإليهوبعث،عاملبمئةإليهوبعث،ذهبمثقالألفبمئةإليهفبعهـث:الطبريفيالذي)4(

الوليد.إلىبهافبعهـث،خربتالتيالمدائنفيالفسيفساءيتتبعأنوأمر،حملا

الماءبيتإلىفنظر،عليهاوقفالوليدحجفلما:والمصادرالطبريفيوالذي،طمنزيادةمعكوفينبينما)5(

ذلك.ففعل،منهاالمسجدأهليسقىوأن،عليهايقومونبقواملهاوأمر،فأعجبته؟والفوارة

كور:وفيه(533)4/الأثيروابن.)327(الطوالالأخبارفيأيضاوالخبر.مغانونكور:(437)6/الطبريفي)6(

.(3.ص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ.نعايون
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فماالناسودعافدعا؟نستمطرألا:لأصحابهفقالط،المطرلقلةبمكةالماءقلةعنفأخبروهمكةأهلمن

المطر،شدةمنمكةأهلخافحتىعظيمسيلوجاء،المطرومعهممكةودخلواسقواحتىيدعونزالوا

ببركةوذلك،حولهاومابمكةعظيماخصباالسنةهذهالأرضوأخصبت،ومنىومزدلفةعرفةومطرت

.(الصالحينمنمعهكانومنأالعزيزعبدبنعمردعاء

قبلها.التيفيالذينهمالسنةهذهفيالبلادعلىالنوابوكان

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

منجماعةعنهوروى،حمصسكن،كأبيهصحابي،)1(المازنيبسرأبيبنبسربناللهعبد

التابعين.

الصحابةمنتوفيمنآخروهوغيرهزاد،سنةوتسعينأربععنالسنةهذهفيتوفي:الواقديقالط

سنة.مئةفعاش،قرنا)2(يعيشأنهالحديثفيجاءوقد،بالشام

جليل،صحابي،الأسلميثمالخزاعيالحارثبنخالدبن-)4(علقمة-)3(أوفىأبيبناللهعبد

وثمانين،ثمانأوسبعسنة)5(البخاريقالهفيماوفاتهوكانت،بالكوفةالصحابةمنبقيمناخروهو

عنه.اللهرضيقاربهاوقيل،المئةجاوزوقد،وثمانينستسنة:واحد)6(وغيرالواقديوقالط

توفي:وفيهاأ

ونائبهمروانبنالملكعبدحماوكان،المدنيالمخزوميالوليدبنهشامبن)7(إسماعيلبنهشام

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

والتاريخوالمعرفة..3(وا)52خليفةوطبقات)7/413(سعدابنطبقاتفي-بسربنالله-عبدترجمة

(أ-93162)27/دمشقوتاريخ(267)2/والاستيعاب(1/482)الأشرافوأنساب،أخرىومواضع2(1/58)

المهملة،وبالسين،الموحدةالباءبضم؟بسر:وقال534()4/الأثيرلابنوالكامل)3/125(الغابةوأسد

والوافي435()3/النبلاءأعلاموسير201(-)5/99للذهبيالإسلاموتاريخ)14/333(الكمالوتهذيب

.35(1/1)الذهبوشذرات(581)5/التهذيبوتهذيب(281)2/والإصابة84(/)17بالوفيات

:قالثم-قرنهفي-شامةعليهاإصبعهع!اللهرسولوضع:وفيه)4/918(مسندهفيأحمدرواهالحديث

حديثوهو،بيروتالفكردار:ط(155)27/تاريخهفيعساكرابنوذكرهالطبرانينحوهوروى"قرنالتبلغن"

حسن.

وثمانين.ستسنةوفياتضمنومصادرهاترجمتهتقدمت

!مفردةترجمةلجعله(وأ:طفيأضيفوقد،أوفىأبياسمهوعلقمة

.(19)الصغيروالتاريخ2(4)5/الكبيرالتاريخ

.(99ص/001-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ

474()1/والتاريخوالمعرفة)928(خليفةوتاريخ244()5/سعدابنطبقاتفي-إسماعيلبنهشام-ترجمة

.377(2/)لأعياناووفيات3(20)3/الأشرافوأنساب
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منأولوهو،بهافماتدمشققدمثم،تقدمكماالمسيببنسعيدضربالذيوهو،المدينةعلى

السبع.فيدمشقبجامعالقراندراسةأحدث

الححاحيعي!أنيستطيعالشامفيأحديكنولم،روايةله،الشاميالعثسي،)1( ...حكيمب!عمير

.،)2(السنةهذهفيالرومبلادمنطوانةغزوةفيقتل،الأبيضأبومحيريزوابنهوإلاعلانية

وثيانيوتسمسنةخلت5ث!

،كثيرةحصوناوفتحاكثيراخلقافقتلاالرومبلادالعباسأخيهوابنالملكعبدبنمسلمةغزافيها

.غفيراجماوأسراكثيراشيئاوغنما.وقمودية)3(وهرقلةوعموريةسوريةحصنمنها

بهمفظفرالأتراكمنخلقهنالكلقيهوقد،وكشونسفالصغدبلادمسلمبنقتيبةغزاوفيها

لهيقالمكانعندوليلتينيومينفقاتلهمالتركمنكثيرخلقدونهافلقيهبخارىإلىوسار،فقتلهم

توسعة:بننهارذلكفيفقالبهموظهر،)4(خرقان

(أطولا)بخرقانكانتوليلتناليلةبخرقانمنالهموباتت

إلىعنهفرجع،قتيبةبهيظفرفلمشديداقتالاوردانفقاتلهبخارىملكخذاهوردانقتيبةقصدثم

البلدهذابصورةيبعثأنإليهوكتب،العدوعنوالنكولالفرارعلىيعنفهالحجاجكتابفجاءه،مرو

وردانورد،وكذاكذامكانمنوائتهاذنبكمناللهإلىوتبإليهاارجعأنإليهفكتببصورتهاإليهفبعث

.)6(الطريقوبنياتودعني،والتحويطوإياك،خذاه

الوليدبأمربئرافحفر،القسرياللهعبدبنلخالدمكةإمرةالملكعبدبنالوليدولىالسنةهذهوفي

:الواقديوروى.الناسمنهايستقيوكان،ماؤهاطيبةعذبةفجاءت،الحجونوثنيةطوىثنيةعند

علىيقولالقسرياللهعبدبنخالدسمعت:قال.مخزومبنيمولىنافععن،صالحبنعمرحدثني

إليهم؟رسولهأمأهلهعلىالرجلخليفةعندكمأعظمأيهما!الناسأيها:الناسيخطبوهومكةمنبر

واستسقى،أجاجاملحافسقاهاستسقاهالرحمنخليلإبراهيمأنإلاالخليفةفضلتعلموالملووالله

.مصادرمنلديفيماترجمةلهأجدلم()1

.طمنزيادةمعكوفينبينما)2(

.(4535/)الأثيروابن(943)6/الطبريفيوالخبر،خطأ،قمولية:أفي)3(

مدينة:نوناخرهفيوقاف،وفتحهثانيهوتشديد،أولهبفتح:وخرقان.السفلىخرقانة:الأثيروابنالطبريفي()4

.36(20/)البلدانمعجم.بأذربيجانتبريزقرب

.943()6/الطبريفيالبيت)5(

.(536-535)4/الأثيروابن(044)6/الطبريفيالحجاجكتابنص)6(
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ماؤهاينقلفكان-الحجونوثنيةطوىثنيةبالثنيتيناحتفرهاالتيالبئريعني-فراتاعذبافسقاهالخليفة

ماؤهافذهبالبئرتلكغارتثمقال.زمزمعلىفضلهليعرفزمزمجنبإلىأدممنحوضفيفيوضع

.اليومإلىهوأينيدرىفلا

اللهعبدبنخالدأنوعندي،قائلهعنصحإنكفرايتضمنالكلاموهذا،غريبالإسنادوهذا

أنهمنالكلامهذانحويوسفبنالحجاجعنقيلوقد،اللهعدوفهوصحوإن،الكلامهذاعنهيصحلا

.قائلها)1(كفرتتضمنالأقوالهذهوكل،اللهأرسلهالذيالرسولمنأفضلالخليفةجعل

،أذربيجانناحيةمن()3(الأبوابأباببلغحتىالترك)2(الملكعبدبنمسلمةغزاالسنةهذهوفي

هنالك.كثيرةومدائنحصوناوفتح

السنةهذهوفي:)4(الذهبياللهعبدأبوالحافظشيخناقال.العزيزعبدبنعمرفيهابالناسوحج

الأندلس.وجزيرةصقليةجزيرةبينالبحرفيوهما01ومنورقةميورقةفتحت

.()5(كثيرةبلادافافتتحالفرنجملكالنقريسإلىولدهنصيربنموسىسيروفيها

:الأعيانمنتوفيوفيها

قبلها.التيفيتوفيأنهوالصحيح،صحبةولأبيهله،المازنيبسرأبو؟بنبسر)6(بناللهعبد

ومسح،!النبيحياةأدركإنهقيلوقد،الشاعرالعذريالتابعينأحدصعير)7(بنثعلبةبناللهعبد

النسب.منهيتعلمالزهريوكان،)8(رأسهعلى

قبلها.التيفيالمذكورونهمالسنةهذهفيوالعمال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

والله،وقعهذاأنأعتقدما:(3هص96/سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالروايةهذهعلىتعليقأالذهبيقال

أعلم.

خطأ.؟مسلمبنقتيبة:طفي

.الباببلغحتى:(144)6/الطبريوفي؟طمنزيادة

.(34ص98/سنهحوادث)الإسلامتاريخ

للذهبي.الإسلامتاريختوافقطمنزيادةمعكوفينبينما

السابقة.السنةوفياتمعترجمتهوردت

والتاريخوالمعرفة37(-35)5/البخاريوتاريخ)23(وطبقاته3(0)2خليفةتاريخفي-ثعلبةبناللهعبد-ترجمة

الغابةوأسد(091-)27/178دمشقوتاريخ271()2/والاستيعاب912()1/الأشرافوأنساب)1/253(

وتهذيب.المهملتينالعينوفتح،الصاد--بضمصعير:وقال541()4/الأثيرلابنوالكامل.)3/128(

(553)3/النبلاءأعلاموسير(401-153ص5/01-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ353()14/الكمال

.352(/1)الذهبوشذرات(651)5/التهذيبوتهذيب(285)2/لإصابةوا(99/)17بالوفياتوالوافي

وجهه.على:وفيه(182)27/دمشقوتاريخ36()5/البخاريتاريخ
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اليجرةموتسميرسنةخلت5ث!

241

الروممنخلقأوقتلاحصوناففتحا؟الرومبلادالوليدبنوالعباسالملكعبدبنمسلمةغزافيها

.كثيراخلقاوأسراوغنما

إلىالرومملكفأهداهملكهمإلىبهوذهبوا،البحرصاحبكيسانبنخالدالرومأسرتوفيها

الملك.عبدبنالوليد

شريك.بنقرةعليهاوولىمصرإمرةعنالملكعبدبناللهعبدأخاهالوليدعزلوفيها

منجيشعلىهذاالقاسمبنمحمدوكان،صصة)1(بنداهرالهندملكالقاسمبنمحمدقتلوفيها

.الحجا!جهة

يطولفصولبينهموجرت،بهاالتركمنالعدوجميعوهزمبخارىمدينةمسلمبنقتيبةفتحوفيها

.2(جريزابنتقصاهاوقد،ذكرها

فأجابهعامكلفييبذلهمالعلىيصالحهأنقتيبةمنبخارىفتحبعدالصغدملكطرخونطلبوفيها

عليه.رهنامنهوأخذذلكإلىقتيبة

فأتاه،كلهابالملوكعليهواستجاش،قتيبةوبينبينهكانالذيالصلحالتركملكنيزكنقضوفيها

إلىواتعدوا،قتيبةعلىواحدةيدأوصارواكلهمفنقضواالصلحعلىقتيبةعاهدواقدكانواكثيرةملوك

منهمفقتل،الآتيةالسنةمنالربيعفصلفيكلهمفيقاتلوايجتمعواأنعلى،وتعاقدواوتعاهدوااالربيع

فيفراسخأربعمسافةفيسماطينمنهموصلب،بمثلهايسمعلماجداعظيمةمقتلةالحينذلكفيقتيبة

.)3(كلهمجموعهمكسرمماوذلك،واحدنظام

فلحقوا،الحجاجسجنمنالملكوعبدالمفضلوأخواهالمهلببنيزيدهربالسنةهذهوفي

وعاقبهمذلكقبلعليهماحتاطقدكانالحجاجأنوذلك،الحجاجمنفأمنهمالملكعبدبنبسليمان

يسمعلاكان،المهلببنيزيدالعقوبةعلىأصبرهموكان،ألفالافستةمنهموأخذ،عظيمةعقوبة

فيإن:للحجاجقائلقال،الحجاجبغيضذلكفيفكان،لذلكنكايةفعلوامابهفعلواولوصوتله

داهر.بنصضه:وفيه(26.ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ03()6خليفةتاريخ(1)

حوادث)الإسلاموتاريخ.(542-545)4/الأثيرابنفيأيضاالأخبارهذهوجملة(44-4247)6/الطبريتاريخ)2(

.باختصار(36-37ص810/01-سنة

.(4554/)الأثيروابن(474)6/الطبريتاريخفيالخبر)3(
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ينالأن:الحجاجفأمر،يصرخأننفسهيملكلاشيءأصابهامتىوإنه،فيهنصلهابقينشابةأثرساقه

صوته-الحجاجتحتوكانت-المهلببنتهندأختهسمعتفلمافصاح،بعذابمنهالموضعذلك

جيشالينفذالمحالبعضإلىالحجاجخرجثم،السجنفيأودعهمثمالحجاجفطلقهاعليهوناحتبكت

بنيزيدأمراللياليبعضفيكانفلما،الحرسبهمووكلحولهمفخندق،معهواستصحبهمالأكرادإلى

فرآهوخرجبيضاءلحيةلحيتهوجعلالطباخينبعضهيئةفيتنكرثم،للحرسفصنعكثيربطعامالمهلب

رأىفلما،يتحققهاتبعهثم،هذامنالمهلببنيزيدبمشيةأشبهمشيةرأيتما:فقالالحرسبعض

هربهمالحجاجبلغفلما(الشامنحووسارواأالسفنفركبواأخواهلحقهثم،عنهانصرفلحيتهبياض

ويأمرهمقدومهميحذرهمسلمبنقتيبةإلىفكتب،خراسانإلىسارواأنهموهمهوذهبلذلكانزعج

أميرإلىوكتببتحصيلهموالكورالثغورأمراءإلىويكتب،مكانكلفييرصدهموأن،لهمبالاستعداد

كمايصنعأنيزيدمنالحجاجوخاف،خراسانإلىإلاهربوايراهملاوأنه،بهربهميخبرهالمؤمنين

قولعندهوتحقق،لهالناسوجمععليهالخروجمنالأشعثمامحمد-بنبنالرحمن-عبدصنع

بنمروانأخوهلهأعدهاقدكانخيولوجاءتهالبطائحعلىسلكفإنهالمهلببنيزيدوأما.الراهب

علىبهمفأخذ،يزيدبنالجبارعبدلهيقالكلببنيمندليلبهوسلكفركبها،اليوملهذاالمهلب

يعلمهالوليدإلىفكتب،الشامنحوسلكقديزيدأنيومينبعدالحجاجإلىالخبروجاء،السماوة

بنسليمانعلىكريماوكان-الأزديالرحمنعبدبنوهيبعلى)1(الأردننزلحتىيزيدوسار،بذلك

منبكمستعيذينجاءواقد،منزليفيوأخويهالمهلببنيزيدإن:لهفقالإليهفسار-الملكعبد

علىأدخلهمحتىبهمفذهبفجاءهم،حيادمتماامنونفهمبهمفائتنيفاذهب:قال،الحجاج

بقيوإنما،أمنتهمقدالمهلبالإن:الوليدأخيهإلىوكتبسليمانفأمنهم،الملكعبدبنسليمان

إلي.بهتبعثحتىأؤمنهلاواللهلا:الوليدإليهفكتب.عنديوهي،ألفآلافثلاثةعندهمللحجاج

فيتخفرنيأوتفضحنيأنالمؤمنينأميريااللهفأنشدك،معهأجيءحتىأبعثهلاواللهلا:إليهفكتب

أحبفماإليهبيابعث:يزيدفقال.وثاقفيإليبهوابعثمعهتجيءلاواللهلا:إليهفكتب.جواري

فبعثهعليهاتقدرعبارةبألطفإليهواكتبابنكمعيوابعثإليهفابعثني،وحرباعداوةوبينهبينكأوقعأن

عليهوادخلا،السلسلةفييزيدمعفادخلالدهليزفيدخلتإذا:لابنهوقال،أيوبابنهمعهوبعث

أبيهكتابأيوبودفع.سليمانمنبلغنالقدوالله:قال،سلسلةفيأخيهابنالوليدرأىفلما.كذلك

رجاءمناتقطعولا،منعهامنأحقوأنتأبيذمةتخفرلافداؤكنفسيالمؤمنينأميريا:وقالعمهإلى

الوليدقرأثم.بكلعزناإليناالانقطاعفيالعزرجامنتذلولا،منكلمكانناجوارنافيالسلامةرجامن

قدعدوبياستجارلولأظنكنتإنفواللهالمؤمنينأميريابعدأما:فيهفإذاالملكعبدبنسليمانكتاب

البلاءحسن،مطيعاسامعاإلاأجرلمبل،تخفرهولاجواريتذللاأنكوأجرتهفأنزلتهوجاهدكنابذك

فلسطين.قدمحتىيزيدوسار(546)4/الأثيروابن(545)6/الطبريفي(1)
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ذمتيوإخفارقطيعتيتعدإنماكنتفإنإليكبهبعثتوقد،بيتهوأهلوأبوههوالإسلامفيوالأثر

حرمتي،وانتهاكقطيعتياحتراد)1(منباللهأعيذكوأنا،فعلتأنتإنقدرتفقدمساءتيفيوالابلاغ

،وبقاؤكبقائيماتدريماالمؤمنينأميريافوالله،ووصلتي(سألتكماإلىوإجابتيأبريوترك

عليناالوفاةأجليأتيلاأنسرورهاللهأدامالمؤمنينأميراستطاعفإن،وبينكبينيالموتيفرقمتىولا

منبشيءأصبحتماالمؤمنينأميرياووالله،فليفعلنازعمساءتيوعن،مؤدولحقيواصلليوهوإلا

رضائيمنإليأحبوسروركرضاكوإن،وسروركبرضاكمنيبأسراللهتقوىبعدالدنياأمر

منيوماالمؤمنينأميرياكنتوإن،وبينكبينيمالصلتيوجلعزاللهرضوانبهألتمسومما،وسروري

علي.فهوبهطلبتهماوكل،يزيدعنليفتجاوزحقيوإعظاموكرامتيصلتيتريدالدهر

المهلببنيزيدوتكلم،منهفأدناهأخيهابندعاثم،سليمانعلىشققنالقد:قالكتابهالوليدقرأفلما

ينسفمنالبلاء،أحسنعندنابلاءكمإنالمؤمنينأميريا:قالثمرسولهعلىوصلىعليهوأثنىاللهفحمد

أعينفيوالطعنطاعتكمفيالبيتأهلبلائنامنكانوقد،بكافريهفلسنايكفرهومن،ناسيهفلسناذلك

اجلس؟:لهفقال.عظيمةعلينافيهالمنةإنما،والمغاربالمشارقفيالعظامالمواطنفيأعدائكم

الطيبة،الأطعمةألوانلهويصف،الهيئةيعلمهعندهوكان،سليمانإلىوردهعنهوكففأمنه،فجلس

الهدايابأنواعسليمانإلىالمهلببنيزيدوتقرببنصفها،لهأرسلإلابهديةإليهلايهدىعندهحظياوكان

،سليمانأخيمعبيتهوأهلالمهلببنيزيدإلىأصللمإنيالحجاجإلىالوليدوكتب،والتقادموالتحف

الأموال!،منبهيطالبهمكانماوتركالمهلبال!عنالحجاجفكف.فيهمإليالكتابعنوالهعنهمفاكفف

حتىالملكعبدبنسليمانعندالمهلببنيزيديزلولم،درهمألفألفالمهلببنعيينةلأبيتركحتى

.)2(الحجاجبعدالعراقبلاديزيدوولي،سيأتيكما،وتسعينخمسسنةفيالحجاجهلك

:الأعيانمنتوفيوفيها

سنةحدودفيمات،الحجاجعندحظياوكان،فنهفيمصنفاتله،الحاذق)4(الطبيبتياذوق)3(

بواسط.تسعين

توفي:وفيهاأ

.)5(مخرمةبنالمسوربنالرحمنعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(حرد)القاموس.القصدوهوالحردمن:الاحتراد

المعنى.لتوافقإليهاالإشارةعدماثرناأفياللفظيةالخلافاتبعضثمة

.محرف،"يتاذوق":طفي

الإسلامتاريخ(121)1/أصيبعةأبيلابنالأطباءطبقات(1)50للقفطيالحكماءأخبارفي-يتاذوق-ترجمة

.(445-ه5/194)بالوفياتوالوافي(47ص50/1-81سنةحوادث)

والمعرفة-)243(وطبقاته)353(خليفةوتاريخ(141)6/سعدابنطبقاتفي-المسوربنالرحمنعبد-ترجمة
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.()1الرياحيالعاليةوأبو

المحبق)2(بنسلمةبنوسنان

.عمرهوطال
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الهند،غزووتولى،الفتحيومأسلم،المذكورينالشجعانأحد،

السنة:هذهفيوتوفي

قيل،المنابرعلىعليايلعنوكان،اليمنعلىأميرأوكان،الحجاجأخو)3(الثقفييوسفبنمحمد

وقيل.)4(اللهلعنهمنعلىاللهولعنة،عليايلعنمناللهلعنبل:فقالعليايلعنأنالمدريحجرأمرإنه

.،)5(أعلمفالله،لعنهفيورىإنه

،الحجارةدارتليبدمشقدارهوكانت،الدمشقيالأمويهاشمأبو،)6(معاويةبنيزيدبنخالد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

18سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(204/)17الكمالوتهذيب548()4/التاريخفيوالكامل936(/1)والتاريخ

.(926)6/التهذيبوتهذيب(132-13أص/001-

137(1/)والتاريخوالمعرفة2()20خليفةوطبقات(121)7/سعدابنطبقاتفي-الرياحيالعاليةأبي-ترجمة

22(67/و)18/915دمشقوتاريخ)2/217(الأولياءوحلية516()1/الأشرافوأنساب،أخرىومواضع

الإسلاموتاريخ21(4)9/الكمالوتهذيب(186)2/الغابةوأسد326()5/وتهذيبه،مهرانبنرفغ:وسماه

والإصابة)14/138(بالوفياتوالوافي)4/702(النبلاءأعلاموسير(24أص0/01-81سنةحوادث)

.(1/201)الذهبوشذرات283()3/التهذيبوتهذيب(1/528)

والمعرفة)291(وطبقاته)902-212(خليفةوتاريخ124()7/سعدابنطبقاتفي-سلمةبنسنان-ترجمة

الإسلاموتاريخ)12/914(الكمالوتهذيب)2/357(الغابةوأسد82()2/والاستيعاب)1/333(والتاريخ

والإصابة241()4/التهذيبوتهذيب461()15/بالوفياتوالوافي(75-74ص0/01-81سنةحوادث)

.(1/178)الذهبوشذرات(2131/)

الأثيرلابنوالكامل68(-)1والتاريخوالمعرفة31(وا)392خليفةتاريخفي-الثقفييوسفبنمحمد-ترجمة

مات:عفيربنسعيدقال:الذهبيوقال(.47ص00/1-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ57()5/

.2(42)5/بالوفياتوالوافي.وتسعينإحدىسنةرجبفيباليمن

رجل.إلالهافطنفما،اللهلعنه.فالعنوهعلياألعنأنأمرنيالأميرإن:قال:الإسلامتاريخفيالذهبيعبارة

العجلي.وثقه؟المدريحجر:قلت

.المنذريإلىطفيالمدريتحرفتوقد

.طمنزيادةمعكوفينبينما

والتاريخوالمعرفة32(وه)285الطوالوالأخبار)925(خليفةتاريخفي-معاويةبنيزيدبن-خالدترجمة

وتهذيبه103()16/دمشقوتاريخ8(وه)3/74الأشرافوأنساب،أخرىومواضع572(و571()1/

الإسلاموتاريخ102()8/الكمالوتهذيب224()2/الأعيانووفيات)2/79(الغابةوأسدا-123()5/91

والإصابة()3/128التهذيبوتهذيب382()4/النبلاءأعلاموسير(58-هصه00/1-81سنةحوادث)

.935(/1)الذهبوشذرات(1/964)
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عنروى،الطبيعةعلوممنشيئايعرفوكان،الكيمياء)1(علممنشيءإليهوينسب،شاعراعالماوكان

.وغيرهالزهريوعنه،الكلبيودحيةأبيه

والأحد.والسبتالجمعةكلهاالأعياديصومخالدكان:الزهريقال

أخيهبعدللخلافةذكروقد،القومخيارمنمعاويةوأخوههوكان:الدمشقيزرعةأبووقال

كلامه:ومن،أمهزوجمروانوكان،الأمرلهيتمفلممروانبعدمنالعهدوليوكان،يزيدبنمعاوية

العمل.شيءوأرجى،لأملاشيءوأبعد،لأجلاشيءأقرب

:فقالالشعراءبعضامتدحهوقد

لعبيدإنناجميعا)2(فقالاأنتماحرانوالجودالنداسألت

يزيد)3(بنخالدوقالاعليفتطاولامولاكماومنفقلت

ألف.بمئةلهفأمر:قال

.الأولوالصحيح،هناكذكروقدوثمانينأربعسنةفيوقيل،العامهذافيوفاتهوكانت

وفد،مشهوروهو،سعيدأبوويقال،كثير)3(أبوالشاعر،الأسدي،سليمبنالزبير)4(بناللهعبد

نإ:الزبيرابنفقال،إليكحملتنيناقةاللهلعن:فقالشيئايعطهفلمفامتدحهالزبيربناللهعبدعلى

.الحجاجزمنفيماتإنهيقال،وصاحبها

وتسميرإحرفىسنةخلت5ث!

التركبلادمسلمةغزاوفيها،الوليدبنالعزيزعبدأخيهوابنالملكعبدبنمسلمةالصائفةغزافيها

بنمحمدعمهعزلقدالوليدوكاناأيضاكثيرةوحصونامدائنففتح،أذربيجانناحيةمنالباببلغحتى

.ا)6(الملكعبدبنمسلمةأخاهوولاهماوأذربيجانالجزيرةعنمروان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ.يصحلموهذا..الكيمياءيعرفكانأنه:خلكانابنونقل:الذهبيقال

.(57ص0/01

.المصادريوافقأثبتوما،وقالافردا:طفي

دمشقتاريخوتهذيب(57ص)الإسلاموتاريخ225()2/الأعيانووفيات31(0)16/دمشقتاريخفيالأبيات

/5()21.

وتاريخ258()28/دمشقوتاريخ33()13/والأغاني(3925ت)خليفةطبقاتفي-الزبيربناللهعبد-ترجمة

وتهذيب(018)7/بالوفياتوالوافي383()3/النبلاءأعلاموسير(801ص00/1-81سنةحوادث)الإسلام

.(426)7/عساكرابنتاريخ

كبير.أبو:الإسلامتاريخفي

.(522ص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(454)6/الطبريتوافقوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما
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دخلحتىفيهاوولجالبلادتلكفيودخلأكثيرةمدناففتحالمغرببلادنصيربنموسىغزاوفيها

البلادتلكأهلنعمةآثارمنهناكووجد،ساكنبهاليسوبيوتقصورآثارفيهاقاصيةغابرةأراضي

.()1(بهامخبرفلاجميعافبادوا،سائغةدارةونعمةأموالأصحابكانواأهلهاأنسماتهاعلىيلوحما

وذلكأالمصالحةمنعليهعاهدوهكانوامانقضواقدكانواالذينالتركبلادمسلمبنقتيبةمهدوفيها

الربيعأولفيالماضيالعامفياتعدوقدكانواملوكهمأنوذلك،الوليدلهايشيبوحربشديدقتالبعد

اجتماعافاجتمعوا،بلادهممنالعربيخرجواحتىالقتالعنيولوالاوأن،قتيبةويقاتلوايجتمعواأن

الأمورورد،جيوشهموكسر،كثيرةأممامنهموقتل(قتيبةفكسرهم،موقففيمثلهيجتمعوالمهائلا

سماطينالأسارىمنأخذهمنجملةمنالأماكنبعضفيمنهمصلبأنهذكرحتى،عليهكانتماإلى

شيءوهذا،الرجلبجنبمنهمالرجلصلب،وشمالهيمينهعن،وهاهناهاهنامنفراسخأربعةطولهما

إقليم،إلى،إقليممنالأعظمالتركملكخاننيزكيتتبعيزاللاثم،ذريعاقتلاالكفارفيوقتل،كثير

)2(هنالكقلعةفيحصرهحتىودأبهدأبهذلكيزلولم،رستاؤاإلىرستاؤاومن،كورةإلىكورةومن

إليهفبعث،الهلاكعلىمعهومنهووأشرف،الأطعمةمنخاننيزكعندمانفدحتى،متتابعينشهرين

بعدالكتابفجاءأمرهفيالحجاجإلىكتبثمعندهفسجنه(مخذولامذموماأمستأمنابهجاءمنقتيبة

يقولوقائل.اقتله:يقولفقائل،عليهفاختلفوافيهفاستشارهمالأمراءقتيبةفجمع،بقتلهيوماأربعين

فقال،منهاللهأمكنكوقد،لتقتلنهبهظفرتلئنعهدااللهأعطيتإنك:الأمراءبعضلهفقال،تقتلهلا

هوفقتل،اقتلوهاقتلوهاقتلوه:قالثم،لقتلتهكلماتثلاثيسعماإلاعمريمنيبقلمإنوالله:قتيبة

.)3(واحدةغداةفيأصحابهمنوسبعمئة

اقتربفلما،الملكعبدبنالوليدالمؤمنينأميرالسنةهذهفيبالناسوحج:)4(وغيرهالواقديقال

المدينةودخل،إليهموأحسنبهمفرحبفتلقوهالمدينةأشرافالعزيزعبدبنعمرأمرالمدينةإلىقدومه

يخرجه،أنأحديتجاسرلمالمسيببنسعيدسوىأحدبهيبقفلم،النبويالمسجدلهفأخليالنبوية

المؤمنينأميرفإن،الشيخأيهاالمسجدعنتنح:لهفقالوا،دراهمخمسةتساويلاثيابعليهوإنما

أيضايديهعلىففتح،الأندلسنصيربنموسىغزاوفيها:454()6/الطبريوفي،طمنزيادةمعكوفينبينما()1

.وحصونمدائن

منأنهاوظني،بلخبنواحيبلدة،-ثانيهوسكونأوله-بفتحبغلان:ياقوتقال،بغلان:الذهبيسماها)2(

البلدانمعجم.الأشجاروالتفافالأنهارلكثرةقيلماعلىاللهبلادأنزهمنوهما،والسفلىالعلياوهيطخارستان

/1(468).

لملاحقةسردمفادهازيادةطوفي(552-954)4/الأثيروابن(-454458)6/الطبريفيوقتلهنيزكخبرتفصيل)3(

فأعرضنا؟كبيرخللفيهالمصادرمنواختصارهاب،أتوافقلاوهي،منهفائدةلاماالتكرارمنوفيهالنيزكقتيبة

عنها.صفحا

.(465)6/الطبريتاريخ()4
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قال،هاهناويدعوهاهنايصليفيهيدورفجعلالمسجدالوليدفدخل،منهأخرجلاوالله:فقال،قادم

من؟:فقالالتفاتةمنهفحانت،يراهأنخشيةسعيدموضععنبهأعدلوجعلت:العزيزعبدبنعمر

عليك.وسلمإليكلقامقادمبأنكعلمولو،المؤمنينأميريانعم:فقلت؟المسيببنسعيدأهوهذا

المسيب،بنسعيدعنويسألنيعمارتهفيويتفرجالمسجدفييدوروجعل،حالهعلصتقد:فقال

ضعيفإنهالمؤمنينأميريا:فقلت.عليهيثنيفشرع،ذلكفيموافقتهوقصدت،وإنهإنه:فقلت

لهيقمفلمعليهفسلمعليهفوقففجاء،إليهبالسعيأحقنحن:فقال-لهلأعتذرذلكقلتوإنما-البصر

بخيو:الوليدفقال؟المؤمنينأميركيف،دلهوالحمدبخيو:فقال؟الشيخكيف:الوليدقالثم،سعيد

أميرياأجل:فقال.الناسبقيةهذا:العزيزعبدبنلعمريقولوهوانصرفثم،وحدهدلهوالحمد

فيقائماوانتمشماالأولىالخطبةفيفجلس!اللهرسولمنبرعلىالوليدخطبثم:قالوا.المؤمنين

وفضةكثيراذهباالمدينةأهلمنالناسعلىفصرفانصرفثم،عثمانخطبهكذا:وقال،الثانية

غليظ.ديباجمنوهي،معهالتيالكعبةكسوةمنبكسوةالنبويالمسجدكساثم،كثيرة

السنة:هذهفيوتوفي

رواه،سنينسبعوعمره!ي!اللهرسولمعأبوهبهحجوقد،ثمامةبنسعيدبنيزيد)1(بنالسائب

وقال.وتسعينإحدىسنةوتوفي،الهجرةمنثلاثسنةولدإنه:الواقديقالفلهذا.)2(البخاري

أعلم.فاللة،وثمانينثمانوقيلستسنة:غيره

عشرةخمسالعمرمنوله!ي!اللهرسولتوفي،جليلمدنيصحابي،)3(الساعديسعدبنسهل

يسمعكيلاليذلهم،يدهفياللهعبدبنوجابرمالكبنوأنسهوعنقهفيالحجاجختمهممنوكان،سنة

منالمدينةفيماتمنآخروهو،سنةمئةعنوتسعينإحدىسنةتوفي:الواقديقال،رأيهممنالناس

(7)3/الأشرافوأنساب358(و1357/)والتاريخوالمعرفة285()خليفةتاريخفي-يزيدبنالسائب-ترجمة(1)

الأثيرلابنوالكامل)6/63(وتهذيبه)25/156(دمشقوتاريخ)2/576(والاستيعاب،أخرىومواضع

363ص55/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(1391/)0الكمالوتهذيب257()2/الغابةوأسد(456)4/

التهذيبوتهذيب)2/12(والإصابة154()15/بالوفياتوالوافي)3/437(النبلاءأعلاموسير(366-

.36(1/0)الذهبوشذرات(054)3/

الصيد.جزاءفي()1858رقمصحيحهفيالبخاريرواه)2(

وتاريخ()89وطبقاته)303(خليفةوتاريخ(51ا-ا05)5/سعدابنطبقاتفي-الساعديسعدبنسهل-ترجمة)3(

الأثيرلابنوالكامل(472)2/الغابةوأسد(59)2/والاستيعاب)338(والتاريخوالمعرفة(89-479/)البخاري

أعلاموسير(384-383ص05/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ()12/188الكمالوتهذيب472()2/

88()2/والإصابة253(-252)4/التهذيبوتهذيب(12-11/)16بالوفياتوالوافي(424-422)3/النبلاء

.361(/1)الذهبوشذرات
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ثمانسنةتوفي:وغيرهالبخاريقالوقد،خلافهذافيوليس:سعدبنمحمدقال.الصحابة

.(1)أعلمفالله،وثمانين

وتسميوثنتيرسنةخلت5ث!

منهموهربتكثيراشيئاوغنماكثيرةحصوناففتحاالرومبلادالوليدبنعمرأخيهوابنمسلمةغزافيها

.)2(بلادهمأقصىإلىالروم

ملكهاإليهفخرج،ألفاعشراثنيفيالأندلسبلادنصيربنموسىمولىزيادبنطارقغزاوفيها

منفكانأمعسكرهفيماوغنمفهزمهطارقفقاتله،ملكهسريرومعهتاجهوعليهجحافلةفيأدرينوق)3(

وهيطنجةأميرزيادبنطارقكان:)4(الذهبيقالأبكمالهاالأندلسبلادوتملك،السريرذلكجملة

يستنجد(الخضراء)الجزيرةصاحبإليهفكتب،نصيربنموسىلمولاهنائباوكان،المغرببلادأقصى

فيمااقتتلواقدالفرنجلكونالفرصةوانتهزسبتةزقاقمنالأندلسجزيرةإلىطارقفدخل،عدوهعلىبه

نصيربنموسىإلىوكتب،أدرينوق)6(ملكهاوقتلقرطبةفافتتحالأندلسبلادفيطارقوأمعن،بينهم

وكتب،نفسهإلىوينسبهبالفتحيبشرهالوليدإلىوكتب،الفتحبهذاالانفرادعلىموسىفحسده،بالفتح

مسرعاإليهسارثم،بهيلحقحتىمكانهيتجاوزلاأنويأمره،أمرهبغيردخللكونهيتوعدهطارقإلى

ويأخذالأندلسبلادفييفتح)7(سنينفأقام،الفهريعبيدةأبيبنحبيبومعهالأندلسفدخلبجيوشه

من،يعدولايوصفولايحدلاشيئافغنم،والأطفالالنساءويأسرالرجالويقتل،)8(والأموالالمدن

والبخارينعيمأبوذكرماإلا،وتسعينإحدىسنةماتأنهعلىاتفقوا:(384ص)الإسلامتاريخفيالذهبيقال(1)

وثمانين.ثمانسنةماتأنه

.الرومأرضجوفإلىسوسنةأهلوجلا:(4556/)الأثيروابن(468)6/الطبريفي)2(

الأذريق.(3ص)والحدائقالعيونوفي،يتوقالأذر:561()4/الأثيرابنوفي()6/468الطبريسماهكذا)3(

لذريق.:73()2/والسياسةالإمامةوفي،الاكاسرةلقبهوكما،الأندلسملوكلقبإنه:وقال

.(2ههص/001-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ()4

شذونة،بأعمالمتصلةوأعمالها،سبتةالبربربلادالبرمنوقبالتها،بالأندلسمشهورةمدينة:الخضراءالجزيرة)5(

البحر،ماءبهيضربوسورها،أرضاوأطيبهاالمدنأشرفمنومدينتهاقرطبةوقبلي،شذونةشرقيوهي

البلدانمعجم.دونهاالماءمنحائللاالأندلسببرمتصلةلكنها،الجزائرتكونكماالبحربهايحيطولا

)2/136(.

النهر.فيغرقأنه:563()4/الأثيرلابنالكاملفي)6(

سنتين.:الإسلامتاريخفي)7(

ورجع،العزيزعبدولده-نصيربنموسىأي-استخلفثم:الذهبيوزاد:الإسلامتاريخمنالنقلينتهيهناإلى)8(

الوليد.إلىالغنائمبتحفوسار،عظيمةبأموال
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شيئاذلكوغيروالبغالوالخيولوالأثاثوالفضةالذهبانيةومن،والفضةوالذهبواليواقيتالجواهر

.كثيراشيئاوالمدنالكبارالأقاليممنوفتح،كثيرا

خليجإلىوبلغاسوسنةحصنالرومبلادحصونمنالوليدبنعمرأخيهوابنمسلمةفتحمماوكان

القسطنطينية.

أخاهوجهز،فأحرقهافريابأهلعليهوامتنع،ونسفوكششومانمسلمبنقتيبةفتحوفيها

خانطرخونوأعطاهالرحمنعبدفصالحه،البلادتلكملكخانطرخونإلىالصغدإلىالرحمنعبد

ورحلالرحمنعبدطرخونصالحولما،مروإلىفرجعوا)1(ببخارىوهوأخيهعلىوقدم،كثيرةأموالا

حاجةفلا،كيبرشيخوأنت،الجزيةوأديت،بالذلبؤتقدإنك:لطرخونوقالواالصغداجتمعتعنه

وكان،العهدونقضواعصواإنهمثم-خانطرخونأخاخان)2(-غوركعليهموولواعزلوهثم،فيكلنا

.()3(سيأتيماأمرهممن

رسلهتلقتهرتبيلمملكةأولإلىانتهىفلما،الأعظمالتركملكرتبيليريدسجستانقتيبةغزاوفيها

،)4(إليهذلكيحمل،الملوكبناتمنونساءورقيقخيول،عظيمةأموالعلىالصلحمنهيريدون

فصالحه.

المدينة.نائبالعزيزعبدبنعمرالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاوتوفي

صحبته.فيمختلف،المدنيسعيدأبو،)5(البصريالحدثانبنأوسبنمالك

بكر.أباورأىالجاهليةفيالخيلركب:)6(بعضهمقال

الأثير.ابنمنوالتصحيحفرجع:الأصلفي(1)

.غوزك:الأثيروابنالطبريفي2()

554(-553)4/الأثيروابن464(-461)6/الطبريفيهناممابأوسعوالخبر:طمنزيادةمعكوفينبينما)3(

وتسعين.إحدىسنةأحداثضمن(253-522ص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

وليس(4568/)الأثيروابن(468)6/الطبريفيوالخبر،بمنساقطهناإلى...عظيمةأموالعلى:قولهمن(4)

بنربهعبدعليهمواستعمل،وانصرفذلكفقبلبالصلحرتبيلرسلتلقته:قالاإنما؟الزيادةهذهفيهما

الليثي.عميربناللهعبد

ذلك.علىزادوما.فصالحه:الخبرذكرهبعد(254ص)الإسلامتاريخفيالذهبيوقال

البخاريوتاريخ()236وطبقاته()133خليفةوتاريخ(56،57)5/سعدابنطبقاتفي-أوسبنمالك-ترجمة()5

الكمالوتهذيب372()4/الغابةوأسد383(-382)3/والاستيعاب)1/793(والتاريخوالمعرفة503()7/

172(-171)4/النبلاءأعلاموسير(465-464ص0/01-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ121()27/

.362(1/)الذهبوشذرات933()3/والإصابة(11-01/01)التهذيبوتهذيب

.الواقديعنالقولهذاالذهبيذكر)6(
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والبخاريمعينابنذلكوأنكر،شيئامنهيحفظولم!ي!اللهرسولرأى:سعدبنمحمدوقال

أعلم.والله،صحبةلهتصحلا:وقالوا،حاتموأبو

أعلم.فالله،قبلهاالتيفيوقيل،السنةهذهفيمات

بارعاكان،مخزومبنيمولىالمدنيالمنعمعبدأبو،اللهعبدبنعيسىاسمه،)1(المغنيطويس

وفطم،!ي!اللهرسولماتيومولدلأنه،مشؤوماوكان،العينأحولمضطرباطويلاوكان،صناعتهفي

علي،بنالحسينقتليوملهوولد،عثمانقتليوموتزوج،عمرقتليومواحتلم،الصديقتوفييوم

.وغيرهخلكانابنحكاه.عليقتليوملهولدوقيل

المدينة.منمرحلتينعلىوهي،بالسويداء)2(سنةوثمانينثنتينعنالسنةهذهفيوفاتهوكانت

الشعر.فيأقرانهفاق،مطبقاشاعراكان،)3(الأخطل

وتسحيرث!اثسنةخلت5ث!

وماسةوغزالةالحديدحصنمنها،الرومبلادمنكثيرةحصوناالملكعبدبنمسلمةافتتحوفيها

ذلك.وغير

سمسطية.ففتحالوليدبنالعباسغزاوفيها

.)4(حنجرةبلغحتىالرومالوليدبنمروانغزاوفيها

أموالاإليهيدفعوأن،مدائنبلادهمنيعطيهوأنالصلحإلىيدعوهقتيبةإلىشاهخوارزمكتبوفيها

وعسفهم،الناسعلىوبغىالأرضفيأفسدقدفإنه،إليهويسلمه)5(أخاهيقاتلأنعلىكثيراورقيقا

وأصبياناأونساءأومالاكانسواء،منهفأخذهإليهبعثإلاأحدعندحسنبشيءيسمعلاهذاأخوهوكان

سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(55-6057)3/الأعيانووفيات(44-27)3/الأغانيفي-المغنيطويس-ترجمة(1)

(1225/)الزاهرةوالنجوم5(10)16/بالوفياتوالوافي364()4/النبلاءأعلاموسير(93هص81-00/1

.362(/1)الذهبوشذرات

الشامطريقعلىالمدينةمنليلتينعلىموضع،سوداءتصغير:والسويداء،خطأ؟السويد:الأصلفي)2(

)3/286(.

ومواضع75()1/الأشرافوأنساب(401)48/دمشقوتاريخ451()1/الشعراءطبقاتفي-الأخطل-ترجمة)3(

سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(695)2/والتاريخوالمعرفة،أخرىومواضع32(11/)الأعيانووفيات،أخرى

وفاته.سنةالذهبييذكرولم(284ص81-55/1

.(964)6/الطبريتاريخ(4)

أخيه.منأصغروكان،خرزاد:الطبريسماه(5)
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قتيبةوبعث،عليهصالحهماشاهخوارزمإليهفسلمالجيوشفي-اللهنصره-قتيبةفأقبل،غيرهأودواب

كبارهم،منأسيرآلافأربعةومعهأخاهوأسرواكثيراخلقامنهمفقتلواجيشاشاهخوارزمأخيبلادإلى

عنوألفأيمينهعنوألفايديهبينألفاقتل،بحضرتهأعناقهمفضربتبالأسارىقتيبةوأمر،إليهأخاهفدفع

وغيرهم.التركمنالأعداءبذلكليرهب،ظهرهوراءمنوألفاشماله

سمرقندفةح

قدالصغد)2(أهلإن:الأمراء)1(بعضلهقال،بلادهإلىالرجوععلىوعزمكلههذامنفرغولما

كنتإنأخذتهاذلكفعلتمتىفإنك،يشعرونلاوهمإليهمتعدلأنرأيتفإن،هذاعامكأمنوك

أحدمنكيسمعهفلأنقال!لا:قال؟لأحدهذاقلتهل:الأميرلذلكقتيبةفقالالدهرمنيوماتريدها

سمرقند،إلىفسبقهألفاعشرينفييديهبينمسلمبنالرحمنعبدأخاهقتيبةبعثثم.عنقكأضرب

منالسطوةشديدكلبينهممنانتخبواإليهمبقدومهمالأتراكسمعتفلما،الجيشبقيةفيقتيبةولحقه

إلىالأخباروجاءت،المسلمينجيشفيكبسواالليلفيإليهميسيرواأنوأمروهم،والأمراءالملوكأبناء

عليهمخذوا:وقال،يطاقونلاالذينالأبطالمنفارسستمئةفيصالحاأخاهفجردبذلكقتيبة

-وهمبالليلبهماجتازوافلما،فرقثلاثوتفرقواالطريقأثناءفيلهمفوقفوافساروا،الطريق

واحتزوااليسيرالنفرإلاالأتراكأولئكمنيفلتفلم،وإياهمهمفاقتتلواعليهمثاروا-بهميشعرونلا

أولئك:بعضلهموقال،والأمتعة،)3(بالذهبالمحلاةالأسلحةمنمعهمكانماوغنموارؤوسهم

بألفأوفارسبمئةالمعدودينالأبطالمنبطلأوملكابنإلاهذامقامكمفيتقتلوالمأنكمتعلمون

التيالعظيمةالمدينةمنقتيبةواقترب،وسلاحذهبمنمنهمغنموهماجميعقتيبةفنفلهم،فارس

معهمنوناصحه،عنهميقلعلايقاتلهمذلكمعوهو-المجانيقعليهافنصب-سمرقندوهي-بالصغد

الصغد:ملكغورك)4(إليهفأرسل،شديداقتالاالصغدأهلفقاتلوا،وخوارزمبخارىأهلمنعليها

منالعربوميزقتيبةذلكعندفغضب.العربفيإليفاخرج،بيتيوأهلبإخوتيتقاتلنيإنما

وزحف،الجبناءأيديمنوانتزعه،السلاحجيدوأعطاهمالعربمنالشجعانوقدم،)5(العجم

منهمرجلوقام،الدخنبغرائرالتركفسدهاثلمةفيهافثلم،بالمجانيقورماهاالمدينةعلىبالأبطال

السلمي.مزاحمالمجشرى:(4571/)الأثيروابن(472)6/الطبريسماه(1)

.فرقولا؟الطبريفيوكذلكالسغد:بفي)2(

فرهة.ودوابالذهبومناطق،المتاعوكريم،السلاحجيدمنوسلبنا:الخبرراويعنالطبريفي)3(

.غوزك:(474)6/الطبريفي(4)

جلسثمفجمعهم،البأسأهلميز:قالإنما،العجممنالعربميزقتيبةأن-منهوالخبر-الطبريفيليس)5(

والمختصرين،الشجعانفأعطاهسلاحهموجيد،خيلهموأخذ،الأنتانالجبناءقتيبةفسمى..بنفسهيعرضهم

..بهمزحفثم،السلاحرثلهموترك
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ذلكبعدفمات.قفاهمنخرجتحتىعينهفقلعبسهمالمسلمينمنرجلفرماهقتيبةيشتمفجعلفوقها

المسلمونوصعدثلمةأيضافثلمبالمجانيقرماهمأصبحوالماثم،الافعشرةرماهالذيقتيبةفأعطى

،غدانصالحكونحنهذايومكعناارجع:لقتيبةالتركفقالت،بالنشابالبلدوأهلهموتراموافوقها

فييعطوهأنوعلى،عامكلفيإليهيحملونهاألفومئةألفألفيعلىالغدمنوصالحوهعنهمفرجع

منألفمئةروايةوفي،عيبولاشيخولاصغيرفيهمليس،الرقيقمنرأسألفثلاثينالسنةهذه

")1(
حتىالمقاتلةمنالمدينةيخلواأنوعلى،النيرانبيوتفيوماالأصنامحليةيأخذأنوعلى؟ر!يق

فلما،ذلكإلىفأجابوه.ويخرجويتغدى،عليهيخطبمنبرفيهلهويوضع،مسجداقتيبةفيهايبني

لهمالتيبالأصناموأتيوتغدىوخطبالمسجدفيوصلىالأبطالمنآلافأربعةومعهدخلهاقتيبةدخلها

فتصارخواأبتحريقهاأمرثم،العظيمكالقصرصارتحتى،بعضفوقبعضهاوألقيت،يديهبينفسلبت

عنفنهىغوركالملكوجاء،هلكأحرقهامن(قديمةأأصنامافيهاإن:المجوسوقال،وتباكوا

إليهاوقام،نارشعلةيدهفيأخذثم،بيديأحرقهاأنا:قتيبةفقالناصحلكإني:لقتيبةوقال،ذلك

ألفخمسونالذهبمنفيهاكانمابقايامنفوجد،فاحترقتالنارفيهاوألقى،وجلعزاللهيكبروهو

إلىفأهداهايزدجرد)2(ولدمنجاريةالسبيفيقتيبةأصابماجملةمنوكان.ذهبمنمثقال

الوليد.بنيزيدلهفولدتالوليدإلىفأهداها،الحجاج

الجندولكن،عليهصالحتممماأكثرمنكمأريدلاإني:لهمفقالسمرقندبأهلقتيبةاستدعىثم

اتقى!!وثمودأفاألأوكاعاأقلكوأنهر!وقتيبةفتلاخانغوركملكهاعنهافانتقل.جهتنامنعندكميقيمون

مسلم،بناللهعبدأخاهسمرقندعلىواستخلف،مروبلادإلىقتيبةعنهاارتحلثم(51-05:ادنجمأالآية

طينةتجفمامقدارإلابهاتدعهلاثم،اليدمختومإلاسمرقندبابيدخلمشركاتدعلا:لهوقال

البابأغلقتوإذابهافاقتلهسكينةأوحديدةومعهمنهمرأيتومن،فاقتلهبهاوهوجفتفإن،ختمه

-:جعفىمنلرجلهيويقال)3(-الأشقريكعبذلكفيفقال،فاقتلهأحدابهافوجدت

جديدامالاالأموالويزيدنهباقتيبةيحوييومكل

سوداكنمفارقمنهشابحتىالتاجألبسقدباهلي

قعودابالعراءالصغدتركحتىبالكتائبالصغددوخ

الوليدايبكيموجغوأفيأبيهلفقديبكيفوليد

أخدودا)4(بهاخيلهتركتأتاهاأوبلدةحلكلما

.رأسألفمئةعلىقتيبةصالحه:فيقولونالباهليونوأما:(475)6/الطبريفي(1)

أبيه.قبلمنهجينايكون،نعم:فقالواهجينا؟يكونهذهابنأترون-قتيبةأي-فقال:(476)6/الطبريفيزاد)2(

.المصادريوافقهناما،الأسدي:وحدهاأفي)3(

الأعثم-لابنالفتوحوفي،الأخيرالبيتدون575()4/الأثيرابنوفي048()6/الطبريتاريخفيالأبيات)4(
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إلىبعثهقدوكان،الأندلسعنطارقامولاهالمغرببلادنائبنصيربنموسىعزلالسنةهذهوفي

شيءوالجواهرالذهبمنوفيها،السلامعليهماداودبنسليمانمائدةفيهافوجدففتحهاطليطلةمدينة

بنسليمانأخوهوتولىماتحتىإليهوصلتفما،الملكعبدبنالوليدإلىبهافبعثوا،جداكثير

يرلم،العقول!يبهرمافيهاوكان1)1(موضعهفيبيانهسيأتيماعلىسليمانعلىبهافقدم،الملكعبد

منها.أحسنمنظر

نصير.بنموسىبنالعزيزعبدولدهمولاهمكاننصيربنموسىواستعمل

الأندلسجزيرةمنكثيرةمدنافافتتحوا،المغرببلادفيوبثهاالعساكرنصيربنموسىبعثوفيها

البيضاءوالمدينةباجةمدينةفافتتحالأندلسغربإلىبنفسهموسىسارثم،)2(وطليطلةقرطبةمنها

عنهافيبرحمدينةيأتيلاوكان،كثيرشيءوالرساتيقالقرىومن،والأقاليمالكبارالمدنمنوغيرهما

يفتتحونفجعلوا،وشمالاوشرقاغرباوالسراياالبعوثوجهز،حكمهعلىينزلواأويفتحهاحتى

نصيربنموسىورجع،والنساءالذراريويسبونالأموالويغنمون،إقليمأوإقليما،بلدابلداالمغرب

.()3(كثرةتعدولاتحصىلاوتحفوأموالبغنائم

زالفما،بهمفاستسقىنصيربنموسىبهمفخرج،شديداجدباوأجدبواإفريقيةأهلقحطوفيها

هذاليس:قال!؟المؤمنينلأميرتدعوألا:لهقيلالمنبرعنينزلأنأرادفلما،النهارانتصفحتىيدعو

.غزير؟4(مطرااللهفسقاهم،ذاكموضعالموضع

ذلك،فيلهالوليدبأمرسوطاخمسينالزبيربناللهعبدبنخبيبالعزيزعبدبنعمرضربوفيها

رحمهفماتذلكيومهالمسجدبابعلىوأقامه،باردشتاءيومفي،باردماءمنقربةرأسهفوقوصب

الله.

أمرمنبشيءبشرإذاوكان،يأمنلاالخوفشديدخبيبموتبعدالعزيزعبدبنعمروكانا

ثم،الطريقفيخبيبيكنلمإذاهذا:يقولروايةوفي؟بالطريقليوخبيبوكيف:يقولالاخرة

مطلعها:أبياتاوقال:قال24(4)7/

مؤيدايكونأنإلااللهأبىغيبةقتيبةأيهاألا

)2(

)3(

.غيرهيذكرولم

.(4566/)الأثيرابنذكرهمااللذينالقولينأحدوهذا

.(481)6/الطبريمنوالتصحيحخطأ؟وطنجة:طفي

خليفةتاريخعننقلأ(258ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

وتسعين.اثنتينسنةأحداثضمنالأثيرابنأوردهاالتيالأخبارمنوهي،35()5

بلادهم،وأخصبت،حالهموحسنغزيرامطرافأمطرواالغيثعليهماللهأرسلالمقالةهذهقالفلما:طفيمكانها

.(481)6/الطبريفيوالخبر
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بخير.فأنامنهنجوتإنخبيبوماخبيب:يقولعليهأثنىإذاوكان،الثكلىالمرأةصياحيصيح

فيوأخذ،حينئذمنوالخوفالحزنوركبهفاستقالفماتخبيباضربأنإلىالمدينةعلىزالوما

عبادةمن،كثيرخيربسببهالهحصل،ولكنوزلةمنههفوةتلكوكانت،والبكاءالعبادةفيالاجتهاد

.(ا)1ذلكوغيروعتقوبروصدقةوعدلوإحسانوخوفوحزنوبكاء

الهندبلادمنوغيرهاالديبلمدينة-يوسفبنالحجاجعمابنوهو-القاسمبنمحمدافتتحوفيها

ملكوهو-داهرالملكفلقواالجيوشفيفسار،سنةعشرةسبعوعمرهالهندغزوالحجاجولاهقدوكان

فلما،داهرالملكوهرباللهفهزمهمفاقتتلوا،منتخبةفيلاوعشرونسبعومعهعظيمجمعفي-الهند

وتبع،معهمنوغالبداهرالملكفقتلشديداقتالافاقتتلواجداكثيرخلقومعهالملكأقبلالليلكان

بغنائمورجعوبرهاالكبرجمدينةفافتتحالقاسمبنمحمدسارثم.فقتلوهالهنودمنانهزممنالمسلمون

أميةبنيفيقائمةالجهادسوقفكانت.ذلك)2(وغيروالذهبالجواهرمن،كثرةتحصىلاوأموالكثيرة

أذلواوقد،وبحرهاوبرها،ومغاربهاالأرضمشارقفيالإسلامكلمةعلتقد،ذلكإلاشغللهمليس

إلاالأقطارمنقطرإلىالمسلمونيتوجهلا،رعباالمسلمينمنالمشركينقلوبوامتلأت،وأهلهالكفر

كلفي،التابعينكبارمنوالعلماءوالأولياءالصالحونالغزوفيوجيوشهمعساكرهمفيوكان،أخذوه

ويغنم،ويسبييقتل،التركبلادفييفتحمسلمبنفقتيبة.دينهبهماللهينصرعظيمةشرذمةمنهمجيش

كثيرةوأموالاوتحفاهدايالهوأرسلمنهفخاف،يدعوهملكهإلىوأرسل،الصينتخومإلىوصلحتى

خوفاالخراجإليهتؤديكلهاالنواحيتلكملوكإنبحيث،جندهوكثرةقوتهمعيستعطفهوبعث،هدية

الحجاجماتفلما،ملكهامعيلتقيأنإلايبقولم،الصينبلادعنأقلعلماالحجاجعاشولو.منه

مروانبنالملكعبدبنومسلمة.المسلمينبعضقتله،ذلكبعدقتلقتيبةإنثم.مركماالجيشرجع

إلىوصلواحتىالشامبعساكرويجاهدونالرومبلادفييفتحونالاخروأخوهالوليدالمؤمنينأميروابن

القاسمبنومحمد.رعبامنهمالفرنجقلوبوامتلأت،فيهاللهيعبدجامعامسلمةبهاوبنى،القسطنطينية

نصيربنوموسى.وغيرهمالعراقجيشمنطائفةفيمدنهاويفتحالهندبلادفييجاهدالحجاجأخيابن

إنماالنواحيهذهوكل.وغيرهمالمصريةالديارجيوشفيوأقاليمهامدنهاويفتحالمغرببلادفييجاهد

فتحواوعثمانعمرزمنفيالصحابةكانقدذلكوقبل.الأوثانعبادةوتركواالإسلامفيأهلهادخل

وأوائلواليمنوالعراقومصرالشاممثل،الكبارالأقاليمهذهبعد،مبانيهافيودخلواالنواحيهذهغالب

)1(

)2(

بنخبيبترجمة(346ص1/هـ0-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبروأول،طمنزيادةمعكوفينبينما

الله.عبد

حوادث)الإسلامتاريخفيلمامطابقوالخبر،طمنزيادةهناإلى..القاسمبنمحمدافتتحوفيها:قولهمن

هجرية،وتسعينخمسسنةالقاسمبنمحمدفتوحفذكرالأثيروابنالطبريأما(-257258ص00/1-81سنة

إبقائها.اثرناولفائدتها؟وتسعينثلاثسنةبأحداثلهاعلاقةولاأيضاطمنزيادةالخيربعدوما
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قائماالجهادسوقفكان.الهندبلادوأوائل،المغرببلادوأوائلالنهروراءماإلىودخلوا،التركبلاد

المنصورأياممثلالعباسبنيخلافةأثناءوفيأميةبنيدولةانقضاءإلىالهجرةبعدمنالأولالقرنفي

أيامفيوولدهسبكتكينمحمودفتحوقد.والهندوالتركالرومبلادفي،وأولادهوالرشيد،وأولاده

وتملكوهاالمغرببلادإلىأميةبنيمنهربممنطائفةدخلولما،الهندبلادمنكثيرةبلاداملكهم

بلادامنهافأخذإليهاالعدورجعالمواضعهذهمنالجهادبطللماثم.بهاالفرنجفيالجهادسوقأقاموا

وضعف،والشاميةالمصريةالديارعلىالفاطمييندولةاستولتلماثم،فيهاالإسلاموضعف،كثيرة

البلادمنوغيرهالمقدسبيتأخذواحتىالشامبلادغالبفأخذواالفرنجوجاء،ناصروهوقلالإسلام

الحمدفلله،عنهوطردوهمأيديهممنفاستلبوها،الديننورمعأيوببنيسبحانهاللهفأقام،الشامية

.)1(تعالىاللهشاءإنمواضعهفيكلهذلكوسيأتي،والمنة

العزيزعبدبنعمرأن،ذلكسببوكان،المدينةإمرةعنالعزيزعبدبنعمرالوليدعزلوفيها

بذلكفسمع،وغشمهظلمهمنالحجاجمعوضيقضيمفيأنهمالعراقأهلعنيخبرهالوليدإلىكتب

،)2(الولايةفيوضعفوهنوهذا،ومكةالمدينةإمرةعنضعيفعمرإن:الوليدإلىفكتبالحجاج

اللهعبدبنخالدمكةوعلى،حيانبنعثمانالمدينةعلىفول.أمرهمايضبطمنالحرمينعلىفاجعل

ففعل.،القسري

لليلتينالمدينةحيانبنعثمانوقدم،السويداءفنزلشوالفيالمدينةمنالعزيزعبدبنعمرفخرج

السنة.هذهمنشوالمنبقيتا

الملك.عبدبنالوليدبنالعزيزعبدفيهابالناسوحج

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

بنعديبنغنمبنعامربنجندببنحرامبنزيدبنضمضمبنالنضربن)3(مالكبنأنس

)1(

)2(

)3(

.طمنالزيادةتنتهيهناإلى

منإن:482()6/الطبريوفي.ومكةالمدينةإلىلجأواقدالعراقفيالسنأهلمنجماعةإن:بفيالعبارة

وهن.ذلكدمان،ومكةالمدينةإلىولجؤواالعرا!تىعنجلواقدالشقادتىوأهلالعرا!تىأهلمراقمنقبلي

..برجلينعليأشرأن:الحجاجإلىالوليدفكتب

186(و)19وطبقاته(123و571و)99خليفةوتاريخ26(-)7/17سعدابنطبقاتفي-مالكبنأنس-ترجمة

دمشقوتاريخ(1)1/58والاستيعاب558(-605)1/والتاريخوالمعرفة168(-167)1/الرجالومعرفة

الأعيانووفيات(921-1/271)الغابةوأسد76(-564/)ومختصره(531-421)3/وتهذيبه386(-332)9/

وسير(928-288ص05/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ378(-)3/353الكمالوتهذيب025()1/

والنجوم937(-376)1/التهذيبوتهذيب416(-141)9/بالوفياتوالوافي4(60-593)3/النبلاءأعلام

.365(/1)الذهبوشذرات(1/422)الزاهرة
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وصاحبه.مج!ي!اللهرسولخادم،النجاريالأنصاري()1ثمامةأبوويقال.حمزةأبو،النجار

.الأنصاريسهلبنزيدطلح!أبيزوجة،حرامبنزيدبنخالدبنملحانبنتمليكة)2(سليمأموأمه

،وعثمان،وعمر،بكرأبيعنوروى،مهمةبعلوموأخبر،جمةأحاديث!اللهرسولعنروى

وغيرهم.،مسعودوابن

التابعين.منخلقعنهوحدث

.سنة)3(عشرينابنوأناوتوفي،سنينعشرابنوأناالمدينةلمجيالهاللهرسولقدم:أنسقال

:فقال؟بدراأشهدت:لأنسقيل:قالثمامةعن،أبيهعن،الأنصارياللهعبدبنمحمدوقال

.4(مج!ي!اللهرسوليخدمشهدها:الأنصاريقال؟لكأملابدرعنأغيبوأين

.المغازيأصحابمنأحدذلكيذكرلم:)5(المزيالحجاجأبوالحافظشيخناقال

أعلم.والله،المشاهدمنذلكبعدماشهدإنماأنهالظاهر:قلت

اللهرسوليا:فقالت!واللهرسولإلى-طلحةأبوأمهزوجعمهروايةوفي-بهأتتأمهأنثبتوقد

وولدهمالهأكثراللهم"؟فقاللهيدعوأنوسألته،فقبلهمنهفوهبته،يخدمكلبيبخادمأنسهذا

.")6(الجنةوأدخله

.أجتنيها)8(كنت7(ببقلتما!جالهاللهرسولكناني:قالأنهعنهوثبت

ذلك.فيوشكراهالبحرينعمالةعلىعمرثمبكرأبواستعملهوقد

فيعبسولا،سبنيولا،ضربنيفماسنينعشرمج!ي!اللهرسولخدمت:قالأنهعنهوثبت

مالهكثراللهم":فقاللهدعا--مج!ي!النبيإن:وقيل.هكذافعلتلالملشيءليقالولا،وجهي

."حياتهوطول،وولده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عامر.:بفي

وفي71()1/والإصابة)3/353(الكمالوتهذيب()7/17سعدوابن،بعنأثبتوما؟حرام:ط،أفي

.حرامأموخالتهسليمأموأمه:للذهبيالإسلامتاريخ

.()2125()920ومسلم(511)3/مسندهفيأحمدالإمامأخرجه

.361()9/دمشقتاريخفيالخبر

.354()3/الكمالتهذيب

بارك":بلفظ2(048)ومسلم6385(،و))6334(البخاريوأخرجه.()1255رقممسندهفيحميدبنعبدرواه

أيضا.المصنفوسيعيده،"الجنةوأدخله"بدل"أعطيتهفيماله

.والمصادرب،أعنأثبتوما،تحريف،بنخلة:طفي

وإسناده،المناقبفي)0383(رقمجامعهفيالترمذيأخرجهوالخبر.حمزةكناهأي:الأثيرلابنالنهايةفي

ضعيف.
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.()1والعبادةوالصيامالصلاةكثيرعنهاللهرضيأنسوكان

،الحجاججهةمنأذىنالهوقد،دورأربعبهالهوكان،البصرةفسكن!يمالنبيبعدانتقلوقد

فيالحجاجفختمه،فيه)2(وأفتىالأمرفيمداخلةلهأنهمنهالحجاجتوهم،الأشعثابنفتنةفيوذلك

ففزع،يعنفهالحجاجإلىفكتب،الملكعبدإلىقدمناكماأنسشكاهوقد،الحجاجعتيقهذا:عنقه

.أنسا)3(وصالحذلكمنالحجاج

يبنيوهو،وتسعينثنتينسنةفيقيل،ولايتهأيامفيالملكعبدبنالوليدعلىأنسوفدوقد

بدمشق.الجامعالمسجد

:فقالالجنازةمنالوضوءعنفسألتهإليهفقمتدمشقمسجدفييمشيأنسأرأيت:مكحولقال

.وضوءلا

علىمالكبنأنسقدم:قالالمهاجرأبيبن)4(اللهعبيدبنإسماعيلحدثني:الأوزاعيوقال

!واللهرسولسمعت:فقال؟الساعةبهيذكر!واللهرسولمنسمعتماذا:الوليدلهفقالالوليد

.")5(كهاتينوالساعةأنتم":يقول

.فذكرهوتسعينثنتينسنةفيالوليدعلىأنسقدم:قالإسماعيلعنعمر+(بنالرزاقعبدورواه

مماأعرفلا:قال؟يبكيكما:فقلتيبكيوهوبدمشقمالكبنأنسعلىدخلت:الزهريوقال

قدالصلاةوهذهروايةوفي.)7(صنعتممافيهاصنعتموقد،الصلاةهذهإلاوأصحابه!واللهرسولكان

علىيواظبونكانوا-الموسعوقتهاآخرإلىالصلاةتأخيرمنأميةبنيخلفاءيفعلهكانمايعني-ضيعت

سيأتي.كماخلافتهأيامالعزيزعبدبنعمرإلاالتأخير

:قال.أنسعن،ثابتعن،سليمانبنجعفرعن،الرزاقعبدعن،حميد)8(بنعبدوقال

؟فقال.لهاللهفادعأنيسخويدمكاللهرسوليا:فقالتغلاموأناع!ي!اللهرسولإلىأميبيجاءت

الثالثة.أرجووأنااثنتينرأيتفقد:قال."الجنةوأدخلهوولدهمالهأكثراللهم"

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

قليل.بعدبكمالهالخبروسيردأمنزيادةهناإلى...قالأنهعنهوثبت:قولهمن

فيه.أفتىوأنهالأمرفيمداخلةلهأنه:طفي

151)3/وتهذيبه375(-372)9/دمشقتاريخفيوبطوله،مختصرا(574)3/المستدركفيالحاكمذكرهالخبر

-521).

أحمد.مسندمنوالتصحيح،اللهعبدبنإسماعيل:الأصلفي

صحيح.حديثوهو.(223)3/مسندهفيأحمدالإمامأخرجهالحديث

.(2806/الاعتدال)ميزانضعيف،الثقفيعمربنالرزاقعبدهو

.335()9/دمشقتاريخ

حسن.وإسناده()1255رقممسندهفيحميدبنعبدرواه
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ولديوإن،مرتينالسنةفيليثمروكرمينخليحتىلكثيرماليإنفوالله:أنسقال:روايةوفي

المئة.نحوعلىليتعادونولديوولد

.جدامنتشرةوألفاظكثيرةطرقالحديثولهذا.وستةمئةلصلبيولديوإنروايةوفي

.)1(ومئةعشرونالحجاجمقدمحينإلىلصلبيدفنأنهامنةبنتيوأخبرتني:أنسقالروايةوفي

منطرفاأوردناوقد،أنسترجمةفيعساكر)2(ابنالحافظألفاظهوأوردوأسانيدهبطرقهذلكتقصىوقد

الحمد.ودلهالسيرةأواخرفيالنبوةدلائلكتابفيذلك

أقبلها.فأعطنيهاقال!نعم:قال.!ي!اللهرسولكفيدكمستهل:لأنسثابتوقال

بنأنسسمعتقال)4(الذراعسعيدبنالمثنىعن،إبراهيمبنمسلمعن،سعد)3(بنمحمدوقال

يبكي.ثم!ي!اللهرسولحبيبيفيهاأرىوأناإلاليلةمنما:يقولمالك

كان:قالعمروبنالمنهالعن،إسحاقأبيبنيونسعننعيمأبيعن،سعد)5(بنمحمدوقال

وإداوته.!ي!اللهرسولنعلصاحبأنس

ألقىأنلأرجوإني:قال!.أنسعن،ثابتعن،عطيةبنالحكمحدثنا:داودأبووقال!

خويدمك.اللهرسوليا:فأقول!واللهرسول

أنس.عن،أنسبنالنضرعن،ميمونبنحربحدثنا،يونسحدثنا:أحمد)6(الإماموقال!

القيامةيومأطلبكفأين:قلت"فاعلأنا":قال.القيامةيوملييشفعأن!ي!اللهرسولسألت:قال

عندفأنا":قال؟ألقكلمفإذا؟قلت"الصراطعلىتطلبنيماأولاطلبني":قال؟اللهنبييا

يومالمواطنالثلاثةهذهأخطئلاالحوضعندفأنا":قال؟الميزانعندألقكلمفإن:قلت"الميزان

حسن:وقالبهالأنصاريالخطابأبي،ميمونبنحربحديثمنوغيره)7(الترمذيورواه."القيامة

الوجه.هذامنإلانعرفهلاغريب

ابنمن!واللهبرسولصلاةأشبهأحدارأيتما:هريرةأبوقال:قالثابتعن:شعبةوقال!

-)8(مالكبنأنسيعني-سليمأم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(92أص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ

.353(-346)9/دمشقتاريخ

.(22)7/الكبرىالطبقات

.الذارع:الطبقاتفي

.(1/482)الكبرىالطبقات

.(178)3/أحمدالإماممسند

حسن.حديثفهو(2)6946رقم(101)6/أحمدعندعائشةعنالبابوفي،2()433الترمذيجامع

.2(1-02)7/سعدابنطبقات
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.والسفر)1(الحضرفيصلاةالناسأحسنكان:سيرينابنوقال

.مني)2(أوثقتجدولست،وجلعزاللهعن!اللهرسولمنأخذتفأنامنيخذ:أنسوقال

.)3(غيريالقبلتينإلىصلىأحدبقيما:يقولأنساسمعتأبيهعن،سليمانبنمعتمروقال

:يقول)5(الجريريسمعتجنابأبايكنىلناشيخحدثني،عفانحدثنا:سعد)4(بنمحمدوقال

هكذاأخيبنيا:ليفقال،أحلحتىوجلعزاللهبذكرإلامتكلماسمعناهفماعرقذاتمنأنسأحرم

.الإحرام

أبياتبعضفيونحنالجمعةيومأنسعلينادخل:عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحوقال

جمعتيأبطلتقدأكونأنلأخافإني:قالالصلاةأقيصتفلما،مه:فقالنتحدثمج!ي!النبيأزواج

بنجعفرحدثنا،الخفافموسىبنبشارحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال.مه)6(:لكمبقولي

فقامقال،أرضناعطشتحمزةأبايا:فقالتقهرمانة)7(فجاءتأنسمعكنت:قالثابتعن،سليمان

أنها(إليناخيلأحتىأمطرتثميلتئمالسحابفرأيتدعاثمركعتينفصلىالبريةإلىوخرجفتوضأأنس

تعدفلمفنظر،السماءبلغتأينانظر:فقالأهلهبعضأنسبعثالمطرسكنفلما،شيءكلملأت

.يسيرا!8(إلاأرضه

حدثإذاأنسكان:قال،محمدعن،عونابنحدثنا،معاذبنمعاذحدثنا:أحمدالإماموقال

!ص.اللهرسولقالكماأو:قالمنهففرغحديثا!صاللهرسولعن

فقالالفيءمنشيئاأنسإلىالأمراءمنأميربعث:قالمحمدعنعونابنعن:)9(الأنصاريوقال

يقبله.فلم،لا:قال؟أخمس

الطبيب:فقال؟الطبيبلكندعوألالهفقيلأنسمرض:أبيهعن،شدادبنالنضروقال

)01(.ء

مرصني.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.362()9/دمشقتاريخ

.363()9/نفسهالمصدر

.364()9/دمثقتاريخ

.(941)3/دمشقتاريخوتهذيب366()9/دمثقوتاريخ(22)7/الكبرىالطبقات

.(278)2/المشتبهتوضيح،عميربنحيانالعلاءأبووهووالجريري،تحريف-؟المهملةبالحاء-الحريريطفي

.365()9/دمشقتاريخفيالخبر

الرجل.أموربإدارةوالقائم،يدهتحتلماالحافظوالوكيلالخازنوهو،معربفارسي:القهرمان

.365(-364)9/دمشقتاريخ

.368()9/دمشقتاريخ

.368()9/دمشقتاريخ
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زيدبنعليحدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،الرقاشياللهعبدأبوحدثنا:إسحاقبنحنبلوقال

فقالمالكبنأنسفجاء،الأشعثابنلياليالناسيعرضوهوالحجاجمعالقصرفيكنت:قال

الأشعث،ابنمعومرة،الزبيرابنمعومرة،عليمعمرة،الفتنفيجوال،خبيثياهي:الحجاج

:قال.الضبتجردكماولأجردنك،الصمغةتستأصلكمالأستأصلنكبيدهالحجاجنفسوالذيأما

وشغل،أنسفاسترجع:قال،سمعكاللهأصم،أعنيإياك:قال؟الأميريعنيإياي:أنسيقول

ذكرتأنيلولا:روايةوفي-ولديذكرتأنيلولا:فقال،الرحبةإلىفتبعناهأنسفخرجالحجاج

.أبدأ91(بعدهيستخفنيلاهذامقاميفيبكلاملكلمتهبعديعليهموخفته-الصغارأولادي

نألووالله:ويقولالحجاجإليهيشكوالملكعبدإلىبعثأنساأن:عياشبنبكرأبوذكروقد

سنين.عشر!ي!اللهرسولخدمتقدوأنا،لأكرموهنبيهمخدممنرأواوالنصارىاليهود

ويلك:يقولإليهفكتب،عظيمأمرعندهحصلكتابهالملكعبدقرأفلما،لهالحجاجأذيةوذكر

أنسإلىفقمكتابيجاءكإذا:فيهويقولغلظةفيهكلامالهوذكر.أحديدكعلىيصلحلاأنخشيتلقد

عليهفأشارإليهينهضأنهم،والشدةبالغلظةالحجاجإلىالملكعبدكتابجاءفلما.إليهواعتذر

نأأنسعلىوأشار،أنسإلىيذهبلاأنبالكتابقدمالذي،المهاجرأبيبناللهعبيدبنإسماعيل

،يتلقاهالحجاجإليهفقامأنسفجاء(الحجاجصديقإسماعيلوكانأبالمصالحةالحجاجإلىيبادر

منطق.عليلأحديبقىلاأنأردت.جارةياواسمعيأعنيإياك:ومثلكمثليإنما:وقال

بعجمالمستفرمةبنيا:-قالمالأنسقاللما-الحجاجإلىالملكعبدكتب:)2(قتيبةابنوقال

الرجلين،أفيتل،العينينأخيفشاللهقاتلك،جهنمنارإلىبهاتهويركلةأركلكأنهممتلقدالزبيب

أركلك:ومعنى،بهالجماععندفرجهاتضيقأي-الزبيبعجمالمستفرمةقولهومعنى-العاجزينأسود

وتسعين.خمسسنةفيالحجاجترجمةفيذلكبسطوسيأتي،برجليأرفسك:أي

،الجذامبهكانمعيقيب،رجلينإلاالصحابةمنأحديبتللم:)3(العجليصالحبنأحمدوقال

وضح.بهكانمالكبنوأنس

يأكلأنسارأيت:قالجعفرأبيعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانعن:الحميديوقال

.شديدأ94(وضحابهورأيت،عظامالقمايلقمفرأيته

)2(

)3(

)4(

فيأيضاوالخبر،تحريفوهو،يستعيينيلا:وفيه)407(رقم)1/247(الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه

.(492ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(151)3/وتهذيبه372()9/دمشقتاريخ

.32(4)الطوال!الأخبارفيوالخبر(693ص)قتيبةلابنالمعارف

.(531)3/وتهذيبه375()9/دمشقتاريخفيوالخبر(16)13للعجليالثقاتتاريخ

.(92هص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ
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:قالأيوبعن)3(عمرانحدثنا،أبيحدثنا،العنبريمعاذبناللهعبيد)2(حدثنا:)1(يعلىأبووقال

.تعليقا)4(البخاريوذكره.فأطعمهممسكينابثلاثينودعاثريدمنجفنةفصنعالصومعنأنسضعف

:قال؟ع!حواللهرسولأصحابمنبقيمناخرأنت:لأنسقلتالسنبلانيموسىعن:شعبةوقال

.بقي)5(مناخرفأناأصحابهمنفأما،الأعرابمنقومبقيقد

إلهلالقنوني:يقولوجعل،أمرضنيالطبيب:فقال؟طبيبالكندعوألا:مرضهفيلهوقيل

فدفنتبهافأمرع!يواللهرسولمنعصيةعندهوكانت.قبضحتىيقولهايزلفلم،محتضروهواللهإلا

)6(
معه.

.)7(سنينوسبعمئةولهمات:واحدوغيرشبةبنعمروقال

غيرسنةمئةعمرأنساأن:حميدعن،سليمانبنمعتمرحدثنا:"مسنده"فيأحمدالإماموقال

سنة.

وغيروالفلاسالمدينيبنعليقالوكذا،بالبصرةالصحابةمنماتمناخروهو:)8(الواقديقال

ثنتينوقيل،وتسعينإحدىوقيل،تسعينسنةفقيل،وفاتهسنةفيالمؤرخوناختلفوقد.واحد

أعلم.والله،الجمهوروعليهالمشهورهووهذا،وتسعينثلاثوقيل،وتسعين

سنةواحدةجمعةفيزيدبنوجابرمالكبنأنستوفي:قالنعيمأبوحدثني:أحمدالإماموقالأ

.،وتسعينثلاث

ذاكوكيفلهقيل،العلمنصفاليومذهب:العجليمورققالأنسماتلما:قتادةوقال

لهم:قلنا!يواللهرسولعنالحديثفيخالفوناإذاالأهواءأهلمنالرجلكان:قال؟المعتمرأبايا

.منه)9(سمعهمنإلىتعالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

دمشقوتاريخ)675(رقم244()1/الطبرانيمعجمفيوالخبر(4)491رقم2(40)7/الموصلييعلىأبيمسند

منقطع.وإسناده25()7/سعدابنوطبقات377()9/

.المصادرمنوالثصويب،تحريف؟عبد:طفي

.والمصادربمنوالتصويب،خطأ؟أيوبعنيزيدبنمعاذ:طفي

التفسير.في(917)8/معلقأالبخاريذكره

.937()9/دمشقتاريخ

.378(و368)9/دمشقتاريخ

سنفيمشايخناعلينااختلف:الأنصاريعن(692ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالذهبيقال

سنين.وسبعمئةبلغ:بعضهموقال،سنينوثلاثمئةبلغ:بعضهمفقال،عنهاللهرضيأنس

.381()9/دمشقوتاريخ26()7/سعدابنطبقات

.386()9/دمشقتاريخ
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يقال،المشهورالشاعر،مخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبن)1(ربيعةأبيبناللهعبدبنعمر

وكان،أعلمفالله،عليمقتليوموتزوج،عثمانمقتليوموختن،الخطاببنعمرتوفييومولدإنه

وقد،الأمويةاللهعبدبنعليبنتالثريا)2(لهايقالامرأةفييتغزلكان،البليغالمليحبالتغزلمشهورا

ربيعة:أبيبنعمرذلكفيفقال،الزهريعوفبنالرحمنعبدبنسهلتزوجها

يلتقيانكيفاللهعمركسهيلاالثرياالمنكحأيها

يماناستقلإذاوسهيلاستقلتماإذا3(شاميةلاهي

:)4(خلكانابنأوردهماشعرهمستجادومن

السمارا)6(الكرىبرح)5(بعدمازاراالأحبةمنطيفاحي

نهارايزوربأنخفيا)7(!اللبدجىبعدالمنامفيطارقا

والأبصاراالأسماعذاكقبلوكناجفينابالناما:قلت

يعاراأنأهلهالحليشغلولكنعهدتكماإنا:قال

إدريسبأبيالملكعبدعزلهثم،بهاالقضاءوليثمدمشقإمرةولي،الدرداء)8(أبيبنبلال

لهيقالالذيالصغيرببابالذيالقبرهذاأنوالظاهر،العبادةكثير،السيرةحسنبلالكان.الخولاني

بلالافإن،عفي!اللهرسولمؤذنحمامةبنبلالقبرلا،الدرداءأبيبنبلالقبرهوإنما،بلالقبر

أعلم.والله،بداريادفنالمؤذن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الأعيانووفيات88(4/)5دمشقوتاريخ3(1/5)والأغاني(4)57والشعراءالشعرفي-ربيعةأبيبنعمر-ترجمة

.365(/1)الذهبوشذرات(1/472)الزاهرةوالنجوم937(/4)النبلاءأعلاموسير(436)3/

:قالثم،عليايذكرولم،اللهعبدابنةالثرياهي:"الأنفالروض"فيالسهيليقال:436()3/الوفياتفي

الثريا.والدوهوولدهااللهوعبد،أميةبنالحارثتحتكانتلأنها،جدتهاالنضرابنةوقتيلة

ودمشق.المقدسبيتبينبالشامالأردنغورإلىنسبة:غوريةهي:ويروى:(1/122)الأغانيفي

.(943)3/لوفياتا

.صرع:الوفياتفي

.كالوفياتأثبتوما.السهارى:وحدهاأفي

ضنينا.:والوفياتبفي

523(1/)5دمشقوتاريخ328()2/والتاريخوالمعرفة)903(خليفةطبقاتفي-الدرداءأبيبنبلال-ترجمة

وسير(03-4355ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ285()4/الكمالوتهذيب325()3/وتهذيبه

.(1/101)الذهبوشذرات(1/205)التهذيبوتهذيب285(/51)بالوفياتوالوافي285()4/النبلاءأعلام
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سعيد)1(بنبسر

بالمدينة.توفي

المعروفين،الزهاد،المنقطعينالعبادمنكان،الفقيهالعابدالسيد)2(المزني،

وصلحائها،البصرةأهلعلماءكبارمنكان،البصرةقاضي،العامريحاجببن)3(أوفىبنزرارة

خر(8:أ!يةأمهوألاقوردنى!رلمحإذا)بلغفلماالمدثرسورةالصبحصلاة!يمرةقرأ،كثيرةرواياتله

)4(.".

سنه.سبعينلحووعمرهبالبصرهتودي.

عمرعزل!ثم،فماتذلكفيلهالوليدبأمرالعزيزعبدبنعمرضربه،الزبيربن)5(اللهعبدبنخبيب

بالمدينة.مات.ويبكيلهضربهعلىيتأسففكان،قليلةبأيامبعده

)6(
تو!ي.الصالحينمنوكان،كثيرةرواياتله،المدنيالخطاببنعمربنعاصمبنحمص

بالمدينة.

ممدحا،جواداكان،بالبصرةالأشرافأحد،الأمويأسيدبنعتاببن)7(الرحمنعبدبنسعيد

.)8(ثلاثينالشعراءبعضأعطىإنهقيل،بالكرمالموصوفينأحدوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

والمعرفة)255(وطبقاته)321(خليفةوتاريخ282(-281)5/سعدابنطبقاتفي-سعيدبنبسر-ترجمة

(303-203ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ75(-72)4/الكمالوتهذيب422()1/والتاريخ

.(1437/)التهذيبوتهذيب(495)4/النبلاءأعلاموسير.مئةسنةتوفي:الذهبيوقال

المدني.:الإسلامتاريخفي

والتاريخوالمعرفة()791وطبقاته)227(خليفةوتاريخ(015)7/سعدابنطبقاتفي-أوفىبنزرارة-ترجمة

سنةحوادث)الإسلاموتاريخ933()9/الكمالوتهذيب258()2/الأولياءوحلية،أخرىومواضع217()1/

322()3/التهذيبوتهذيب(291)14/بالوفياتوالوافي516()4/النبلاءأعلاموسير(358ص81-00/1

.(1/201)الذهبوشذرات

حسن.وإسناده(44)5رقمالترمذيرواه

وأنساب802()3/للبخاريالكبيروالتاريخ)242(وطبقاته)603(خليفةتاريخفي-اللهعبدبنخبيب-ترجمة

-34صه00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ223()8/الكمالوتهذيب24(4/و131)1/الأشراف

.(135)3/التهذيبوتهذيب(192/)13بالوفياتوالوافي(347

)2/935(البخاريوتاريخ)246(خليفةوطبقاتسعد)7/117(ابنطبقاتفي-عاصمبن-حفصترجمة

(33هص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(18-17)6/الكمالوتهذيب934(/1)والتاريخوالمعرفة

.(204)2/التهذيبوتهذيب(79/)13بالوفياتوالوافي(791-4/691)النبلاءأعلاموسير

153(-152)6/وتهذيبه181()21/دمشقوتاريخ)391(قريشنسبفي-الرحمنعبدبنسعيد-ترجمة

.(37.ص8100/1-سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

.دينارآلافثلاثةشاعراأعطىأنهزعموا:الزبيريمصعبعن:الإسلامتاريخفي



هـ39سنةوفيات426

بهمفأتوامعهوجماعةهوغزوةفيوهومرةأسر،الأبدال)2(منكانإنهقيل،مجاهد)1(بنفروة

لهمفقال،رأيهفيهمفيرىيصبحأنإلىعليهموالاحترازالمكانفيوحبسهمبتقييدهمفأمرالملك

بيدهقيودهمفلمس؟الضيقمنفيهنحنماترىوما:فقالوا؟بلادناإلىالمضيفيلكمهل:فروة

قبلالمسلمينجيشفأدركوا،ومضوامنهفخرجوا،فانفتحبيدهفلمسهالسجنبابأتىثم،عنهمفزالت

البلد.إلىوصولهم

يشتريهاالرقبةوفي،مكةإلىالكرىفي،ثلاثفييماكسلاكان،زيد)3(بنجابرالشعثاءأبو

الله.إلىبهيتقربشيءفيتماكسلا:وقال.الأضحيةوفي،لتعتق

قيل:كما؟قلت،)4(والدرهمالدينارعندمسلماالشعثاءأبوكان:سيرينابنوقال

الدرهمهذاعندالتورعأنغيرهتظنوافلارأيتإني

المسلمتقوىتقاكبأنفاعلمتركتهثمعليهقدرتفإذا

.الإسلامحجةبعدحجةمنإليأحبومسكينيتيمعلىبدرهمأتصدقلأن:الشعثاءأبووقال

إذااللهعبدبنجابرمثلالصحابةوكان،البصرةفييفتيكان،العلمأوتواالذينمنالشعثاءأبوكان

.؟الشعثاء)5(أبووفيكمتسألوناكيف:يقولمسألهعنالبصرةأهلسأله

وأناطقبقرانإلاتفتينفلاستستفتىوإنكالبصرةفقهاءمنإنكزيدبنيا:اللهعبدبنجابرلهوقال

وأهلكت.هلكتفقدذلكغيرفعلتإنفإنك،ماضيةسنة

.زيد)6(بنجابرمنبفتياأعلمأحدارأيتما:ديناربنعمرووقال

.عمانأهلمنزيدبنجابرومفتيهمالبصرةأهلأدركت:معاويةبنإياسوقال

.الأرضأهلأعلمدفناليوم:زيدبنجابردفنلماقتادةوقال

للقضاءنفراأيوببنالحكمكتب:الشعثاءأبوقالديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(452ص0/01-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ()7/127البخاريتاريخفي-مجاهدبنفروة-ترجمة

.265(-264)8/التهذيبوتهذيب

.82()7/حاتمأبيلابنوالتعديلالجرحمن

البخاريوتاريخ)021(وطبقاته)603(خليفةوتاريخ)7/917(سعدابنطبقاتفي-الشعثاءأبي-ترجمة

الإسلاموتاريخ(434)4/الكمالوتهذيب(801-101)3/الأولياءوحلية(12)2/والتاريخوالمعرفة2(40)2/

93()2/38-التهذيبوتهذيب-483(481)4/النبلاءأعلاموسير(524-525ص0/01-81سنةحوادث)

.364(/1)الذهبوشذرات

.(181)7/سعدابنطبقات

.عباسابنعن:الإسلامتاريخفي

.(452ص)الإسلاموتاريخ86()3/الأولياءوحلية(13)2/والتاريخالمعرفة



265هـ39سنةوفيات

.()1الأرضمنوهربتراحلتيلركبتمنهبشيءابتليتأنيفلو-عمرو:أي-أحدهمأنا

مثلوالصيام،المالتجهدولاالبدنتجهدالصلاةفإذاالبرأعمالفينظرت:الشعثاءأبووقال

ذلك.منأفضلالحجأنفرأيت،والبدنالماليجهدوالحج،ذلك

كانلو:قالوالقومالحائطوكان،الحائطفيرماهاأصبحفلما،حائطمنترابقبضةمرةوأخذ

.شيءمنهيبقلمقبضةمنهأخذبهمركلما

اليوماجعلنياللهم:وقلالبابعلىفقفالمسجدإلىالجمعةيومجئتإذا:الشعثاءأبووقال

إليك.ورغبدعاكمنوأنجح،إليكتقربمنوأقرب،إليكتوجهمنأوجه

فييأتينازيدبنجابركان:قال.عيينةأبيبنالحجاجحدثنا،زيدبنحمادحدثنا:سياروقال

هاتاننعلايسنةستونعمريمنمضى:فقال!،خلقاننعلانوعليهيومذاتفأتانا:قال،مصلانا

.)2(قدمتهخيريكونأنإلامنهمضىمماإليأحب

مسلم.بهيغرلئلابهورمىكسرهستوقيدهفيوقعإذازيدبنجابركان:الدهانصالحوقال

.المغشوشهو:وقيل،الدغلأوالمغايرالدرهمالستوق

بنجابرعليدخل:قالديناربنمالكحدثنا،العميالصمدعبدأبوحدثنا:أحمدالإماموروى

صنعتك،الصنعةنعم:قال؟الشعثاءأباياهذهصنعتيترىكيف:لهفقلتالمصحفأكتبوأنازيد

.به)3(بأسلاالحلالهذا،كلمةإلىوكلمة،ايةإلىواية،ورقةإلىورقةاللهكتابتنقل

مهـوآلمحماتوضعفأتجؤةضحغفلأذقتكإذا):تعالىقولهعنسألته:ديناربنمالكوقال

.(75:اي!سرأءأ!وعلتنانصيرالكلاتجدثم!و)4(الاخرةعذابوضعفالدنياعذابضعفقال(75:أ!سرأءأ

تشتهيما:الموتعندزيدبنلجابرقالوا:قالعميربنالحارثعميرأبوحدثني:سفيانوقال

له:قيلزيدبنجابرعلىثقللما:قالثابتعنروايةوفي.الحسنإلىنظرة:قال؟تريدوما

قالعليهدخلفلما،إليهفركبفأخبرتهالحسنفأتيت:ثابتقال.الحسنإلىنظرةقال؟تشتهيما

.)5(الحسابوسوءالنارمنباللهأعوذ:يقولزالفمافجلس،أقعدوني:لأهله

صفرةأبيبنالمهلببنتهنداسمعت:قالعيينةأبيبنحجاجحدثنا:زيدبنحمادوقال

بنجابركان:فقالت،إباضياكانإنه:فقالوازيدبنجابرعندهاوذكروا-النساءأحسنمنوكانت-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(52هص/501-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالأخبارهذهجملة

.(018)3/سعدلابنالطبقات

.(451)3/الأولياءحليةفيالخبر

.(501)3/الأولياءحلية

نفسه.بالسند(561-551)3/الأولياءوحلية،مختلفةبأسانيد(182)7/الطبقاتفيالخبر
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إلاوجلعزاللهإلىيقربنيشيئايعلملاوكان،شيئاعنهأعلمفما،أميوإلىإليانقطاعاالناسأشدزيد

وكان،بهاأمرنيولاقطالإباضيةإلىدعانيوما،عنهنهانيإلااللهعنيباعدنيشيئاولا،بهأمرني

روايتهومعظم،الصحابةمنجماعةعنأسند.)1(الجبهةعلىيدهاووضعت-الخمارأضمعأينليأمرني

.)2(عباسوابنعمرابنعن

وتسميرأربحسنةخلت5ث!

الوليدبنالعزيزعبدأخوهوغزا،)3(أنطاكيةفتحإنهفقيل،الرومأرضالوليدبنالعباسغزافيها

سورية.أرضكبشةأبيبنيزيدوبلغ،الحمامبرجأرضالمعيطيهشامبنالوليدوبلغ،)4(غزالةفبلغ

.)5(بالشامالرجفةكانتوفيها

.الرومأرضمنسندرةالملكعبدبنمسلمةافتتحوفيهاأ

وأقربائهأولادهيديعلى،الملكعبدبنالوليددولةفيعظيمةفتوحاتالإسلامعلىاللهفتحوفيها

.ا)6(عنهاللهرضيالخطاببنعمربأيامشبيهاالجهادعادحتىوأمرائه

فيوردوقد،توصفولاتعدلاأموالاوغنمالهند)7(أرضالثقفيمحمدبنالقاسمافتتحوفيها

.وغيرهعساكرابنالحافظرواهحديثالهندغزو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

أحد،إباضبناللهعبدأتباعهموالإباضية،إباضياكونهجابرعنينفيانخبرين(181)7/طبقاتهفيسعدابنأورد

فرقابينهافيماالجماعةهذهافترقتثم،بإمامتهقالتالخوارجمنفرقةوهم،تميمبنيمنعبيدةبنمرةبني

أربعوهم،كفارولكنهممشركينولامؤمنينليسواوإنهموالإيمانالشركمنبرآءالأمةهذهكفاربأنالقوليجمعها

بها.اللهيرادلاطاعةوأصحاب،واليزيدية،والحارثية،الحفصية:فرق

حليةفيوالخبر.137(-134)1/للشهرستانيوالنحلالمللانظرأكثروللتوسع(.7ص)الفرقبينالفرق

.(601)3/الأولياء

.ب،أمنساقطهناإلى..الدرداءأبيبنبلالترجمةأولمن

سنةحوادث)الإسلامتاريخمحققورجح03()6خليفةوتاريخ(578)4/الأثيروابن(483)6/الطبريفيالخبر

بنعمرعهدفيفتحتقدوأنطاكية،الساحلعلىالأخيرةإنحيث-باللام-أنطاليةكونها(26أص81-00/1

عنه.اللهرضيالخطاب

ملطية.ناحيةمنغزالة:(578)4/الكاملفيالأثيرابنقال

.(483)6/الطبريفيالخبر

،(26أص/8101-.سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

وقد(26.ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ585()4/الأثيروابن(483)6/الطبريتاريخفيالخبر

أعلم.واللهبعدهأرخمنالطبريوتبع،الثقفيالقاسمبنمحمدأنهوالصحيح،الاسمقلبإذالطبريأخطأ

سنة.عشرةسبعوعمرهالحجاجأمرهالذيهوالقاسمبنومحمد
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فراغهبعدوذلك،فرغانةمدينتيوكاشانخجندةبلغحتىوفرغانةالشاشمسلمبنقتيبةغزاوفيها

وقد،)1(وافتتحهافحاصرهاكابلإلىوصلحتىفيهايفتحالبلادتلكخاضثمأسمرقندوفتحالصغدمن

وأخذ،بهموظفرأمرارافكسرهمخجندةعندقتيبةفقاتلهمالتركمنهائلةجموعفيالمشركونلقيه

.()2(جداكثيرةأموالاوغنم،اخرينوأسرخلقامنهموقتل،منهمالبلاد

فيأبياتاالصينبلادمنقريبةهيالتيأبخجندةقتالهميذكروائلسحبانقالوقد:جرير)3(ابنقال

:(ذلك

العوالي)4(مرهفةتحت!ةخجففيالفوارسفسل

قتاليفيوأقدمهزمواإذا)5(أجمعهمكنتهل

)7(للنزالوأصبر)6(!انيادهامةأضربكنتأم

النوالضخمكلهاصسبىقبقريعوأنتهذا

الخواليالحججفيوأبوكالندىفيقيساوفضلت

الجبالغلبعزكمغىونامروءمممتمت

مالكلفيفيهم!كح!عدل)8(تبينولقد

فيالجوزيابنأوردهماذكرناوقد.الغزوةهذهفيوائلسحبانشعرمنهذاجريرابنذكرهكذا

أعلم.فالله،الخمسينبعدسفيانأبيبنمعاويةخلافةفيماتوائلسحبانأن")9(منتظمه"

-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ)603(خليفةتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

السنة.هذهفيكابلفتحالأثيرابنولاالطبرييذكرولم

له.الظفريكونذلككل:ب،أفيمكانها)2(

.(581)4/الأثيرابنفيأيضاوالأبيات(484)6/الطبريتاريخ)3(

.مرهفات:وحدهاأفي()4

.الطبريفينسخةوهي،أحميهم:أفي)5(

.الطبريفينسخةوهي،العاتي:طفي)6(

للعوالى.:الأثيروابنالطبريفي)7(

.طمنساقطة)8(

.283()5/الجوزيلابنالمنتظم()9

(026ص001/
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اللهرحمهجبير)1(بنسعيدمقتل

نأذلكسببوكان،جبيربنسعيديوسفبنالحجاجقتلالسنةهذهوفي:جرير)2(ابنقال

خلعهفلما،التركملكرتبيلقتالإلىالأشعثابنمعبعثهحينالجندنفقاتعلىجعلهقدكانالحجاج

إلىجبيربنسعيدهربوأصحابهالأشعثبابنالحجاجظفرفلما،جبيربنسعيدمعهخلعهالأشعثابن

فييعتمركانثم،منهاهربسعيدبذلكسمعفلما،إليهيبعثهأننائبهاإلىالحجاجفكتب،أصبهان

علىأشارمنفأشار،القسرياللهعبدبنخالدوليهاأنإلىبهافأقاممكةإلىلجأإنهثم،ويحجسنةكل

المدينةعلىوتولى؟قدرهمنمفرولاأفرممااللهمناستحييتلقدوالله:سعيدفقال،منهابالهربسعيد

فيالحجاجإلىالعراقأهل)3(منبالمدينةمنيبعثفجعل،العزيزعبدبنعمربدلحيانبنعثمان

،رباحأبيبنوعطاء،جبيربنسعيدمكةمنعندهمنفعينالقسرياللهعبدبنخالدمنهفتعلم،القيود

حبيب.بنوطلق،ديناربنوعمرو،جبربنومجاهد

إليهبهؤلاءخالدفبعث،الشقاقأهلمنأقوامابمكةأنيخبرهالوليدإلىأرسلالحجاجإن:ويقال

فيفماتحبيببنطلقفأما،الثلاثةبأولئكوبعثمكةأهلمنلأنهماديناربنوعمروعطاءعنعفاثم

جبيربنسعيدوأما،الحجاجماتحتىالسجنفيزالفمافحبسمجاهدوأما،يصلأنقبلالطريق

كل؟أفعلألمأفعلألم؟أستعملكألم!أمانتيفيأشرككألمسعيديا:لهقاليديهبينأوقففلما

عليالخروجعلىحملكفما:لهقالحتى،سبيلهسيخليأنهعندهمنظنحتى،نعم:يقولذلك

فغضب،عليوعزمذلكعلىالبيعةمنيأخذالأشعثابنإن:سعيدفقال؟المؤمنينأميربيعةوخلعت

أقدمألمويحك:لهوقال،منكبهعنردائهطرفسقطحتىوانتفخ،شديداغضباالحجاجذلكعند

:قال،بلى:قال؟الملكعبدالمؤمنينلأميربيعتكوأخذتأهلهابيعةوأخذتالزبيرابنفقتلتمكة

قال!بلى:قال؟ثانيةلهبيعتكفأخذتالبيعةالمؤمنينلأميرفجددتالعراقعلىوالياالكوفةقدمتثم

فضربت:قال.عنقهاضربحرسييا؟الحائكابنللحائكبواحدةوتفيالمؤمنينلأميربيعتينفتنكث

.بيضاءصغيرةلاطئةعليهرأسهفبدرعنقه

الكوفةقدمتأماكسيربنشقييا:قالالحجاجقدامجبيربنسعيدأوقفلما:الواقديوقال

وتاريخ)028(وطبقاته)703(خليفةوتاريخ267(-256)6/سعدلابنالطبقاتفي-جبيربنسعيد-ترجمة()1

371)2/الأعيانووفيات03(9-4272/)الأولياءوحلية713(-1/712)والتاريخوالمعرفة(461)3/البخاري

أعلاموسير(376-366ص0/01-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ)01/358(الكمالوتهذيب374(-

الزاهرةوالنجوم(14-11)4/التهذيبوتهذيب2(80-602)15/بالوفياتوالوافي343(-322)4/النبلاء

/1()228.

وتسعين.خمسسنةوفياتضمنالذهبيذكرهوقد(487)6/الطبريتاريخ)2(

الأشعث.ابنأصحابمن:طفيمكانها)3(
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عربي،إلاللقضاءيصلحلاأنهالكوفةأهلفضجالقضاءوليتكأما:قال.بلى:قال؟إمامافجعلتك

أهلعلىتفرقهاألفمئةأعطيتكأما:قال.بلى:قال؟دونكأمرايقطعلاأنوأمرتهبردةأبافجعلت

فغضب.الأشعثلابنعنقيفيكانتبيعة:قال؟عليأخرجكفما:قال.بلى:قال؟الحاجة

علي؟خرجتإذأكفرت:قالثم؟قبلمنعنقكفيالمؤمنينأميربيعةكانتأما:وقالالحجاج

أمامك.القصاصفإن،أنتاختر:فقال.أقتلكقتلةأياختر:فقال.امنتمنذكفرتما:فقال

يزار.ظاهروقبره،بواسطوتسعينخمس!سنةرمضانفيوذلك،عنقهاضربحرسييا:الحجاجفقال

معهونفسهقتلتهإنك:فقالذلكعنفسألهطبيبافدعا،الحجاجراعحتىكثيردممنهخرجقتلهولما

حاضر.وقلبه

قتلة،قتلتهرجلبكلقتلني:فقال؟بكاللهفعلما:لهفقيلالمنامفيرؤيالحجاجإن:وقيل

.)1(أعلموالله،قتلةوسبعيناثنينجبيربنبسعيدوقتلني

عنيذكرخليفةبنخلفسمعت:قالإسماعيلبنمالكغسانأبيعنفحدثت:2(جريرابنقال

مثليقولالثنتينوفي،بهايفصحمرة،ثلاثاهللرأسهفندرجبيربنسعيدالحجاجقتللما:قالرجل

بها.يفصحلاذلك

جبيربنبسعيدالحجاجأتيلما:يقولشيخأبيبنأنسسمعت:قال)3(الباهليبكرةأبووذكر

أعرفكنتأما-مكةمنبهأرسلالذيهووكان،القسريخالديعني-النصرانيةابناللهلعن:قال

:فقال؟عليأخرجكماسعيديا:فقالعليهأقبلثم،بمكةفيههوالذيوالبيتواللهبلى؟مكانه

)4(وانطلقالحجاجنفسفطابت،أخرىويصيبمرةيخطىءالمسلمينمنامرؤأنا،الأميراللهأصلح

عنقي،فيبيعةكانتإنما،سعيدفقالشيءفيعاودهثم،أمرهمنيتخلصأنالحجاجورجا،وجهه

قتله.منكانمافكانالحجاجذلكعندفغضب

الركوبيريدوهوجبيربنبسعيدالحجاجأتي:قالالأفطسسالمعن،بشر)5(بنعتابوذكر

عنقه،اضربوا،النارمنمقعدكتتبوأحتىأركبلاوالله:فقال،الغرزفيرجليهإحدىوضعوقد

يريدأنهفظنوا،قيودناقيودنا:يقولفجعل،مكانهعقلهفيالحجاجوالتبس:قال.عنقهفضربت

.القيودوأخذواساقيهأنصافمنرجليهفقطعوا،سعيدعلىالتيالقيود

)2(

)3(

)4(

الإسلاموتاريخ)2/373(الأعيانوفياتفيبنصهوالخبر،أمنزيادةهناإلى..الواقديوقال:قولهمن

.2(170/)5بالوفياتوالوافي328()4/النبلاءأعلاموسيرر(368-367ص00/1-81سنةحوادث)

.(948)6/الطبريتاريخ

السابق.المصدر

وتطلق.:(948)6/الطبريفي

.(094)6/الطبريتاريخ
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بنبسعيدجيء:قال،خباببن(هلالعنأاللهعبدبنالملكعبدثنا:)1(حاتمبنمحمدوقال

واللهلا:قال،مصعبإليكتببلى:فقال؟الزبيربنمصعبإلىأكتبت:فقالالحجاجإلىجبير

يوما،أربعينإلابعدهالحجاجيلبثفلم،فقتلهقال.أميسمتنيكمالسعيدإذاإني:قاللأقتلنك

ليما:الحجاجفيقول؟قتلتنيفيمااللهعدويا:ويقولثوبهبمجامعيأخذالمنامفييراهنامإذاوكان

.؟جبيربنولسعيدليما،جبيربنولسعيد

منالأعلامأحدكوفيا)3(والبةبنيمولىالأسديهشامبنجبيربنسعيدكان:)2(خلكانابنقال

عباسابنفغضب،كتبعباسابنعميفلما،الفتياعلىيكتبلاوكان،القونأسودوكان،التابعين

،رمضانفيبعدهماتالحجاجوأن،شعبانفيكانأنهوذكر،تقدمماكنحومقتلهوذكر،ذلكمن

أشهر.بستةقبلوقيل

وأ-محتاجوهوإلاأحدالأرضوجهعلىوماجبيربنسعيدقتل:قالأنهأحمد)4(الإمامعنوذكر

علمه.إلى-مفتقرقال

.هذامنشيءأيضاالحجاجترجمةفيوسيأتي،أحدعلىبعدهيسلطلمالحجاجإنويقال

فيمات،المدينةفقهاءعامةفيهاماتلأنه،الفقهاءسنةالسنةلهذهيقالوكان:جرير)5(ابنقال

بنبكروأبو،المسيببنسعيدثم،الزبيربنعروةثم(العابدينزينأالحسينبنعليأولها

.()6(مكةأهلمنجبيربنوسعيدأهشامبنالحارثبنالرحمنعبد

تعالى.اللهشاءإنهاهناصالحاطرفاوسنذكر،")7(التكميل"كتابنافيهؤلاءتراجمذكرناوقد

وحج)8(حبيببنسليمانالشامعلىالسنةهذهفيالملكعبدبنالوليدواستقضى:جريرابنقال

الملك.عبدبنمسلمةويقال،الوليدبن)9(العباسفيهابالناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

نفسه.لمصدرا

.371()2/الأعيانوفيات

لكحالة.العربيةالقبائلمعجموانظر.خزيمةبنأسدبنيمنالحارثبنوالبةبنو

النبلاءأعلاموسير(001368/ص-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوأيضا)2/374(الأعيانوفيات

أحمد.الإمامعنالخبرليسولكن325()4/

.(194)6/الطبريتاريخ

.طمنالزيادة

التكميل.بكتابهعرفناأنسبقوقد،اللهرحمهكثيرلابنالقول

الأثير.وابنللطبريموافقأثبتوما،صرد:طفي

فيالذهبيأما.السنةتلكبالناسحجفيمنالاختلافيظهررواياتعدةالطبريوساق،الثلاثةالأصولفيكذا

الملك.عبدبنمسلمة:فذكر(26أص/001-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ



271هـ49سنةوفيات

بكمالهالمشرقوعلى،حيانبنعثمانالمدينةوعلى،القسرياللهعبدبنخالدمكةنيابةعلىوكان

قضائهاوعلى،جريربنزيادالحجاججهةمنالكوفةوعلى،مسلمبنقتيبةخراسانوعلى،الحجاج

قضائهاوعلى،الحكمياللهعبدبنالجراحالحجاججهةمنالبصرةإمرةوعلى،موسىأبيبنبكرأبو

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،أذينةبن)1(اللهعبد

والأعيانالمشاهيرمنفيهاتوفيمنذكر

المكي،الكوفي،اللهعبدأبوويقال،محمدأبومولاهمالوالبي)2(الأسديهشامبنجبيربنسعيد

العملوكثرة،العلوموأنواعوالفقهالتفسيرفيالإسلامأئمةمنكان،عباسابنأصحابأكابرمن

التابعينمنخلقوعنه،منهمجماعةعنوروى،الصحابةمنخلقارأىوقد،اللهرحمه،الصالح

القعدةالكعبةفييقعدوكان،تامةختمةوالعشاءالمغرببينفيماالقرانيقرأكانإنهيقال،وغيرهم

الكعبة.جوففيركعةفيقرأهاوربما،الختمةفيهافيقرأ

.جبير+(بنسعيدفيكمأليس:-يسألونهالكوفةأهلأتاهوقد-عباسابنقالوقد

الأرضوجهعلىوماجبيربنسعيدماتلقد:قالأبيهعنميمونبنعمروعنالثوريسفيانوقال

.)4(علمهإلىمحتاجوهوإلاأحد

إلىسعيدهرب(الحجاجأظفرفلما،الحجاجعلىالأشعثابنمعخرجمنجملةفيوكان

بعضفيالكوفةدخلوربما،للحجومرةللعمرةمرة،مرتينمكةإلىسنةكلفييترددكانثم،أصبهان

كان،هناكالعلممنشيءعنأحديسألهلاكانلأنهيتحزن)5(بخراسانوكان،بهافحدثالأحيان

منمختفياالحالهذافيواستمر.أخذوهالناسأنوددت،العلممنعنديمايهمنيمماإن:يقول

لهمخاطبتهمنوكانالحجاجإلىمكةمنالقسريخالدأرسلهثم،سنةعشرةثنتيمنقريباالحجاج

قريبا.ذكرناهما

حدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،جبلةبنحامدأبوحدثنا:)6(الحليةكتابهفينعيمأبووقال

..البصرةقاضي:أذينةبنالرحمنعبدترجمةفيالتهذيبتقريبفيحجرابنوذكر،الرحمنعبد:الطبريفي(1)

الصحابة.فيذكرهمنوهم

السنة.هذهأولفيترجمتهمصادرذكرتقدم)2(

.257()6/سعدلابنالطبقاتفيقبلهوالذيالخبر)3(

.32(45/)النبلاءأعلاموسير374(2/)الأعيانووفيات(4273/)الأولياءوحلية266()6/الكبرىالطبقات(4)

.يتحدثلا:طفي)5(

.(4192/)الأولياءحلية()6



هـ49سنةوفات272

بنبسعيدأتيلما:قال!.حفصةأبيبنسالمعن،)1(سفيانحدثنا،خلفأبيبنأحمدبنمحمد

لأقتلنك،قال!،جبيربنسعيدأناإنما!لا:قال!؟كسيربنالشقيأنت:لهقال!الحجاجإلىجبير

قال!:ثم.إليكليسالأمر:قال!،أمكوشقيتشقيتقال!!سعيداأميسمتنيكماإذاأنا:قال!

فثخفأتنماتولوا!:قال!،النصارىقبلةإلىوجهوه:قال!،ركعتينأصليدعوني:فقال!،عنقهاضربوا

قالت:قال!؟بهعاذتوما:قال،مريمبهاستعاذتبمامنكأستعيذإني:قال!(أأد.البقرهأمهواللهوق!

.واحداإلابعدهيقتللم:سفيادقال!أ18:مريمأ!وتقياكنتإنمنكبألرحمنأعوذإق)

إلها.لاتخذتكبيدكذلكأنعلمتلو:قال!،تلظىنارابالدنيالأبدلنك:لهقال!أنهروايةوفيأ

فقال!:!واللهوق!فثمتولوافاتنما):فقال!،النصارىقبلةإلىوجهوه:قال!قتلهأرادلماأنهروايةوفي

فمااذبح:فقال!أ055طهأ!وأخرىلارةومئهانخرجكتمنعيدكتموفيها!منهاظقنبئ):فقال!،الأرضبهاجلدوا

فيكثيراكلامأهنانعيمأبوذكروقد.بعديأحدعلىتسلطهلااللهم:فقال.اليوممنذاللهلآياتأنزعه

.()2(أعلموالله،هذاأحسنه،جبيربنسعيدمقتل

عوجلو!د،يصحلاأكثرها،مقتلهصفةفيغريبةآثاررويتوقد،إياهمقتلهصفةذكرناوقد

فقيل،الاتيةالسنةفيوفاتهسنذكركما،مقتدرعزيزأخذاللهأخذهثمقليلاإلابعدهيلبثفلم،الحجاج

علىبهوتنغصت.أعلموالله،أشهرستةوقيل،يوماأربعينوقيل،يوماعشرخمسةبعدهمكثإنه

ومنامه.يقظتهفيحياتهالحجاج

سبعاوقيل،سنة)3(وأربعينتسعافقيل،قتلحيناللهرحمهجبيربنسعيدعمرفيواختلفوا

جريرابنوذكر،وتسعينخمسسنةفيمقتلهكان:اللالكائيالقاسمأبوقال!.أعلمفالله،وخمسين

أعلم.فالله-وتسعينأربعسنة-السنةهذهفيمقتله

نأالخشيةأفضلإن:قال!.أذكرهاأنأحببتجبيربنسعيدكلاممنحسانكلماتهاهنا:قلتأ

طاعةوالذكر.النافعةالخشيةهيفتلك،طاعتهعلىوتحملك،معصيتهوبينبينكتحول!خشيةاللهتخشى

.القرآنوتلاوةالتسبيحمنهكثروإن،لهبذاكرفليسيطعهلمومن،ذكرهفقداللهأطاعفمن،الله

عمله.احتقرذنبهذكرفكلما،الذنوبمناقترفرجل:قال!؟الناسأعبدمن:لهقيل

عنقه،اضربوا:فقال!،الناروأدخلالجنةعنزحزحلمنالويل:فقال!!ويلك:الحجاجلهوقال!

فأناالقيامةيومألقاكحتىبهاأستحفظك،اللهرسول!محمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهدإني:فقال!

)1(

)2(

)3(

تحريف.؟شعبان:طفي

.للمصادرموافقةوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما

.266()6/سعدابنطبقات
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فما،الحجاجاقصمالجبابرةقاصميااللهم:فقالالحسنذلكفبلغ،قفاهمنفذبح،اللهعندخصمك

.فماتمنهفأنتندودجوفهمنوقعحتىثلاثةإلابقي

عليغيراتكمنأضحك:فقال؟أضحككما:لهفقالوضحكبقتلهأمرلماللحجاجسعيدوقال

.أ)1(عنكاللهوحلم

المدنيمحمدأبوالقرشيمخزومبنعمرانبنعائذبنوهب)3(أبيبنحزنبن)2(المسيببنسعيد

.الإطلاقعلىالتابعينسيد،المخزومي

منها.مضينلأربعوقيل،الخطاببنعمرخلافةمنبقيتاوقيلمضتالسنتينولد

عنكثيراأرسلكماعنهمأرسلولكن.أعلمواللهمنهوهمالعشرةأدركإنهاللهعبدأبيالحاكموقول

وكان،هريرةوأبي،وسعيد،وعلي،عثمانوعن،منهسمعفقيل،كثيراعمرعنوروى،مج!ي!النبي

التابعين،منجماعةعنوحدث،الصحابةمنجماعةعنوروى،بحديثهالناسوأعلم،)4(ابنتهزوج

سواهم.ممنوخلق

.)5(المتقنينأحدسعيدكان:عمرابنقال

.الصوميسردوكان،زمانهفيكلهاالأرضأهلأعلموكان

.حجة)6(أربعينوحجسنةخمسينمنذالأولىالتكبيرةفاتتهماأنه:نفسهعنوقال

.)7(غيرهعلماأحدعندأظنلاوأناحججسبعجالسته:الزهريوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.97-82()3/الجوزيلابنالصفوةصفةفيالكلاموجملة،طمنزيادةمعكوفينبينما

وطبقاته928(و26وه)134خليفةوتاريخأ-143()5/91سعدابنطبقاتفي-المسيببن-سعيدترجمة

-97)2/الصفوةوصفة(015)3/البخاريوتاريخ(161)2/الأولياءوحلية(1/468)والتاريخوالمعرفة2(4)4

-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ212(1/)1الكمالوتهذيب378(-375)2/الأعيانووفيات82(

التهذيبوتهذيب262()15/بالوفياتوالوافي246(-217)4/النبلاءأعلاموسير(376-37اص00/1

.37(1/0)الذهبوشذرات88(-484/)

عنونقل.المشهورهووالفتح-كسرهاأوتحتهامنالمثناةالمشددةالياءبفتح-المسيببخلكانابنوضبطه

أبي.سيبمناللهسيب:يقولكانأنهسعيد

عائذ.بنعمروبنوهب:(911)5/سعدابنطبقاتفي

.(373ص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ275()2/الأعيانوفيات

وتهذيبالكمالوتهذيب،طمنأثبتوما.المفتين:الإسلاموتاريخالسيروفي،المتقين:ب،أفي

التهذيب.

النبلاءأعلاموسير164()2/الأولياءحليةفيوالخبر،أمنزيادةهناإلى..أهلأعلموكان:قولهمن

)4/222(.

.(372ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ222()4/السير
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منأعلملقيتفما،العلمطلبفيكلهاالأرضطفت:قالمكحولعن:إسحاقبنمحمدوقال

.)1(المسيببنسعيد

المسيب.بنسعيد:قالا؟لقيتمامنأفقهمنومكحولالزهريسئل:الأوزاعيوقال

.الفقهاءفقيه:لهيقالكان:غيرهوقال

منه.والحرامبالحلالأعلمرأيتما:قتادةوقال

سعيد،بنيحيىعن:مالكوقال)2(المسيببنسعيدإلىكتبشيءعليهأشكلإذاالحسنوكان

.الواحد)3(الحديثطلبفيواللياليالأيامأرحلكنت:المسيببنسعيدعن

.)4(وأحكامهعمرقضاياعنيسألهالمسيببنسعيدإلىيرسلكانعمرابنأنوبلغني:مالكقال!

.حسن)5(عندناالمسيببنسعيدإرسال:قالأنهالشافعيعنالربيعوقال

.)6(التابعينأفضلالمسيببنوسعيد:قال.صحاحهي:حنبلبنأحمدالإماموقال

به،فحسبكالسنةمضتسعيدقال!وإذا،منهعلماأوسعالتابعينفيأعلملا:المدينيبنعليقال!

.)7(التابعينأجلعنديوهو

لهوكانت،العطاءيأخذلاكان،فقيهاصالحارجلاسعيدكان:العجلياللهعبدبنأحمدوقال!

.أعور)8(وكان،الزيتفييتجروكان،دينارأربعمائةبضاعة

إماما.ثقةمدنياكان:زرعةأبووقال

.هريرةأبيفيأثبتهموهو،منهأنبلالتابعينفيليس:حاتمأبووقال

رحمه،سنةوسبعينخمسعن،وتسعينأربعسنةوهي،الفقهاءسنةفيتوفي:)9(الواقديقال

لله.ا

السابق.المصدر(1)

.ب،أمنزيادةهناإلى..قتادةوقال:قولهمن)2(

.(1/55)الحفاظتذكرة)3(

.225(4/)النبلاءأعلاموسير(122)5/سعدابنطبقات(4)

.22(1/1)للنوويواللغاتالأسماءتهذيب()5

.(373ص50/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ)6(

نفسه.المصدر)7(

.(1/45)للذهبيالحفاظتذكرة)8(

.(431)5/الكبرىالطبقات()9
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فضولفيالناسأزهدمنوكان،وبطنهبيتهيدخلفيماالناسأورعمنالمسيببنسعيدوكانأ

الحديث.فيأدباالناسأكثرومن،يعنيلافيماوالكلام،الدنيا

لمأنكوددت:الرجلفقال،اضطجعثمفحدثهفجلسحديثعنفسألهمريضوهورجلجاءه

مضطجع.وأنا!اللهرسولعنأحدثكأنكرهتإني:فقال،تتعن

المسجد.فيوسعيدإلاأربعينمنذللصلاةنويما:مولاهبرفىوقال

سعيد:وقال.سنةخمسينالعتمةبوضوءالغداةالمسيببنسعيدصلى:إدريسابنوقال

الصالحة.أعمالكمتحبطلكيلا،قلوبكممنبالإنكارإلاالظلمةأعوانمنأعينكمتملؤوالا

.النساءقبلمنأتاهإلاشيءمنالشيطانيئسما:وقال

تعالى.اللهبمعصيةإلاأنفسهاأهانتولا،اللهطاعةبمثلأنفسهاالعبادأكرمتما:وقال

الله.بمعصيةيعملعدوهيرىأنلهاللهمننصرةبالمرءكفى:وقال

إليه.الناسافتقرباللهاستغنىمن:وقال

غيرفيووضعهاوجههاغيرمنأخذهامنمنهاوأنذل،أميلنذلكلإلىوهينذلةالدنيا:وقال

سبيلها.

نأينبغيلامنالناسمنولكن،عيبوفيهإلافضلذيولاعالمولاشريفمنليسإنه:وقال

عيوبه.تذكر

لفضله.نقصهوهبنقصهمنأكثرفضلهكانمن:وقال

النساءأحسنمنوكانت-وداعةأبيبنلكثير)1(درهمينعلىابنتهالمسيببنسعيدزوجوقد

إليهفأرسل،فقيراوكان-الزوجبحقوأعرفهم،ع!ج!اللهرسولوسنةاللهبكتابوأعلمهمأدباوأكثرهم

كانوقد،مشهورةذلكفيوقصته.هذهاستنفق:وقال،ألفابعشرين:وقيل،آلافبخمسة

أيامفيالمدينةإلىالوليدبيعةجاءتولما،بهايزوجهأنسعيدفأبىالوليدلابنهخطبهاالملكعبد

فمضىالسيفعلىوعرضوه،المدينةوأطافهإسماعيلبنهشامالمدينةعلىنائبهضربه،الملكعبد

إلىفررناالخزيمن:فقال؟سعيدياالخزيهذاما:فقالتامرأةرأتهبهرجفوافلما،يبايعولم

لهوكان،الشاةإهابظهرهعلىيجعلوكان.والآخرةالدنياخزيفيوقعناأجبناهملوأي،ترينما

ونيلللدنيامحبةولا،عليهولاحرصابخلاأمسكهلمأنيتعلمإنكاللهم:ويقولفيهيتجرمال

منهوأصل،وفيهمفيفيحكماللهألقىحتىمروانبنيعنوجهيبهأصونأنأريدوإنما،شهواتها

وداعة.أبيمنزؤجها:376()2/خلكانلابنالوفياتوفي،أخيهابنمنزوجها:سعدابنطبقاتفي(1)
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والله.والجارواليتيموالمسكينوالفقيرالأرملةعلىمنهوأعود،فيهالتيالحقوقمنهوأؤدي،رحمي

.(()1أعلموتعالىسبحانه

بناللهوعبد،عباسوابنالزبيروابنوجابرأنسعنروى،جليلتابعي،)2(العنزيحبيببنطلق

أقرانه.منوهو،وطاووسوالأعمشالطويلحميدوعنه،وغيرهمعمر

كانأنهجهةمنفيهتكقمواولكن،الأئمةمنواحدغيرعليهأثنىوقد،ديناربنعمروعليهوأثنى

.بالإرجاءيقول

الأشعث.ابنمعخرجممنكانوقد

علىاللهبطاعةالعملهيالتقوى:فقال،التقوىلناصف:لهفقيل،بالتقوىتقووا:يقولوكان

الله.عذابمخافةاللهمننورعلىاللهمعصيةوترك،اللهرحمةرجاءاللهمننور

يقومأو،تحصىأنمنأكثراللهنعموإن،العبادبهايقومأنمنأعظماللهحقوقإن:أيضأوقال

تائبين.وأمسوااتائبينأصبحواولكن،العبادبشكرها

قالى:ويقولى،بصلاإلايجدلموإن،بهيتصدقشيءومعهإلاصلاةإلىيخرجلاطلقوكان

بينالصدقةلمحتقديم(12:المجاددةأ!وتجولبهؤصدقةجيدئبينفقدمواالرسولنجيغإذاءامنوآالذينيايها!:تعالىالله

.()3(وأعظمأعظماللهمناجاةيدي

.جبير)4(بنسعيدمنهمالقراءمنوجماعةالحجاجقتله:مالكقال

وهم،الحجاجإلىثلاثةمكةمنبعثالقسرياللهعبدبنخالدأنسبقفيما(هجريماابنذكروقد

سعيدأمرمنوكان،مجاهدوحبسالطريقفيطلقفمات،حبيببنوطلق،جبيربنوسعيد،مجاهد

أعلم.والله،كانما

وعنأبيهعنروى،جليلتابعي،المدنياللهعبدأبوالأسديالقرشي،)6(العوامبنالزبيربنعروة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

-375)2/الأعيانووفيات8(85-أ)2/الصفوةصفةفيلماموافقبجملتهوالكلام،طمنزيادةمعكوفينبينما

وغيرهما.377(

وحلية935()4/البخاريوتاريخ)242(خليفةوطبقات227()7/سعدابنطبقاتفي-حبيببنطلق-ترجمة

وسير(122-12أص0/12-151سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(451)12/الكمالوتهذيب63()3/الأولياء

.31()5/التهذيبوتهذيب6(-15653)4/النبلاءأعلام

.طمنزيادةمعكوفينبينما

يصح.لم:وقال6(52)4/السيرفيالذهبيذكره

.(488)6/الطبريتاريخ

وتاريخ)241(وطبقاته()156خليفةوتاريخ(182-)5/178سعدابنطبقاتفي-الزبيربنعروة-ترجمة

=الأعيانووفيات(286-0/4237)دمشقوتاريخ(155-1/436)والتاريخوالمعرفة(232-231)7/البخاري
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وعنه.سلمةوأم،عائشةالمؤمنينأموخالته،أسماءوأمه،هريرةوأبيوالمغيرةومعاويةالعبادلة

سواهم.ممنوخلق،التابعينمنجماعة

ثبتا.مأموناعالماالحديثكثيرثقةعروةكان:سعدبنمحمدقال

الفتن.منشيءفييدخللمصالحرجلتابعيمدني:)1(العجليوقال

،المغازيصنفمنأولوهو،بالسيرعالماحجةثبتاحافظاعالمافقيهاكان:)2(الواقديوقال

الناسأروىوكان،يسألونه!ي!اللهرسولأصحابكانولقد،المعدودينالمدينةفقهاءمنوكان

للشعر.

بهيسوسدينذيأو،حسبهبهيزينحسبلذي،ثلاثةمنلواحدالعلم:أبيقال:هشامابنهوقال

.)3(بعلمهيتحفهبسلطانمختلطأو،دينه

العزيز.عبدبنوعمر،الزبيربنعروةإلاالثلاثالخصاللهذهاشترطهأحداأعلمولا:وقال

فيدخلونللناسحائطهيثلمالرطبأياموكان،الليلفيبهويقومالقرآنربعيومكليقرأعروةوكان

.()4أعادهالرطبذهبفإذا،ويحملونفيأكلون

.الدلاء)5(تكدرهولاينزفلابحراعروةكان:الزهريوقال

.)6(أجهلهشيئايعلمأعلمهوماعروةمنأعلمأحدما:العزيزعبدبنعمروقال

العشرةالفقهاءجملةمنوكان،قولهمإلىينتهىالذينالسبعةالمدينةفقهاءمنواحدغيرذكرهوقد

.)7(المدينةعلىولايتهزمنفيإليهميرجعالعزيزعبدبنعمركانالذين

قطعها،فأرادواالأكلةرجلهفيأصابتهرجعفلما،بدمشقالوليدعلىوفدأنهواحدغيرذكروقد

نأظننتما:فقال،قطعهامنويتمكنوابالألميحسلاحتىعقلهيغيبشيئايشربأنعليهفعرضوا

حوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(0/211)الكمالوتهذيب(182-176)2/الأولياءوحلية258(-255)3/

185(-018)7/التهذيبوتهذيب437(-421)4/النبلاءأعلاموسير(942-001424/ص-81سنة

.372(/1)الذهبوشذرات

.(1121)رقمالترجمة(33اص)للعجليالثقاتتاريخ(1)

.(917)5/سعدابنطبقات)2(

هلكة.فييقعفلا،بالعلممنهويتخلص،بنعمهيتحفه:طفيمكانها)3(

.(5/4952)عساكرابنوتاريخ(518-2178/)الأولياءحلية(4)

.(1/552)والتاريخوالمعرفة(0/4532)دمشقتاريخ()5

.(4425/)النبلاءأعلاموسير2(5/494)دمشقتاريخ)6(

.25(0/40)دمشقتاريخ)7(
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منفقطعوهافاقطعوهاهلمواولكن،وجلعزربهيعرفلاحتىعقلهيغيبشيئايشربباللهيؤمنأحدا

.أنأنهيعرفولا،يتكلملاصامتوهوركبته

أعلم.فالله،بالصلاةلشغلهيشعرفلمالصلاةفيو!رقطعوهاألمحهموروي

،فماتسطحمنأولادهأحبكانمحمدايسمىلهبنيرجلهفيهاقطعتالتيالليلةهذهفيووقع

ليوكان،ستةوأبقيتواحدافأخذتسبعةكانوا،الحمدلكاللهم:فقال،فيهفعزوهعليهافدخلوا

فقدابتليتقدكنتولئن،أعطيتفلقدأخذتقدكنتفلئن،ثلاثةوأبقيتواحدافأخذتأربعةأطراف

.)1(
لمحيت

أعطيت.ماوعلىأخذتماعلىالحمدفلك

.قط)2(معصيةإلىبهامشيمساماأنيأعلمالله:قالالطستفيالمقطوعةرجلهرأىلماإنه:وقيل

ليجتمعدمشقإلىمتوجهاالمدينةمنخرجلماالزبيربنعروةأنواحدغيرذكرقد:قلتأ

،كانمامنهايكونلاأنهافظن،هناكمبدؤهاوكانالمدينةقربوادفيرجلهفيالأكلةوقعت،بالوليد

لهفجمعالوليدعلىفدخل،ساقهنصفأكلتقدوهيإلادمشقإلىوصلفما،ذلكوجههفيفذهب

إلىترقتوربما.وركهإلىكلهارجلهأكلتوإلايقطعهالمإنأنهعلىفأجمعوا،بذلكالعارفينالأطباء

بألمتحسفلامنهعقلكيذهبحتىمرقدا)3(نسقيكألا:لهوقالوابنشرهانفسهفطابت،فأكلتهالجسد

بدلاكنتمإنولكن،عقلهيذهبشيئايأكلأوشرابايشربأحداأنأظنكنتماوالله!لا:فقال؟النشر

فوقمنرجلهفنشروا:قال.بهأشعرولا،بذلكأحسلافإنيالصلاةفيوأناذلكفافعلوافاعلين

اختلج،ولاتضورفما،يصليقائموهو،شيءمنهايبقىلاأنهاحتياطا،الحيالمكانمن،الأكلة

فأخذتأربعةأطرافليكان،الحمدلكاللهم:فقال،رجلهفيالوليدعزاهالصلاةمنانصرففلما

أخذتماعلىالحمدفلك،عافيتفلطالماأبليتقدكنتوإن،أبقيتفقدأخذتقدكنتفلئنواحدا

إليه،أحبهموكان،محمدابنهجملتهممنأولادهبعضمعهصحبقدوكان:قال.عافيتماوعلى

منهمفأخذتسبعةكانوادلهالحمد:فقال،فيهفعزوهفأتوه،فماتفرسفرفستهالدوابدارفدخل

فلما.أعطيتفلطالماأخذتقدكنتولئن،عافيتفلطالماابتليتقدكنتفلئن،ستةوأبقيتواحدا

إلىذلكشكاولا،ولدهولارجلهذكرسمعناهفما:قال،المدينةإلىرجعدمشقمنحاجتهقضى

سفرناهذامنلقذلقينامالو:قالفيهالأكلةأصابتهالذيالمكانفيكانفلما،القرىواديدخلحتىأحد

نأفبلغه،وولدهرجلهفيويعزونهعليهيسلمونالناسأتاهالمدينةدخلفلما(62:الكهفأ!ونصبا

.(4435/)النبلاءأعلاموسير262(5/4)دمشقتاريخ(1)

.طمنساقطهناإلى..علىالحمدفلك:قولهمن)2(

.(رقد)القاموس.ويرقدهيشربهمنفينوميشربشيء:المرقد)3(
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:أوسبنلمعنوالأبياتذلكفيعروةفأنشد.أحدثهعظيمبذنبهذاأصابهإنما:قالالناسبعض

رجليفاحشةنحوحملتنيولالريبةكفيأهويتمالعمرك

عقليولاعليهارأييدلنيولالهابصريولاسمعيقادنيولا

مثليمثلهإلىيمشيلاالأمرمنلمنكرماحييتبمالشولست

أهليعلىأقامماضيفيوأوثرقرابةذيعلىنفسيمؤثرولا

)1(مثليفتىأصابتقدإلاالدهرمنمصيبةتصبنيلمأنيوأعلم

.هشامفيهالحديثهذاذكركذا.ثلاثةوأبقيتواحدافأخذتأربعةبنونليكانإنهاللهم:روايةوفي

تلكفييدعولم،أحديمسكهولمفقطعتالأكلةعروةرجلفيوقعت:محارببنمسلمةوقال

.وردهالليلة

وأنشد.قطسوءإلىبهاأمشلمأنيتعلمإنكاللهم:قالعروةرجلنشرتلما:الأوزاعيوقال

المتقدمين.البيتين

صلاتك؟فيحاجةربكإلىلككانتأماأخييا:فقالفدعاهخفيفةصلاةيصليرجلاعروةرأى

الملح.أسألهحتىصلاتيفياللهلأسألإني

طويلا.عزاأورثتنياحتملتهاذلكلمةرب:عروةقال

يعملالرجلرأيتموإذا،أخواتعندهلهاأنفاعلمواالحسنةيعملالرجلرأيتمإذا:لبنيهوقال

أختها.علىتدلوالسيئة،أختهاعلىتدلالحسنةفإن،أخواتعندهلهاأنفاعلمواالسيئة

بالله!إلاقوةلاأدلهشآماققتجننكدضقتإذولؤلآ):الايةهذهرددحائطهدخلإذاعروةوكان

.ا)2(أعلموتعالىسبحانهوالله،منهيخرجحتى(93:الكهفأ

فيوفاتهوكانت،)3(وعشرينثلاثسنةفيعمربعدولدأنهوالصحيح،عمرحياةفيولدإنه:قيل

إحدىوقيل،وتسعينإحدىوقيل،مئةسنةوقيل،تسعينسنةوقيل،المشهورعلىوتسعينأربعسنة

أعلم.فالله)4(وتسعينتسعوقيل،وتسعينخمسأوأربعأوثلاثأواثنتينسنةوقيل،ومئة

ولدأموأمه،العابدينبزينالمشهورالهاشميالقرشيطالبأبيبنعليبن)5(الحسينبنعلي

والرابع.الثالثعدا(917)2/الأولياءحليةفيالأبيات(1)

.925(0/4)عساكرابنمنوجلها،الزبيربنعروةترجمةلمصادرموافقةوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما)2(

.(4422/)النبلاءأعلاموسير(1/63)للذهبيالحفاظوتذكرة(1)56خليفةتاريخفيكذا)3(

.(942ص55/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيأصحابهاإلىالأقوالهذهبعضالذهبينسب(4)

)6/266(البخاريوتاريخ)244(خليفةوطبقات211()5/سعدابنطبقاتفي-الحسينبن-عليترجمة)5(

=الأعيانووفيات416(-365)41/دمشقوتاريخ)3/133(الأولياءوحلية365()1/والتاريخوالمعرفة



هـ49سنةوفيات028

أبيهعنالحديث،هذاعليروى،أبيهمعقتل،أيضاعليلهيقالمنهأكبرأخلهكان،)1(سلامةاسمها

سلمة،وأموعائشةوصفيةهريرةوأبيمخرمةبنوالمسورعباسوابنوجابر،عليبنالحسنوعمه

الباقر،عليبنمحمدجعفروأبو،وعمراللهوعبدزيدبنوهمنهمجماعةوعنه.المؤمنينأمهات

منوهوسلمةوأبو،الأنصاريسعيدبنويحيى،والزهري،أقرانهمنوهووطاووس،أسلمبنوزيد

وخلق.،أقرانه

.الفرسملوكآخريزدجردبنتسلامةكانت:)2(خلكانابنقال

بنعمرزمنفيسبينبناتثلاثلهكانيزدجردأن")3(الأبرارربيع"فيالزمخشريوذكر

الصديقبكرأبيبنلمحمدوالأخرى،سالمافأولدهاعمربناللهلعبدواحدةفحصلت،الخطاب

خالة.بنوفكلهم،هذاالعابدينزينعليافأولدهاعليبنللحسينوالأخرى،القاسمفأولدها

إحداهمافأخذالحجاجإلىبابنتيه!ثيزدجردبنفيروزمسلمبنقتيبةقتلولما:)4(خلكانابنقال

الناقص.يزيدالوليدفأولدها،الملكعبدبنالوليدإلىبالأخرىوبعث

سلامة،لهايقال،سنديةأمهكانتهذاالعابدينزينأن")5(المعارف"كتابفيقتيبةابنوذكر

وعشرينثلاثابنكانفإنه،لمرضهوقيل،لصغرهفاستبقي،بكربلاءأبيهمعوكان،غزالةويقال

علىالفجرةبعضوأشار،عنهاللهصرفهثم،زيادبناللهعبيدبقتلههموقد،ذلكمنأكثروقيل،سنة

ويعظمهيكرمهذلكبعديزيدكانثم،والمنةالحمدفلهذلكمناللهفمنعهأيضابقتلهمعاويةبنيزيد

معظما.محترمابالمدينةعليوكان،المدينةإلىبعثهمثم،عندهوهوإلايأكلولا،معهويجلسه

جامعشرقيعليمشهدوهو:قلت.معروفإليهالمنسوببدمشقومسجده:عساكر)6(ابنقال

دمشق.

بعضعنالرومملكجوابفيفاستشارهدمشقإلىأخرىمرةمروانبنالملكعبداستقدمهوقد

القراطيس.وطرازالسكةأمرمنفيهإليهكتبما

وسير(943-43اص/501-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ383(0/2)الكمالوتهذيب266()3/

الذهبوشذرات922()1/الزاهرةوالنجوم703(-435)7/التهذيبوتهذيب(104-386)4/النبلاءأعلام

/1()374.

غزالة.:2(11)5/الطبقاتفي(1)

سلمة.:إلىطفيتحرفتوقد267()3/الأعيانوفيات)2(

.بيروتالأعلميمؤسسة:ط(02صا)الزمخشريالقاسملأبيالأبرارربيع)3(

.267()3/الأعيانوفيات(4)

.(432ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيأيضاوالخبر(412ص)قتيبةلابنالمعارف)5(

.036(4/)1دمشىتاريخ)6(
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.(منه)1أفضلقرشيارأيتما:الزهريقال

،بيدهيخطرلامشىإذاوكان،وجلعزدلهوأتقاهموأعبدهمالناسأورعمنكان:الواقديوقال

وقيل،أبامحمدوقيل،الحسنأباكنيتهوكان،ورائهمنيرخيهابيضاءبعمامةيعتموكان

سعد:بنعمرفقال،مريضوهوسنةوعشرينثلاثابنقتليومأبيهمعوكان.)2(اللهعبدأبا

وأمه،ورعارفيعأعاليأالحديثكثيرمأموناثقةكان:سعدبنمحمدوقال.)3(المريضلهذاتعرضوالا

الأكبرفأما،الأصغرعليوهو-زييدبناللهعبدلهفولدتزييد)4(مولاهالحسينبعدعليهاخلف-غزالة

واحد.غيرقالوكذا.أبيهمعفقتل

.)5(مثلهالبيتأهلفييكنلم:حازموأبوومالكأسلمبنوزيدالمسيببنسعيدوقال

أيهايا:يقولأدركتههاشميأفضلوهوالحسينبنعليسمعت:الأنصاريسعيدبنيحيىوقال

إلىبغضتموناحتى:روايةوفي.عارا)6(عليناصارحتىحبكمبنابرحفما،الإسلامحبأحبوناالناس

.الناس

إلانسلالحسينبنلعلييكنولم،الحسينبنعليمنإلاعقبللحسينيكنلم:الأصمعيوقال

ليليس:فقال،أولادكيكثرالسرارياتخذتلو:الحكمبنمروانلهفقال،الحسنعمهابنمن

نأأوصىمروانمرضلماثم،نسلهوكثرلهفولدتالسراريلهفاشترىألفمئةفأقرضه،بهأتسرىما

.)7(اللهرحمهنسلهمنالحسينيينفجميع،أقرضهكانمماشيءالحسينبنعليمنيؤخذلا

عنأبيهعنالحسينبنعليعنالزهري:كلهاالأسانيدأصح:شيبةأبيبنبكرأبووقال

.جده)8(

؟تنصرفلملكما:لهقالواانصرففلما،يصليقائموهوفيههوالذيالبيتاحترقأنهوذكروا

.)9(الأخرىبالنارالنارهذهعناشتغلتإني:فقال

.938(4/)النبلاءأعلاموسير(1/454)والتاريخوالمعرفة371(1/4)دمشقتاريخ(1)

.362(1/4)دمشقتاريخ2()

.366(1/4)دمشقوتاريخ2(13-122)5/سعدابنطبقات)3(

.993()4/النبلاءأعلامسيرفيالذهبيضبطهاهكذا-بياءين-زييد)4(

.938(4/)النبلاءأعلاموسير373(1/4)دمشقتاريخ()5

أعلاموسير374()41/دمشقوتاريخ)58(قريشونسب(136)3/الأولياءوحلية214()5/سعدابنطبقات)6(

.938()4/النبلاء

.093()4/النبلاءأعلاموسير374(1/4)دمشقتاريخ)7(

.893(4/)النبلاءأعلاموسير375-376(1/4)دمشقتاريخ)8(

.293()4/النبلاءأعلاموسير377(1/4)دمشقتاريخ()9
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تدرونألا:فقالذلكفيلهفقيل،الفرقمنارتعدالصلاةإلىقامفإذا،لونهيصفرتوضأإذاوكان

؟()1أناجيولمنأقوممنيديبين

فشجعوه،لبيكلا:ليفيقال،لبيكاللهملبيكأقولأنأخشى:وقالفارتعديلبيأنأرادحجولما

.)2(ركعةألفوليلةيومكلفييصليوكان.الراحلةعنسقطحتىعليهغشيلبىفلما،التلبيةعلى

فقيرك.بفنائذسائلك.بفنائكعبدك:يقولالحجرعندساجدوهوسمعته:طاووسوقال

.عني)3(كشفإلاقطكربفيبهادعوتمافوالله:طاووسقال،بفنائك

القلبوتنور،الربغضبتطفىءالليلصدقةيقولوكان،بالليلالصدقةكثيركانأنهوذكروا

.)5(مرتينمالهتعالىاللهوقاسم،)4(القيامةيومظلمةالعبدعنوتكشف،والقبر

فلما،يعطيهمومنيعيشونأينمنيدرونلايعيشونبالمدينةناسكان:إسحاقبنمحمدوقال

ماتولما.به)6(يأتيهمبماالليلفييأتيهمكانالذيهوأنهفعرفواذلكفقدواالحسينبنعليمات

أهلمئةيعولكانإنهوقيل.الليلفيوالمساكينالأراملبيوتإلىالجربحملهأثرظهرهفيوجدوا

.ماتحتىبذلكيدرونولابالمدينةبيت

:قال؟يبكيكمالهفقالأسامةابنفبكىيعودهزيدبنأسامةبنمحمدعلىالحسينبنعليودخل

هي:فقال-دينارألفعشرسبعةروايةوفي-دينارألفعشرخمسةقال؟هووكم:قال،دينعلي

.علي)7(

وفاته.بعدمنهبمنزلتهماحياتهفيجم!ي!اللهرسولمنوعمربكرأبوكان:الحسينبنعليوقال

لهفقال،أعنيإياك:الرجللهفقال-يسمعهلمأنهيريه-عنهيتغافلفجعليومارجلمنهونال

أغضي.وعنك:علي

الذي:فقالعليهأقبلثم،دعوه:فقال،إليهالناسفابتدررجلفسبهالمسجدمنيوماوخرج

عليه،كانتخميصةإليهفألقىالرجلفاستحيا؟عليهانعينكحاجةألك،أكثرأمرنامنعنكستر

.293()4/النبلاءأعلاموسير33()3/الأولياءوحلية(162)5/سعدابنطبقات(1)

.293()4/النبلاءأعلاموسير378(1/4)دمشقتاريخ)2(

.393()4/النبلاءأعلاموسير،هناممابأطول038(1/4)دمشقتاريخ)3(

.393()4/النبلاءأعلاموسير383(1/4)دمشقتاريخ()4

.393()4/النبلاءأعلاموسير(041)3/الأولياءوحلية2(91)5/سعدابنطبقات()5

-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ383(1/4)دمشقوتاريخ(136-135)3/الأولياءوحلية222()5/الطبقات)6(

.(433ص/001

.(432)6/الإسلاموتاريخ(2101/)الصفوةوصفة385(1/4)دمشقوتاريخ(141)3/الأولياءحلية)7(
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.الأنبياءأولادمنأنكأشهد:يقولراهإذاذلكبعدالرجلفكان،درهمبألفلهوأمر

حسنبنحسنمنهفنال-منافسةبينهماوكان-حسنبنوحسنالحسينبنعليواختصم:قالوا

اللهيغفرصادقاكنتإنعمبنيا:فقالمنزلهإلىالحسينبنعليذهبالليلكانفلما،ساكتوهو

الله.رحمهما)1(فصالحهفلحقه،رجعثم،عليكوالسلام،لكالنهيغفركاذباكنتوإن،لي

.خطرالنفسهالدنيايرضلممن:فقال؟خطراالناسأعظممن:لهوقيل

.)2(وسيئاتهحسناتهالمؤمنتريمرآةالفكرة:أيضاوقال

عبدوهوآخرون،العبيدعبادةفتلكرهبةاللهعبدواقوماإن:يقولوكان،غربةالأحبةفقد:وقال

.الأخيار)3(الأحرارعبادةفتلكوشكرامحبةعبدوهواخرون،التجارعبادةفتلكرغبة

بخيلاولا،ينالهالاثمفيهايطمع،منهاوأقلبأكلةيبيعكفإنهفاسقاتصحبلابنييا:لابنهوقال

القريب،عنكويباعدالبعيدمنكيقربكالسرابفإنهكذاباولا،إليهتكونماأحوجمالهفييخذلكفإنه

تعالى:قال.)4(اللهكتابفيملعونفإنهرحمقاطعولا،فيضركينفعكأنيريدفإنهأحمقولا

مهوأبقخرهتمفأصم!هووأغمئاللهلعنهمالذيئ!أولنكأزصامكتمو!طعوأألأرضفى!سدواأنلؤلتغإنعسئتؤفهل!يو

.،23-22:محمدأ

لهفقال،أسلمبنزيدحلقةفييجلسحتىالناستخطىالمسجددخلإذاالحسينبنعليوكان

تجلسحتىوقريشالعلمأهلحلقتتخطىتأتيالناسسيدأنت،لكاللهغفر:مطعمبنجبيربننافع

يطلبالعلموإن،ينتفعحيثالرجليجلسإنما:الحسينبنعليلهفقال؟(الأسودأالعبدهذامع

.كان)5(حيث

وبينبينيتجمعأنأتستطيع:الحسينبنعليليقال:قالمالكبنمسعودعن:الأعمشوقال

عندناليسإنه،منقصةولابهااللهينفعناأشياءعنأسألهأريدقال؟بهتصنعما:فقلت؟جبيربنسعيد

.-)6(العراقإلىبيدهوأشار-هؤلاءبهيرميناما

عبيدبن)7(رزينعنإسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.)793(النبلاءأعلاموسير(436ص0/1"-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ593(1/4)دمشقتاريخ

.(1/4804)دمشقتاريخ

.693()4/النبلاءأعلاموسير(1/4514)دمشقوتاريخ(134)3/الأولياءحلية

.(1/4954)دمشقتاريخ

.388()4/النبلاءأعلاموسير385()2/الكمالوتهذيب936(1/4)دمشقوتاريخ(-137138)3/الأولياءحلية

.037(-1/4936)دمشقوتاريخ(165)5/سعدابنطبقات

دمشق.وتاريخبمنوالتصحيح،خطأ؟زر:طفي
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الحبيب.ابنبالحبيبمرحبا:عباسابنفقالالحسينبنعليفأتىعباسابنعندكنت:قال

بنسفيانعن،بشاربنإبراهيمحدثنا)1(العلائيحدثنا:الصولييحيىبنمحمدبنبكرأبووقال

عندكنت:فقالالحسينبنعليعليهفدخلاللهعبدبنجابرعندكنا:قالالزبيرأبيعن،عيينة

هذالابنييولد":قالثم،جنبهإلىوأقعدهوقبلهإليهفضمهعليبنالحسينعليهفدخلع!ي!اللهرسول

هذا"هوفيقوم،العابدينسيدليقمالعرشبطنانمنمنادنادىالقيامةيومكانإذا،عليلهيقالابن

وما،الحسينبنعليمعمجالستيأكثركان:الزهريوقال.عساكر)2(ابنأوردهجداغريبحديث

وابنهمروانإلىوأحبهم،طاعةوأحسنهمبيتهأهلأفضلمنوكان،الحديثقليلوكان،منهأفقهرأيت

.)3(العابدينزينيسميهوكان،الملكعبد

اللهرحمه.قطدرهماع!ي!اللهرسولمنبقرابتهالحسينبنعليأكلما:أسماءبنجويريةوقال

)4(
عنهورضي

المختاربعثما:قالالمقبريعن،خالدبنسعيدعن،محمدبنعليأنبا:سعد)5(بنمحمدوقال

كتبالمختارقتلفلما،عندهفاحتبسها،يردهاأنوخافيقبلهاأنفكرهألفبمئةالحسينبنعليإلى

فابعث،أردهاأنوكرهتأقبلهاأنفكرهتألفبمئةإليبعثالمختارإن:مروانبنالملكعبدإلى

فقبلها.،لكطيبتهافقدخذها!عمبنيا:الملكعبدإليهفكتب.يقبضهامن

وأهلالدينأهلالاخرةوفي،الأتقياءالأسخياءالدنيافيالناسسادة:الحسينبنعليوقال

.الأنبياء)6(ورثةالعلماءلأن،الأتقياءوالعلمالفضل

عليهوأبخلالجنةلهاللهفأسألإخوانيمنالأخأرىأنوجلعزاللهمنلأستحيإني:أيضاوقال

.وأبخل)7(،أبخلبهاكنتبيدكالجنةكانتفإذاليقيلالقيامةيومكانفإذا،بالدنيا

علىعيناهابيضتحتىبكىالسلامعليهيعقوبإن:فقالذلكفيلهفقيلالبكاءكثيركانأنهوذكروا

حزنهمفترون،واحدةغداةفييذبحونبيتيأهلمنعشربضعةرأيتوإني،ماتأنهيعلمولم،يوسف

.؟أبدا)8(قلبيمنيذهب

دمشق.وتاريخب،أمنوالتصحيح،خطأ؟العلاء:طفي(1)

.037(1/4)دمشقتاريخ)2(

.372-373(1/4)دمشقوتاريخ2(51)5/سعدلابنالطبقات)3(

.193(4/)النبلاءأعلاموسير377(1/4)دمشقتاريخ()4

.377(1/4)دمشىوتاريخ2(13)5/الكبرىالطبقات()5

.385(1/4)دمشقتاريخ)6(

.493()4/النبلاءأعلاموسير385(1/4)عساكرابن)7(

.386(1/4)دمشقتاريخ)8(
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وجههعلىيدهامنالإبريقفسقطليتوضأماءعليهالحسينبنلعليجاريةسكبت:الرزاقعبدوقال

:فقال،(134:عمرانالأ!هواتغيظوآلظمين!ويقولاللهإن:الجاريةفقالتإليهارأسهفرفع،فشجه

يحبوالله!و:فقالت.عنكاللهعفا:فقال!هوآلئاسىعنوأئعافين!وقالت،غيظيكظمتوقد

.)1(تعالىاللهلوجهحرةأنت:قالمهوألمخسنين

عن،جدهعن،أبيهعن،)2(الجمحيقدامةبنإبراهيمبناللهعبدحدثنا:بكاربنالزبيروقال

فيابتدؤواثم،منهمافنالواوعمربكرأبافذكرواالعراقأهلمنقومجلس:قالأبيهعنعليبنمحمد

منفضلايبتخونوأقولهؤديرهتممناخرجبىا!والذينالأولينالمهاجرينمنأنتمأأخبروني:لهمفقالعثمان

الذينمنفأنتم:قالمنهملسنا:قالوا(8:الحشرأ!وآلمندقؤنهمأوليكوورسولهأدلهوينصرونورضوناالله

مهوالمفلحوتهمفاوليك):قولهإلى(9:ادحشرأ!هوإلتهتمهاجرمنيحبونفتل!منيمنواقيألداروتبع)

منولاهؤلاءمنلستمأنكمأنفسكمعلىوشهدتمأقررتمفقدأنتمأما:لهمفقال!منهملسنا:قالوا

بغدهتم!نوجاوألذجمت!وفيهموجلعزاللهقالالذينالثالثةالفرقةمنلستمأنكمأشهدوأنا،هؤلاء

(01:ادحشرأ!وءامنوالنذينغلاقلونجافىتجعلولابآقييمنسبقوناآلذيفولإحؤنفافاآغفزربنايقولوت

.)3(أهلهمنولستم،بالإسلاممستهزئونأنتم،دوركمقربولا،فيكماللهباركلاعنيفقوموا،الاية

.)4(نفسهوتهمهالقيامةيومواللهيبعث:فقال؟علييبعثمتىفسألهرجلوجاء

نأ:الثماليحمزةأبيعن،هاشمبنعليعن،سليمانبنسعيدعنحدثت:الدنياأبيابنوقال

.استحله)5(من-اليومعرضيأهبأو-اليومأتصدقإنياللهم:قالبيتهمنخرجإذاكانالحسينبنعلي

بنلعليصبيرأسعلىالتنورفيشيئايشويوهوسفوديدهمنسقطغلاماأنالدنياأبيابنوروى

أنت،تتعمدلمإنكبنييا:للغلامقالإليهنظرفلما،مسرعاالحسينبنعليفنهض،فقتلهالحسين

.)6(ابنهجهازفيشرعثم،حر

الذلمنبنصيبيليأنيسرنيما:يقولالحسينبنعليكان:يقولسفيانسمعت:المدائنيوقال

.)7(النعمحمر

أجلمنعليهفجزعنفسهعلىمسرفولدلرجلومات.عنهوجهغيرمنبكاربنالزبيرورواه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.387(1/4)دمشقتاريخ

تحريف.؟اللخمي:طفي

.باختصار(4593/)النبلاءأعلاموسير(1/4938)دمشقتاريخ

.(1/4593)دمشقوتاريخ(4693/)النبلاءأعلامسير

.(1/4693)دمشقتاريخ

.(4593/)النبلاءأعلاموسير(1/4693)دمشقوتاريخ(3137/)الأولياءحلية

.(1/4793)دمشقتاريخ
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وشفاعة،اللهإلاإلهلاأنشهادة،ثلاثاخلالاابنكوراءمنإن:الحسينبنعليلهفقال،إسرافه

.(وجل)1عزاللهورحمة،اللهرسول

اجتمعفلما.ومالهأهلهوتركوجههعلىوهاممنهفاستوحشذنباالزهريقارف:المدائنيوقال

فقال،ذنبكمنأعظمشيءكلوسعتالتياللهرحمةمنقنوطكزهرييا:لهقالالحسينبنبعلي

فأمرهخطأحرامادماأصابكانأنهروايةوفي(124:الأظمأ!رسالتهرتحعلحتثأغلماللهمالو:الزهري

الحسينبنعلي:يقولالزهريفكان،ذلكففعل،أهلهإلىالديةيبعثوأنوالاستغفاربالتوبةعلي

.منة)2(عليالناسأعظم

نأأوشكإلالايعلمماالخيرمنرجلفيرجليقوللا:يقولالحسينبنعليكان:عيينةبنسفيانوقال

.)3(طاعةغيرعلىيفترقاأنأوشكإلامعصيةعلىاثناناصطحبوما،يعلملاماالشرمنفيهيقول

إليهفكتب،ذلكفييلومهالملكعبدإليهفأرسلفتزوجهاأمةوأعتقلهمولىمنأمةزوجأنهوذكروا

أعتقوقد(12:الأحزابأ!كنيرااللهآلأخروبمروألجؤ!أدلهيرتجواكانلمنح!نةألمموةآدلهرسولم!فىلكتمكانلقذ)

.جحش)4(بنتزينبعمتهبنتمنحارثةبنزيدمولاهوزوج،فتزوجهاصفية،!يوأ

ويلبس،بهاتصدقالصيفجاءفإذا،دينارابخمسينخزمنخميصةالشتاءفييلبسوكان:قالوا

منءوالطيبثلعبادهأخرجآلتىاللهزينةحرممنقلمالو:تعالىقولهويتلوودونها)5(المرقعةالثيابالصيففي

.(32:الأعرأفا!الرزقط

أبيهخلافةفيحجالملكعبدبنهشامأنواحدوغيروالجريري)6(الصوليذكرهاطرقمنرويوقد

وجلسفاستلممنبرلهنصبحتىيتمكنلمالحجريستلمأنأرادفلما،بالبيتفطاف،الوليدوأخيه

ليستلمهالحجرمندنافلما،الحسينبنعليأقبلإذكذلكهوفبينما،حولهالشامأهلوقام،عليه

:لهشامالشامأهلفقال،مليحوشكل،حسنةبزةفيوهو،واحتراماوهيبةلهإجلالاالناسعنهتنحى

-حاضراوكان-الفرزدقفقال-الشامأهلفيهيرغبلئلاواحتقارابهاستنقاصا-أعرفهلافقال؟هذامن

:يقولالفرزدقفأشار؟هوومن:فقالوا،أعرفهأنا

والحرموالحليعرفهوالبيتوطأتهالبطحاءتعرفالذيهذا

)1(

)2(

)3(

)6(

.(1/4793)دمشقتاريخ

.(1/4893)دمشقتاريخ

.(1/4993)دمشقتاريخ

.(1/4993)نفسهالمصدر

-81سنةحوادث)الإسلامتاريخوفي.بدينارأشمونيينثوبينفيويصيف:(5/218)الطبقاتفي

.(1/4993)دمشقتاريخفيوكذلك.مصرثيابمنممشقينثوبينالصيففيويلبس:(437ص

.(104-1/4004)دمشقتاريخفيبسنديهالخبر

/001
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كلهماللهعبادخيرابنهذا

قائلهاقالقريشرأتهإذا

قصرتالتيالعزذروةإلىينمى

راحتهعرفانيمسكهيكاد

مهابتهمنويغضىحياءيغضي

عبقريحهاخيزرانبكفه

نبعتهاللهرسولمنمشتقة

غرتهنورمن)2(الهدىنورينجاب

قدحواإذاأقوامأثقالحمال

جاهلهكنتإنفاطمةابنهذا

وشرفهقدمافضلهالله

لهالأنبياءفضلدانجدهمن

فانقشعتبالإحسانالبريةعم

نفعهماعمغياثيديهكلتا

بوادرهتخشىلاالخليقةسهل

بغيبتهميمونالوعديخلفلا

ويغضهمدينحبهممعشرمن

بحبهموالبلوىالسوء)3(يستدفع

ذكرهماللهذكربعدمقدم

أئمتهمكانواالتقىأهلعدإن

غايتهمبعدجواديستطيعلا

أزمتأزمةماإذاالغيوثهم

ساحتهمالذميحلأنلهميأبى

أكفهممنبسطاالعدمينقصلا

رقابهمفيليستالخلائقأي

العلمالطاهرالنقيالتقيئهذا

الكرمينتهيهذامكارمإلى

والعجمالإسلامعربنيلهاعن

يستلمجاءماإذاالحطيمركن

يبتسمحينإلايكقمفما

شممعرنينهفيأروعكفمن

والشيموالخيمعناصرها)1(طابت

القتمإشراقهاعنينجابكالشمس

نعمعندهتحلوالشمائلحلو

ختمواقداللهأنبياءبجده

القلملوحهفيلهبذاكجرى

الأمملهادانتأمتهوفضل

والظلموالإملا!تىالغوايةعنها

العدميعروهماولاتستوكفان

والكرمالحلمإثنتانيزينه

يعتزمحينأريبالفناءرحب

ومعتصممنجىوقربهمكفر

والنعمالإحسانبهويسترب)4(

الكلمبهومختومحكمكلفي

همقيلالأرضأهلخيرمنقيلأو

كرمواوإنقوميدانيهمولا

محتدموالبأسالشرىأسدوالأسد

هضمبالندىوأيدكرامخيم

عدمواوإنأثرواإنذلكسيان

نعمأولههذالأولية

287

.(نبع)القاموس.الجبلقلةفيينبتوللسهامللقسيشجروهو:النبعمنوالنبعة.مفارسه:الديوانفي(1)

.(خيم)القاموس.لطبيعةوا،السجية:لخيموا

الدجى.ثوب:الديوانفي)2(

الشر.:(1/2377)والأغانيالديوانفي)3(

والأغاني.كالديوانأثبتوما؟ويستزاد:طفي(4)
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والعجمأنكرتمنتعرفالعرببضائرههذامنقولكفليس

ا)1(الأممنالههذابيتمنفالدينذاأوليةيعرفاللهيعرفمنأ

ذلكبلغفلما،والمدينةمكةبين،بعسفانالفرزدقبحبسوأمرذلكمنهشامفغضب:قال!

غيرها،اليومعندهليسأنيعتذرإليهوأرسل،درهمألفعشرباثنيالفرزدقإلىبعثالحسينبنعلي

في!اللهرسول!بحقوقياما1،للحقونصرةوجلعزللهقلتماقلتإنما:وقال!الفرزدقفردها

فينيتكصدقاللهعلمقد:يقول!الحسينبنعليإليهفأرسل.بشيءذلكعنأعتاضولستاذريته

فيه:قال!مماوكانهشامايهجوجعلثممنهفتقبلها،لتقبلنهاباللهعليكوأقسمت،ذلك

)2(
منيبهايهويالناسقلوبإليهاوالتيالمدينةبينلحبسني

عيوبها)3(بادحولاوينوعينينسيدرأسيكنلمرأسايقلب

البيتين:هذينيقول!الجنازةبهمرتإذاكانأنهالحسينبنعليعنرويناوقد

ذاهباتتمضيحينونلهوقابلتناالجنائزإذانراع

راتعاتعادتغابفلماسبعلمغارثلمة)4(كروعة

عن،عيينةبنسفيانحدثني:المقرئاللهعبدبنمحمدطريقمنعساكر)د(ابنالحافظوروى

ربه:ويناجينفسهيحاسبالعابدينسيدالحسينبنعليسمعت:قال!الزهري

ومنأسلافكمنمضىبمناعتبرتأما،ركونكعمارتهاوإلى،)6(غروركالدنياإلىحتامنفسيا

أقرانك؟من)7(البلىإلىونقل،إخوانكمنبهفجعتومن،ألافكمنالأرضوارته

دواثربوادفيهامحاسنهمظهورهابعدالأرضبطونفيفهم

المقادرالمنايانحووساقتهمعراصهموأقوتمنهمدورهمخلت

الحفائرالترابتحتوضمهملهاجمعواوماالدنياعنوخلوا

بعضها--والأبياتوالخبر(984-2848/)الفرزدقديوانفيالأبياتهذهكلوليست؟طمنزيادةالأخيرالبيت(1)

-81سنةحوادث)الإسلامتاريخوانظر(3913/)الأولياءحليةفيوكذلك(377-21376/)الأغانيفي

.(438ص0/01

...بحبسي:(1/4304)دمشقتاريخفي)2(

لفظهما:(1/15)الفرزدقديوانوفي...حولاءلهوعينا:وفيه(1/2378)الأغانيفيالبيتان)3(

منيبهايهويالناسقلوبإليهاوالتيالمدينةبينيرددني

عيوبهابادحولاءمشوهةلخليفةتكنلمعينايقلب

ثلة.:طفي)4(

.(404-1/4304)دمشقتاريخ()5

دمشق.تاريخيوافقوالمثبت.سكونك:طفي)6(

دمشق.تاريخيوافقوالمثبت.الثرى:طفي)7(
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ممن،ثراهافيوغيبت،ببلائهاالأرضغيرتوكم،قرونبعدقرونمنالمنونأيديخرستكم

:(الإفلاسأهلعملإلىعنهمرجعتثمأ،الأمارسإلىوشيعتهمصنوفمنعاشرت

مكاثرحريصفيهالخطابهامنافسمكبالدنياعلىوأنت

تخاطرعقلتلوبماذاأتدريلاهياوتصبحتمشيخطرعلى

خاسرلاشلثأخراهعنويذهلدائبالدنياهيسعىامرأوإن

بكيرادعماوأنت،النذيروأتاك،القتيروخطكوقد؟اشتغالكوبشهواتها؟إقبالكالدنياعلىفحتام

:()1(المصيباتمنبهمحلماوعاينت،الشهواتأهلانقلابرأيتوقدألاهوغدكيومكوبلذة،ساه

زاجرللمرءواللذاتاللهوعنوالبلىوالقبرالموتهولذكروفي

كاسر)2(لكمنذرقذالوشيبتربصالأربعيناقترابأبعد

حائرالرشدوعنعمدالنفسكضائرهوبمامعنيكأنك

الدنيامنفانمحت،الحمامووافاهم،الأيامأفنتهم)3(كيفالفانيةوالملوكالماضيةالأممإلىانظر

:()4(والمابالحشريومإلى،الترابفيرمماوأضحواأأخبارهمفيهاوبقيت،اثارهم

ومقاصر)5(أقفرتمنهممجالسوعطلتالترابفيرميماأضحوا

التزاورالقبورلسكانوأنىبينهمتزاورلابداروحلوا

الأعاصرعليهاتسفىمسطحةبهاثوواقبوراإلاترىإنفما

القصورفيهاوبنى،تمناهمافيهاونال،دنياهمنتمكن،وأعوانوجنودوسلطانمنعةذيمنكم

.(والحرائرالسراريوملحأوالذخائرالأعلاق)6(فيهاوجمع،والدساكر

الذخائرإليهتهويمبادرةأتتإذالمنيةكفصرفتفما

والدساكرأنهارهبهاوحفبنىالتيالحصونعنهدفعتولا

العساكرعنهالذبفيولاطمعتحيلةالمنيةعنهقارعتولا

العزيزالمتكبر،الجبارالملكاللهفتعالى،يصدلاماقضائهمنبهونزل،يردلامااللهمنأتاه

.(ديانكلبقوتهوأباد،سلطانكللعزهذلالذيأالمتكبرينومبير،الجبارينقاصم،القهار

قاهرالأمرنافذعليمحكيمقضاؤهيردلاعزيزمليك

.(584-1/4454)دمشقتاريخفيكلهاوالأبيات.طمنزيادةبينهماما(1)

للكابر.:طفي)2(

.الأيامعقباناختطفتهم:طفي)3(

.طمنزيادةمعكوفينبينما()4

.(1/4454)دمشقتاريخيوافقوالمثبت،مقاصروأخلىمنهممجالسهم:طفي()5

.الأموال:طفي()6
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صاغرللمهيمنعزيزمنفكموجههلعزةعزذيكلعنى

الجبابرالملوكالعرشذيلعزةوتضاءلتواستسلمتخضعتلقد

منلكوتحلت،مصايدهامنلكنصبتوما،ومكايدهاالدنيامنالحذاروالحذار،البدارفالبدار

:(()1وهلكاتهاقواتلهامنعنكوأخفت،شهواتهامنلكوأبرزتابهجتهامنلكوأظهرت،زينتها

امروبالزهدداعدفعهاإلىفجعاتهامنعاينتمادونوفي

عامر)2(الداريتركقليلفعمامتيقظاوكنتغفلولافجد

صائرالإقامةدارإلىوأنتزائلفعيشك)3(تغفلولافجد

ضائرلكغبهمنهانلتوإننعيمها)4(فإنالدنياتطلبولا

مأ،بقائهافيطامعوغير،فنائهامنثقةعلىوهو؟أريببهايسرأو،لبيبعليهايحرصفهل

:المماتأمورهجميعفيتوقعمننفسوتسكن،البياتيخشىمنعيناتنامكيف

نحاذرعمااللذاتوتشغلنانفوسنانغرولكنالاألا

السرائرتبلىيومعدلبموقفموقف!هومنالعيشيلذوكيف

مصائرالمماتبعدلناماسدىوأننانشورلاأننرىكأنا

وقوارععجائبهاصنوفمع،بهجتهامنبهويتمتعلذتهامنالدنياصاحبينالأنعسىوما

والامها.وأوصابهاأسقامهامنيكابدوما،طلبهافيتعبهوكثرة،فجائعها

ويباكرصرفهاعلينايروحوليلةيومكلفينرىقدأما

المتعاورلهايبقىترىقدوكموهمومهاافاتهاتعاورنا

قاصرالنفستطلابهاعنهوولاآمنبدنياهمغبوطهوفلا

منتنقذهولم،عثرتهمنتنعشهفلم،عليهامكبمنوصرعت،إليهامخلدمنالدنياغرتقدكم

:(وصمهمنتخلصهولمأسقمهمنتبرهولم،ألمهمنتشفهولم،صرعته

مصادرلهنماسوءمواردومنعةعزبعدأوردتهبل

التحاذرمنهينجيهلاالموتهووأنهنجاةلاأنرأىفلما

الكبائرالذنوبوأبكتهعليهندامةعنهتغنلمإذتندم

.طمنزيادةبينهماما()1

.طمنزيادةالبيت)2(

...فعمركتفترولافشمر:طفيمكانها)3(

دمشق.تاريخيوافقوالمثبت،طلابها:أفي()4
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الاستغفارينفعهلاحينواستغفر،دنياهمنخلفماعلىوتحسر،خطاياهمنسلفماعلىبكىإذ

البلية.ونزولالمنيةهولعند،الاعتذارينجيهولا

المقادرأعجزتهلماوأبلسوهمومهأحزانهبهأحاطت

ناصريحاذرممالهوليسفارجالموتكربةمنلهفليس

والحناجراللهامنهترددهانفسهالمنيةخوفجشأتوقد

العليل،منأيسواوقد،بالعويلالبريةوارتفعت،وأولادهأهلهوأسلمه،عوادهخفهنالك

.(الشفيقوالصاحب،الصديقعنهوتخلىأرجليهروحهخروجعندومد،عينيهبأيديهمفغمضوا

صابرهووماصبراومستنجدمفجغعليهيبكيموجعفكم

ذاكرهوماكلمنهيعددمخلصااللهلهداعومسترجع

صائرصاركالذيقليلوعمابوفاتهمستبشرشامتوكم

ثم،إخوانهلرزيتهوتوجع،جيرانهلفقدهوأعول،إماؤهخدودهاولطمت،نساؤهجيوبهافشقت

.(()1المبدىالحبيبولا،المفدىالعزيزبينهميكنلمكأنهأ،لإبرازهوشمروا،جهازهعلىأقبلوا

وء)2(

ويبادرتجهيزهعلىيحثبقربهكانالقوماحبوطل

حافرللقبرفاضلماووجهلغسلهأحضروهقدمنوشمر

والعشائرإخوانهمشيعةلهواجتمعتثوبينفيوكفن

وخضبت،عليهالجزعمن)3(وغشي،فؤادهعلىالحزنغلبقد،أولادهمنالأصغررأيتفلو

:واحراباهويلاهيا:ويقولأباهيندبوهو،عينيهالدموع

ناظرويرتاعلمرآهيهالمنظراالمنيةقبحمنلعاينت

الأصاغرالبنونتناساهماإذااكتئابهميهيجأولادأكابر

غوازرالخدودفوقمدامعهمجوازععليهنسوانوربة

أعمالهاحتوشتهأاللبنعليهوهيء،اللحدفياستقرفلما،قبرهضيقإلى،قصرهسعةمنأخرجثم

عليهالبكاءوأكثروا،ا"لترابعليهبأيديهمحثوا()4(ثم،راهبماذرعاوضاق،خطاياهبهوأحاطت

وطلب.كسببمارهناوتركوه،إليهالنظرمنوأيسوا،عليهساعةوقفواثم،والانتحاب

.طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

وحل.:طفي)2(

ويخشى.:طفي)3(

.طمنزيادةبينهماما()4
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محاذرأخوهلاقىالذيلمثلوكلهممعولينعليهفولوا

حاسرالذراعينباديبمديتهلهمبداآمنينرتاعكشاء

جازرهوالذيعنهانأىفلماوأجفلتقليلاترتعولمفريعت

عد؟جريناعادتهاعلىأم؟اقتديناالأنعامأفبأفعال،دهاهاأختهافيماونسيت،مرعاهاإلىعادت

.ترىماهولإلىالمدفوع،الثرىتحتبموضعهواعتبر،البلىدارإلىالمنقولذكرإلى

والأواصر)1(أولادهمواريثهوتوزعتلحدهفيمفرداثوى

وشاكرعليهامنهمحامدفلايقسمونهاأموالهعلىوأحنوا

الدوائرتدورأنمنآمناويالهاساعياوياالدنياعامرفيا

مأ؟مماتكإلىمطيتكوهيبحياتكتتهناكيف؟محالةلاإليهاصائروأنتالحالةهذهأمنتكيف

.االآفاتمطيةوهي،بالشهواتتهنأكيفأما؟حمامكمنتظروأنتطعامكمنتشبعكيف

مسافروشيكحالعلىوأنتدناوقدللرحيلتتزودولم

ناظرليوالردىفانوعمريتوبتيأسوفكمنفسيلهففيا

قادرالحكمعادلعليهيجازيمثبتالصحففيأسلفتالذيوكل

الدينعلىالدنيامؤثريا،اليقينضعيفأراك،وهواكغيكوتركب،دنياكباخرتكترقعفكم

أما،المآبوشر،الحسابشدةمنأمامكماتذكرأماا؟القرآننزلهذاعلىأم؟الرحمنأمركأبهذا

:()2(قبوراومساكنهم،بوراجمعهمصارأما،وعمروزخرفالبناءورفع،وثمرجمعمنحالتذكر

عامرذاكولاموفووذاكفلافانياوتعمريبقىماتخرب

عاذراللهلدىخيراتكتسبولمبغتةحتفكوافاكإنلكوهل

وافر)3(ومالكمنقوصودينكوتنقضيالحياةتفنىبأنأترضى

عنفالمشهور،العابدينزين،الحسينبنعليفيهاتوفيالتيالسنةفيالتاريخأهلاختلفوقد

عليهوصلي،سنةوخمسينثمانعنأولهافي-وتسعينأربعسنةأعني-السنةهذهفيتوفيأنهالجمهور

به.ودفن،بالبقيع

أربعسنةالرحمنعبدبنبكروأبووعروةالمسيببنوسعيدالحسينبنعليمات:الفلاسقال

وتسعين.

والأصاهر.:طفي(1)

.طمنزيادةبينهماما)2(

.(4-1/440480)دمشقتاريخفيقبلهاوالتيالأبيات)3(
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وتسعين.ثلاثأوثنتينسنةتوفي:بعضهموقال

.(1)أعلموالله،وتسعينتسعسنةتوفيإنه:قولهفيالمدائنيوأغرب

جيدمنوهومتفرقاكلامالهرأيتوقد.الحسينبنعليترجمةمن)2(المؤلفذكرهماانتهىأ

عليه:وقفمنبهينفعأناللهلعلأذكرهأنفأحببت،الحكمة

لمإذاالجسدإن:قالالحسينبنعليعن،جعفرأبيعن،حجاجعن:غياثبنحفصقال

ويبطر.يأشرجسدفيخيرولا،وبطرأشريمرض

أبي،حدثنا،العلويإبراهيمبنقاسمحدثنا،الصلتبنأحمدحدثنا:الأنباريبنبكرأبووقال

إنياللهم:يقولوكان.غربةالأحبةفقد:الحسينبنعليقال:قالأبيهعن،محمدبنجعفرعن

أسأتكمااللهم،سريرتيالعيوبخفياتفيوتقبح،علانيتيالعيونلوامعفيتحسنأنبكأعوذ

منعليوسعتبمارزقكعليهقترتمنمواساةارزقنياللهم.إليفعدعدتفإذا،إليوأحسنت

فضلك.

انتبهثم.الثوبعلىيقعثمالشيءعلىيقعالذبابرأيتفإنيللغائطثوبااتخذبنييا:لابنهوقال

فرفضه.،واحدثوبإلاوأصحابه!ي!اللهلرسولكانوما:فقال

حتىالبابعلىفقعدتأصوتأنفكرهتالحسينبنعليبابأتيت:قالالثماليحمزةأبيوعن

هذاترىحمزةيا،فقالحائطإلىانتهىثم،ليودعاالسلامعليفردلهودعوتعليهفسلمت،خرج

فيينظرالثيابحسنالوجهحسنرجلفإذاحزينوأنايوماعليهاتكأتفإني:قال!نعم:قلت؟الحائط

يأخذحاضررزقفهي!الدنياعلىحزيناكئيباأراكليما!الحسينبنعلييا:قالثم،وجهيتجاه

يحكم،صادقوعدفهي؟الآخرةعلىفقال،تقولكمالأنهاأحزنعليهاما:فقلت.والفاجرالبرمنها

منأتخوفما:فقلت؟حزنكفعلام:فقال.تقولكمالأنهأحزنهذاعلىما:فقلت،قادرملكفيها

:قال!لا:قلت؟يعطهفلماللهسألأحدأرأيتهل!علييا:ليفقال-الزبيرابنفتنةيعني-الفتنة

لفظ.)3(جاءكالذيالخضرهذاإنعلييا:ليفقيلعنيغابثم!لا:قلت؟يكفهفلماللهويخاف

.الرواةبعضمنفيهمزادالخضر

)2(

)3(

عننقلاموتهسنةفيوالخلافالعلماءأقوال(943ص55/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالذهبيذكر

.(164-1/4134)عساكرلابندمشقتاريخ

تلاميذأوالنساخزيادةمنأنهاوواضح،أبقيناهاولفائدتهااللهرحمهالمؤلفكلامتتابعالزيادةهذهأنوجدنالما

الله.رحمهالمؤلف

.(383-1/4382)دمشقتاريخفيعساكرابنرواهطريقهوعن(334/)الأولياءحليةفيبطولهالخبر
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عن،جريرحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا،الخضرياللهعبدبنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

.ظهرهفىسوادآثارإلىينظرونجعلوافغسلوهالحسينبنعليماتلما:قال.حارثبنعمر

.)1(المدينةأهلفقراءيعطيهظهرهعلىليلاالدقيقجربيحملكان:فقيل؟هذاما:فقالوا

.)2(الحسينبنعليماتحتىالسرصدقةفقدناما:يقولونالمدينةأهلسمعت:عائشةابنوقال

بنعليأنالطائيالمنهالأبيعن،بشربنمحمدعن،إشكابابنعن:حنبلبناللهعبدوروى

ناوله.ثمقبلهالصدقةالمسكينناولإذاكانالحسين

الحسينبنعليقال:قالأبيحدثنيالعتبيحدثنا،الغلابيزكريابنيحيىحدثنا:الطبريوقال

إلاأخاكتخيبولا،للحقوقتتعرضولاالنوائبعلىاصبربنييا-الأربعةهاشمبنيأفضلمنوكان-

لك.منفعتهمنأكثرعليكمضرتهالذيالأمرفي

ثممنزلهفدخلفنهضبيتهفيداعيةفسمعجماعةفيجالساكانأنه:عنهبإسنادهالطبرانيوروى

:فقال،صبرهمنوتعجبوافعزوه!نعم:قال؟الداعيةكانتحدثأمن:لهفقيل،مجلسهإلىرجع

.نكرهماعلىونحمده،نحبهفيماوجلعزاللهنطيعبيتأهلإنا

فيقالالناسمنناسفيقومالفضلأهلليقم:منادنادىالقيامةيومكانإذا:قالعنهالطبرانيوروى

قبلفيقولون.الجنةإلى:فيقولون؟أينإلى:فيقولونالملائكةفتلقاهم.الجنةإلىانطلقوا:لهم

كنا:قالوا؟فضلكمكانوما:قالوا،الفضلأهلنحنقالوا؟أنتممن:قالوا.نعم:قالوا؟الحساب

أجرفنعمالجنةادخلوا:لهمقالوا،غفرناإليناأسيءوإذا،صبرناظلمناوإذا،حلمناعليناجهلإذا

فتتلقاهم،الجنةإلىانطلقوالهمفيقالالناسمنناسفيقوم،الصبرأهلليقم:مناديناديثم.العاملين

صبرنا:قالوا؟صبركمكانفما:قالوا،الصبرأهلنحن:فيقولون،ذلكمثللهمفيقولون،الملائكة

فنعمالجنةادخلوا:لهمفقالوا.البلاءعلىوصبرناها،اللهمعصيةعنوصبرناها،اللهطاعةعلىأنفسنا

فيقال،قليلوهمالناسمنناسفيقوم!دارهفياللهجيرانليقم:المنادييناديثم.العاملينأجر

اللهمجاورةاستحققتمبم:فيقولون،ذلكمثللهمفيقولونالملائكةفتتلقاهم،الجنةإلىانطلقوا:لهم

فيقال.وجلعزاللهفيونتباذل،اللهفيونتجالس،اللهفينتزاوركنا:فيقولون؟دارهفيوجلعز

العاملين.أجرفنعمالجنةادخلوا:لهم

.التوابالمذنبالمؤمنيحباللهإن:الحسينبنعليوقال

منهميتقيأنإلا،ظهرهوراءاللهكتابكالنابذالمنكرعنوالنهيبالمعروفللأمرالتارك:وقال

يطغى.وأنعليهيسطوأنعنيداجبارايخاف:قال؟تقاةوما:قالوا.تقاة

)1(

)2(

.(1/4384)دمشقتاريخفيهو

.(1/4384)دمشقتاريخ
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بنعليرأيتهل:سعيدلهفقال.فلانمنأورعأحدارأيتما:المسيببنلسعيدرجلوقال

منه.أورعرأيتما:قال!لا:قال؟الحسين

كنتم؟فيمزهرييا:فقالالحسينبنعليعلىدخلت:قالالزهريعن،عيينةبنسفيانوروى

شهرإلا،واجبشيءالصوممنليسأنهعلىأصحابيورأيرأييفأجمع،الصومنتذاكركنا:قلت

شهركوجوبواجبمنهاعشرة،وجهاأربعينعلىالصوم،قلتمكماليسزهرييا!فقالرمضان

وصوم،أفطرشاءوإنصامشاءإن،بالخيارصاحبهامنهاعشرةوأربع،حراممنهاوعشرة،رمضان

أما:قال،!اللهرسولبنيافسرهن:قلتالزهريقال،واجبالاعتكافوصوم،واجبالنذر

أيامثلاثةوصيام،العتقيجدلملمنالخطأقتلفيمتتابعينشهرينوصوم،رمضانشهرفصومالواجب

وصوم،الهدييجدلملمنالمتعةدموصوم،الرأسحلقوصيام،الإطعاميجدلملمناليمينكفارة

الإثنينفصومبالخيارصاحبهالذيوأما.الحنطةعلىالثمنذلكيقسمثمقيمتهالصيديقوم،الصيدجزاء

.بالخيارصاحبهذلككل،عاشوراءويومعرفةوصوم،رمضانبعدشوالمنأياموستة،والخميس

فصومالحرامصوموأما،والأمةالعبدوكذلك،زوجهابإذنإلاتطوعاتصوملافالمرأةالإذنصومفأما

،حرامالوصالوصوم.لرمضاننصومهأننهينا،الشكويوم،التشريقوأيام،والأضحىالفطريوم

بإذنإلاتطوعايصوملاالضيفوصوم،الدهروصوم،حرامالمعصيةنذروصوم،حرامالصصتوصوم

الإباحةصوموأما.")1(بإذنهمإلاتطوعايصومنفلاقومعلىنزلمن":ع!ي!اللهرسولقال،صاحبه

قوموقال،يصوم:قومفقالوالمسافرالمريضصوموأما،صومهأجزأهناسياشربأوأكلفمن

فيصامفإن،الحالينفييفطر:فنقولنحنوأما،أفطرشاءوإنصامشاءإن:قوموقال،يصوملا

.()2(القضاءفعليهوالمرضالسفر

السنة:هذهفيتوفيوممن

القرشيمخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنهشامبن)3(الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبو

والصحيح،الرحمنعبدأبووكنيته،بكرأبواسمهوقيل،محمداسمهقيل،السبعةالفقهاءأحدالمدني

جليل.تابعيوهو،كثيروالإخوةالأولادمنوله،واحدوكنيتهاسمهأن

)1(

)2(

)3(

.جداضعيفوهو:أقول،منكرحديثهذا:وقال.الصومفي(978)رقمجامعهفيالترمذيرواهالحديث

.طمنالزيادةتنتهيهناإلى

(245)وطبقاته(393و603)خليفةوتاريخ(5702/)سعدابنطبقاتفي-الرحمنعبدبنبكرأبي-ترجمة

-2/187)الأولياءوحلية،أخرىومواضع(352و1/233)والتاريخوالمعرفة(99/)البخاريوتاريخ

للذهبيالإسلاموتاريخ(33211/)الكمالوتهذيب(1/282)الأعيانووفيات(229/)الصفوةوصفة(188

(9592/)التهذيبوتهذيب(941-4416/)النبلاءأعلاموسير(514-512ص00/1-81سنةحوادث)

.(1/376)الذهبوشذرات
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وغيرهم.سلمةوأموعائشة،بكرأبيبنتوأسماء،هريرةوأبي،عمار:عنروى

وعامر،سميومولاه،وعمر،الملكوعبداللهوعبدسلمةبنوهمنهمجماعة:عنهوروى

.والزهري،ومجاهد،ديناربنوعمرو،العزيزعبدبنوعمر،الشعبي

يصوموكان،مكفوفا)2(وكان،صلاتهلكثرة،)1(قريشراهبلهيقالوكان،عمرخلافةفيولد

مروانبنالملكعبدوكان،عظيمجانبعلىالروايةوصحةوالفقهوالأمانةالثقةمنوكان،الدهر

بنبكرأبافأذكرعندناأثرهملسوءالمدينةبأهلأفعلهبالشيءأهمإني:ويقول،فضلهويعرف،يكرمه

.)3(كثيرةمناقبوله،أجلهمنالأمرذلكوأتركمنهفأستحييالرحمنعبد

أنهوالصحيح.يجدها)4(كانلعلةطستفييدهيضعسجدإذاوكان،كفقدوكان:داودأبوقال

أعلم.والله.بعدهاالتيفيوقيل،قبلهاالتيفيوقيل،السنةهذهفيمات

:فقالالسبعةالفقهاءفيهماذكربيتينالشعراءبعضونظم:قلتأ

خارجهالحقعند(حبرا3فقسمتهبأئمةيقتديلامنكلألا

)6(خارجهسليمانبكرأبوسعيدقاسمعروةاللهعبيدفخذهم

توفي:وفيها

:قال،جداكثيرةوفضائلمناقبوله،البصرةأهلزهادأحد،)7(الرقاشيزيدبنالفضيل

فإنه،وكيتبكيتنهاركتقطعولا،دونهمإليكيخلصالأمرفإن،نفسكذاتعنالناسيلهينكلا

قلت.ماعليكمحفوظ

قديم.لذنبحديثةحسنةمنإدراكاأسرعولا،طلباأحسنشيئاأرلم:وقال

له،عالماإماماوكان،المدينةفقهاءأحدكان،)8(الزهريعوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبو

قريث!.سادةمنوكان،الراهبيسمىكان:(303)قريث!نسبفي(1)

.(131)الهمياننكت)2(

وتاريخ(902-5/802)سعدلابنالطبقاتفيوالخبر،طمنساقطهناإلى...الملكعبدوكان:قولهمن)3(

.(514ص8100/1-سنةحوادث)الإسلام

.(4174/)النبلاءأعلامسير()4

.ضيزى:الوفياتفي()5

.(1283/)الأعيانوفياتفيالأبيات)6(

(7911/)البخاريوتاريخ(002)خليفةوطبقات(7912/)سعدابنطبقاتفي-زيدبنالفضيل-ترجمة)7(

وتسعين.خمسسنةتوفي:الذهبيقالوفيه(453ص/001-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ

=(242)وطبقاته(228)خليفةوتاريخ(5155/)سعدابنطبقاتفي-الرحمنعبدبنسلمةأبي-ترجمة)8(
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.()1بالمدينةتوفي.العلمواسعوكان،الصحابةمنجماعةعنكثيرةروايات

علمه،منكثيرةكتباوخلف،عالماوكان،كثيرةرواياتله،)2(الأزديعائذبنالرحمنعبد

.الحجاجفأطلقهالأشعثابنوقعةيوموأسر،الصحابةمنجماعةعنروى

شرطتهوصاحبمروانبنالعزيزعبدبنلعمرمصرقاضي،حدفي)4(بن)3(معاويةبنالرحمنعبد

.ا)5(جماعةوعنه،الحديثروى،فاضلاعالماكان

وتسميوخمللرأسنةخلت5ث!

.كثيرةحصوناوافتتح،الرومبلادالوليدبنالعباسغزافيها

.)6(سنينبتسعذلكبعدبناهاثموخربهاأرمينيةمنالبابمدينةالملكعبدبنمسلمةفتحوفيها

جزيلة.أموالامنهاوأخذأالهندأرضمنالمولتانمدينةالقاسمبنمحمدافتتحوفيها

كثرتها،منتحملالعجلعلىالأموالومعهإفريقيةإلىالأندلسبلادمننصيربنموسىقدموفيها

.()7(السبيمنرأسألفثلاثونومعه

الخبرجاءه)8(هناككانفلما(كثيرةوأقاليممدناففتحأالشاشبلادمسلمبنقتيبةغزاوفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الإسلاموتاريخ(33037/)الكمالوتهذيب(1/558)والتاريخوالمعرفة(5013/)البخاريوتاريخ

-12151/)التهذيبوتهذيب(292-4287/)النبلاءأعلاموسير(523-522ص00/1-81سنةحوادث)

181).

موته.سنةفيالمؤرخينخلافالإسلامتاريخفيالذهبيذكر

والمعرفة(325-5324/)البخاريوتاريخ(313و031)خليفةطبقاتفي-عائذبنالرحمنعبد-ترجمة

للذهبيالإسلاموتاريخ(17/891)الكمالوتهذيب(3/353)الغابةوأسد(383-2382/)والتاريخ

وتهذيب(2504/)والإصابة(948-4487/)النبلاءأعلاموسير(164-14هص/051-81سنةحوادث)

.(402-6302/)التهذيب

الإسلاموتاريخ(17412/)الكمالوتهذيب(5035/)الكبيرالتاريخفي-معاويةبنالرحمنعبد-ترجمة

-6271/)التهذيبوتهذيب.وتسعينخمسسنةتوفي:وقال(001416/ص-81سنةحوادث)للذهبي

272).

.(3481/)المشتبهوتوضيحالترجمةمصادرمنوالتصحيح،تحريف؟خزيمة:الأصلفي

.طمنزيادةمعكوفينبينما

.(263ص/051-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبر

الإسلاموتاريخ(6/294)الطبريوتاريخ(703)خليفةتاريخفيوالخبر؟طمنزيادةمعكوفينبينما

.(01263/ص815-سنةحوادث)

...أتاهبكشماهانأوبالشاشكانإذاحتى:(4583/)الأثيروابن(6294/)الطبريفي
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:الشعراءبعضبقولوتمثل،مرومدينةإلىبالناسورجعذلكفقمعهيوسفبنالحجاجبموت

الحبائلأعلقتهأمسىبحورانجعفرالمنالمرءلنعملعمري

)2(طائلموتكبعدحياتيفيفماتمتوإنحياتيأملل)1(لاتحيفإن

ويجزيهذلكعلىويعده،الأعداءمناجزةمنعليههوماعلىيستمربأنقتيبةإلىالوليدكتبوفيها

.()3(والعنادالكفرأهلوقتالأالبلادوفتحالجهادمنصنعبماعليهويثني،خيرا

بالمصرينوالحربالصلاةالوليدفولى،اللهعبدابنهالصلاةعلىاستخلفالحجاجكانوقد

الحجاجكانوقيل،مسلمأبيبنيزيدخراجهماوولى،كبشةأبيبنيزيد-والبصرة-الكوفة

وفاةوكانت.عليهكانواماعلىالحجاجنوابسائرواستمر،الوليدفأقرهماذلكعلىيستخلفهما

السنة.هذهمنشوالفيماتوقيل،رمضانمنبقينلثلاثوقيل،لخمسالحجاج

.والواقديمعشرأبوقاله،الملكعبدبنالوليدبنبشرفيهابالناسوحج

.)4(أصحابهمنألفومعهالرومبأرضالوضاحيقتلوفيه

.عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدالمنصورجعفرأبيمولدكانالسنةهذهوفي

وفاتهوذكر()الثقفييوسفبنالحجاجترجمةوهذه

بنعمروبنكعببنمالكبنمعتببنعامربنمسعودبنعقيلأبيبن)6(يوسفبنالحجاجهو

الثقفي.محمدأبو-هوازنبنبكربنمنبهبنقسيوهو-ثقيفبنعوفبنسعد

بنبردةوأبي،مروانبنالملكوعبد،جندببنوسمرة،أنسعنوروى،عباسابنسمع

موسى.أبي

)1(

)2(

)3(

)6(

أملك.:طفي

يصلأنقبلعلقمةفمات،بحورانوهوعلاثةبنعلقمةيريدخرجأنهوذكر(01.ص)ديوانهفيللحطيئةالأبيات

البيتين.هذينمنهاأبياتافقال؟الحطيئةإليه

الأثير.وابنالطبريفيالكتابنص

رجاله.منألفينمننحومعهوقتل:وفيه(6335/)الجوزيلابنالمنتظمفيالخبر

والمعرفة(2373/)البخاريوتاريخ،أخرىومواضع(533)خليفةتاريخفي-يوسفبنالحجاج-ترجمة

الأثيرلابنوالكامل،كثيرةأخرىومواضع(125/)الأشرافوأنساب،أخرىومواضع(3294/)والتاريخ

حوادث)الإسلاموتاريخ(502-12131/)دمشقوتاريخ(54-292/)الأعيانووفيات(4584-587/)

التهذيبوتهذيب(1/1315)بالوفياتوالوافي(4343/)النبلاءأعلاموسير(327-431ص00/1-81سنة

.85(-4/15)دمشقتاريخوتهذيب(1/377)الذهبوشذرات(1/023)الزاهرةوالنجوم(2012-132/)

عقيل.أبيبنالحكمبنيوسف:الإسلامتاريخفي



992وفاتهوذكرالثقفييوسفبنالحجاجترجمة

بنوجواد،ديناربنومالك،الطويلوحميد،البنانيوثابت،مالكبنأنس:عنهوروى

منهادوربدمشقلهوكانت:قال،عساكر)1(ابنقاله.عروبةأبيبنوسعيد،مسلمبنوقتيبة،مجالد

وولاهعنهاعزلهثم،الزبيرابنفقتلالحجازالملكعبدوولاه.الحديدأبيابنقصربقربالراويةدار

الملك.عبدعلىوافدادمشقوقدم.العراق

:يقولأبيسمعت:قال)2(،مسلمبنقتيبةبنسالمنبأنا،مسلمبنالمغيرةطريقمنروىثم

وأبكىبكىحتى،الغربةوبيت،الوحدةبيتإنه:يقولزالفما،القبرفذكريوسفبنالحجاجخطبنا

خطبته:فييقولمروانسمعت:يقولمروانبنالملكعبدالمؤمنينأميرسمعت:قالثم،حولهمن

لهالحديثوهذا.بكىإلاذكرهأوقبرإلى!اللهرسولنظرما:خطبتهفيفقالعفانبنعثمانخطبنا

.وغيرهداود)3(أبيسننفيشاهد

دخلت:قالديناربنمالكعن،جعفرعن،سيارحدثنا:الجبارعبدبنأحمدطريقمنوساق

بلى!:فقلت؟!اللهرسولعنحسنبحديثأحدثكألايحيىأبايا:ليفقالالحجاجعلىيوما

فليدعحاجةاللهإلىلهكانتمن":مج!ي!اللهرسولقال:قال.موسىأبيعن،بردةأبوحدثني:فقال

والمسانيد)4(السننفيوغيرهعبيدبنفضالةعنشاهدلهالحديثوهذا."مفروضةصلاةدبرفيبها

أعلم.والله

أسنانهاتخللأي-تخللوهيامرأتهعلىدخلشعبةبنالمغيرةأنيذكرمنسمعت:الشافعيقال

دنية،لرعينةإنكالغذاءباكرتكنتلئنوالله:فقال،النهارأولفيذلكوكان-أذىمنبينهامالتخرج

مماشيءكانماوالله:فقالتفطلقها،لقذرةإنكالبارحةمنفيكفيبقيشيءمنهتخللينالذيكانوإن

فقال.لأخرجهافحاولتهامنهفميفيشظيةفبقيت،السواكمنالحرةتباكرهماباكرتولكنني،ذكرت

قال.الحجاجأبويوسففتزوجها،يسودبرجلتأتيبأنلخليقةفإنهاتزوجها:الحجاجأبيليوسفالمغيرة

.بالمبير)5(ألقحتماأسرعما:النومفيلهفقيلفنامواقعهابهابنىلماالحجاجأباأنفأخبرت:الشافعي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(114-12131/)دمشقتاريخ

دمشق.تاريختوافقوهي،بمنزيادةهناإلى..سالمنبأنا:قولهمن

.(12411/)تاريخهفيعساكرابنأخرجهالحديث

كثير،ابنذكرهالذيعبيدبنفضالةحديثمنالشاهدوأما.(12141/)تاريخهفيعساكرابنأخرجهالحديث

عجل:!ي!فقال.!ي!النبيعلىيصلولمتعالىاللهيحمدلم،صلاتهفييدعورجلاع!ي!اللهرسولسمعأنهفهو

ليدعثم،ع!والنبيعلىليصلثم،عليهوالثناءتعالىاللهبتمجيدفليبدأأحدكمصلىإذا):لهفقالدعاهثم،هذا

بمعنىليسولكن،صحيححديثوهووغيرهما)1481(رقمداودوأبو)6/18(أحمدرواه(يشاءبمابعد

.الحجاجذكرهالذيالحديث

.(161-12151/)الشافعيإلىبسندهدمشقتاريخ
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الحارثزوجهاوكان،الثقفيمسعودبنعروةبنهمامبنتالفارعةأمهواسم:)1(خلكانابنقال

.السواكفيالحكايةهذهعنهوذكر،العربطبيبالثقفيكلدةابن

عندفكاندمشققدمثم،بالطائفالغلمانيعلمانوأبوههوكانالحجاجأنالعقد)2(صاحبوذكر

يرحلونولالنزولهينزلونلاالجيشأنروحإلىالملكعبدفشكا،الملكعبدوزيرزنباعبنروح

أحديتأخرلافكان،الجيشأمرالحجاجالملكعبدفولى،ذلكتوليهرجلعندي:روحفقال،لرحيله

وأحرقبهموطوففضربهميأكلونوهمزنباعبنروحفسطاطإلىاجتازحتى،والرحيلالنزولفي

فعلهإنماأفعلهلم:فقال؟هذاصنعتلم:للحجاجفقال،الملكعبدإلىذلكروحفشكا،الفسطاط

وبدل،فسطاطهبدلفسطاطينروحاأعطيتإذاضركوما،سوطكوسوطي،يدكيديفإن،أنت

.عندهالحجاجوتقدم،ذلكففعل؟وليتنيالذيفيتكسرنيولا،غلامينالغلام

:قالذلكقبلوقيل،وثمانينستسنةفيمنهاوفرغ،وثمانينأربعسنةفيواسطوبنى:قال

.الحجاجسميثم،كليبايسمىأولاكانأنهيدلماحكايتهفيوذكر،المصاحفنقطتأيامهوفي

سالخ)3(دمثمجديدمسقوهحتىأيامايرتضعلموأنه،مخرجلهفتقحتىلهمخرجولاولدأنهوذكر

الذيالدمذلكارتضعماأوللأنه،الدماءلسفكوحبشهامةفيهوكانت،فارتضعبدمهوجههولطخ

وجهه.بهلطخ

أعلم.والله،أبيهأمإنهاوقيل،علاط)4(بنحجاجبنلنصرالمتمنيةهيأمهإنويقال

شبهة،بأدنىاللهحرمهاالتيالنفوسقتلكثيروكان،رهقسيفهوفي،عظيمةشهامةفيهوكانت

فيماالخطاببنبعمريتشبهزيادوكان،أبيهبنبزياديتشبهيزعمفيماوكان،الملوكغضبيغضبوكان

.-قريبولاسواءولا-أيضايزعم

وكان.التابعينكبارمنوكان،مصرقاضيالتجيبيعتربنسليمترجمةفيعساكر)5(ابنذكروقد

يختموكان،عظيمجانبعلىوالعبادةالزهادةمنوكان،بالجابيةالخطاببنعمرخطبةشهدممن

وغيرها.الصلاةفيختماتثلاثليلةكلفيالقرآن

إليهفنهضهذاعتربنسليمبهمافاجتاز،جامعهافيبمصرأبيهمعكانالحجاجأنوالمقصود

.(292/)الأعيانوفيات(1)

.(36/)ربهعبدلابنالفريدالعقد)2(

.السوادالشديدالأسود:السالخ)3(

خدرها:فيتنشدامرأةفسمعالمدينةفيطافالخطاببنعمرإن:(232/)خلكانابنقال(4)

حجاجبننصرإلىسبيلمنأمفأشربهاخمرإلىسبيلمنهل

.البصرةإلىوسيرهبنصرعمرفأتي

سليم.اسمهمندارالفكر:طدمشقتاريخمنسقطوقد(0/1102)منظورلابندمشقتاريخمختصر)5(
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نعم:قال؟عندهلكحاجةمنفهل،المؤمنينأميرإلىذاهبإنه:لهوقال،عليهفسلمالحجاجأبو

ابنهإلىرجعثم.منكخيرااليومقاضياأعلملاوالله!!اللهسبحان:فقال.القضاءعنيعزلنيأنتساله

نألأحسبإنيواللهبنييا:لهفقال؟ثقفيوأنتتجيبمنرجلإلىأتقومأبةيا:ابنهلهفقالالحجاج

ولم:فقال،وأمثالههذامنأضرالمؤمنينأميرعلىماوالله:فقال.وأمثالهبهذايرحمونالناس

الناسفيحقر،وعمربكرأبيسيرةعنفيحدثونهمإليهمالناسيجتمعوأمثالههذالأن:قال؟بنييا

طاعته،يرونولا،ويبغضونهعليهويخرجونفيخلعونهسيرتهماعندشيئايرونهاولاالمؤمنينأميرسيرة

اللهأنلأظنإنيواللهبنييا:أبوهلهفقال.وأمثالههذاعنقلأضربنشيءالأمرمنليخلصلووالله

شقيا.خلقكوجلعز

ابنهفيتفرسفإنه،صحيحةفراسةذاكانوأنه)1(الخليفةعندوجاهةذاكانأباهأنعلىيدلوهذا

ذلك.بعدأمرهإليهآلما

إحدىسنةفيوقيل،أربعينسنةفيوقيل،وثلاثينتسعسنةفيالحجاجمولدوكان:قالوا

)2(
!راربعين.

كلفيالقرانيقرأالحجاجكان:السلفبعضقال،للقرآنحافظابليغافصيحابلبابا!3(نشأثم

.)4(ليلة

.منه)5(أفصحالحسنوكان،البصريالحسنومنمنهأفصحرأيتما:العلاءبنعمروأبووقال

:عمروبنعتبةقال:قالسليمانبنصالحعن،شيخ)7(أبيبنسليمانذكر:)6(الدارقطنيوقال

كانتعقولهمافإن،معاويةبنوإياسالحجاجإلا،بعضمنبعضهاقريباإلاالناسعقولرأيتما

.الناسعقولعلىترجح

اللهعبدأخيهإلىالحجاجبعثوسبعينثلاثسنةالزبيربنمصعبقتللماالملكعبدأنوتقدم

ابنتمكنولا،بالبيتالطوافمنمعهومنيتمكنولم،عامئذالحجللناسوأقامبهافحاصرهبمكة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

بعضمعهوكانالولايةبعضالملكلعبدفولي-الحجاجوالد-يوسففأما:(173ص)المعارففيقتيبةابنقال

دلجة.بنجيشالسجفبنالحنيفقاتليومالألوية

.الحجاجمولدسنةفيالخلاففي(12151/)دمشقتاريخفيعساكرابنذكرهماانظر

لبيبا.شابا:طفي

.(12161/)دمشقتاريخ

.(ا-1216117/)دمشقتاريخ

-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالذهبيوذكره(452/)دمشقتاريخوتهذيب(12/117)دمشقتاريخ

.(316ص0/01

دمشق.وتاريخبمنوالتصويب،تحريف؟منيح:طفي
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فقتلهوسبعينثلاثسنةجمادىفيبهظفرحتىمحاصرهيزلولم،بعرفةالوقوفمنعندهومنالزبير

والمدينةمكةعلىالملكعبداستنابهثم،)1(وسبعينأربعسنةفيأيضاالحجللناسوأقام،قدمناكما

ذكرنا،كماالكوفةأهلعلىفدخل،مروانبنبشرأخيهموتبعدالعراقإلىنقلهثم،واليمنوالطائف

فتوحاتفيهاوفتح.كاملةسنةعشرينظهرانيهمبينفأقام،مفصلاإيرادهتقدممابهموفعللهموقال

وأقاليم،مدنجملةفيهاففتح،والسندالهندبلادإلىخيولهوصلتحتى،منتشرةهائلة،كثيرة

نوردونحن.جيداطرفامنهاذكرناقدفصوللهوجرت،الصينبلادمنقريبإلىأيضاخيولهووصلت

مثلهعلىيمدحمما،العظامالأمورفيوالتهاون،والإقداموالجراءةالأمورمنلهوقعمماأخرأشياءهنا

:وغيرهعساكر)2(ابنالحافظساقهمما،وفعلهبقولهيذمومما

جعفربنإسماعيلأخيابنكثيربناللهعبدعن،أيوببنيحيىعن،خيثمةأبيبنبكرأبوفروى

شيئا-يليأنقبلوذلك-المسيببنسعيدبجنبمرةصلىيوسفبنالحجاجأن:معناهماالمديني

بعديقولهذكرلهوكان-ردائهبطرفسعيدأخذسلمفلما،السجودفيقبلهويقعالإمامقبليرفعفجعل

سارقيا:لهفقالسعيدعليهأقبلثم،ذكرهسعيدقضىحتىرداءهينازعهالحجاجزالفما-الصلاة

مضىثم،عليهيردفلم.وجهكالنعلبهذاأضربأنهممتلقد،الصلاةهذهتصلي،خائنيا

راجعاكرالزبيرابنقتلفلما.الحجازعلىنائباجاءثم،الشامإلىفعادرجعثم،الحجإلىالحجاج

الناسفخشيالحجاجفقصده،المسيببنسعيدمجلسإذاالمسجددخلفلما،عليهانائباالمدينةإلى

بيدهصدرهسعيدفضرب؟الكلماتصاحبأنت:لهفقاليديهبينجلسحتىفجاء،منهسعيدعلى

ثم.قولكأذكروأناإلاصلاةبعدكصليتما،خيراومؤدبمعلممناللهفجزاك:قال!نعم:وقال

ومضى.قام

:قال-العلاءبنعمروأبيأخي-العلاءبنمعاذعن،زيدوأبيالأصمعيعن،الرياشيوروى

بعدفقالالمنبرصعدثمالمسجدفيفجمعواالناسفأمر،بالبكاءمكةارتجتالزبيرابنالحجاجقتللما

هذهخيارمنكانالزبيرابنوإنألا،الزبيرابنقتلإكباركمبلغني!مكةأهليا:عليهوالثناءاللهحمد

مانعشيءكانولو،اللهبحرمواستكناللهطاعةفنزع،أهلهافيهاونازعالخلافةفيرغبحتى،الأمة

لهوأباح،ملائكتهلهوأسجد،روحهمنفيهونفخ،بيدهخلقهاللهإن،الجنةحرمةادملمنعتالعصاة

والجنةالزبيرابنمناللهعلىأكرموآدم،بخطيئتهالجنةمنأخرجهأخطأفلما،جنتهوأسكنه،كرامته

.)3(يذكركماللهاذكروا،الكعبةمنحرمةأعظم

.(12/171)تاريخهفيبالسندالخبرهذاعساكرابنساق(1)

.(-45253/)وتهذيبه(12911/)دمشقتاريخ)2(

.(12/012)دمشقتاريخ)3(
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نأ:الناجيالصديقأبيعن،عوف)2(نبأنا،يوسفبنإسحاقحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

وإن،البيتهذافيألحدابنكإن:فقالاللهعبدابنهاقتلمابعدبكرأبيبنتأسماءعلىدخلالحجاج

والله،قواماصواما،بوالديهبراكان،كذبت:فقالت.أفعلمابهأوفعل،أليمعذابمنأذاقهالله

ورواه."مبيروهو،الأولمنشرمنهماالآخركذابانثقيفمنيخرجأنه"!يماللهرسولأخبرنالقد

الحجاجأنبلغني:قال.الصديقأبيعن،عوفعن،خالدعن،بقيةبنوهبعن:)3(يعلىأبو

عن،زيادأبيبنيزيدعن،جريرحدثنا،زهيرحدثنا:يعلىأبووقال.مثلهفذكرأسماءعلىدخل

:يقولوسمعته.المثلةعننهىاللهرسولسمعت:قالت.بكرأبيبنتأسماءعن،الأحنفبنقيس

المبيروأما،رأيناهفقدالكذابأما:للحجاجفقلتقالت."ومبيركذابرجلانثقيفمنيخرج"

سمعمنحدثني،حوشببنالعوامأبنا،هارونبنيزيدأبنا:حميدبنعبدوقال.حجاجياهوفأنت

!ي!،اللهرسولسمعت:ابنهافييعزيهاعليهادخلحينللحجاجتقولالصديقبكرأبيبنتأسماء

المبيروأما-المختارتعني-عبيدأبيفابنالكذابفأما."وكذابمبيررجلانثقيفمنيخرج":يقول

)4(.ء.
اللهرضيالزبيربناللهعبدابنهامقتلعندأوردناهاخروجهمن)5(مسلمصحيحفيوتقدم.لت

عنه.

وكيعحدثنا،الوكيعيعمربنأحمدحدثنا:)6(يعلىأبوفقال!يمالنبيعنأسماءغيررواهوقد

ثقيففي":!ي!اللهرسولقالقالتالحربنتسلامةعن،عقيلةلهايقالامرأةعن،غرابأمحدثتنا

يعلى.أبوبهتفرد."ومبيركذاب

اخرحديثاسلامةعنعقيلةعن-طلحةواسمها-غرابأمعنوكيععن:أحمد)7(الإمامروىوقد

.)8(ماجهوابنداودأبووأخرجه،الصلاةفيالإمامةفي

حدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،بسطامبنأميةحدثنا:)9(يعلىأبوفقالعمرابنحديثمنوروي

وكذابا"مبيراثقيففيأنع!ي!اللهرسولأنبأنا"عمرابنسمعت:قالعصمةبناللهعبدحدثنا،إسرائيل

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تاريخهفيأحمدالإمامطريقمنعساكرابنوأخرجهصحيححديثوهو(6351/)أحمدالإماممسند

(12/121).

.والمصادربمنوالتصحيح،تحريف؟عون:أ،طفي

.(12/112)عساكرابنأخرجهطريقهومن

حميد.بنعبدطريقمن(122/)12عساكرابنأخرجه

الصحابة.فضائلفي(2545)رقممسلمصحيح

.(12122/)دمشقتاريخفيعساكرابنأخرجه

ضعيف.وإسناده(6381/)أحمدالإماممسند

.الصلاةإقامةفي(829)رقمماجهابنوسنن،الصلاةفي(581)رقمداودأبيسنن

.(5753)رقم(126-0/1125)الموصلييعلىأبيمسند



وفاتهوذكرالتقفييوسفبنالحجاجترجهول403

غريبحسن:وقال.عصمةويقالعصمبناللهعبدعن،شريكحديثمن)1(الترمذيوأخرجه

شريك.حديثمنإلانعرفهلا

ابنقتالليالياعتزلعمرابنأن:نافععن،جريجابنعن،خالدبنمسلمحدثنا:الشافعيوقال

.)2(الحجاجمعيصليفكان،بمنىوالحجاجالزبير

يصلييكنولمعليهيسلمفلمالحجاجعلىدخلأنهجابرعنالمنكدربنمحمدعن:الثوريوقال

ابنإن:فقالالحجاجخطب:قالالضلتبنالقعقاععن،جريرأبنا:راهويهبنإسحاقوقال.وراءه

كذبت:أقولشئتولومعهأنتولا،ذلكعلىاللهسلطهما:عمرابنفقال،اللهكتابغيرالزبير

.)3(لفعلت

الصلاةالصلاة:يقولعمرابنفجعلالخطبةأطالالحجاجأنوغيرهحوشببنشهرعنوروي

حملكما:عمرلابنقالانصرففلما،بالناسالحجاجفصلى،الناسفقامالصلاةفأقامقامثم،!رارا

.تفتقه)4(منبعدشئتماتفتقثملوقتهاالصلاةفصلللصلاةنجيءإنما:فقال؟ذلكعلى

شيخالقيالمدينةوقدمالزبيرابنمنفرغلماالحجاجأنبلغني:يقولعميسمعت:الأصمعيوقال

فقال،!اللهرسولحواريابنقتل،حالبشر:فقال،المدينةأهلحالعنفسألهالمدينةمنخارجا

فغضب.دلهالمراقبةقليلمن،وتهلكتهاللهلعائنعليهالحجاجاللعينالفاجر:فقال؟قتلهومن:الحجاج

ولاخيرااللهعرفهفلا!نعم:قال؟رأيتهإذاالحجاجأتعرف!الشيخأيها:قالثمشديداغضباالحجاج

تحققفلما.الساعةدمكسالإذاالآنالشيخأيهاستعلم:وقاللثامهعنالحجاجفكشف.ضراوقاه

بنالعباسأنا،المقالةهذهقلتماتعرفنيكنتلو،حجاجياالعجبلهوهذاإنوالله:قالالجدالشيخ

.)6(عافاهولاجنونهمنالأبعداللهشفىفلاانطلق:الحجاجفقال،مراتخمسيومكلأصرع،ثور)5(أبي

عن،رافعأبيابنعن،سلمةبنحمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

62)2/مسندهفيأحمدوأخرجهالمناقبفي(4493)ورقم،الفتنفي(5222)رقمللترمذيالصحيحالجامع

.بشواهدهصحيححديثوهو،به،شريكطريقمن(29و9وا

.(12/123)دمشقتاريخ

(317ص50/1-81سنةحوادث)الذهبيوتاريخ(454/)وتهذيبه(6452/)دمشقتاريخمختصرفيالخبر

بقبقة.منبعدشئتمابقبقثموفيه

كثر:وبقبقةوأبقيبقالرجلوبق.بقبقةمنشئتماذلكبعدبقبقثم:وفيه(6254/)دمشقتاريخمختصر

.(بق)اللسان.كلامه

.المصادرمنوالتصحيح،خطأ؟داود:ط،أفي

.(132-6122/)دمشقتاريخومختصر(153-12/152)دمشقتاريخ

حسن.هـاسنادهأحمدإلىبسنده(12/125)دمشقوتاريخ(1/602)أحمدالإماممسند
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الحليماللهإلاإلهلا:فقوليبكدخلإذا:لهافقاليوسفبنالحجاجمنابنتهزوجأنهجعفربناللهعبد

حزبهإذاكانع!ي!اللهرسولأنوزعم-العالمينرباللهالحمد،العظيمالعرشرباللهسبحان،الكريم

.(إليها)1يصلفلم:قالأنهفظننت:حمادقال-هذاقالأمر

معاويةيزيدبنخالدبنقالجعفر)2(بنعبداللهبنتالحجاجتزوجلما:الشافعيقال

وكيف؟:قال،واللهالناسأشد:قال.ذلكمنبأسوما:فقال؟ذلكمنأتمكنه:الملكلعبد

:قال،الزبيربنترملةتزوجتمنذالزبيرآلعلىصدريفيماذهبلقدالمؤمنينأميرياوالله:قال

فطلقها.بطلاقهاعليهيعزمالحجاجإلىفكتب،فأيقظهنائماكانوكأنه

انظر:لحاجبهفقالبغدائهفأتيوالمدينةمكةبينفمرمرةالحجاجحج:عروبةأبيبنسعيدوقال

الحجاجعلىدخلفلمافقام،الأميرأجب:وقالبرجلهفضربهنائمأعرابيفإذافذهب،معييأكلمن

إلىدعانياللهقال؟ومن:قال،منكخيرمندعانيإنه:فقال،معيتغدثميديكاغسل:لهقال

وصمفأفطر:قال،منهحراأشدهوليومصمتنعم:قال؟الشديدالحرهذافي:قال،فأجبتهالصوم

تقدرلابآجلعاجلاتسألنيفكيف:قال،ليذلكليس:قال.لغدالبقاءليضمنتإن:قال،غدا

.)3(العافيةطيبتهإنما،الطباخولاأنتتطيبهلم:قال،طيبطعامطعامناإن:قال؟عليه

ووعيدهوتهديده،بغتةإياهموخطبتهوسبعينخمسسنةفيالكوفةالحجاجدخولكيفيةذكرناقد

ثم،صبرازيادبنكميلقتلوكذلك،ضابىءبنعميرقتلوأنه،شديدةمخافةخافوهوأنهم،إياهم

كانمنعلىوتسلطهوالمقاتلةالمطاولةبعدبهظفرهمنذكره،قدمناماالأشعثابنقتالفيأمرهمنكان

.(جبيربنسعيدمنهمقتلمنآخركانحتىأوالقراءوالعبادوالأمراءالرؤساءمنمعه

زكريابنمحمدحدثنا،الكلبيسعيدبنمحمدبنأحمدحدثنا:زكريابنالمعافىالقاضيقال

:قالعاصمعن-مصعبابنيعني-عطاءعن-عباسبناللهعبدابنيعني-محمدحدثنا،الغلابي

فخالطاستبطنكمقدالشيطانإنالعراقأهليا:فقال،الجماجمديربعدالعراقأهلالحجاجخطب

ثم،والأشجاعوالأمخاخالأسماخ)5(إلىأفضىثم،()4والأطراف،والمسامعوالعصب،والدماللحم

اتخذتموه،خلافاوأشعركم،وشقاقانفاقافحشاكم.ودرجدبثم،وفرخباضثم،فعششارتفع

)2(

)3(

)4(

)5(

.طمنساقطهناإلى...ابنتهزوجأنه:قولهمن

.(12125/)دمشقتاريخفيبتمامهوالخبر.طمنساقطهناإلى..الشافعيقالى:قولهمن

.(6502/)ومختصره(126-21/125)دمشقتاريخ

دمشق.تاريخيوافقوالمثبت.والشغافوالأعضاء:(2521/)الفريدالعقدفي

.الأصماخ:(2012/)للجاحظوالتبيينوالبيان(2152/)الفريدالعقدفي
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ينفعكمأو،تجربةتنفعكمفكيف،وتستأمرونهتشاورونهومؤتمنا،تطيعونهوقائدا،تتبعونهدليلا

وظننتم،الكفرعلىواتفقتم،الغدرعلىواجتمعتمالمكرمنيتمحيثبالأهوازأصحابيألستم؟)1(بيان

ويوم.سراعاوتنهزمون،لواذاتتسللونوأنتمبطرفيأرميكمواللهوأنا،وخلافتهدينهيخذل!اللهأن

ذإقلوبكمونكوس،منكماللهوبراءةوتجادلكموتنازعكمفشلكممنكانمما،الزاويةيوموماالزاوية

بنيه،علىالشيخيلويولا،أخيهعنمنكمالمرءيسأللا،النوازعأوطانهاعنالشاردةكالإبلوليتم

المعارككانتبها،الجماجمديريوموماالجماجمديرويوم.الرماحونخستكم،السلاحعضكمحين

والملاحم:

خليلهعنالخليلويذهلمقيله)2(عنالهاميزيلبضرب

،النزواتبعدوالنزوة،الخترات)3(بعدوالغدرات،الفجراتبعدالكفراتأهلياالعراقأهليا

نعمة،تذكرونلا،نافقتمخفتموإن،أرجفتمأمنتموإن،وجبنتمغللتمثغوركمإلىبعثناكمإن

استنصركمأو،عاصاستنفركمأو،غاواستغواكمأو،ناكثاستخفكمهل،معروفاتشكرونولا

وفرسانا،وثقالاخفافاإليهونفرتم،صيحتهوأجبتم،دعوتهلبيتمإلا،خالعاستعضدكمأو،ظالم

أهليا؟وأنصارهأتباعهكنتمإلازافرزفرأو،ناعبنعبأو،شاغبشغبهلالعراقأهليا.ورجالا

سيفه،حرويذقكم،وطأتهعليكماللهيشددألم؟الوقائعتزجركمألم؟المواعظتنفعكمألمالعراق

فراخهعنالرامحكالظليملكمأناإنماالشامأهليا:فقال!الشامأهلإلىالتفتثم؟ومثلاتهبأسهوأليم

منويحرسها،الضبابمنويحميها،المطرمنويكنها،الحجرعنهاويباعد،القذر)4(عنهاينفي

والشعار،والأنصارالأولياءأنتم،والحذاءالملاءةوأنتم،والرداءالجبةأنتم!الشامأهليا.الذباب

.)5(وتولىعاندمنويهزمالأعداءكتائبترمىوبكم،والحوزةالبيضةعنيذببكم،الدثاردون

سمعت:التميميمحمدبناللهعبيدحدثنا،الحسينبنمحمدحدثني:الدنيا)6(أبيبنبكرأبوقال!

ادمخلقاللهإن-لسناوكان-خطبتهفييقول!الحجاجكان:قال!التيميبكرأبايكنىقريشمنشيخا

ثم،والمروربالمساحيوهتكوهاأنهارهاوشربواثمارهافأكلوا،ظهرهاعلىفأمشاهمالأرضمنوذريته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.إيمانيردكمأوإسلاميحجزكمأووقعةتعظكمأو:زيادةالفريدالعقدفي

التاريخ.يوافقوالمثبت.مقيلهعنالهاميقيلضرب:(458/)دمشقتاريختهذيبفي

دمشقوتاريخالفريدالعقديوافقأثبتوما؟...الخذلانبعدوالغدرانالكفرانبعدالفجرانأهليا:طفي

دمشق.تاريخوتهذيب

.النعامذكر:والظليم.القذف:(458/)عساكرابنتاريختهذيبوفي،المدر:(2521/)الفريدالعقدفي

المدافع.:والرامح

تهذيبوانظر،الحجاجخطبةكلماتمنالمغلقلشرحفصلا(913-12135/)دمشقتاريخفيعساكرابنعقد

.(62-495/)دمشقتاريخ

الدنيا.أبيابنإلىبسنده(12/041)دمشقتاريخ
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أنهارها،شربواكمادماءهموشربت،ثمارهاأكلواكمالحومهمفأكلتإليهافردهممنهمالأرضاللهأدال

.والمروربالمساحيهتكوهاكماأوصالهموفرقتجوفهافيوقطعتهم

ذاكوكلكمالرجل(أيهاألاا:المواعظفيخطبتهفيقالأنهالحجاجعنواحدغيررواهومما

اللهرحم،اللهمعاصيعنبزمامهاوكفها،اللهطاعةإلىبخطامهافقادهاوزمهانفسهخطمرجل،الرجل

إلىالحسابيكونأنقبلنفسهحاسبامرأ،عدوةنفسهاتخذامرأ،نفسهاتهمامرأ،نفسهردامرأ

صحيفتهفيغدايقرأفيمافكرامرأ،عملهوزنامرأ،حسابهإلىنظرامرأ،ميزانهإلىنظرامرأ،غيره

جمله،بعنانيأخذكماعملهبعنانأخذامرأ،آمراهمهوعند،زاجراقلبهعندوكان،ميزانهفيويراه

،واستفاقفاقامرأ،أمرهاللهعنعقلامرا،كفاللهمعصيةإلىقادهوإن،تبعهاللهطاعةإلىقادهفإن

بنمالكبكىحتى،امرأامرأيقولزالفما.بالأشواقاللهعندماإلىوكان،والنفاقالمعاصيوأبغض

.(1دينار)

إليهسبقهمابكلامتكلمالحجاجسمعت:الشعبيقال:قالالحكمبنعوانةعن:المدائنيوقال

عليهكتبلمافناءفلا،البقاءالاخرةوعلى،الفناءالدنياعلىكتبتعالىاللهفإنبعدأما:يقول،أحد

الأملطولواقهروا،الآخرةغائبعنالدنياشاهديغرنكمفلا.الفناءعليهكتبلمابقاءولا،البقاء

.)2(الأجلبقصر

وقذتني:يقولالبصريالحسنسمعت:قالعمهعن،الثقفياللهعبدأبيعن:المدائنيوقال

لهخلقماغيرفيعمرهمنساعةذهبتامرأإن:الأعوادهذهعلىيقولسمعتهالحجاجمنسمعتهاكلمة

.)3(القيامةيومإلىحسرتهعليهاتطولأنلحري

أعطيناهبلاءلهكانمن:يوماالحجاجقال:قال،عميربنالملكعبدعن،القاضيشريكوقال

بالرمحدسرته:قال؟قتلتهوكيف:فقال،الحسينقتلتفإنيأعطني:فقالرجلفقام،قدرهعلى

وهوأنتتجتمعلافواللهاذهب:فقال.أحداقتلتهفيمعيأشركتوما،هبرابالسيفوهبرته،دسرا

.شيئا)4(يعطهولم،واحدموضعفي

علىفضربالأشعثابنمعخرجأخيإن:فقالالحجاجإلىرجلجاء:عديبنالهيثموقال

الشاعر:قولسمعتأما،الحجاجفقال،داريهدمتوقدالعطاءومنعتالديوانفياسمي

.(2531/)الفريدوالعقد(141-12/041)دمشقتاريخفيالخطبة(1)

..(3185/)الذهبمروجفينحوهاالمسعوديوذكر(12/421)دمشقتاريخ)2(

.(12431/)دمشقتاريخ)3(

-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(64-463/)عساكرابنتاريخوتهذيب(12143/)دمشقتاريخفيالخبر()4

.(931ص00/1
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الجربمباركالصحاحتعديوقد)1(عليكيجنيمنجانيك

الذنب؟صاحبالمقارفونجاقريبهبذنبمأخوذولرب

؟قالوما:قال،هذامنأصدقاللهوقولأهذاغيريقولاللهسمعتإني!الأميرأيها:الرجلفقال

نأاللهمعاذقال!أئمضنايتمننرنكإنازمانهاصدنافخذكبيراشئخاأباولهإناتعزليزلأيهالواقا)لقا

الديوان!ياسمهأعدغلاميا:قال(97-78:يوسفأ!لط!وتإذاإنازعندهمئحناوجذنامنلاإنأضذ

الشاعر.وكذباللهصدق:يناديمنادياومر،عطاءهوأعطه،دارهوابن

بنأسلمبرأسإليابعثأنالحجاجإلىالملكعبدكتب:عباسابنعن:عديبنالهيثموقال

الغائب،المؤمنينوأميرالشاهدأنتالأميرأيها:فقالالحجاجفأحضره،عنهبلغنيلماالبكريعبد

فعقت!ندمين!ماعكفشضبحوا!ه!كوماتصيبواأنفتبيوابنبإفاسقجاءكضإنءامنوآالذينيأيها):تعالىاللهوقال

فأمر،بالبابوهنغيريكاسبلهنماامرأةوعشرينأربعةأعولوإني،باطلبلغهوما(6:الحجراتأ

وهذه،أختهأناوهذه،عمتهأناوهذه،خالتهأنا:تقولهذهجعلتحضرنفلما،بإحضارهنالحجاج

أنت؟من:الحجاجلهافقال،العشرةودونالثمانفوقجاريةإليهوتقدمت،بنتهأناوهذه،زوجتهأنا

وقالت:ركبتيهاعلىوجثت،الأميراللهأصلح:قالتثم،ابنتهأنا:فقالت

أجمعاالليليندبنهوعماتهبناتهمقامتشهدلمأحجاج

وأربعاواثنتينوعشراثماناقتلتهإنبهتقتلكمأحجاج

تضعضعاتزدناإنفمهلاعلينامقامهيقومهذامنأحجاج

معاتقتلناأنوإماعلينابنعمةتجودأنإماأحجاج

بماالملكعبدإلىكتبثم،تضعضعازدتكنولاعليكنأعنتلاوالله:وقالالحجاجفبكى:قال

وبالإحسانصلتهوحسنبإطلاقهيأمرهالحجاجإلىالملكعبدفكتب،هذهابنتهقالتوبما،الرجلقال

.وقت)2(كلفيوتفقدهاالجاريةهذهإلى

عذابعلىالصبرمنأيسراللهمحارمعنالصبرالناسأيها:فقاليوماخطبالحجاجإن:وقيلا

مثلوتقولتفعلماتفعل،حياءكوأقلوجهكأصفقماحجاجياويحك:لهفقالرجلإليهفقام.الله

جرأكالذيما:لهقالخطبتهمنفرغفلما،خذوهللحرسفقال،سعيكوضلخبث؟الكلامهذا

أجترئلاحتىأنتومن،عليكأناأجترئولااللهعلىتجترئأنت،حجاجياويحك:فقال؟علي

.،)3(فأطلق،سبيلهخلوا:فقال،العالمينرباللهعلىتجترئوأنتعليك

)1(

)2(

)3(

وقد.عليكيجنيمنجانيك:وتهذيبهعساكرابنفي

.(65-464/)عساكرابنوتهذيب(461-12451/)دمشقتاريخفيالخبر

وتاريخ(231/)الأعيانووفيات(463/)التهذيبعساكرابنتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

.(931ص00/1-81سنةحوادث)الإسلام
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ليإن:أحدهمافقال،بقتلهمافأمرالأشعثابنأصحابمنبأسيرينالحجاجأتي:المدائنيوقال

لك؟يشهدومن:فقال،عليهفرددتأمكيوماالأشعثابنذكر:قال؟هيوما:قال،يداعندك

:قال،بغضك:قال؟فعلكماتفعلأنمنعكما:فقال!نعم:فقال،فسأله!هذاصاحبي:قال

.)1(لفعلهوهذا،لصدقههذاأطلقوا

فأتي،قتلبيتهمنالآخرةالعشاءبعدمنخرجمنأن:البلدفينادىالحجاجأنالواقديوحكى

إنيواللهأما:فقال؟المناديسمعتبعدمامنالساعةهذهبيتكمنأخرجكما:فقال،برجلليلة

وقالت:أفاقتالساعةكانتفلما،أيامثلاثةمنذعندهاوأنا،هالكةمريضةأميإن،الأميرأكذبلا

منفخرجت،عنهمبتخلفكمغمومونفإنهم،وأولادكأهلكإلىمضيتماإلاعليكأعزمإنيبنييا

عنقه،فضربتبهأمرثم،وتعصوناننهاكم:الحجاجفقال،إليكبيوأتوا،العسسفأخذنيعندها

عنديكانإنهأكذبكماوالله:فقال؟الساعةهذهأخرجكما:الحجاجلهفقال،تاجرأتىثم:قال

إلىدخلالساعةهذهكانفلما،بحقيإلاأفارقكلا:وقال،ولزمنيبابهعلىفأقعدني،دراهملرجل

عنقه،اضربوا:الحجاجفقال،إليكفأخذنيطائفكفجاءني؟بابهعلىوتركني،بابهوأغلق،منزله

خرجتسكرتفلماقوممعأشربكنت:فقال؟الساعةهذهأخرجكما:لهفقال،بآخرأتيثم:قال

ثم،صادقاإلاأراهما:عندهكانلرجلالحجاجفقال.إليكفأخذوني،أدريلاوأنا،عندهممن

.)2(سبيلهفخلوا،سبيلهخلوا:قال

مالكبنجحدرلهيقالحنيفةبنيمنرجلكانأنهبلغهفيماالأعرابيابنعنزيادبنمحمدوذكر

فينائبهازالفما،أخذهعدمعلىويلومهيؤنبهنائبهاإلىالحجاجفأرسل،اليمامةبأرضفاتكاوكان

جراءة:فقال؟تصنعهكنتماعلىحملكما:الحجاجلهفقال،الحجاجإلىبهوبعثأسرهحتىطلبه

وشهم،الأعوانصالحمنلوجدنيالأميراختبرنيولو،الزمانوكلب،السلطانوجفاء،الجنان

فقال،مقتدرانفسيفيعليهكنتإلاقطفارسالقيتماأنيذلك،رعيتهأصلحمنولوجدني،الفرسان

ثم.سبيلكخليناقتلتهوإن،مؤنتككفاناقتلكفإن،عاقرأسدفيهحائرفيقاذفوكإنا:الحجاجله

عظيمبأسديبعثأنبكسكرنائبهإلىالحجاجوكتب،عنقهإلىاليمنىيدهمغلولةمقيداالسجنأودعه

بعضه:فيويقولعمروأمسليمىامرأتهعلىفيهايتحزنهأشعاراهذامحبسهفيهذاجحدرقالوقد،ضار

تدانيبنافذاكوإياناعمروأميجمعالليلأليس

علانيإذاالنهارويعلوهانراهكماالهلالوترىبلى

.(465/)دمشقتاريخوتهذيب(12/461)دمشقتاريخ(1)

عن(408/)دمشقتاريخوتهذيب(917-12/178)دمشقتاريخفيوهيب،طمنساقطةبكاملهاالقصة)2(

السند.بهذاالذهبيوذكرها.الحجاجعجائبمنرأىمابعضعنسعيدبنعنبسةسألأنهالعزيزعبدبنعمر
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فانعيانياليمامةوأوديةنجدنخلاتجاوزتماإذا

يمانيمصقولوقعيحاذررهيناأمسىجحدووقولا

بجحدروأمر-البستانوهو-حائرإلىأبرزثم،أيامثلاثةفجوعبهأمرالحجاجعلىالأسدقدمفلما

الأسد،وبينبينهوخلي،اليسرىيدهفيسيفاوأعطي،بحالهامغلولةاليمنىويدهقيودهفيفأخرج

يقول!:وهوالأسدنحوجحدروأقبل،منظرةفيوأصحابهالحجاجوجلس

ومحكأنفذوكلاهماضنكمجالفيوليحثليثط

الشكقناعاللهيكشفإنوفتكنفسهفيوشدة

بتركمنزلأحقفهو

علىالأسدوثبرمحقدرعلىمنهصارفلمانحوهوأقبلوتمطىشديدةزأرةزأرالأسدإليهنظرفلما

خيمةكأنهالأسدفخر،لهواتهالسيفذبابخالطضربةفضربهبالسيفجحدرفتلقاهشديدةوثبةجحدر

فكبر،عليهالقيودولموضعالأسدوثبةشدةمنجحدروسقط،الضربةشدةمن،الريحصرعتهاقد

يقول!:جحدروأنشأأصحابهوكبرالحجاج

وعجاجمسدفهوليومفيكريهتيرأيتلوإنكجمليا

الأخراجعلىأساورهكيماموثقاأرسفلليثوتقدمي

زجاجشباةأوالمعاولزرقنيوبهكأنبراثنهشثن

سراجشعاعأحدهمالهبافيهماتحسببناظرتينيسمو

الديباجمنخرقاأوبرقاءعباءم!عليهخيطتوكأنما

أبراجذويأقوامنسلمنماجدحفاظذوأنيلعلمت

:وقالالحجاجإلىالتفتثم

راجيوسفبنيالخيركإنيعامداالمنيةإلىقصدتولئن

الأزواجبغيرةيثقنلاإذأنثنيلابأننيالنساءعلم

)1(بناجيلستالحجاجمنإنينزالهكرهتإنأنيوعلصت

،الحجاجعندالمقامفاختار،بلادهإلىانطلقشاءوإن،عندهأقامشاءإنالحجاجخيرهذلكفعند

.أموالا)2(وأعطاهجائزتهفأحسن

كذبت!:يعمربنيحيىلهفقال،بنتهابنلأنه!يالهاللهرسولذريةمنالحسينيكونأنيوماوأنكر

.طمنساقطةالثلاثةالأبيات(1)

.(015-12/481)دمشقتاريخ)2(
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ذريتهءومن):اللهقالفقال،عنقكلأضربنأواللهكتابمنببينةقلتماعلىلتأتيني:الحجاجفقال

إبراهيم،دريةمنلمحعيسى(85:أ!نعامأمهووعيسىوجمرياوتحئ)قولهإلى(84:ا!نعامأ!وداوردوسلتمن

إلىونفاه،صدقت:الحجاجفقال.!اللهرسولبنتابنوالحسين،مريمأمهإلىينسبإنماوهو

.(1)خراسان

أنهمنها،يعمربنيحيىأنكرهاالقرآنمنحروففييلحنوبلاغتهفصاحتهمعالحجاجكانوقد

أحباقولهإلى،وأبناؤكمآباؤكمكانإنقلايقرأوكان،وعكسهالمفتوحةبأنالمكسورةإنيبدلكان

أحب.برفعفيقرؤها،إليكم

:للرسولفقال،وغدواليومأمسعنيسألهالحجاجإلىالملكعبدكتب:وغيرهالأصمعيوقال

فأجل،أمسأما:الملكعبدإلىالحجاجفكتب!نعم:قال؟عندهمعاويةبنيزيدبنخويلدأكان

.)2(فأملغداوأما،فعملاليوموأما

قتللما:قال.المثنىبنمعمرعبيدةأبيعن،السجستانيحاتمأبيعن:دريد)3(ابنوقال

بعدأما:الملكعبدإليهفكتب،العطاءفيالناسعلىوسع،العراقلهوصفت،الأشعثابنالحجاج

ينفقهلاماالأسبوعفيوتنفقالأسبوعفيالمؤمنينأميرينفقهلامااليومفيتنفقأنكالمؤمنينأميربلغفقد

:منشداقالثم،الشهرفيالمؤمنينأمير

وتضرعتخشى)4(اللهعبيدياوكنكلهالأمرفياللهبتقوىعليك

وتمنعتجيرحصنالهموكنوفيئهمالمسلمينخراجووفر

:الحجاجإليهفكتب

فتطبعتطوىثمتملاقراطيسبكتبكمالرسولجاءلقدلعمري

تنفعاللمثلذيوالذكرىوذكرتوغلظةلينفيهأتانيكتاب

فأمنعحيناأعتلأوفأرضخكثيرةتعترينيأموروكانت

مطمعبالمنافععندييكولمعليهمعذابمنسوطاكنتإذا

فأقذعألامأمفيهماحمدأميسخطونهأوالناسبذاكأيرضى

تلمعالعداوةنيرانكلبهاجئتهاحينجئتهابلادوكان

الإسلاموتاريخ(468/)عساكرابنوتهذيب(152-12151/)دمشقتاريخفيوهيب،أفيمتأخرةالقصة()1

.(931ص8150/1-سنةحوادث)

.(12153/)دمشقتاريخ)2(

.(154-12/531)دريدابنإلىبسندهعساكرابنأخرجهالخبر)3(

الله.لوعيدوكن:دمشقتاريخفي()4
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أصرعبالموتكدتحتىأصارعأزلولمماعلمتمنهافقاسيت

يروعمماطارغيريكانولوسمعتهاقدرجفةمنأرجفواوكم

أتقئعولارأسيلهمحسرتهناتهمبإحدىهمواإذاوكنت

وأضبعذئابأعضائيتقسممنهمصناديدعنييذدلمفلو

.)1(برأيكاعملأن:الملكعبدإليهفكتب:قال

غنياكنتلقد:لهفقالبسارقالحجاجأتي:قالالجمحيالمستوردبنمحمدعن:الثوريوقال

اليدذاتقلإذا:الرجلفقال،أعضائكمنعضواعليكفيبطلالحاكمإلىبكفيؤتىجنايةتكسبأن

غلاميا.موضعالهلكنتحدايبطلاعتذارحسنكانلوواللهصدقت:قال.بالمتالفالنفسسخت

.يده)2(فقطع،قاطعورجلصارمسيف

بنالوليدمعيوماالحجاجتغدى:قالالفراءعن،الجهمبنمحمدعن:مجاهدبنبكرأبووقال

الحلالالمؤمنينأميريا:فقالالنبيذ)3(شربإلىالوليددعاهغداؤهماانقضىفلما،الملكعبد

أرلدومآ))4(الصالحالعبدقولأخالفأنوأكره،عمليوأهلالعراقأهلعنهأنهىولكني،أحللتما

.881:هودأ!وعتهائ!تمماإكأضالفكتمأن

صرففيإسرافهفيعليهيعتبالحجاحإلىالملكعبدكتب:قالأشياخهعن:شبةبنعمروقال

باطل.إعطاءأوحقمنعوسيان،خزانهونحناللهمالالمالإنما:ويقول،الدماءوسفك،الأموال

:الأبياتهذهالكتابأسفلفيوكتب

طالبهأناالذيفيرضائيوتطلبكرهتهاأموراتتركلمأنتإذا

جالبهالدرضيعمنهاللهإلىهاربامثلكيخشاهالذيوتخشى

شاربهبالماءغصقدربمافياقرشيةغفلةمنيترفإن

صاحبهأناكلهوهذافهذاأمويةوثبةمنيتروإن

نوادبه)5(عليكيومافاعلمنتقمتعدفإنمنييأتيكماتعدفلا

.(496/)وتهذيبه(541-12/531)دمشقتاريخفيالشعرمعالخبر(1)

.(21/551)دمشقتاريخ)2(

والنبيذ.نبيذايسميهسلفناكانماغيروهو،المحضالخمرهو،نبيذاالعصرهذافييسمىما:طحاشيةوفي)3(

الحالتين،كلتاوفييسكرلمأوأسكرسواءنبيذاذلكبعدويسمونه.الماءعليهيتركالزبيبأوالتمرهو:عندهم

دونه.يكنلمإن،اليومالقصببعصيرأشبهفإنه

نفسه.المصدر(4)

:(3134/)للمسعوديالذهبمروجفي()5

نوادبهعليكيومابهايقومتعدوإنمنييأتيكماتعدولا
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،الأموالفيسرفيفيهيذكرالمؤمنينأميركتابجاءنيفقدبعدأما:كتبالحجاجقرأهفلما

سرفاذلككانفإن،الطاعةأهلحققضيتولا،المعصيةأهلعقوبةفيبالغتمافوالله،والدماء

:الكتابأسفلفيوكتب،أتجاوزهولاإليهأنتهيحداالمؤمنينأميرليفليحد

كواكبه)1(توارتلافيوميأذاكوأتقيرضاكأطلبلمأناإذا

نوادبهالصباحفيعليهفقامتخطيئةفيكالحجاجقارفإذا

محاربهفإنيتسالمهلاومنهوادةذيمنسالمتمنأسالم

عقاربهإليتسريالذيوأقصلنصحهالشفيقأدنلمأناإذا

)2(عجائبهجموالدهرأرىماعلىعدىإذاويرجويومييتقيفمن

وبينه:بينهفيماالحجاجيسألأنربيعةبنللغازالملكعبدبنالوليدقال:قالأنهالشافعيوعن

سنير)3(أولبنانليأنأحبماوالله:فقال،أمرهكمافسأله؟شيئاالدنيامنأصابممانفسهفييجدهل

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.)4(الطاعةمناللهأبلانيمامكاناللهسبيلفيأنفقهذهبا

فصل

البالغةوالجراءةالنافعةالكلماسفمنعنهرويفيما

علىوهوالحجاجسمعت:قالعاصمعنبكرأبوحدثنا،العلاءبنمحمدحدثنا:داود)5(أبوقال

لأميرمثنوئةفيهاليسوأطيعواواسمعوا،)6(مثنويةفيهاليس،استطعتممااللهاتقوا:يقولالمنبر

ليلحلتآخربابمنفخرجواالمسجدبابمنيخرجواأنالناسأمرتلووالله،الملكعبدالمؤمنين

هذيلعبدمنعذيريويا،حلالااللهمنليذلكلكانبمضرربيعةأخذتلووالله،وأموالهمدماؤهم

منوعذيري!صنبيهعلىاللهأنزلهاماالأعرابرجزمنرجزإلاهيماوالله،اللهعندمنقراءتهأنيزعم

لأدعنهمفوالله،أمرحدث:الحجريقعأنإلى:فيقولبالحجريرميأنهأحدهميزعم،الحمراء)7(هذه

منه.سمعتهواللهوأنا:فقالللأعمشفذكرته:قال.الدابركالأمس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.تزوللا:الذهبمروخ!في

تاريخوتهذيب(156-12155/)دمشقوتاريخ(135-3134/)الذهبمروجفيوالأبياتبكاملهالخبر

الذهب:مروجفيالأخيرالبيتورواية(71-407/)دمشق

نوائبهحموالدهر،مصاولتيويتقينوالييرجوالذيذافمن

.)سنير(البلدانمعجم.سنيرقلعةرأسهوعلىالطريقعلىوبعلبكحمصبينجبل:وسنير-بالباء-سبير:طفي

.(-12157158/)دمشقتاريخفيهناممابأطولالخبر

صحيح.حديثوهو(12915/)دمشقتاريخفيبكاملهوالخبر،السنةفي(4643)رقمداودأبيسنن

.استثناء:أي

.الحمراءالمواليتسميالعربلأن،المواليهم
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بنعاصمعن،عياشبنبكرأبيعن،يزيدبنمحمدعن:خيثمةأبيبنبكرأبوورواه

هذامنتخرجواأنأمرتكملووالله:وفيه،ذلكيقولاللهقبحهالحجاجسمعاأنهماوالأعصشالنجودأبي

ضربتإلاعبدأمابنقراءةعلىيقرأأحداأجدولا،دماؤكمليلحلتالبابهذامنفخرجتمالباب

وفي،بنحوهعياشبنبكرأبيعنواحدغيرورواه.خنزيربضلعولوالمصحفمنولأحكنها،عنقه

.(1)عنقهلأضربنهذيلعبدأدركتلووالله:الرواياتبعض

علىنقموإنما.الحراموالدماء،السيئالكهلإمعلىوإقدامه،اللهقبحهالحجاججراءةمنوهذا

،عثمانعليهالناسجمعالذيالإمامالمصحفعلىالقراءةخالفلكونهعنهاللهرضيمسعودابنقراءة

أعلم.واللهوموافقيهعثمانقولإلىرجعمسعودابنأنوالظاهر

ديناربنالصلتحدثنا:إبراهيمبنمسلمعن،الدوريعباسعن،مبشربناللهعبدبنعليوقال

الأرضلأسقيتأدركتهلو،المنافقينرأسمسعودبناللهعبد:يقولواسطمنبرعلىالحجاجسمعت

)2(
دمه.من

(35:أص!هوبغدىفىلاضدينبنىلامق!لىوصت):الآيةهدهوتلاواسطمنبرعلىوسمعته:قال

.لحسوداسليمانكانإنوالله:قال

.)3(وأقصاهوأبعده،وأخزاهاللهقبحه:الكفرإلىبهتفضيعظيمةجراءةوهذه

جرير.حدثنا،الطالقانيإسماعيلبنإسحاقحدثنا:أيضاداود)4(أبورواهماأيضاالطاماتومن

الحجاجسمعت:قالالضبيخالدبن)5(الربيععن،المغيرةعن،جريرحدثنا،حرببنزهيروحدثنا

عليدله:نفسيفيفقلت؟أهلهفيخليفتهأمعليهأكرمحاجتهفيأحدكمرسول:خطبتهفيفقاليخطب

معهم.لأجاهدنكيجاهدونكقوماوجدتوإن،أبداصلاةخلفكأصليلاأن

قتل.حتىالجماجمفيفقاتل:حديثهفيإسحاقزاد

منالخليفةأنأرادأو،الرسالةعلىالخلافةمنصبتفضيلأرادإنكفرفظاهره،عنههذاصحفإن

.الرسولمنأفضلأميةبني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

18سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالثانيةوبالرواية(472/)وتهذيبه(12165/)دمشقتاريخفيبكاملهالخبر

.(931032-ص00/1-

.(32صه/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(472/)دمشقتاريخوتهذيب(12/161)دمشقتاريخ

هنا،لهمكانولا،عنهاللهرضيمسعودابنفضائلفيوهوالنساخزياداتمنأنهالواضحمنكلامطفيبعدها

ترجمته.معيكونأنوالأولى

ضعيف.وإسناده(12158/)دمشقتاريخفينفسهبالسندوالخبر،السنةفي(4642)رقمداودأبيسنن

.الرجالوكتبداودأبيسننمنوالتصحيح،بزيغ:الأصلفي
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فأقبليوماالحجاجخطب:قالالثقفيحفصأبوحدثنا،النبيلعاصمأبوحدثنا:الأصمعيوقال

يسارهعنفأقبلأطرقثم،كافرالحجاجإن:فقالأطرقثم،كافرالحجاجإنألا:فقاليمينهعن

.)1(والعزىباللاتالعراقأهلياكافر:قالثم،مراراذلكفعل،كافرالحجاجإنألا:فقال

بنمالكعن،شوذبابنحدثنا،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا:إسحاقبنحنبلوقال

:قال؟يريدشيءأي؟لهما:قلنا،كافرالحجاج:قالإذيومايخطبناالحجاجبينما:قالدينار

.الشهباءوالبغلةالأربعاءبيومكافرالحجاج

عيبفصف.نفسهعيبيعرفوهوإلاأحدمنما:للحجاجيوماالملكعبدقال:الأصمعيوقال

الملك:عبدفقال،حسودحقودلجوجأنا:فقال،فأبى،المؤمنينأميريااعفني:فقال،نفسك

نسب.إبليسوبينبينكإذا:قالأنهروايةوفي.)2(ذكرتمماشرالشيطانفيما

الأئمة،علىوالخروجالذنوبمنلهمسلفبماالعراقأهلعلىنقمةالحجاجكانفقدوبالجملة

عليهم.والافتئات،ومخالفتهم،وعصيانهم،لهموخذلانهم

عن،صالحبنمعاويةحدثني،صالحبناللهعبدصالحأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبقال

أميرهمحصبواالعراقأهلأنفأخبرهالخطاببنعمرإلىرجلجاء:قالحدثهعمنعبيدبنشريح

فلما،اللهسبحان،اللهسبحان:يقولونالناسجعلحتى،فيهافسهاصلاةلنافصلى،غضبانفخرج

وأثالثاأناقمتثم،آخرقامثم،رجلفقام؟الشامأهلمنهاهنامن:فقالالناسعلىأقبلسلم

قدإنهماللهم،وفرخفيهمباضقدالشيطانفإن،العراقلأهلاستعدواالشامأهليا:فقال،رابعا

منيقبللا،الجاهليةبحكمفيهميحكم،الثقفيبالغلامعليهموعجلعليهمفالبسعليهملبسوا

عذبةأبيطريقمنالخطاببنعمرمسندكتابفيرويناهوقد.مسيئهم)3(عنيتجاوزولامحسنهم

مثله.عمرعنالحمصي

بنعليقالالحسنعن،ديناربنمالكعن،سليمانبنجعفرحدثنا:الرزاقعبدوقال

الذيالثقيففتىعليهمفسلط،فغشونيلهمونصحت،فخانونيائتمنتهمكمااللهم:طالبأبي

خلقوما:الحسنيقولقال.الجاهليةبحكمفيهاويحكم،فروتهاويلبس،خضرتهايأكل،الميال

.يومئذ)4(الحجاج

.(75-474/)وتهذيبه(12/166)دمشقتاريخفيالخبر(1)

.(21/671)نفسهالمصدر2()

(475/)عساكرابنوتهذيب(32اص0/01-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(12/168)دمشقتاريخ)3(

الحمصي.عذبةأبيعنالدلائلفيالبيهقيوذكره

32(صا/501-81سنة)حوادثالإسلاموتاريخ(ا-68916/)12دمشقوتاريخ(488)6/للبيهقيالنبوةدلائل()4

.238()6/والنهايةالبدايةمنالنبوةدلائلفيالمصنفقالكمامنقطعوإسناده(475/)عساكرابنوتهذيب
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:قالأنهعليعن،الحدثانبنأوسبنمالكعن،أيوبعن،أبيهعن،سليمانبنمعتمرورواه

ويكثر،الفرقمنهيشتد،أهلهاأشرافويقتل،خضرتهاويأكلفروتهايلبسالمصرينأميرالذيالالشاب

شيعته.علىاللهويسلطه،الأرقمنه

العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:")1(النبوةدلائل"فيالبيهقيالحافظوقال

حوشب،بنالعوامأنبأ،هارونبنيزيدحدثنا.مسعودبنسعيدحدثنا:المحبوبيأحمدبنمحمد

ثقيف؟فتىوما:قال،ثقيففتىتدركحتىمتلا:لرجلعليقالقال.ثابتأبيبنحبيبحدثني

وعشرينبضعاأو،سنةعشرينيملكرجل،جهنمزوايامنزاويةاكفنا:القيامةيوملهليقالن:قال

لكسرهمغلقبابوبينهابينهوكان،واحدةمعصيةإلايبقلملوحتى،ارتكبهاإلامعصيةدلهيدعلا،سنة

.عصاهمنأطاعهبمنيقتل،يرتكبهاحتى

بنعليحدثنا،)3(السديموسىبنإسماعيلحدثنا،زكريابنالقاسمحدثنا:)2(الطبرانيوقال

استأذن:قالتالجدليةسنانبنعمروبنتحكيمأمعن،الشعبيعن،الأجلحعن،مسهر

بعبدلوواللهأما،أشعثياولهلكما:فقالعليفخرجأنفهفأدمىقنبرفردهعليعلىقيسبنالأشعث

يليهمغلام:قال؟ثقيفعبدومنالمؤمنينأميريا:لهقيل،استكشعيراتلاقشعرتتحرشتثقيف

بلغ.إنعشرينقال؟يملككمقيل،ذلاألبسهمإلاالعربمنبيتأهليبقىلا

حاتمأبوحدثنا،أيوببنالحسنبنالحسينأبنا:الحافظاللهعبدأبوأنبأنا)4(البيهقيوقال

بنعمرقالقال)5(الغسانييحيىبن(أهشامحدثنا،التنيسييوسفبناللهعبدحدثثا،الرازي

لغلبناهم.بالحجاجوجئنا،بخبيثهاأمةكلفجاءتالأممتخابثتلو:العزيزعبد

وقدإلاحرمةوجلعزدلهبقيتما:قالأنهالنجودأبيبنعاصمعن:عياشبنبكرأبووقال

.)6(الحجاجارتكبها

هذافيالمذكورالكذابهوالمختارشأنذكرناوقد"ومبيرأكذاباثقيففيإن"الحديثتقدموقد

،هذايوسفبنالحجاجفهوالمبيروأما،المحضالكفرويبطنأولاالرفضيظهركانوقد،الحديث

سفكعلىمقداما،عنيداجباراوكان،أميةوبنيمروانالهوىفيوشيعتهعليايبغضناصبياكانوقد

وأقلعمنهاتابقدكانفإن.قدمناكماالكفرظاهرهاشنيعةبشعةألفاظعنهرويوقد.شبهةبأدنىالدماء

)2(

)3(

)4(

)6(

لانقطاعه.ضعيفوإسناده(916-12/168)تاريخهفيعساكرابنرواهطريقهومن(6948/)النبوةدلائل

ضعيف.دماسناده(12/916)تاريخهفيعساكرابنرواهطريقهومن(165)رقم(1237/)الكبيرالمعجم

التهذيب.رجالمن،الفزاريوهو،محرف"السدوسي":طفي

.(6948/)النبوةدلائل

.النبوةدلائلمنوالتصحيح،خطأ؟الغاني:طفي

.(324ص55/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(484/)دمشقتاريختهذيب
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كانواالشيعةفإن،عليهزيادةمنبنوععنهرويتأنهايخشىقدولكن،عهدتهافيباقفهووإلا،عنها

.وشناعاتبشاعاتعنهيحكونهفيماوزادوا.الكلمبعضعليهحرفواوربما،لوجوهجدايبغضونه

يشتهرولم،المحارمويتجنب،القرآنتلاوةيكثروكان،المسكربتركيتدينكانأنهعنهرويناوقد

الأموروحقائقبالصوابأعلمتعالىفاللهالدماءسفكفيمتسرعاكانوإن،بالفروجالتلطخمنشيءعنه

والضمائر.الصدوروخفيات،وسرائرها

اللهعندعقوبةبهوكفى،الدماءسفكأفعالهمنوصحعليهنقمماأعظمالحجاج:قلتا

فكان،القرآنلأهلالمالبإعطاءسماحةفيهوكان،البلادوفتحالجهادعلىحريصأكانوقد،وجلعز

.(()1أعلموالله.درهمثلثمائةإلاقيلفيمايتركلمماتولما،كثيراالقرآنعلىيعطي

،الأنباريالقاسمبنمحمدحدثنا:البغداديطرارابابنالمعروفالجريريزكريابنالمعافىوقال

الحكمبنعوانةحدثنا،الكلبيالسائببنمحمدبنهشامحدثنا،عبيدبنأحمدحدثنا،أبيحدثنا

أنيس،ياإيهإيه:لهقاليديهبينوقففلمايوسفبنالحجاجعلىمالكبنأنسدخل:قال.الكلبي

تستأصلكمالأستأصلنكوالله،الأشعثابنمعلكويوم،الزبيرابنمعلكويوم،عليمعلكيوم

أعنيإياك:قال؟اللهأصلحهالأميريعنيإياي:أنسفقال.الصمغةتدمغكماولأدمغنك.الشاة

قتلت.قتلةأيباليتماالصغارالصبيةلولاوالله،راجعونإليهوإناللهإنا:أنسقال،سمعكاللهصك

،الحجاجلهقالبمايخبرهمروانبنالملكعبدإلىفكتبالحجاجعندمنخرجثم،متميتةأيولا

أنسكتابكان،الحجاجمنذلكوتعاظم،عجباوشفق،غضبااستشاطأنسكتابالملكعبدقرأفلما

الملك:عبدإلى

فإن:بعدأما،مالكبنأنسمنالمؤمنينأميرمروانبنالملكعبدإلىالرحيمالرحمناللهبسم

بخدمتيأمتفإني،يديهعلىليفخذ،أهلالذلكأكنولم،نكراوأسمعني،هجراليقالالحجاج

وبركاته.اللهورحمةعليكوالسلام،إياهوصحبتي!ي!اللهرسول

دونك:لهفقال-للحجاجمصادقاوكان-المهاجرأبيبناللهعبيدبنإسماعيلالملكعبدفبعث

كتابيفادفع!ي!اللهرسولصاحبمالكبنبأنسوابدأ،العراقإلىالبريدواركبفخذهماهذينكتابي

لكأطوعكانقرأهإذاكتاباالملعونالحجاجإلىكتبتقدحمزةأبايا:لهوقل،السلاممنيوأبلغهإليه

مالك:بنأنسإلىالملكعبدكتابوكان،أمتكمن

فقدبعدأما!يواللهرسولخادممالكبنأنسإلىمروانبنالملكعبدمن!الرحيمالرحمناللهبسم

فمان،إليكبالإساءةأمرتهولاعليكسلطتهوما،الحجاجشكايتكمنذكرتماوفهمتكتابكقرأت

.والسلام.معونتيلكوتحسن،عقوبتيبهأنزلبذلكإلياكتبلمثلهاعاد

.طمنزيادةبينهماما(1)
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وعافاه،خيراعنيالمؤمنينأميراللهجزى:قال!برسالتهوأخبرالمؤمنينأميركتابأنسقرأفلما

نإحمزةأبايا:لأنساللهعبيدبنإسماعيلفقال!.منهوالرجاءبهظنيكانفهذا،بالجنةوكافأهوكفاه

دفعثمجامعةفيلكجعلولو،بيتكبأهلولا،غنىعنهبكوليس،المؤمنينأميرعاملالحجاج

عندمنإسماعيلخرجثم.اللهشاءإنأفعل:أنسفقال.(وسلامبخيرمعهتعشأودارهفقاربه،إليك

فقال،لقاءهأحبوكنتأحبهبرجلمرحبا:قالالحجاجرآهفلما،الحجاجعلىفدخلأنس

أتيتنيما:وقال!(وخافالحجاجلونفتغيرابهأتيتكماغيرفيلقاءكأحبكنتواللهأنا:إسماعيل

الحجاجفاستوى:قال،بعداومنك،عليكغضباالناسأشدوهوالمؤمنينأميرفارقت:قال؟به

إسماعيلإلىوينظر،ويعرقمرةفيهينظرالحجاجفجعلبالطومارإسماعيلإليهفرمى،مرعوباجالسا

فقال!:!تعجللا:إسماعيللهفقال،ونترضاهإليهنعتذرحمزةأبيإلىبناقم:قال!فضهفلما،أخرى

:الطومارفيوكان؟بابدةأتيتنيوقدأعجللاكيف

بعدأما،يوسفبنالحجاجإلىمروانبنالملكعبدالمؤمنينأميرمن،الرحيمالرحمناللهبسم

،إداداهيةوركبت،قدركوجاوزت،طوركوعدوتفيهافسموت،الأموربكطمتعبدفإنك

عبدمناللهفلعنك،القهقرىرجعتأسوغكهالموإن،قدمامضيتسوغتكهافإنتبرزني)1(أنوأردت

ونقلهم،الاباروحفرهم،بالطائفابائكمكاسبأنسيت.الجاعرتينمنقوص،العينينأخفش

الثعلب،الليثغمزلأغمزنكوالله،الزبيببعجمالمستفرمةبنيا،المناهلفيظهورهمعلىالصخور

ولم،إحسانهلهتقبلفلم،أظهرنابين!ي!اللهرسول!أصحابمنرجلعلىوثبت.الأرنبوالصقر

اليهودأنلووالله،بالعهدمنكواستخفافا،وجلعزالربعلىمنكجرأة،إساءتهعنلهتتجاوز

لوبلاوأحبتهوأكرمتهوشرفتهلعظمته،مريمبنوعيسى،عزرىبنعزيرخدمرجلارأتوالنصارى

خادممالكبنأنسوهذافكيف()2(وأكرموهلعظموهالمسيححواريخدمأوالعزيرحمارخدممنرأوا

أصحابه،بقايامنبقيةهذامعهوثم،أمرهفيويشاوره،سرهعلىيطلعه،سنينثماني!يالهاللهرسول!

نب!لكلمالوقاض)3(بخسفمثكلسهممنيأتاكوإلا،ونعلهخفهمنلهأطوعفكنهذاكتابيقرأتفإذا

الغريب،منالكتابهذافيوقعماعلىطراراابنتكلموقد()4(67:ا!نعامأ!هتغلمونوسؤفمستقر

أعلم.والله،اللغةأئمةمنوغيرهماقتيبةابنوكذلك

-عديابنيعني-الزبيرعن،سفيانعن،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

دمشق.تاريختهذيبعنأثبتوما،ليتبدو:طفي

دمشق.تاريخفيليست،طمنزيادةمعكوفينبينما

دمشق.تاريخوتهذيبب،أعنأثبتوما،قاصحتفبكلسهم:طفي

.(78-477/)وتهذيبه(173-21/171)دمشقتاريخفيالكتابنص

.(12/174)دمشقوتاريخ(177و3132/)أحمدالإماممسند
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وأعامعليكميأتيلافإنهاصبروا:فقال،الحجاجمننلقىماإليهنشكومالكبنأنسأتينا:قال

رواهوهكذا!ي!نبيكممنسمعته،وجلعزربكمتلقواحتى،منهسربعدهوالذيإلايومأوزمان

:قالأنسعن،عديبنالزبيرعن،الثوريوهوسفيانعن،يوسفبنمحمدعن)1(البخاري

الحديثهذايرويمنالناسومن:قلت.الحديث"منهشربعدهوالذيإلازمانعليكميأتيلا"

والله،الحديثهذامعنىمنمأخوذهووإنما،لهأصللااللفظوهذا.ترذلونعامكل:فيقولبالمعنى

.)2(أعلم

يصلونزمانالناسعلىيأتي:قال.الشعبيعنخالدأبيبنإسماعيلعن:الثوريسفيانقالوقد

.الحجاص!)3(علىفيه

بقيتملئنوالله:الشعبيقال:قال.السفرأبيعن،إسحاقأبيبنيونسعن:نعيمأبووقال

.الحجاجلتمنون

بعدالعزيزعبدبنعمروهذا،الأولمنشرالاخر:تقولإنك:للحسنقيل:الأصمعيوقال

.)4(متنفساتمنللناسبدلا:الحسنفقال.الحجاج

كمحجاجيا:قاليديهبينقامفلما،بههموقدالحسنإلىالحجاجبعث:مهرانبنميمونوقال

وخرجرأسهالحجاجفنكس:قالماتوا:قال؟همفأين:قال،كثير:قال؟أبمنادموبينبينك

الحسن.

معهلهذكروقد،منهاللهفعصمهمراراالحسنقتلأرادالحجاجإن:السختيانيأيوبوقال

ذلك،عنالأشعثابنأصحابينهىوكان،عليهالخروجيرىممنيكنلمالحسنأنعلى،مناظرات

الفتن.في(6807)رقمالبخاريصحيح(1)

عصربعدالتيموريةفالفتنة.اللهرحمهالمؤلفتلاميذأوالنساخزيادةمنأنهوواضحالتاليالتعليقطفيبعدها)2(

المؤلف.

فيه:قالكلاماأحمدللإمامورأيت"ترذلونيومكل":وموقوفامرفوعاعائشةكلاممنمرةبيمرقد:قلت

يقوللاأحمدومثل،مرفوعأأحمدللإماموقعأنههذافيحتمل"خبيثأنسمأترذلونيومكل":الحديثفيوروي

كلاممنوإمامرفوعاإماأصلالهأنعلىفدل.أعلموالله،ذلكمثلالحسنعنرويوقد،أصلعنإلاهذا

كلفيموجودوهو،الأزمانهذهإلىوصلحتى،جيلبعدوجيلا،قرنبعدقرناالناسيتناولهيزللم،السلف

وهذا،شيءكلفيالرذالةنجدالانوإلى،تمرلنكفتنةبعدمنولاسيما،رائحتهتفوحساعةكلفيبل،يوم

قالوإنما،اللهرحمهالمؤلفقالكما،مرفوعألهأصللا:أقول.أعلموتعالىسبحانهوالله،تأملهلمنظاهر

.البصريالحسنكلاممنهو:بعضهم

501/-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(4/78)دمشقتاريخوتهذيب.(12/175)دمشقتاريخ)3(

.(322ص

.(478/)دمشقتاريخوتهذيب(21/175)دمشقتاريخيوافقأثبتوما،تنفيسات:طفي(4)
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بالسيف،اللهنقمةتقابلوافلانقمةهوإنما:يقول!الحسنوكان،قدمناكمامكرهامعهمخرجوإنما

.)1(والتضرعوالسكينةبالصبروعليكم

منرجلالملكعبدبنالوليدأتى:قال!.عائشةابنعنالخضربنالحسنعندريدابنوقال!

فما:لهقيلأخيرافأثنى؟فعثمانقال!،خيرافأثنى؟وعمربكرأبيفيتقول!ما:لهفقيلالخوارج

قيلحتى()2(يناسبهبماكلعلىفيثني،واحدبعدواحداالخلفاءلهفذكر،خيرافأثنى؟عليفيتقول!

خطيئةالحجاجرجلفيأقول!ما،المسألةجاءتالآن:فقال!؟مروانبنالملكعبدفيتقول!فما:له

.؟)3(خطاياهبعضمن

يكلمهافجعلالخوارجمنبامرأةالحجاجأتي:قال!الباهليمسلمبنعليعن:الأصمعيوقال!

فقالت:؟عنهمعرضةوأنتالأميريكلمك:الشرطبعضلهافقال!،كلاماعليهتردولاإليهتنظرلاوهي

.)4(فقتلتبهافأمر،إليهاللهينظرلامنإلىأنظرأناللهمنلأستحيإني

والمراجعة.الكلاممنبينهماداروما،جبيربنلسعيدالحجاجمقتلكيفيةوتسعينأربعسنةفيذكرناوقد

مسلم،بنبسطامعن،سليمانبنجعفرحدثنا،ظفرأبوحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبوقال!وقد

.(كفر)حتىعليهخرجتماواللهإني:قال!؟الحجاجعلىخرجت:جبيربنلسعيدقيلقال!قتادةعن

معخرجممنأكثرهم،كثيراخلقاقبلهقتلقدوكان،ماهاناسمهواحدارجلاإلابعدهيقتللمإنهويقال!

الأشعث.ابن

شميل،بنالنضرحدثنا،البلخيسلم)7(بنسليمانداودأبوحدثنا:)6(الترمذيعيسىأبووقال!

ألفا.وعشرينألفمئةفبلغصبراالحجاجقتلماأحصوا:قال!حسانبنهشامعن

الملكعبدبنسليمانأطلق:قال!قحذمعن،كثيربنعبادعن،عاصمأبوحدثنا:الأصمعيقال!

ألفا،وثلاثينثلاثةفيهافوجدواالحجاجبعدالسجونوعرضت،أسيرألفوثمانينأحداواحدةغداةفي

.صلب)8(ولاقطعمنهمأحدعلىيجبلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

-4/97)دمشقتاريخوتهذيب176(-/175)12دمشقتاريخفيقبلهوالذيالخبر

.ديناربنمالكعن(15322/ص815-سنةحوادث)

.طمنزيادةمعكوفينبينما

.(481/)دمشقتاريخوتهذيب(018-12/917)دمشقتاريخفيالخبر

نفسه.المصدر

.(323ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ

.(483/)دمشقتاريخوتهذيب،الفتنفي(5222)رقمالترمذيجامع

التهذيب.رجالمنوهو،محرف"مسلمبنسليمان":طفي

.(323ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(483/)دمشقتاريختهذيب

الإسلاموتاريخ(08
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يقول!:فأنشأأطلقفيمنوكان،واسطمدينةربضأصلفييبول!وجدأعرابيحبسفيمنوكان

)1(حساببغيروصليناخريناواسطمدينةجاوزنانحنإذا

أمر.كبيرالعراقخراجمنيستخرجلاالشديدالعنفهذامعالحجاجكانوقد

قال!:سليمانبنصالححدثنا،شيخ)2(أبيبنسليمانحدثنا:الحربيوإبراهيمالدنياأبيابنقال!

كانوما،لغلبناهمبالحجاجوجئنابخبيثهاأمةكلفجاءتالأممتخابثتلو:العزيزعبدبنعمرقال!

إلىصيرهأنإلىبهفأخس،العمارةفييكونماأوفروهوالعراقوليلقدلاخرةولالدنيايصلحالحجاج

نأرجوتقابلإلىبقيتوإن،ألفألفثمانينهذاعاميفيعماليإليأدىولقد،ألفألفأربعين

.ألف)3(الافوعشرةألفألفمئةالخطاببنعمرإلىأديماإلييؤدي

جديسمعت:أبيحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا،عروبةأبوحدثنا:المقريبنبكرأبووقال!

فإنه،بسنتهتستنفلاالحجاجبسننتستنأنكبلغني:أرطاةبنعديإلىالعزيزعبدبنعمركتب:قال!

.)4(أضيعذلكسوىلماوكان،حقهاغيرمنالزكاةويأخذ،وقتهالغيرالصلاةيصليكان

بعث:قال!.مسلمبنالريانعن،ضمرةحدثنا،أسدبنسعيدحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال!

قدفإنيبعدأما:إليهوكتباليمنصاحبإلى-الحجاجبيتأهل-عقيلأبيبيتبآل!العزيزعبدبنعمر

وعليك،وعلينااللهعلىهوانهمقدرعلىالعملفيففرقهم،العربفيبيتشروهمعقيلأبيبآل!بعثت

.()5نفاهموإنما.السلام

وذكر،)6(الإسلامعرىينقضالحجاجكان:يقول!مخيمرةبنالقاسمسمعت:الأوزاعيوقال!

حكاية.

.)7(يوسفبنالحجاجارتكبهاإلاحرمةدلهيبقلم:عاصمعن:عياشبنبكرأبووقال!

عنتسألون:فقال!مجاهدافسألواالحجاجفياختلفوا:الأعمشعن،الرمليعيسىبنيحيىوقال!

.!؟الكافرالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الثاني:الشطروفيه(317/)الفريدوالعقد(483/)دمشقتاريخوتهذيب(12/184)دمشقتاريخفيالخبر

عقابانخافلاوبلناخرينا

.محرف"سنح":طفي

.32(4-323ص/501-81سنة)حوادثالإسلاموتاريخ84()4/دمشقتاريخوتهذيب(185/)12دمشقتاريخ

.(483/)دمشقتاريخوتهذيب(12/187)دمشقتاريخ

نفسه.المصدر

.(484/)دمشقتاريخوتهذيب(12/188)دمشقتاريخ

.(432ص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(484/)دمشقتاريختهذيب
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العظيمءباللهكافر،والطاغوتبالجبتمؤمنالحجاج:قال!أنهالشعبيعن:عساكر)1(ابنوروى

.(أعلمواللهقال!كذاا

الحجاجيسمونالعراقأهلمنلإخوانناعجبا:قالأبيهعنطاووسعن،معمرعن:الثوريوقال!

أ؟)2(.ء
..مومما

قال!؟النارأهلمنأنهأتشهد:الحجاجعنيسأل!وائلأباسمعت:عونابنعن:الثوريوقال!

العظيم.النهعلىأشهدأنأتأمروني

يقول!اللهأليس:فقال!الجبابرةبعضأوالحجاجعنإبراهيمسألت:منصورعنالثوريوقال!

أمرعنيعمىأنعمىبالرجلوكفىإبراهيمقال!وبه(18:أهود!هوألطدينعلىأللهلغنةألا!يو

.الحجاص!)3(

علىالناسقتلالحجاجلأن،عبيدبنلعمرومنيأرجىبالحجاجلأنامطيعأبيبنسلاموقال!

.بعضا)4(بعضهمالناسقتل،شنعاءبدعةللناسأحدثعبيدبنوعمرو،الدنيا

ارحمنياللهميوماقاللعلهتسبهلا:فقالوائلأبيعنديوماالحجاجسببت:الزبرقانوقال

أرأيت.أرأيتأرأيتيقول!منومجالسةإياك،فيرحمه

وجلعزاللهيعذبهإن،محمدأبومسكين:فقال!سيرينبنمحمدعندالحجاجذكر:عوفوقال!

خيرهومنالذنوبأصابوقد،مناخيرفهوسليمبقلباللهيلقوإن،لهفهنيئالهيغفروإن،فبذنبه

حق،اللهأنيعلموأن،والإيمانالحياءمنهتعالىاللهيعلمأن:قال!؟السليمالقلبما:لهفقيل.منه

.القبور)5(فيمنيبدثاللهوأن،قائمةحقالساعةوأن

:الثوريلسفيانرجلقال!:قال!أسامةأبوحدثنا،سعيدأبوحدثنا:)6(البغويقاسمأبووقال!

بالتوحيد.أقراإذا!لا:قال!؟النارفيأنهما)7(مسلمأبيوعلىالحجاجعلىأتشهد

جمعةيومفيالحجاجمر:قال!،يحيىبنالسريعن،الأزرق)8(عباسحدثنا:الرياشيوقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(12/187)دمشقتاريخ

.(432ص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(484/)دمشقتاريخوتهذيب(12/188)دمشقتاريخ

نفسه.المصدر

.(091-12/918)دمشقتاريخ

.(484/)دمشقتاريخوتهذيب(12/091)دمشقتاريخ

.(12091/)تاريخهفيعساكرابنرواه

كاتبمسلمأبيبنيزيد-أعلموالله-اللهرحمهمسلمبأبيوالمقصودبعيدوهو،"الخراسانيمسلمأبي":طفي

كنيته.فهذه،وسيافهالحجاج

.عياش:إلى)أ(فيتحرفت
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ولاف!ثاأخشوا!و:لهمقولوا:فقال!،الحرقتلنايقولونالسجونأهلفقيل؟هذاما:فقال!استغاثةفسمع

.)1(جمعةمنأقلإلاذلكبعدعاشفما:قال(801:المؤمنونأ!وتكلمون

العلة.منيهلككادوقدالجمعةيأتيوهورأيته:بعضهموقال!

الشقاقأهلمنطائفةإن:خطبتهفيفقال!بموتهالناسأرجفالحجاجمرضلما:الأصمعيوقال!

إلاالخيرالحجاجيرجوفهل!؟فمهالحجاجومات،الحجاجمات:فقالوا)2(بينهمالشيطاننزغوالنفاق

لأهونإلاالتخليدرضياللهرأيتوما،فيهاوماالدنياليوأنأموتلاأنيسرنيماوالله؟الموتبعد

اللهدعاولقد،الدينيومإلىفأنظره(15:ا!عرافأ!هوا!ظريئمنإنك)لهاللهقال!،إبليسعليهخلقه

ولقد01البقاء)3(إلادلكاللهفأعطاه(35:صأ!ه!بغدىلأصد!تي!نىلامق!لىوهمت!الوفقال!الصالحالعبد

فما(101:يوسفأ!وبآلصخلصوائحقنىم!لمالؤفنىمال!فقال!،أمرهلهتمأنبعدالموتالصالحالعبدطلب

ثم،يابسارطبوبكل،ميتامنكمحيبكلواللهكأني،الرجلذلكوكلكم،الرجلأيهايكونأنعسى

ومصت،لحمهفأكلت،عرضاذراعفيطولا)4(أذرعثلاثة(الأرضفيلهفخدأأكفانهأثيابفينقل

ثم،أقول!مايعقلونيعقلونالذينإن،مالهمنالحبيبيقسمولدهمنالحبيبوانصرف،صديده

)5(ا.

لزل!.

قال!:أنهالعزيزعبدبنعمرعن،جدهعن،أبيهعن،الغسانييحيىبنهشامبنإبراهيموقال!

حضرتهحينوقوله،عليهأهلهوإعطائهالقرآنحبهعلىإياهحسديشيءعلىاللهعدوالحجاجحسدتما

.)6(تفعللاأنكيزعمونالناسفإنلياغفراللهم:الوفاة

سلمةأبيبناللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا،الجعدبنعليحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال!

بكلمةعليهفنفسالحجاجيبغضالعزيزعبدبنعمركان:قال!.المنكدربنمحمدعن،الماجشون

.)7(تفعللاأنكيزعمونفإنهملياغفراللهم:الموتعندقالها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

للذهبيالإسلاموتاريخ(3167/)الذهبومروج(85-84)دمشقتاريخوتهذيب(12291/)دمشقتاريخ

.(32هص8155/1-سنةحوادث)

مناخرهم.فيالشيطاننفخ:الإسلاموتاريخالذهبمروجفي

يكن.لمفكأناضمحلثم:(32هص0/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(3167/)الذهبمروجفي

طولاأذرعخمسةالأرضفيلهفخدحفرتهبيتإلىطهورثيابفيامرئوبكل:الإسلاموتاريخالذهبمروجفي

عرضا.ذراعينفي

دمشقتاريخوتهذيب(12/391)دمشقوتاريخ(3/17)الفريدوالعقد(143-3142/)الذهبمروج

.(32هص/001-81سنةحوادث)للذهبيالإسلاموتاريخ(485/)

.(326ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(485/)دمشقتاريخوتهذيب(12491/)دمشقتاريخ

نفسه.المصدر
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،وكذاكذاالموتعندقالالحجاجإن:للحسنقيل:قال.العلمأهلبعضوحدثني:قال

.(عسى)1فما:قال!نعم:قالوا؟قالها:قال

:يقولأنشأالوفاةالحجاجحضرتلما:قالالأصمعيعنالرياشيعن:المريالعباسأبووقال

النارساكنيمنرجلبأننيواجتهدواالأعداءحلفقدربيا

جبار)2(العفوبكثيرعلمهمماويحهمعمياءعلىأيحلفون

:الناسبعضوزاد.بهمالينجوننجاإنبالئه:فقالالحسنبذلكفأخبرقال

أبرارعتقعتقوهمرقهمفيعبيدهمشابتإذاالمواليإن

النارمنفاعتقنيالرقفيشبتقدكرمابذاأولىخالقيياوأنت

حتىبموتهأحديعلملمالحجاجماتلما:قالالتيمياللهعبدبنأحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

أهلوسيدالهامومفلق(النساءومرمل،الأيتاموميتمأالطعاممطعمإنألا:فقالتفبكتجاريةأشرفت

:تقولأنشأتثم،ماتقدالشام

يخشانا)3(كانمنيأمنناواليوميبغضناكانمنيرحمنااليوم

فلمامراراالحجاجبموتأخبرأنه:أبيهعن،طاووسابنعبئ،معمرعن:)4(الرزاقعبدوروى

.(14د:أ!نعامأ!والفالينربللهوالحضدظلمواالذيئابرأتقووفقطع!الو:قالوفاتهتحقق

.فظهر)5(مختفياوكان،وجلعزللهشكراسجدالحجاجبموتبشرلماالحسنأنواحدغيروروى

سنته.عنافأذهبأمتهاللهم:وقال

.الفرحمنبكىالحجاجبموتالنخعيإبراهيمأخبرتلما:سليمانأبيبنحمادوقال

قال:قالسليمانبنصالححدثنا،شيخأبيبنسليمانحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

كانتفلما،وكذاكذاليلةفيهذامرضهفيالحجاجيموت:السجنلأهلالحارثبنالربيعبنزياد

الناعية.يسمعواحتىينظرونجلسوا،فرحاالسجنأهلينملمالليلة

شوالفيوقيل،رمضانمنبقينلخمسذلككانوقيل،رمضانشهرمنوعشرينسبعليلةوذلك

منه.قريبا(326ص)الإسلامتاريخوفي(12/491)دمشقتاريخ(1)

دمشقتاريخفيالأبياتمعوالخبر(4/85)دمشقتاريختهذيبفيوكذلك.غفارالعفوبعظيم:طفي)2(

.(326ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(12491-591/)

.(12/591)دمشقتاريخ)3(

.(12/591)عساكرابنرواهالرزا!تىعبدطريقومن(4)

.(326ص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(485/)دمشقتاريخوتهذيب(2691/)دمشقتاريخ()5
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أربعين،سنةالجماعةعامكانمولدهلأن،سنة)1(وخمسينخمساذاكإذعمرهوكان،السنةهذهمن

ينبشلكيلاالماءعليهوأجري،قبرهوعفيبواسطتوفي،بسنةقبلهاوقيل،بسنةبعدهاوقيل

)2(-11

أعلم.والله.ويحرو

درهم.ثلاثمئةإلاتركما،الحجاجحالأعجبكانما:الأصمعيوقال

حدثنا:فرقبناللهعبيدبنالرحمنعبدحدثني،عبيدبنمحمدبناللهعبدحدثنا:الواقديوقال

درعومئةورحلاوسرجاوسيفأومصحفادرهمثلاثمئةإلايتركلمماتلماالحجاجأنزعموا:قالعمي

-)3(-.
مو!ولمحه

:فقالالمنصورجعفرأبوإليبعث:قالحوشببنيزيدعميحدثني:خراشبنشهابوقال

بسم:فقلت،بهاحدثني:فقال،المؤمنينأميريااعفني:فقال،يوسفبنالحجاجبوصيةحدثني

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنيشهدأنهيوسفبنالحجاجبهأوصىماهذا،الرحيمالرحمنالله

،يموتوعليها،يحياعليها،الملكعبدبنالوليدطاعةإلايعرفلاوأنه،ورسولهعبدهمحمداوأن

وثلاثمئة،بهايغزونالعراقأهللمنافقيمنهاستمئة،حديددرعبتسعمئةوأوصى،يبعثوعليها

واللههذه:فقال-رأسهعلىقائماوكان-الطوسيالعباسأبيإلىرأسهجعفرأبوفرفع:قال.للترك

شيعتكم.لاالشيعة

بكلقتلني:فقال؟بكاللهفعلما:فقلتالمنامفيالحجاجرأيت:قالأبيهعنالأصمعيوقال

ماصيا:فقال؟بكاللهصنعمامحمدأبايا:فقلتالحولبعدرأيتهثم:قال،إنسانأ)4(بهاقتلتقتلة

.؟أولعامهذاعنسألتأماأمهبظر

الحجاجرأيتالمؤمنينأميريا.فقالرجلعليهفدخلالرشيدعندكنت:يوسفأبوالقاضيوقال

أنتما:فقال؟بكاللهفعلما:فقلت.قبيحزيفي:قال؟رأيتهزيأيفي:قال،النومفيالبارحة

ليدعمحمدأبوكانما،حقاالحجاجرأيتأنت،واللهصدقت:هارونفقال!أمهبظرماصياوذاك

.(وميتأ)حياصرامته

أشعثعن،شوذبابنحدثنا،ضمرةحدثنا،معروفبنهارونحدثنا:إسحاقبنحنبلوقال

.()6الحداني

سنة.وخمسينخمسأعاشقلت:الإسلامتاريخفيالذهبيقال(1)

.(253/)الأعيانوفيات2()

.(484/)دمشقتاريخوتهذيب(12/191)دمشقتاريخ)3(

.(12/102)دمشقتاريخ(4)

نفسه.المصدر)5(

دمشق.تاريخمنوالتصحيح،تحريفوكلاهما،الحراب:أوفي،الخراز:طفي()6
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قتلتما:قال!؟ربكبكصنعمامحمدأبايا:فقلتسيئةحال!فيالمنامفيالحجاجرأيت:قال!

الله.إلاإلهلاأهليرجوماأرجوثمقال،مهثم:قلت،النارإلىبيأمرثمقال!.بهاقتلنيإلاقتلةأحدا

فيه.رجاءهاللهليخلفنواللهأما:فقال!الحسنذلكفبلغ،لهلأرجوإني:يقول!سيرينابنوكان:قال!

يجلسلاالبصريالحسنكان:يقول!الدارانيسليمانأباسمعت:الحواريأبيبنأحمدوقال!

،الحجاجأنا:قال!؟الحجاجأنت:لهفقال!منامهفيفراه:قال!،عليهفدعاالحجاجفيهذكرإلامجلسا

بعدالحسنفأمسك:قال!.الموحدينمععزلتثمقتلتهقتيلبكلقتلت:قال!؟بكاللهفعلما:قال!

)1(
اعلم.والله.شتمهعن!د

أنبأنا،المباركابنأبنا،عثمانبناللهعبدحدثنا،العباسبنحمزةحدثنا:الدنياأبيابنوقال!أ

الملكعبدفسأل!،قرةبنمعاويةومعهوافدامروانبنالملكعبدعلىالحجاجقدم:قال!.سفيان

الحجاجإليهفنظر،وجلعزاللهخشيناكذبناكموإن،قتلتموناصدقناكمإن:فقال!الحجاجعنمعاوية

.()2(مواقفبهالهفكانالسندإلىفنفاه،لهتعرضلا:الملكعبدلهفقال!

وتسعين:خمسسنةأعنيالسنةهذهفيتوفيوممن

قدلأنا،أيامافيناذلكعرفبميتسمعناأوجنازةحضرناإذاكنا:قال!أ)3(النخعييزيدبنإبراهيم

دنياكم.بأحاديثجنائزكمفيتتحدثونوإنكم،النارإلىأوالجنةإلىصيرهأمربهنزل!أنهعرفنا

.برأيإلارويةولا،برويةإلارأييستقيملا:وقال!

فلاحه.منيديكفاغسلالأولىبالتكبيرةيتهاونالرجلرأيتإذا:وقال!

به.أبتلىأنمخافةإلاعيبهمنيمنعنيفلايعابمماالشيءلأرىإني:وقال!

.()4(بنارأوبجنةيبشرنيأدريما،الموتملكانتظار:فقال!؟يبكيكمالهفقيلموتهعندوبكى

فقيهاعالماوكان،إخوتهعلىالمقدمكان،محمدأبوكنيته،)5(الحنفيةابنمحمدبنوالحسن

والتفسير.والفقهبالاختلافعارفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(12/202)دمشقتاريخ

.طمنزيادةمعكوفينبينما

وتاريخ(571)وطبقاته(313)خليفةوتاريخ(284-6275/)سعدابنطبقاتفي-النخعيإبراهيم-ترجمة

الإسلاموتاريخ(024-2233/)الكمالوتهذيب(242-4915/)الأولياءوحلية(334-1/333)البخاري

(6916/)بالوفياتوالوافي(052-4952/)النبلاءأعلاموسر(283-1927/ص00-81سنةحوادث)

.(1/387)الذهبوشذرات(917-1/177)التهذيبوتهذيب

.الأولياءحليةفيوردماتوافقوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما

-(2503/)البخاريوتاريخ(923)خليفةوطبقات(5328/)سعدابنطبقاتفي-محمدبنالحسن-ترجمة
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له.عقبولا،وعقلائهمهاشمبنيظرفاءمنوكان

ندمثمرسالةذلكفيوكتب،الإرجاءفيتكلممنأولكان:وغيرهالسختيانيأيوبقال

.عليها)1(

ذلكبلغفلما،يذمهمولايتولاهمفلا،والزبيروطلحةوعليعثمانفييتوقفكان:غيرهموقال

؟عليا)2(أباكتتولىألاويحك:وقالفشجهضربهالحنفيةبنمحمدأباه

وتسعين.خمسسنةتوفي:عبيدأبووقال

أعلم.واللهالعزيزعبدبنعمرأيامفيتوفي:خليفةوقال

أختوهي،معيطأبيبنعقبةبنتكلثومأموأمهاالزهريعوفبن)3(الرحمنعبدبنحميد

.()4(كثيرةرواياتله،عالمانبيلافقيهاحميدوكان،لأمهعفانبنعثمان

.")6(التكميل"كتابنافيتراجملهمهؤلاءوكل،الشخير)5(بناللهعبدبنومطرف

الحمد.ودلهمستقصىمبسوطاذلكتقدمكما(بواسطاالحجاجموتكانوفيها

أربعسنةفيكانأنهوالمشهور،وجماعةالمدائنيبنعليقولفيجبيربنسعيدمقتلكانوفيها

أعلم.واللهواحدوغيرجرير)7(ابنذكرهكماوتسعين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(025-4248/)وتهذيبه(381-13/373)دمشقوتاريخ،أخرىومواضع(1/543)والتاريخوالمعرفة

-33اص81/01-.سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(6/931)الكمالوتهذيب(2/993)الأعيانووفيات

-2032/)التهذيبوتهذيب(142-12/132)بالوفياتوالوافي(131-4013/)النبلاءأعلاموسير(334

.(1/227)الزاهرةوالنجوم(132

.(6132/)الكمالوتهذيب(5328/)سعدابنطبقات

.(322-6132/)الكمالوتهذيب(4934/)دمشقتاريختهذيب

وتاريخ(242)وطبقاته(336)خليفةوتاريخ(5153/)سعدابنطبقاتفي-الرحمنعبدبنحميد-ترجمة

(381-7/378)الكمالوتهذيب(254/)الغابةوأسد(4284/)الأعيانووفيات(2345/)البخاري

بالوفياتوالوافي(492-4/392)النبلاءأعلاموسير(01337/ص0-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

.(245/)التهذيبوتهذيب(13/591)

.المصادرفيماتوافقوهيطمنزيادةمعكوفينبينما

(791)وطبقاته(791)خليفةوتاريخ(146-7141/)سعدابنطبقاتفي-اللهعبدبنمطرف-ترجمة

الإسلاموتاريخ(28/67)الكمالوتهذيب(212-2/891)الأولياءوحلية(7/693)البخاريوتاريخ

(947-3/478)والإصابة(591-4187/)النبلاءأعلاموسير(482-947ص0/01-81سنةحوادث)

.(1/387)الذهبوشذرات(1/412)الزاهرةوالنجوم(174-01/173)التهذيبوتهذيب

الله.رحمهللمؤلفالتكميلبكتابعرفناوأنسبق

.(6487/)الطبريتاريخ
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وتسحيرستسنةخلت5ث!

رسلاالصينملكإلىوبعثالصينأرضمنكاشغر)1(تعالىاللهرحمهمسلمبنقتيبةفتحوفيها

وأمنهمأالجزيةويأخذ،وأشرافهمملوكهمويختمبلادهيطأحتىيرجعلاباللهويقسمويتوعدهيتهدده

عليهاإنيقال،عظيمةمدينةفيوهو،فيهمالأعظمأالملكعلىالرسلفدخل(الإسلامفييدخلوا

وأموالا،ومعاملاتريعاوأكثرهاالمدنأعظممن،بالقخانلهايقالبهاالمحيطسورهافيبابأتسعين

غيرهمملكفييسافرواأنإلىيحتاجونلاالصينملكفيكالشامةاتساعهامعالهندبلادإنقيلحتى

تلكملوكوسائر،المتسعةوالدنياالمتاعمنعندهملماإليهممحتاجوغيرهم،ومتاعهمأموالهملكثرة

علىدخلوالماالرسلأنوالمقصود.وعددهجندهوكثرةلقهره،الخراجالصينملكإلىتؤديالبلاد

عظيمةقلعةفيعليهفدخلوا،وبهاءوحسنوأسواقأنهارذاتحصينةعظيمةمملكةوجدواالصينملك

)2(-هبيرةعليهمرسولثلاثمائةوكانوا-؟أنتمما:الصينملكلهمفقال،كبيرةمدينةبقدر،حصينة

يدعوكوهو،مسلمبنقتيبةرسلنحن:فقالوا؟تريدونوماأنتمما:لهمقل:لترجمانهالملكفقال

كانفلما،دارإلىبهموأمرالملكفغضب.فالحربتفعللمفإن،فالجزيةتفعللمفإن،الإسلامإلى

وسجدواركعوافلماعادتهمعلىالصلاةفصلوا؟إلهكمعبادةفيتكونونكيف:لهمفقالدعاهمالغد

منكانفلما،بالانصراففأمرهم،مهنهمثيابفلبسوا؟بيوتكمفيتكونونكيف:فقال،منهمضحك

علىودخلواوالمطارفوالعمائمالوشيفلبسوا؟ملوككمعلىتدخلونكيف:فقالإليهمأرسلالغد

أشبههذه،فقالوا؟هؤلاءرأيتمكيف،لأصحابهالملكفقال،فرجعواارجعوا:لهمفقال،الملك

كيفلهمفقالإليهمأرسل:الثالثاليومكانفلما.أولئكوهم،الأولىالمرةتلكمنالرجالبهيئة

وأخذواالقسيونكبوا)3(السيوفوتقلدواوالبيضالمغافرولبسواسلاحهمعليهمفشدوا؟عدوكمتلقون

ركزوامنهقربوافلما،مقبلةالجبالأمثالفرأىالصينملكإليهمفنظر،ومضواخيولهموركبواالرماح

الخوفمنالصينأهلقلوبدخللماوذلك-ارجعوا:لهمفقيل،مشمريننحوهأقبلواثمرماحهم

الملكفقال،بهايتطاردونكأنهمخيولهمساقواثمرماحهمواختلجواخيولهمفركبوافانصرفوا-منهم

وتلكسمرقندمنإليهايسافرورساتيقوقرىمدينة:وراءأيضاوالغينالمعجمةوالشين،الساكنينبالتقاء:كاشغر(1)

.(4043/)البلدانمعجم.مسلمونوأهلهاالتركبلادوسطفيوهي،النواحي

وعليهمفساروا..عشرة:بعضهموقال،رجلاعشراثنىعسكرهمنقتيبةفانتخب(6105/)الطبريفي)2(

.(6-55/)الأثيرلابنالكاملفيأيضاوالخبر.الكلابيالمشمرجبنهبيرة

.وركبواوالقسيوالرماحالسيوفوأخذوا:(56/)الأثيرابنفي)3(
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إليابعثواأنالملكإليهمبعثأمسوافلما.قطكهؤلاءرأيناما:فقالوا؟ترونهمكيف:لأصحابه

وليس،ملكيعظمرأيتمقد:عليهدخلحينالملكلهفقال،هبيرةإليهفبعثوا،وأفضلكمزعيمكم

:فقال،قتلتكوإلاتصدقنيفإنأمرعنسائلكوأنا،كفيفيالبيضةبمنزلةوأنتم،منييمنعكمأحد

فهويومأولزيناأما:فقال؟والثالثوالثانييومأولزيمنصنعتمماصنعتملم:الملكفقال!سل

زيناوأما،ملوكناعلىدخلناإذازينافهويومثانيفعلناماوأما،عندهموطيبناونسائناأهلنافيلباسنا

يعني-صاحبكمإلىفانصرفوا،دهركمدبرتمماأحسنما:الملكفقال.عدونالقيناإذافهويومثالث

منإليكمبعثتوإلا،أصحابهوقلةحرصهعرفتقدفإني،بلاديعنراجعاينصرفلهوقولوا-قتيبة

فيخيلهأولمنالأصحابقليليكونفكيف؟!هذالقتيبةتقول:هبيرةلهفقال.آخركمعنيهلككم

؟بلادكفيوغزاك،عليهاقادراالدنياخلفمنحريصايكونوكيف؟الزيتونمنابتفيواخرهابلادك

نخافه.ولانكرههفلسنا،القتلعندنافأكرمهاحضرإذاأجلالناأننعلمفإنابالقتلإياناتخويفكوأما

ويختم،أرضكيطأحتىينصرفلاأنهحلفقد:فقال؟صاحبكميرضيالذيفما:الملكفقال

وأربع،أرضيمنبترابإليهأرسل،منهاوأخرجهيمينهأبرأنافقال،بلادكمنالجزيةويجبي،ملوكك

جرتثم(ا)1قدرهايدريولاتقوملاصينيةوثياباوحريراكثيراذهباإليهوأرسل،الملوكأبناءمنغلمان

ليطأهأرضهمنترابفيهامتسعةذهبمنبصحافبعثأنعلىالحالاتفقثم،كثيرةمقاولاتمعهلهم

وقيلأقتيبةبيمينليبرجزيلبمالوبعث،رقابهمليختمالملوكوأولادأولادهمنبجماعةوبعث،قتيبة

منه،ذلكقبلالصينملكأرسلهماقتيبةإلىانتهىفلمااالملوكوأولادأولادهمن)2(أربعمئةبعثإنه

لذلك،همتهفانكسرت،)3(المؤمنينأميرالملكعبدبنالوليدموتخبرإليهانتهىقدكانلأنهوذلك

لماا)4(نفسهإلىالدعوةوأراد،الملكعبدبنسليمانمبايعةتركعلىالباهليمسلمبنقتيبةعزموقد

رحمهالسنةهذهآخرفيقتلثم،ذلكيمكنهفلماوالأقاليمالبلادمنفتحولما،العساكرمنيدهتحت

العساكرمنلهواجتمع،اللهسبيلفيالمجاهدينمنوكان،رايةلهكسرتماإنهيقالفإنه،تعالىالله

.لغيرهيجتمعلمما

والمرزبانينطولسففتح،الرومالوليدبنالعباسوغزا،الصائفةالملكعبدبنمسلمةغزاوفيها

.ا)5(الرومبلادمن

.المصادرفيمايوافقوهوب،أمنساقطمعكوفينبينما(1)

ملوكهم.أبناءمنغلمانوأربعة:(57/)الأثيروابن(6305/)الطبريفي(2)

.فارسمنبقريةفماتالوليدإلىقتيبةفأوفد:الأثيروابنالطبريفي)3(

خراسانالمهلببنيزيدوليتلئن،سليمانإلىأرسلقتيبةأن:ملخصهما(805-6/557)الطبريفي)4(

لأخلعنك.

.(264ص/501-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالخبرب،أمنساقطمعكوفينبينما)5(
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مروانبنالملكعبدبنالوليدالمؤمنينأميربانيهيدعلىبدمشقالأمويالجامعبناءتكاملوفيها

الذينوالكلدانيوناليونانبنتهمعبداقديماالجامعهذاموضعأصلوكان،خيراالمسلمينعناللهجزاه

يعبدونكانواوقد،بناها)1(منأولفهم،أولاوعمروهاوضعوهاالذينوهم،دمشقيعمرونكانوا

السماءفيوالزهرة،الثانيةالسماءفيوعطارد،الدنياالسماءفيالقمروهي،المتميزةالسبعةالكواكب

وقد.السابعةفيوزحل،السادسةفيوالمشتري،الخامسةفيوالمريخ،الرابعةفيوالشمس،الثالثة

دمشقأبوابوكانت،السبعةالكواكبهذهمنلكوكبهيكلأدمشقأبوابمنبابكلعلىصورواكانوا

أبوابمنبابكلعندلهموكان(هيكلكوكبلكلسبعةهياكلفنصبواألذلكقصداوضعوهاسبعة

واتصالاتهاالكواكبحركاتعلىوتكلمواالأرصادوضعواالذينهموهؤلاء،السنةفيعيددمشق

وصرفوه،الجبلينهذينبينمنالواردالماءجانبإلىالبقعةهذهلهاواختاروادمشقوبنوا،ومقارنتها

فكانتأبدمشقالدورأبنيةأثناء)2(فيالماءوسلكوا،والمنخفضةالمرتفعةالأماكنإلىتجريأنهارا

المعبدهذاوبنوا،العجيبةالتصاريفمنفيهالما،أحسنهاهيبل،المدنأحسنمنأيامهمفيدمشق

،الشمالتجاهمحاريبهموكانت،الشماليالقطبإلىيصلونوكانوا،القطبجهةفياليومالجامعوهو

ورأينا،عياناذلكشاهدناكما،اليومالمحرابخلف،القبلةجهةإلىيفتحمعبدهمبابوكان

بخطهم،كتابوعليه،منقوشةبحجارةمبنيحسنبابوهوالبابورأينا،القطبجهةإلىمحاريبهم

التيالأعمدةهذهتحملهجدامنيفقصرالمعبدغربيوكان،إليهبالنسبةصغيرانبابانويسارهيمينهوعن

معدتانعظيمتاندارانهناكوكان،ملكهمكانالذي،الملكجيرونقصرالمعبدوشرقي،البريدبباب

الدوربهذهويحيط،للملوكعظيمةدورثلاثالمعبدمعكانإنهويقال،منهمقديما!3(دمشقيتملكلمن

كانتودار،الخيلودار،المطبقداروهن،منحوتةكباربحجارة،منيفعالواحدسوروالمعبد

معاوية.بناهاالتيالخضراءمكانتكون

دمشقلبناءالطالعيأخذونمكثواإنهم:الأوائلبعضكتبعنحكاهفيماعساكر)4(ابنالحافظقال

الكوكبانفيهطلعالذيالوقتواتاهمحتىالجدرانأساسحفرواوقد،سنةعشرةثمانيالأماكنوهذه

تاريخفيعساكرابنذلكفيوأوسع،دمشقبنىفيمنالخلاف(464-2463/)البلدانمعجمفيياقوتذكر()1

الفكر.دار:ط(أ-1123/)دمشق

الأنهاركثرةمثلهااخربلدفيأرلمالتيدمشقخصائصومن:(2465/)معجمهفيياقوتوقال.أفناء:طفي)2(

الواردويستقيمنهيشربحوضإلىأنبوبفيمنهيخرجوالماءإلابحائطتمرأنفقل،قنواتهافيالماءوجريانبها

فيويسحالمكانهذاصحنفيبركةفييجريوالماءإلاخانقاهأولامدرسةولامسجدارأيتوما،والصادر

.ميضأة

صفحأضربناالنسخبينبسيطةخلافاتوثمة.قديمادمشقيتملكلمنيكوناندارانوشرقيه:بفيالعبارةمكان)3(

.للمصادرمطابقتهتأكدناماوأثبتنا،عنها

.(2257/)دمشقتاريخ()4
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نأمنتخلولابنيتإذاالدارهذهوأن،العبادةمنهتخلوولاأبدايخربلاالمعبدهذاأنأرادوااللذان

والسلطنة.الملكدارتكون

.العبادةمنيخلفلمالمعبدأما:قلت

الساعة.تقومحتىمنهايخلولا:الأحباركعبقال

وستينإحدىسنةفيأحرقتثم،معاويةبناءهاجددفقدالخضراءهيالتيالملكداروأما

وباللههذازمانناإلىالغالبفيوأراذلهمالناسلأضعفمساكنوصارتفبادت،سنذكرهكماوأربعمائة

علىتزيد،طويلةمددابدمشقذكرناهاالتيالصفةهذهعلىاستمروااليونانأنوالمقصود.المستعان

وقد،والسلامالصلاةعليههودالأربعةالمعبدهذاجدرانبنىمنأولإنيقالأنهحتى،سنةالافأربعة

عنددمشقشماليالسلامعليهالخليلإبراهيموردوقد،طويلةبمددالخليلإبراهيمقبلهودكان

.(1

،برزةعندلمقاتلتهممقامهوكان،عليهماللهونصره،بهمفظفرأعدائهمنقوماهناكوقاتل،بررة

والله،زمانناوإلىكابرعنكابرايأثرونهالمتقدمةالكتبفيعليهمنصوصبهاإليهالمنسوبالمكانفهذا

أعلم.

خصماءوهمااللهإلايحصيهملاخلقاوكانواأاليونانمنفيهابمنآهلةعامرةذاكإذدمشقوكانت

فيذلكقررناكما،موضعغيرفيوغيرهاوالكواكبالأصنامعبادتهمفيناظرهموقد،الخليل

.المستعانوباللهالحمدودله"والنهايةالبداية"هذاكتابنامنالخليلقصةوفي،التفسير

والبقاعحورانأرضمنمعاملاتهاوفيفيهاويبنوندمشقيعمرونيزالوالماليونانأنوالمقصود

سنةثلاثمئةمننحوبمدةالمسيحبعدكانإذاحتى،العجيبةالغريبةالهائلةالبنايات،وغيرهاوبعلبك

التيالرومببلادبهالمشهورةالمدينةبنىالذي،قسطنطينبنقسطنطينالملكيدعلىالشامأهلتنصر

الأرضأهلوغالبوقومههوأولاكانوقدأالقوانينلهموضعالذيوهو،القسطنطينيةوهيإليهتنسب

عبادةمنبشيءممزوجا،النصرانيةدينأصلمنمركبامخترعاديناالنصارىبطاركتهلهووضعتايونانا

الكبيرةالأمانةأولادهموعلموا،الخنزيروأحلوا،الصيامفيوزادوا،الشرقإلىبهوصلوا،الأوثان

الحجمفيذلكمعوهي،حقيرةكثيرةوجناية،كبيرةخيانةالحقيقةفيهيوإنما،يزعمونفيما

منالملكيةالطائفةإليهينتسبالذيالملكلهمفبنى.وبيناهسلففيماذلكعلىتكلمناوقد.صغيرة

وأوقفأكنيسةألفعشرةاثنتيبنىإنهيقالحتى،غيرهاوفيدمشقفيكبيرةكنائس،النصارى

وغير،الغندقانيةهيلانةأمبنتها،القدسفيوقمامة،لحمبيتكنيسةذلكمن،ادارةأوقافاعليها

ذلك.

جبلفيبرزةلهايقالقريةفيدمشقغوطةفيولدالسلامعليهإبراهيمإن(2464/)معجمهفيياقوتذكر)1(

.قاسيون
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مريحنا،كنيسةفجعلوهاليونانعندمعظمابدمشقهوالذيالمعبدهذابناءحولواأنهموالمقصود

ثلاثمئةمننحواوغيرهابدمشقدينهمعلىالنصارىواستمر،مستأنفةغيرهاكثيرةكنائسبدمشقوبنوا

السيرةكتابفيبعضهتقدمماعليهوسلامهاللهصلواتشأنهمنفكان،ع!ي!محمدااللهبعثحتى،سنة

إلىيدعوههرقلواسمه-الوقتذلكقيصروهو-زمانهفيالرومملكإلىبعثوقد(الكتابهذامنأ

أمراءهبعثثم-تقدمماحرببنصخرسفيانأبيإلىومخاطبتهمراجعتهمنوكان-وجلعزالله

فبعث،الشامتخوممنالبلقاءإلى،رواحةوابن،طالبأبيبنوجعفر،مولاهحارثةبنزيد،الثلاثة

قتالعلى!ي!الشبيفعزم،الجيشمنمعهمممنوجماعةالأمراءهؤلاءفقتلواكبيراجيشاإليهمالروم

ثم.الناسعلىوضيقه،الحالوضعف،الحرلشدةذلكعامرجعثم،تبوكعامالشامودخولالروم

هذاكتابنافيذلكتفصيلتقدمكماالعراقوإلى،الشامقبلالجيولشالصديقبعثلمجي!نبيهاللهتوفىلما

القولبسطناوقد،بأعمالهادمشقمدينةذلكومن،بكمالهاالشامالمسلمينعلىاللهففتح،الحمدودثه

إليها،برهوساق،فيهارحمتهاللهوأنزلعليهاالإسلاميةاليداستقرتفلما،فتحهاذكرعندذلكفي

أيديأقروا،أمانكتابدمشقلأهل،الوليدبنخالدوقيل،ذاكإذعبيدةأبووهوالحربأميروكتب

مريحنا،كنيسةيسمونهاكانواالتيالكنيسةهذهنصفمنهموأخذوا،كنيسةعشرةأربععلىالنصارى

علىوكان،عبيدةأبيمنالأمانالنصارىوأخذت،بالسيفالشرقيالبابمنخالدفتحهالبلدأنبحكم

نصففأخذوا،عنوةونصفهصلحاالبلدنصفجعلواأنعلىاتفقواثمفاختلفوا،الصلحالجابيةباب

وتوليتهخالداعمرلعزلالشامإمرةإليهصارتقدوكان-مسجداعبيدةأبوفجعلهالشرقيالكنيسةهذه

التي،منهالشرقيةالبقعةفيبعدهالصحابةثمعبيدةأبوالمسجدهذافيصلىمنأولوكان،-عبيدةأبا

هذهعنديصلونكانواوإنما،محنيبمحرابمفتوقاالجداريكنلمولكن.الصحابةمحرابلهايقال

السلفمنكثيركرهوقد.القبليالجدارفيالمحاريبفتقالذيهوالوليدأنوالظاهر،المباركةالبقعة

منالمعبدهذايدخلونوالنصارىالمسلمونوكان،المحدثةالبدعمنوجعلوه،المحاريبهذهمثل

(اليومالمقصورةفيالذيأالكبيرالمحرابمكان،القبلةجهةمنالأعلىالمعبدبابوهو،واحدباب

يستطيعولا،مسجدهمإلىيمنةالمسلمونويأخذ،كنيستهمإلىالغربجهةإلىالنصارىفينصرف

بنىوقد.وخوفاومهابةللصحابةإجلالا،بناقوسهميضربواولا،كتابهمبقراءةيجهرواأنالنصارى

،خضراءقبةفيهاوبنى،للصحابةكانالذيالمسجدقبليالإمارةدارالشامعلىولايتهأيامفيمعاوية

سنةمنذكرناماعلىالأمريزللمثم.قدمناكماسنةأربعينمعاويةفسكنها،بهابكمالهاالدارفعرفت

فيالملكعبدبنالوليدإلىالخلافةصارتوقد،منهاالقعدةذيفيوثمانينستسنةإلى،عشرةأربع

وجعل؟منهاالمسلمينبأيديماإلىوإضافتهاالكنيسةهذهبقيةأخذعلىالوليدفعزم،منهاشوال

ورفع،للإنجيلالنصارىقراءةبسماعيتأذىكانالمسلمينبعضلأنوذلك،واحدامسجداالجميع

بهفيكبرهذاإلىالمكانذلكيضيفوأن،المسلمينعنيبعدهمأنفأحب،صلواتهمفيأصواتهم
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طلبذلكفعند،المسلمينلكثرةالمسجدويتسع،للمسلمينمعبداكلهفيصير،الجامعالمسجد

وأن،عليهمعرضها،كثيرةإقطاعاتويعوضهم،المكانهذاعنلهيخرجواأنمنهموسألالنصارى

وكنيسة،شرقيبابداخلالمصلبةوكنيسة،مريمكنيسةوهي،العهدفيتدخللمكنائسأربعلهميقر

بعهدكم،ائتوني:فقال،الإباءأشدذلكفأبوا،الصقلبدربالتيدرةبنحميدوكنيسة،الجبنتل

خارجكانتالتي-توماكنيسةفإذا،الوليدبحضرةفقرئ،الصحابةزمنمنبأيديهمالذيبعهدهمفأتوا

الوليد:فقال،مريحناكنيسةمنأكبريقالفيماوكانت،العهدفيتدخللم-النهرحافةعلىتوماباب

ونطيبنرضىونحنالكنائسمنذكروماالمؤمنينأميريتركهابل:فقالوا،مسجداوأجعلهاأهدمهاأنا

الكنيسة.هذهبقيةمنهموأخذ،الكنائستلكعلىفأقرهم،الكنيسةهذهببقيةنفساله

الناسبعضعليهدخل.قبولهمنفأبواالنصارىعلىعرضماوعرضذلكأهمهلماالوليدإنويقال

وذلكالعنوةفيدخلتقدالكنيسةأنفوجدوا،الجابيةبابومنشرقيبابمنيقيسأنإلىفأرشده

الكنيسةفإذا،تقريباالريحانسوقعندذلكمنتصففوجدواالجابيةبابومنشرقيبابمنقاسواأنهم

.(فأخذها)1،العنوةفيدخلتقد

أميريالكما:فقلتمهمومافوجدتهالوليدعلىدخلت:قالالوليدمولىالمغيرةعنوحكيأ

لهموبذلتالنصارىفأحضرت،المسجدبهمضاقوقدالمسلمونكثرقدإنه:فقال؟مهموماالمؤمنين

أميريا:المغيرةفقال،فأبواالمسلمينعلىفيتسعالمسجدإلىلأضيفهاالكنيسةهذهبقيةفيالأموال

الوليدبنخالددخلدمشقأخذوالماالصحابة:قلت؟هووما:قال،همكيزيلماعنديالمؤمنين

فأمنهم،الأمانمنهيطلبونعبيدةأبيإلىفزعوابذلكالبلدأهلسمعفلما،بالسيفشرقيبابمن

السيفبلغموضعأيإلىنماسحهمفنحن،بالصلحعبيدةأبومنهفدخل،الجابيةبابلهوفتحوا

المسجد.فيفتدخل،العنوةفيكلهاالكنيسةتدخلأنوأرجو،بأيديهمتركناهبالصلحوما،أخذناه

بابنحوإلىالشرقيالبابمنومسحالمغيرةفتولاه،بنفسكذلكأنتفتول،عنيفرجت:الوليدفقال

وكسر،أذرعبأربعالكبيرةالقنطرةجاوزحتىعاملايزللمالسيففوجدالريحانسوقإلىالجابية

دخلتكلهاالكنيسةهذهإن:وقالفأخبرهمالنصارىإلىالوليدفأرسل،المسجدفيالكنيسةفدخلت

فمن،فأبيناالإقطاعاتوأقطعتنا،الأموالإلينادفعتأولاإنك:فقالوا،دونكملنافهيالعنوةفي

الكنيسة،هذهبقيةلهنتركونحن،بأيديناالأربعةالكنائسهذهلنافيبقييصالحناأنالمؤمنينأميرإحسان

أعلم.والله،الكنائسالأربعهذهإبقاءعلىفصالحهم

باسممريحنافسموهاداخلهالفراديسبابعند)2(القاسمحمامعندكنيسةمنهاعوضهمإنه:وقيل

أعلم.فالله،بدلهاأخذوهاالتيفوقفوضعوهشاهدهاوأخذوا،لهمهدمتالتي

.(2255/)دمشقتاريخ(1)

الفكر.دار:ط(2252/)دمشقتاريخفيوالخبر،تحريف،السقيم:بفي)2(
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أساقفةإليهوجاء،الناسرؤوسمنوالكبراءالأمراءإليهواجتمعالهدمآلاتبإحضارالوليدأمرثم

فقال،يجن)1(الكنيسةهذهيهدممنأنكتابنافينجدإناالمؤمنينأميريا:فقالواوقساوستهمالنصارى

ذاتالشرقيةالمنارةصعدثم،قبليأحدفيهايهدملاووالله،وجلعزاللهفيأجنأنأحبأنا:الوليد

فأكبرمنهابالنزولالوليدفأمره،عندهمراهبفيهاهائلةصومعةوكانت،بالساعاتالمعروفةالأضالع

الكنيسةفيمكانأعلىعلىالوليدصعدثم،أنزلهحتىيدفعهيزلفلمبقفاهالوليدفأخذ،ذلكالراهب

فيفغرزها)2(سفرجلياأصفرلونهوكانقبائهأذيالوأخذ،الشاهديسمونهالذي،منهاالأكبرالمذبحفوق

المسلمونوكبر،الهدمإلىالأمراءفتبادر،فألقاهحجرأعلىفيبهافضرببيدهفأساأخذثم،المنطقة

الوليدفأمر،هنالكاجتمعواقدوكانوا،جيروندرجعلىبالعويلالنصارىوصرخت،تكبيراتثلاث

علىنائبهوأمرذلكففعل،هنالكمنيذهبواحتىيضربهمأن،الغسانيرياحنائلأبووهوالشرطةأمير

فكانوافجاؤوا؟الكنيسةهذهفيليساعدوااليهودبإحضارالسلميحجربنتميمبنيزيدالخراج

.هذا)4(تميمبنيزيدترجمةفيعساكر)3(ابنالحافظذكره.كالفعول

والحنايا،والأبنيةالمذابحمنالمعبدهذاتربيعفيالنصارىجددهماجميعوالأمراءالوليدفهدم

لمالتي،الأنيقةالحسنةالصفةهذهعلىجيدةبفكرةبنائهفيشرعثم،مربعةصرحةالمكانبقيحتى

إليه.ونشيرسنذكرهماعلىقبلهامثلهايشتهر

المستحثوكان،والفعلةوالمهندسينالصناعمنكثيراخلقاالمسجدهذابناءفيالوليداستعملوقد

الرومملكإلىبعثالوليدإنويقال،الملكعبدبنسليمانبعدهمنعهدهووليأخوهعمارتهعلى

يفعللملئنيتوعدهوأرسل،يريدماعلىالمسجدليعمروا،ذلكوغيرالرخامفيصناعامنهيطلب

اثاروسائر،الرهاوكنيسة،القدسكنيسةحتى،بلادهفيكنيسةكلوليخربن،بالجيوشبلادهليغزون

هذافهمأبوككانإن:يقولإليهوكتب،صانعمئتي،جداكثيرةصناعاإليهالرومملكفبعث،الروم

ذلكوصلفلما،عليهلوصمةأنتوفهمته،فهمهيكنلموإن،عليكلوصمةفإنهوتركهتصنعهالذي

الشاعر،الفرزددتىفيهموكان،لذلكعندهالناسواجتمع،ذلكعنيجيبأنأرادالوليدإلىالكتاب

تعالى:اللهقال:فقال؟ويحكهووما:الوليدقال.اللهكتابمنالمؤمنينأميرياأجيبهأنا:فقال

يفهمهلممااللهفففمه،داودابنهووسليمان(97:ا!نبيهاءأ!وو?ائتناحكماوعقماففهمنهاسلتمن!يو

خنق.:(2466/)البلدانمعجمفي(1)

أولأنا:فقال،الشاهداحذر:الرهبانلهفقال،الكنيسةأعلىفيتمثال-الشاهدأي-وهو:طفيمكانها)2(

..أذيالهغرزقدسفرجليأصفرقباءالوليدعلىوكان،فهدمهوضربهكبرثم،الشاهدرأسفيفأسيأضعما

.(2254/و65134/)دمشقتاريخ)3(

.بمنزيادةهناإلى...الخراجعلىنائبهوأمر:قولهمن)4(
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ذلك:فيالفرزدققالوقد.الرومملكإلىجوابابهفأرسلالوليدذلكفأعجب.أبوه

والعتمالأسحارمعوالعابدينكنائسهمفيالنصارىبينفرقت

والصنمللهسجدواإذاشتىوأوجههمصلواإذاجميعاوهم

تنملمالقراءمعالصليبأهليضربهالناقوسيجتمعوكيف

الكلمطيبيتلىفيهمسجدعنلبيعتهمتحويلااللهفهمك

والغنمالحرثفيلهميحكمانإذفهماكماعنهمتحويلهافهمت

بالجلم)1(الصوفواجتزازأولادهااجزأإذالمهديوالملكداود

)2(الحكممنخيرولابنينخيرنعلمهالأرضحملتهأبمنما

وزادالمسجدحيطانداخلكانماالوليدبنى:الدمشقيدحيمإبراهيمبنالرحمنعبدالحافظقال

.الحيطانسمكفي

مسجدمنالقبليالحائطبنىالذيهوالسلامعليههوداإن:الخشنييحيىبنالحسنوقال

.)3(دمشق

لها،حادثاسموهو،النسرقبةوهي-الرواقاتوسطالتيالقبةبناءالوليدأرادلما:غيرهوقال

حتىلأركانهاحفر-لهاكالأجنحةوشمالهايمينهاعنالرواقاتلأن،شكلهفيبالنسرشبهوهاوكأنهم

،بالحجارةفوقهاوبنوا،الكرمجرار)4(فيهوضعواإنهمثم،زلالاعذباماءمنهوشربواالماءإلىوصلوا

هذهأنتليتبنيأنأريد:المهندسينلبعضالوليدفقال؟فسقطتالقبةعليهابنواالأركانارتفعتفلما

ثمالأركانفبنى.ففعل،غيريأحديبنيهالاأنعلىوميثاقهاللهعهدتعطينيأنعلى:فقال،القبة

بهفهئم،حضرالسنةبعدكانفلما،ذهبأينالوليديدريلاكاملةسنةعنهاوغاب،بالبواريغلفها

حتىارتفاعهابعدهبطتقدهيفإذاالأركانعنالبواريفكشف،الناسرؤوسومعهفأخذهالوليد

.فانعقدتبناهاثم،أتيتهذامن:لهفقال،الأرضساوت

المسجد،هذاشأنبذلكليعظمخالصذهبمنالقبةبيضةيجعلأنالوليدأراد:بعضهموقال

ذلكعنأعجزأنا!ويلك:لهوقال،سوطاخمسينفضربه،ذلكعلىتقدرلاإنك:المعمارلهفقال

لبنةاضرب:قال،ذلكفبين:قال،ذلكلكأبينأنانعم:قال؟إليتجبىوأموالهاالأرضوخراج

لبنةمنهأسبكماالذهبمنفأحضرالوليدفأمر،ذلكمنالقبةهذهتريدماعليهاوقسالذهبمنواحدة

.(جلم):القاموس.جزهأي:الصوفوجلم،بهيجزما:والجلم،خطأ-بالحاء-بالحلم:أفي(1)

.(2952/)الفرزدقوديوان،الخبرمع(062-2952/)دمشقتاريخفيالأبيات2()

.(2026/)دمشقتاريخفيالخبر)3(

.(2261/)عساكرابنفيوالخبر.(جرر)القاموس.الجبلأصل:الكرموجرار.الكرمزيادة:طفي(4)
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لبنة،ألفوكذاكذااللبنةهذهمثلنريدإناالمؤمنينأميريا:فقال،الذهبمنألوفدخلهاقدهيفإذا

وقال1دينارا13(خمسينالوليدلهأطلققولهصحةتحققفلما،عملناهذلكمنيكفيماعندككانفإن

منأردنامايكونولأن،بهاللائقوجههغيرفيمالوضياعإسراففيهولكن،قلتعماأعجزلاإني

.(المعماربهأشارماعلىعقدهاثم.ذلكمنخيرالمسلمينضعفاءعلىوردا،اللهسبيلفينفقةذلك

بعضلهفقال،بالذهبمقرنصامسطحاوباطنها،جملوناتسقفهجعلواالجامعالوليدسقفولما

بلادهفيمايجمعأنالوليدفأمر،عامكلفيالمسجدهذاأسطحةتطيينفيبعدكالناسأتعبت:أهله

منوغيرهالشاممنناحيةكلمنفجمع.السقفعلىأخفويكون،الطينعوضليجعلهالرصاصمن

،فضة)2(بوزنهإلاأبيعهلا:فقالت،فيهفساوموها،مقنطرةقناطيرمنهامرأةعندفإذافعازوا،الأقاليم

قلتمإذاأما:قالتذلكلهابذلوافلما،بزنته)3(ولومنهااشتروه:فقالبذلكالمؤمنينأميرإلىفكتبوا

كانتإنهاويقال"دله"بطابعألواحهاعلىفكتبوا،المسجدهذاسقففييكوندئهصدقةفهوذلك

.)4(الإسرائيليةأعطتهماهذا:منهاأخذتالتيالألواحعلىكتبوإنه،إسرائيلية

كانلقد،الأمانةبأداءإلادمشقمسجدبناءتمما:يقولونالمشايخسمعت:عائذبنمحمدوقال

الخزانة.فييضعهحتىفيجيءالمسمارورأسالفلسالفعلةيعنونالقومةالرجلعنديفضل

منالمقامفياللتانالرخامتانإلاشيءالرخاممنالجامعفيليس:الدماشقةمشايخبعضوقال

.مرمر)5(كلهوالباقيبلقيسعرش

النسر،تحتاللذينالأخضرينالعمودينالمؤمنينأميرالملكعبدبنالوليداشترى:بعضهموقال

.ديناروخمسمائةبألفمعاويةبنيزيدبنخالدبنحربمن

اثنادمشقمسجدفيكان:قالأبيهعنجناحبنمروانحدثنا:مسلمبنالوليدعن،دحيموقال

مرخم.ألفعشر

حسبواإنهم:الأنصاريمهاجربنعمروعن،مسلمبنالوليدعن،دحيمعنقصيأبووقال

.دينارألفسبعونهوفإذاالمسجدقبلةفيالتي)6(الكرمةعلىالوليدأنفقهما

.(2262/)دمشقتاريخ(1)

ذهبا.بوزنه:(2466/)البلدانمعجمفي)2(

مرتين.بوزنهولو:البلدانمعجمفي)3(

.(2263/)دمشقتاريخ()4

.(2266/)دمشقتاريخ)5(

والألوانبالذهبمبطنةمربعةصغيرةزجاجيةقطعمنصنعتالتيوالمنمقةالملونةالرسومتلكبذلكيقصد)6(

وغيروالورودوالقصورللأشجاررائعةرسوماتفأظهرت،الإتقانغايةفيبتنسيقبعضهاأمامرصت،المختلفة

.بالفسيفساءيسمىمماذلك
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ألفعشرأربعةصندوقكلفي،الذهبمنصندوقأربعمئةدمشقمسجدفيأنفق:قصيأبووقال

.-دينارألفوستمئةدينارألفآلافخمسةوذلك:قلت-،دينار

فيالمصروفيكونهذافعلى:قلت:دينار)1(ألفوعشرونثمانيةصندوقكلفيروايةوفي

ذلكمنأكثرصرفإنهوقيل01دينارألفومائتي،دينارألفألفعشرأحدالأمويالجامععمارة

أعلم.والله(بكثير

المؤمنينأميرأنفقيقولونالناسإنالمؤمنينأميريا:فقالالوليدإلىالحرسيوأتى:قصيأبوقال

المنبرالوليدفصعدالناسفاجتمع.جامعةالصلاة:الناسفيفنودي.حقهاغيرفيالأموالبيوت

مهاجر،بنعمرويا:قالثم،حقهاغيرفيالأموالبيوتالوليدأنفققلتمأنكمعنكمبلغنيإنه:وقال

ثم،النسرقبةتحتالأنطاعلهابسطثم،الجامعإلىالبغالعلىفحملت،المالبيتأموالفأحضرقم

الجانبمنقامإذاالرجلكانحتى،كوماصارتحتى،خالصةوفضة،صبيجاذهباالمالعليهاأفرغ

هيفإذاالأموالفوزنتبالقبانينجيءثم،كثيرشيءوهذا،الآخرالجانبمنالآخريرىلاالواحد

بالكلية،شيءللناسيدخللملو،مستقبلةسنةعشرةستروايةوفي،مستقبلةسنينثلاثالناستكفي

لهمفقال.داعينشاكرينوانصرفواللخليفةودعوا،ذلكعلىوجلعزاللهوحمدواوكبرواالناسففرح

منكلههذاوإنما،المالبيوتمنشيئاالمسجدهذابناءفيأنفقتماوالله،دمشقأهليا:الوليد

بأربع،الناسعلىتفخرونإنكم،دمشقأهليا:الخليفةقالثم.شيئاأموالكممنأرزأكملم،مالي

.)2(الجامعهذاوهيخامسةأزيدكمأنفأحببت،وحماماتكموفاكهتكمومائكمبهوائكم

اللهبسم:منهاكلفي،بلاذوردمذهبةصفائحثلاثدمشقجامعقبلةفيكان:بعضهموقال

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلا.نومولاسنةتأخذهلا،القيومالحيهوإلاإلهلاالله،الرحيمالرحمن

الكنيسةوهدمالمسجدهذاببنيانأمر!يومحمدونبينا،الإسلاموديننا،وحدهاللهربنا،إياهإلانعبدولا

وثمانين.ستسنةالقعدةذيفي،الوليدالمؤمنينأميراللهعبدفيهكانتالتي

اخرإلىالرحيمالرحمن،العالمينرباللهالحمد:الصفائحتلكمنرابعةأخرىصفيحةوفي

إلىالمأمونمجيءبعدمحيتثم:قالوا.كورتالشمسإذاثم،عبسثم،النازعاتثم.السورة

")3(
دمسق.

كرمةالرخاموفوق،قاماتإلىجدرانهفيكانالرخاموأن،كلهامفضضةكانتأرضهأنوذكروا

سائربهاصورواقد،والبيضوالزرقوالحمروالخضرالمذهبةالفصوصالكرمةوفوق،ذهبمنعظيمة

.(2268/)دمشقتاريخ(1)

.(2926/)نفسهالمصدر)2(

السابق.المصدر)3(
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منالبلدانفيماوصوروا،ويسرةيمنةالأقاليموسائر،المحرابفوقالكعبة،المشهورةالبلدان

جميعهافيهاالمعلقةوالسلاسل،بالذهبمقرنصوسقفه،ذلكوغيروالمزهرةالمثمرةالحسنةالأشجار

حجر)1(برنيةمنهالصحابةمحرابفيوكان:قالوا.مفرقةأماكنهفيالشموعوأنوار،وفضةذهبمن

القناديلطفئتإذاوكانت،القليلةتسمىوكانت،الدرةوهيجوهرمنحجراكانتبلويقال!،بلورمن

إلىبدث-الجوهروقيلالبلوريحبوكان-الرشيدبنالأمينزمنكانفلما،بنورهاهناكلمنتضيء

إلىردهاالمأمونوليفلما،الأمينإلىوسيرهافسرقها،إليهبهايبعثأندمشقشرطةواليسليمان

الأمين.علىبذلكليشنعدمشق

تلكرأيتوقد:قال!،زجاجمنبرنيةمكانهافجعلذلكبعدذهبتثمعساكر)2(ابنالحافظقال!

.شيءمكانهايجعلفلمذلكبعدانكسرتثمالبرنية

الستورعليهاكانوإنما،أغلاقعليهاليسالصحنداخلمنالشارعةالأبوابوكانت:قالوا

ورؤوس،المذهبةالفصوصفوقهاالتيالكرمةحدإلىجدرانهسائرعلىالستوروكذلك،مرخاة

التيالشماليةالمنارةالوليدوبنى،بهتحيطشرفاتلهوعملوا،الكثيرالخالصبالذهبمطليةالأعمدة

زاويةكلفيكانوقد،متطاولةبدهورذلكقبلفيهفكانتاوالغربيةالشرقيةفأما،العروسمأذنةلهايقال!

،الانإلىالقبليتانوبقيتالشماليتانفسقطت،للرصداليونانبنتها،جداشاهقةصومعةالمعبدهذامن

اتهمواحيث،النصارىأموال!منبناؤهاوجددفنقضت،وسبعمئةالأربعينبعدالشرقيةبعضأحرقوقد

بنعيسىعليهاينزل!التيالشرفةأعلمواللهوهيبذاتهابيضاء،الأشكال!)3(أحسنعلىفقامت،بحريقها

.سمعانبنالنواسعن)4(مسلمصحيحفيذلكثبتكما،الدجال!خروجبعدالزماناخرفيمريم

أبهىولا،منهأحسنبناءالأرضوجهعلىيكنلمبناؤهكمللماالأمويالجامعأنوالمقصود

لحسنهإليهينظرفيماتحيرمنهمكانأوبقعةإلىأومنهجهةأيفيالناظرنظرإذاإنهبحيث،منهأجملولا

منطلسماتفيهوكانت،كالأخرىليستأعجوبةلهبانتالنظرأدمنكلمابل،ناظرهيملولاوجماله

،العقاربمنولاالحياتمنلا،بالكليةالحشراتمنشيءالبقعةهذهيدخلفلااليونانأيام

بهيتأذىمماشيءولاالحمامولا،فيهتعششأيضاالعصافيرولاويقال!،العناكيبولاالخنافسولا

.(برن)القاموس.خزفمنإناء:البرنية(1)

.(927-2278/)دمشقتاريخ)2(

سوقشملكبيرحريقبدمشقوقعشوالعشرسادسوفيهـ-074سنةأحداث-ضمنالعبرفيالذهبيقال)3(

الجامعوحاصلالذهبوسوقالوراقينسوقواحترق،الكتبسوقعندإلىومافوقهاتحتهاوماالقبليةاللبادين

الناسأموالالحريقبهذاذهبوقد،يحصرلاماوالمتاعالأموالمنفيهللناسوعدمالشرقيةوالمأذنةحولهوما

بأجمعها.المبانيعلىوأتى

الساعة.وأشراطالفتنفي(3792)رقممسلمصحيح()4
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لمافأحرقت،السبعيليمما،الجامعسقففيمودعةكانتكلهاأوالطلسماتهذهوأكثر،الناس

سيأتيكما(الفاطمييندولةفيأ)1(وأربعمئةوستينإحدىسنةالعصربعدشعبانمنالنصفليلةأحرق

أعلم.والله،هذايومناإلىباقبعضهااليونانوضعتهاطلسماتبدمشقكانتوقد.موضعهفيذلك

اليوميعرفالمكانوهذاحكيمأمقنطرةعندالشعيربسوقالكرةمثلرأسهفيالذيالعمودذلكفمن

هذاحولبالحيوانداروافإذا،الحيوانبوللعسراليونانوضعمنأنهدمشقأهل)2(ذكر،بالعلبيين

.)3(اليونانعهدمنمجربوذلك،بولهانطلقدوراتثلاثالعمود

فيهلهوجددت،ولايتهمدةوزيادتهالمعمورالجامعتكملةفييعملالملكعبدبنسليمانزالوما

السلاسلويقلع،الذهبمنفيهممايجردهأنعلىعزمالعزيزعبدبنعمروليفلما،المقصورة

علىذلكفشق،طيناكلهذلكمكانويجعل،المالبيتإلىكلهذلكويرد،والفسيفساء)4(والرخام

إليه.أشرافهمواجتمعالبلدأهل

عنكبلغناالمؤمنينأميريا:خالدلهقالاجتمعوافلمالكمأكلمهأنا:القسرياللهعبدبنخالدوقال

ولم:عمرفقال،المؤمنينأميريالكذلكليس:خالدفقال!نعم:قال،وكذاكذاتصنعأنتريدأنك

ولدتفقدكافرةكانتإنالمؤمنينأميريا:فقال-ولدأمروميةنصرانيةأمهوكانت-؟الكافرةبنيا

لأنالمؤمنينأميريا:قال؟ذلكقلتفلم:لهقالثمعمرواستحيا،صدقت:فقال،مؤمنارجلا

،الماللبيتهووليس،الأقاليمسائرمنأموالهممنالمسلمونحملهإنماالرخاممنفيهماغالب

دخلوافلما،ملكهمعندمنرسلاالرومبلادمنجماعةقدومالزمانذلكفيواتفق:قالوا.عمرفأطرق

الباهر،الجامعحسنمنعقولهمبهرماورأوا،النسرتحتالذيالكبيرالبابإلىوانتهواالبريدبابمن

مدنفا،أيامافبقي،منزلهمإلىفحملوه،عليهمغشياوخركبيرهمصعق،بمثلهايسمعلمالتيوالزخرفة

نأأعتقدوكنت،البناءهذامثلالمسلمونيبنيأنأظنكنتما:فقاللهعرضعماسألوهتماثلفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

والمشارقة؟المغاربةبين،دمشقوأهلالعسكربينوقعخلافالحريقسبب:(162)تاريخفيالقلانسيقال

.(2281/)دمشقتاريخفيوالخبر.فاحترقبجامعهاالنارواتصلتفاحترقتدمشقجانبفيالناروطرحت

مشايخ.:أفي

كافر،عنيدجبارمدفونتحتهإن:العمودهذاعنتيميةابنقال:لفائدتهاهناإثباتهاآثرناالنساخمنزيادةطفي

قبورإلىبالدوابيذهبونولهذا:قال،الخوفمنوبالفراثالعذابسمعحولهبالحيوانداروافإذا،يعذب

ومن،سرلهليسإليهالمشاروالعمود.بولهاانطلقالمعذبينأصواتسمعتفإذا،والكفارواليهودالنصارى

فاحشا.خطأأخطأفقدمضرةأومنفعةفيهأناعتقد

إلاحياننا!إنميو:تعالىقالكماالدنياإلىالرجعةيعتقدممنوكان،مدفونعندهوصاحبهكنزاتحتهإن:وقيل

أعلم.وتعالىسبحانهوالله(37:المؤمنونأ!بمتعوثيننخنوماونحيانموتالدتيا

.(275-2274/)دمشقتاريخفيبأتمهوالخبر،والسقوف:أفيمكانها
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.دعوه،الكفارليغيظهذاإنأو:قالالعزيزعبدبنعمرذلكبلغفلما،هذامنأقصرتكونمدتهم

منهمالوليدأخذهكانماشأنفيمجلسالهميعقدأنالعزيزعبدبنعمرأيامفيالنصارىوسألت

الصلحفيتدخللمالبلدخارجهيالتيالكنائسفإذانظرثم،القضيةعمرفحقق،الجامعفيفأدخله

بسفحأمرانديركنيسةمثل،منهمأخذماعليهميردأنفرأى،عادلاعمروكانالصحابةلهمكتبهالذي

بقرىالتيالكنائسوسائر،البابخارجتوماوكنيسة،الراهبوكنيسة(المعظميةبقريةوهي،قاسيون

نفساويطيبواالكنائستلكتبقىأو،كلهاالكنائسهذهوتخريبسألوهماردبينفخيرهم،الحواجز

أمانكتابلهمويكتب،الكنائستلكإبقاءعلىأيامثلاثةبعداراؤهمفاتفقت،البقعةبهذهللمسلمين

.العزيز)1(عبدبنعمرمنأمانكتابلهمفكتب،البقعةبهذهنفسأويطيبوا،بها

وبهجته.حسنهفيمثيلالدنيافيلهليسبناؤهتكاملحينكانالأمويالجامعأنوالمقصود

.-الجامعيعني-الجنةقصورمنقصربلادهمفيدمشقأهل:الفرزدققال

الأرضأهلمنلأحدينبغيما:ثوبانابنعن،مسلمبنالوليدعن:الحواريأبيبنأحمدوقال

.مسجدها)2(حسنمنيرونلما،دمشقأهلمنالجنةإلىتشوقاأشديكونأن

لكاتبهفقالدمشقجامعإلىنظرالقدسزيارةيريددمشقالمهديالمؤمنينأميردخلولما:قالوا

وبنبل،مثلهالأرضوجهعلىأعلملاالذيالمسجدبهذا،بثلاثأميةبنوسبقنا:الأشعرياللهعبيدأبي

الصخرةإلىفنظرالمقدسبيتأتىلماثم.أبدامثلهفيناواللهيكونلا،العزيزعبدبنوبعمر،الموالي

.)3(رابعةوهذه:لكاتبهقال-بناهاالذيهومروانبنالملكعبدوكان-

أكثم،بنيحيىوقاضيه،المعتصمأخوهمعهوكانجامعهاإلىفنظردمشقالمأموندخلولما

وهذهالرخام:أكثمبنيحيىوقال،فيهالتيالأذهابهذه:أخوهفقال؟فيهماأعجبما:قال

لقاسمالمأمونقالثم،متقدممثالغيرعلىبنيانهحسنمنأعجبإنماإني:المأمونفقال،العقد

.شيء)4(أحسنفإنه،دمشقمسجدسمها:فقال،هذهجاريتيبهأسميحسنباسبمأخبرني:التمار

منارتكمأحدها:خمسةالدنياعجائب:قالالشافعيعن،الحكمعبدابنعن:الرحمنعبدوقال

والثالثة،رجلاعشراثنابالروموهمالرقيمأصحابوالثانية-بإسكندريةالقرنينذيمنارةيعني-هذه

وقيل.فرسخمئةمسافةمنصاحبهفيهافينظرتحتهاالرجليجلس،مدينتهابابعلىالأندلسببلادمرآة

الرخاموالخامس،عليهالإنفاقمنيوصفومادمشقمسجدوالرابع،بالقسطنطينيةمنينظر

.(274-273)دمشقتاريخ(1)

.(2462/)دمشقتاريخ2()

.(2-246247/)نفسهالمصدر)3(

.(2472/)السابقالمصدر(4)
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علىيذوبأنهذلكعلىوالدليل،معجونالرخامإنويقال،موضعلهايدرىلافإنه،والفسيفساء

.النار)1(

وثلاثيناثنتينسنةدمشققدموكان-الكاتبالليثأبيبنإبراهيموذكر:عساكر)2(ابنالحافظقال

باطنه،ظاهرهووافق،محاسنهتمتبلدإلىمنهفانتقلتبالانتقالأمرناثم:قاللهرسالةفي-وأربعمئة

وإن،عجيبامنظرارأيتسعيتوأين،طيباشممتمشيتمافحيث،فرجةوشوارعه،أرجةأزقته

أنهوجملته،يعرفهأنالرائيولا،يصفهأنالواصفاستطاعةفيليسمامنهشاهدتجامعهإلىأفضيت

ذكرابهوجلعزاللهأثبتولقد،الأوقاتوغريبة،الزمانوأعجوبة،الوقتونادرة،الدهركنز

.يدرسولايخفىلاأمرابهوخلف،يدرس

دمشقوفيأبذكرهاللهعمرهدمشقجامعفيالمحدثينالأدبأهلبعضوأنشدني:عساكرابنقال

:،)3(فقال

جامعهاحسنشاعقددمشق

لماالكمالفيالحسنبديعة

مباركةأرضهاطيبة

قدالمحاسنجامعجامعها

وضعتقدبالاتقانبنية

ورفعتهفضلهفيتذكر
مدهشةالحريققبلكانقد

بهجتهبالحريقفأذهبت

وماالفصوصفيتفكرتإذا

مثمرةتزاللاأشجارها

غرستزمردمنكأنها

ينعتتخالهاثمارفيها

دابجارحةلاباللحظتقطف

قطغرخامةمنوتحتها

قدالمرخمترخيمهاأحكم

.(482-2472/)دمشقتاريخ(1)

.(2482/)السابقالمصدر)2(

.(272-2271/)دمشقتاريخ)3(

دمشق.تاريخفيوكذلك.بقاقعها:أفي(4)

مرابعهاربىحوتهوما

بدائعهامنالطرفيدركه

طالعهاأخذوالسعدباليمن

جوامعهافيالمدنبهفاقت

واضعهاسعياللهضيعلا

لسامعهاراقتصدقياثار

بلاقعهانارهفغيرت

راجعهاإيابيرجىفليس

راصعهاحذقتيقنتفيها

مدافعهامنالريحترهبلا

بنافعها)4(تغشىتبرأرضفي

يانعهافساديخشىوليس

لبائعهاتجتنيولاأيدي

قاطعهاكفاللهقطعلا

صانعهاإحكامعليهابان



جامعدفيوردفيمافصل342

قناطرهفيتفكرتوإن

قبتهحسنتبينتوإن

مخارمها)1(فيالريحتختردتى

فرشتقدبالرخاموأرضه

مؤنقةفيهالعلممجالس

مطهر!عليهبابوكل

مرافقهامنالناسيرتفق

جاريةالمياتزالولا

آهلةتزاللاوسوقها

فواكههامنيشاؤونلما

معجلةجنةكأنها

مسلمةالعدىبرغمدامت

والأخبارالآتارمنمشق

رافعهاحذ!تىبانوسقفه

أضالعهافياللبتحير

زعازعهاعلىفتقوىعصفا

مواضعهافيالطرفينفسح

مجامعهافيالصدرينشرح

مانعهادفعالناسأمنقد

منافعهاعنيصدونولا

مشارعهامنشقلمافيها

شوارعهافيالناسيزدحم

بضائعهامنيريدونوما

فجائعهامسرىلولاالأرضفي

قوارعهامناللهوحاطها

فصل

الأخبارمنفضلهفيرويوماالآثارمنفيهوجدفيما

الأخيارالسادةمنجماعةعن

هو:قالمهووألريؤن)دمشقمسجدهو:قال!وألينميو:تعالىقولهفيقالأنهقتادةعنروي

.مكة)2(وهو(-3أ:ادتينأمهواللدالأمينوهذا!الوموسىاللهكلمحيثمهووطورسمينين!الوالمقدسبيتمسجد

مسجدهو:قالوا*!ووألين):تعالىقولهفيقالواأنهمالعلمأهلعنعاتكةأبيبنعثمانونقل

عساكر.ابنرواه.دمشق

الكلابيقيسبنعطيةعن،أبيهعن،واقدبنزيدبنالخالقعبدعن،صالحبنصفوانوقال

.عاما)3(أربعينالدنياخراببعديبقىمسجددمشقفيليبنين:الأحباركعبقال:قال

الرحمنعبدأبيالقاسمعن،يزيد)4(بنعليعن،العاتكةأبيبنعثمانعن،مسلمبنالوليدوقال

ففعلقال،المقدسبيتجبلإلىوبركتكظلكهبأنقاسيونجبلإلىتعالىاللهأوحى:قال

منافذها.:طفي(1)

الفكر.دار:ط237()2/دمشقتاريخ)2(

.(2238/)نفسهالمصدر)3(

الرحمن.عبدأبيالقاسمعنيرويالذيهوالألهانييزيدبنعليلأن،خطأوهو،زيدبنعلي:الأصلفي()4
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ولاعاما،أربعينالدنياخراببعدفيهأعبدبيتاحضنكفيليسأبنيفإنيفعلتإذاأماإليهاللهفأوحى

)1(.المتضرعالضعيفالرجلبمنزلةاللهعندفهوقال،وبركتكظلكعليكأردحتىواللياليالأيامتذهب

فهوفوقإلىالفسيفساءمنكانوما،السلامعليههودبناءمنالأربعةالمسجدحيطان:دحيموقال

اخرإلىفوقإلىوالكرمةالرخامحدمنفعلاهالجداررفعأنهيعني-)2(الملكعبدبنالوليدبناءمن

فقط.القبليالجدارهودبنىإنما:غيرهوقال-الجدار

،مروانبنإبراهيمحدثنا:الدمشقيالبراميبابنالمعروفالفرجبناللهعبدبنأحمدبكرأبووقال

بناللهعبيدبنإسماعيلبنيحيىبنالرحمنعبدسمعت:يقولملاسبنإبراهيمبنأحمدسمعت

نارجاءتمنهتقبلفما،القربانعليهايوضعصخرةالساعاتبابخارجكان:قالالمهاجرأبي

وهي،الساعاتبابداخلإلىنقلتالصخرةوهذه:قلت.حالهعلىبقيمنهيتقبللموما،فأحرقته

ولمأحدهمامنفتقبلقربانهماادمابناعليهاوضعالتيالصخرةأنهايزعمالعامةوبعض،الآنموجودة

.)3(أعلمفالله،الآخرمنيتقبل

موضعفيصلىبهأسريع!ليلةاللهرسولأنالخشنييحيىبنالحسنحدثنا:عماربنهشاموقال

.غيرهمنولاالوجههذامنلاأيضايثبتولا،جداومنكرمنقطعوهذا:عساكرابنقال.دمشقمسجد

أبي،حدثني،المقريالمغيرةبنالملكعبدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا:البراميبكرأبووقال

المسجد،فيأصليأنأريدإني:فقالاللياليمنليلةالقوامإلىتقدمالملكعبدبنالوليدأن:أبيهعن

قائمرجلفإذا،لهففتحالبابفاستفتحالساعاتبابأتىالوليدإنثم،الليلةيصليأحدافيهتتركوافلا

بابإلىمنهالخضراءبابإلىأقربوهو،يصليالمقصورةيليالذيالخضراءوبابالساعاتبين

بعضهم:لهفقال؟المسجدفييصليالليلةأحداتتركوالاأنامركمألم:للقوامالوليدفقال،الساعات

يثبتولا،نظروصحتهاالحكايةهذهإسنادفي.المسجدفيليلةكليصليالخضرهذاالمؤمنينأميريا

أعلم.واللهالمذكورالمكانفيصلاتهولا،بالكليةالخضروجودبمثلها

وما،الخضرزاويةتسمىالغربيةالمئذنةبابعندالقبليةالزاويةأنالمتأخرةالأعصارفياشتهروقد

المساجدمنولغيرهلهشرفابذلكوكفى،فيهالصحابةصلاةبالتواترثشماوالذي،ذلكسببماأدري

العشرةوأحد،بالشامالأمراءأميروهو،الجراحبنعبيدةأبوإمامافيهصلىمنوأول،فيهاصلواالتي

نأقبللكن،وغيرهجبلبنمعاذمثلالصحابةمنخلقفيهوصلى،الأمةهذهوأمين،بالجنةلهمالمشهود

بنأنسإلاكذلكالصحابةمنأحديرهفلمالشكلهذاإلىغيرأنبعدفأما،الصفةهذهإلىالوليديغيره

.(2923/)السابقالمصدر(1)

.923()2/دمشقتاريخ)2(

.238()2/نفسهالمصدر)3(
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وأنكرالوليدورأى،أنسفيهفصلى،الوليدفيهيبنيوهو،وتسعينثنتينسنةدمشقوردفإنه،مالك

ثلاثسنةوفاتهذكرعند،أنسترجمةفيذلكقدمناكماوقتهااخرإلىالصلاةتأخيرالوليدعلىأنس

به،البلوىوعمومالدجالزمنوذلك،الزمانآخرفينزلإذامريمابنعيسىفيهوسيصلي،وتسعين

الشرقيةالمنارةعلىنزولهويكون،الضلالةمسيحفيقتلالهدىمسيحفينزل،بدمشقمنهالناسوانحصار

:فيقول،اللهروحياتقدم:الناسإماملهفيقولالصلاةأقيمتوقدفيأتي،الفجر)1(صلاةوقتبدمشق

أعلم.فالله،المهديإنهيقال،الأمةهذهمنرجلخلفالصلاةتلكعيسىفيصلي،لكأقيمتإنما

لدببابفيدركه،أفيقعقبةعندفيلحقهالدجاللقتالمعهويخرجونالمسيحعلىالناسيلتفتثم

!هومؤتهبهءقتلليؤمننإلاأتكنتأقلمنوإن!الو:تعالىقولهعندمبسوطاذلكذكرناوقد.هنالكبيدهفيقتله

مقسطا،حكمامريمابنفيكملينزلنبيدهنفسيوالذي":!ي!النبيعن)2(الصحيحوفي(915:ادنساءأ

."الإسلامإلايقبلولا،الجزيةويضعالخنزيرويقتلالصليبفيكسر،عادلاوإماما

وهي-بدمشقالشرقيةالمنارةعلىنزولهويكونالدجالمنمحصنوالبلد-ينزلعيسىأنوالمقصود

عيسىنزوليكونثم-أموالهممنفجددتأحرقوهاحيثالنصارىأموالمنزماننافيالمبنيةالمنارةهذه

،مهرودتان)3(وعليه،مناكبهماعلىيديهواضعاملكينبينينزل،عليهماودماراوهلاكاالهمحتفا

وقدالمنارةعلىفينزل،الفجروقتوذلك،ديماسمنخرجكأنماماءرأسهيقطرممصرتانروايةوفي

صحيحفيوقعوما.الجامعهذاوهو،بدمشقالأعظمالمسجدفييكونإنماوهذا،الصلاةأقيمت

أعلمواللهكأنه،دمشقشرقيالبيضاءالمنارةعلىفينزل:الكلابيسمعانبنالنواسروايةمنمسلم

ولمأخبرتوقد،بدمشقالشرقيةالمنارةعلىينزلهووإنما،الراويفهمهمابحسببالمعنىمروي

المأمولالمسؤولوالله،المصنفاتبعضفي،الحديثهذاألفاظبعضفي،كذلكأنهالآنإلىعليهأقف

بيضاءوهي،هذهسوىبالشرقيةتعرفمنارةالبلدفيوليس،اللفظةهذهعلىفيوقفنييوفقنيأن

.)4(والمنةالحمدودله،منهاأعلىولاأبهىولا،منهاأحسنمنارةالشامبلادفييعرفولا،بنفسها

)1(

)2(

)3(

)4(

الساعة.وأشراطالفتنفي)3792(رقممسلمصحيحفيالحديث

.(437)2/أحمدمسندوانظر،بمعناهرواهالإيمانفي(1)55رقممسلمصحيح

،بزعفرانثمبورسمصبوغانثوبان:ومعناهاأكثروبالدال.مشهورانوالوجهان،مهروذتانوتروى:مهرودتان

خفيفة.صفرةفيهاالتيالثياب:وممضرتان.الملاءةنصفوالشقةشقتانهماوقيل

نأوذلك،مستنكرغيرالأمويبالجامعالتيالمنارةعلىعيسىنزول:قلت:نصهاهذاالنساخمنزيادةطفي

إلاالبلددخولعنأحديتخلفولا،بهاالدجالويحصرهم،البلدداخلالناسفيحصرعمقديكونبالدجالالبلاء

،الدجالمنوحصنهمالمسلمينمعقلتكونالزمانآخرفيدمشقفإن،معهمأسوراأو،للدجالمتبعايكونأن

،الصلاةأقيصتوقدينزلإنماوعيسى،البلدداخلكلهموالمسلمونالبلدخارجيصليفمنكذلكالأمركانفإذا

الشرقيةبالمنارةالمرادإن:يقولالعواموبعض،ليقتلهالدجالويطلبيأخذهمثم،المسلمينمعفيصلي

أعلم-فالله؟شرقيبابنفسعلىالتيالمنارة:يقولوبعضهم.شرقيبابخارج،بلاشومسجدمنارة،بدمشق
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دمشق،جامعبناءفيالعمالعلىالوليدوكلني:قالواقدبنزيدعن:عساكر)1(ابنوروى

لطيفة،كنيسةهيفإذافنزل،الشمعيديهوبينوافاناالليلكانفلما،ذلكالوليدفعرفنامغارةفوجدنا

بنيحيىرأسالسفطوفي،سفطفيهفإذاالصندوقففتح،صندوقفيهاوإذا،أذرعثلاثةفيأذرعثلاثة

:وقال،مكانهإلىفردالوليدبهفأمر،زكرياءبنيحيىرأسهذا:عليهمكتوب.السلامعليهمازكريا

.الرأسمسفطعمودعليهفجعل،الأعمدةبينمنمغيرافوقهالذيالعموداجعلوا

تبنى-أنقبليعني-القبةأركانمنركنتحتكانالموضعذلكأن:واقدبنزيدعنروايةوفي

.وبشر)2(شعرالرأسعلىوكان:قال

الليطةمنأخرجوقدزكريابنيحيىرأسحضرت:قالواقدبنزيدعن:مسلمبنالوليدوقال

.الكاسك)3(عمودتحتفوضع،بجيلةمجلسعندالتيالشرقيةالقبلية

المسفط.الرابعالعمودهو:مسلمبنوالوليدالأوزاعيقال

زيادأبيعن،المؤذنحبيبعن،مالكبنأنسبنأحمدعن:البراميبنبكرأبووروى

وهذا.صلاةألفبثلاثيندمشقمسجدفيصلاة:قالأنهالثوريسفيانعن،الشعبانيين)4(أميةوأبي

.جداغريب

أبيهعن-مروانبنتعمروأممولى-نافعبنالمنذرعن،مسهرأبيطريقمنعساكرابنوروى

فلقيهجيرونبابيليالذيالمسجدبابمنخرجالأسقعبنواثلةأن-سماهقدرجلعنروايةوفي-

المسجدفيموضعاأريكتعال:فقال؟المقدسبيتأريد:واثلةقال؟تريدأين:فقالالأحباركعب

الواليمنهيخرجالذيالأصفر)5(الباببينمافأراهبهفذهب،المقدسبيتفيصلىفكأنمافيهصلىمن

بيتفيصلىفكأنماهذينبينفيماصلىمن:فقال-الغربيةالقنطرةيعني-الحنيةإلى-الخليفةيعني-

ومنكرجداغريبأيضاوهذا.ذاكهو:كعبقال.قوميومجلسلمجلسيإنه:واثلةفقال،المقدس

مثله.علىيعتمدولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كلفوقالقاهر،شيءكلعلىالقادر،شيءبكلالمحيط،شيءبكلالعالمسبحانهوهو،!اللهرسولبمراد

.الأرضفىولاالسمواتفىذرةمثقالعلمهعنيعزبلا،شيء

.(142)2/دمشقتاريخ

.(124)دمشقتاريخ

.2(42)2/دمشقتاريخفيوالخبر،خطأ،الكاسة:طفي

الشغفاني.:244(-243)2/فيهوالخبرعساكرابنتاريخفي

الأصغر.:(452)2/فيهوالخبردمشقتاريخفي
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المسجدحائطفيوجدوادمشقمسجدببناءالملكعبدبنالوليدأمرلما:قالمسلمبنالوليدوعن

إلىبعثثم،يستخرجوهفلمالرومإلىفبعثهالوليدإلىبهفبعثوا،نقشكتابفيهحجرمنلوحاالقبلي

عليهقدمفلما،إليهفبعثمنبهبنوهبعلىفدل،يستخرجوهفلمالأشنان)1(بقيةمنبدمشقكانمن

نظرفلما-السلامعليههودبناهالحائطذلكويقال-الحائطذلكفيفوجدوهاللوحذلكبموضعأخبره

هو:فإذاوقرأهرأسهحركوهبإليه

منترجوماطولفيلزهدت،أجلكمنبقيمايسيررأيتلوآدمابن،الرحيمالرحمناللهبسم

الحبيبعنكوانصرف،وحشمكأهلكوأسلمك.قدمكبكزلقدلوندمكتلقىوإنما،أملك

فاعمل،زائدعملكإلىولا،عائدأهلكإلىأنتفلا،تجيبفلاتدعىصرتثم،القريبوودعك

فلا،روحكمنكوتنزع،أجلكبكيحلأنقبل،والندامةالحسرةوقبل،القيامةيومقبللنفسك

فاغتنم،الموتىومجاور،الثرىبرزخإلىتصيرثم،تركتهأخولا،ولدتهولدولا،جمعتهمالينفعك

وبينبينكويحالبالكظمتؤخذأنقبل،السقمقبلوالصحة،الضعفقبلوالقوة،الموتقبلالحياة

.)2(السلامعليهماداودبنسليمانزمنفيوكتب،العمل

تمامأبنا،التميميالعزيزعبدعن،السلميمحمدأبيعلىقرأت:عساكر)3(ابنالحافظوقال

أيامفيكانلما:يقولالمازنيعمربنالرحيمعبدمروانأباسمعت:قالالبراميابنثنا،الرازي

يفتحوهفلم،مغلقاحجارةمنبابافوجدواموضعافيهاحتفرواالمسجدوبنائهالملكعبدبنالوليد

إنسانتمثالفيهامغارةداخلهفإذا،يديهبينوفتح،عليهوقفحتىدارهمنفخرج،الوليدبهوأعلموا

الأخرىويده،المحرابفيكانتالتيالدرةالواحدةالتمثاليدفي،حجارةمنفرسعلى،حجارةمن

تركتلولهفقيل،ذلكعنفسأل،شعيروحبةقمححبة،حبتانهيفإذا،فكسرتبهافأمر،مقبوضة

شعير.ولاقمحالبلدهذافييسوسلمتكسرهالمالكف

دخللما:يقولالشيوخبعضسمعت:-سنةمئةعمرقدوكان-الوراقأحمد)4(الحافظوقال

صنما-أعلاهفيالذيالحديدالسفودعلى-المقسلاطعلىالذيالعمودعلىوجدوادمشقالمسلمون

قمحالحبةهذه:لهمفقيل،ذلكعنفسألوا،قمححبةيدهفيفإذافكسروه،مطبقةبكفيدهمادا

سنينأقامولو،البلادهذهفيالقمحيسوسلاحتى،طلسماالصنمهذاكففياليونانحكماء)5(جعلها

.كثيرة

.الأشبال:(1256/)المختصروفيدمشقتاريخفيكذا(1)

.(92342-ه)2/دمشقتاريخ2()

الفكر.دار:ط(927)2/دمشقتاريخ)3(

منه.والخبر(927)2/دمشقوتاريخ(أ)منوالتصحيح،خطأ،حمدانأبوالحافظوقال:طفي(4)

.خلفاء:دمشقتاريخفي()5
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القناطرفوقمبنيةكانتالمقسلاطكنيسةقناطرعلىالسفودهذافيأنارأشماوقد:عساكر)1(ابنقال

فتحيومالإسلامجيوشاجتمعتوعندها،اليوموالعطارينالصابونيينعند،الكبيرالسوقفيالتي

الجابيةبابمنسفيانأبيبنويزيد،الشرقيبابمنوخالد،الجابيةبابمنعبيدةأبو،دمشق

الصغير.

منجماعةسمعت:)3(المزنياللهعبدبنالوهابعبدنصرأبيعن،)2(التميميالعزيزعبدوقال

الحائطيليمماالسقففيالحكماءعملهاطلاسمالجامعسقففيإن:يقولوندمشقأهلشيوخ

يدخلهولا،منهاتكونالتيالأوساخجهةمنفيهتعششولاتدخلهلا،للصنونياتطلاسمفيها،القبلي

قديكونأنويشك،الفأرإلاشيئاهذامنالناسرأىفما،والعقاربوالحياتللفأروطلسم،غراب

والوسخ.الغبارويركبهزواياهفيينسجلاحتىالعنكبوتوطلسم،طلسمها)4(عدم

قبلالجامعفيأدركأنهيذكرعليبنيحيىالفضلأباجديوسمعت:عساكر)5(ابنالحافظقال

فييوجديكنلموأنه،السبعممايليالبطائنفوقالسقففيمعلقة،الحشراتلسائرطلسماتحريقه

منالنصفليلةالجامعأحرقحينالطلسماتاحترقتفلما.الحريققبلالحشراتمنشيءالجامع

وأربعمئة.وستينإحدىسنةالعصربعدشعبان

أعلاهفيالذيالعلبيينبسوقالذيالعمودسوىمنهايبقولم،كثيرةطلسماتبدمشقكانتوقد

كانوقد.باطنهاانطلقمراتثلاثحولهبالدابةدارواإذا،الدواببوللعسروهي،العظيمةالكرةمثل

فإذا،يعذبهنالكمدفونمتمردمشركقبرهذاإنما:يقولاللهرحمهتيميةابنالعباسأبوالعلامةشيخنا

إذاوالنصارىاليهودمقابرإلىبالدوابيذهبونولهذا:قال،ضبعهافانطلقفزعتصياحهالدابةسمعت

أعلم.والله،يعذبونوهمأصواتهمتسمعلأنهاإلاذاكوما،فتنطلقمغلت

بابهعلىالتيالساعاتذكر

هناكعمللأنهالساعاتبابالقبليالجامعبابسميإنما:زبر)6(بنأحمدبناللهعبدالقاضيقال

أربعسنةفيوطرح،بالمقسلاطقائمعمودعلىالسفودهذاأنارأيتوقد:فيهالخبروتمام285()2/تاريخه)1(

الصغير.البابلباشورةأسكفةمنهوعمل،وخمسمئةوستين

.(281)2/دمشقتاريخ)2(

دمشق.تاريخعنأثبتوما،المري:طفي)3(

طلسمها.تغيريكونأنويوشك:دمشقتاريخفيالعبارة(4)

.281()2/دمشقتاريخ)5(

.028()2/دمشقتاريخ)6(
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نحاسمنوحيه،نحاسمنعصافيرعليها،النهارمنتمضيساعةكلبهايعلمكان،الساعاتبلكار)1(

الطستفيحصاةوسقطتالغرابوصاحالعصافيرفصفرتالحيةخرجتالساعةتمتفإذا،وغراب

.()2(سائرهاوكذلك،ساعةالنهارمنذهبقدأنهالناسفيعلمأ

الجامع،منالقبليالبابفيكانتالساعاتتكونأنإماشيئينأحدعلىيدل!الكلامهذا:قلت

كانتالساعاتأنينفيلاوهو،الجامعبناءبعدمحدثإنهقيلقدولكن،الزيادةبابيسمىالذيوهو

بابالقبليحائطهفيمنهالشرقيالجانبفيالجامعفيكانقدأنهوإما،زبرابنالقاضيزمنفيعنده

بابوهو،اليومالوراقينبابإلىكلههذابعدنقلتثمالساعاتوعنده،الزيادةبابمحاذاةفياخر

أعلم.والله،الشرقمنالجامع

نواسأبيقبةلهاالعامةويقول!،الجاريالماءفيهاالتيالجامعصحنوسطفيالتيالقبةفأما:قلت

الدماشقة.بعضخطعنعساكر)3(ابنذلكأرخوثلاثمئةوستينتسعسنةفيبناؤهافكان

الحافظشيخنافسمعت،عائشةقبةلهايقال!التيالجامعصحنفيالتيالعاليةالغربيةالقبةوأما

العباسي"المنصوربنالمهديأيامفيومئةستينسنةحدودفيبنيتإنماإنها:يقول!الذهبياللهعبدأبا

أوقافه.وكتبالجامعلحواصلوجعلوها

سنةحدودفيالعبيديالحاكمزمنفيبنيتإنها:فيقالعليمسجدبابعلىالتيالشرقيةالقبةوأما

أربعمئة.

العباسبنالحسينبنحمزةعليأبوالدولةفخرالشريففعملهاجيروندرجتحتالتيالفوارةوأما

فيهاوأجرى،حجاجقصرمنكبيرحجرمنقطعةإليهاوجر،بالجامعناظراكانوكأنه،)4(الحسيني

وعقد،قناطرحولهاوعملتوأربعمئةعشرةسبعسنةالأول!ربيعمنخلونليال!لسبعالجمعةليلةالماء

وخمسينسبعسنةصفرفيوذلك(وازدحمتأعندهاتحاكتجمال!بسببالقبةسقطتثم،قبةعليها

اثنتينسنةشوالفيالحجارةوداراللبادينحريقفيعليهاوماعمدهاسقطتثمفأعيدت،وأربعمئة

.عساكر)5(ابنالحافظكلهذلكذكر،وخمسمئةوستين

بعدرفعتثم،كذلكأدركتهاوقد،وسطهازالتفما،الفوارةفيكانتالتيالقصعةوأما:قلت

النصارىحريقبسبباللبادينتهدمتأنإلىبهاتزل!فلم،مثلهاأخرىقصعةجيرونبطهارةوكان.ذلك

!!بلشكار:طوفي،بركار:دمشقتاريخفي(1)

.272(/1)منظورلابندمشقتاريخمختصرفيوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما)2(

.264()2/دمشقتاريخ)3(

.ومختصرهدمشقتاريخمنوالمثبت،الحسني:الأصولفي(4)

.265(-2264/)دمشقتاريخ()5
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تلكوذهبت،كانتمماأحسناخروجهعلىالطهارةبناءاستؤنفثم،وسبعمئةوأربعينإحدىسنةفي

أثر.لهايبقفلمالقصعة

وخمسمئةعشرةأربعسنة-أظنه-الخمسمئةبعد،جيرونفوارةشرقيالذيالشاذروان)1(عملثم

أعلم.وتعالىسبحانهوالله

الأمويبالجامع)2(السبعأمرابتداءذكر

مسلم-ابنهو-الوليدحدثنا،المريعامربنموسىعامر)3(أبوحدثنا:داودأبيبنبكرأبوقال

إسماعيلبنهشامأحدثهامحدثةالدراسة:قالعطيةبنحسانعن،الأوزاعيعمرأبوقالقال

فسمعدمشقمسجدفيالصبحبعدفجلسالملكعبدفحجبه،الملكعبدعلىقدمتهفي،المخزومي

فجعل،)4(إسماعيلبنهشامفقرأ،الخضراءفييقرأالملكعبدأنفأخبر؟هذاما:فقالقراءة

فقرأواالمسجدأهلمنيليهمنذلكفاستحسن،لهمولىبقراءتهفقرأ،هشامبقراءةيقرأالملكعبد

بقراءته.

بنخالدحدثنا،الأوزاعيحدثنا،حسانبنأيوبحدثنا:دمشقخطيبعماربنهشاموقال

منوأول،المخزوميالمغيرةبنإسماعيلبنهشامدمشقمسجدفيالقراءةأحدثمنأول:قالدهقان

.)5(الجرشيالرحمنعبدبنالوليدبفلسطينالقراءةأحدث

امتنعلماالمسيببنسعيدضربالذيوهو،النبويةالمدينةعلىنائباكانإسماعيلبنهشام:قلت

بنعمرعليهاوولىالوليدعنهاعزلهثم،أبوهيموتأنقبل،الملكعبدبنللوليدالمبايعةمن

ذكرنا.كما،العزيزعبد

بنهشاممنهم،بدمشقالتابعينمنالسلفساداتمنجماعاتالسبعهذاحضروقد

بنالملكعبدلأولادمكتباوكان-المهاجرأبيبناللهعبيدبنوإسماعيل،رافعومولاه،إسماعيل

لترطبخفيفةالماءعليهاتجريقاعةصدرفيمائلةتركز،بأقنيةومحفورةمزخرفةحجرمنلوحة:الشاذروان()1

.(232ص)الإسلاميةالعمارةموسوعة.السلسبيلبأيضاسميتوقد،الجو

المسجدفيالسبعموضعوكان.فيهالسبعيقرأكانالذيالمكانعلىأطلقثم.القرانمنسبع:بالسبعالمقصود)2(

جدارمعمتصلأالموضعذلكتتعدىلاالسبعوقراءة.الصحابةمقصورةمنالشرقيةالجهةجبيرابنذكرماعلى

.(492ص)جبيرابنرحلة.الصبحصلاةإثريومكلقراءتهووقت،الشرقيالجدارإلىالقبلة

عساكر.ابنمنوالتصحيح،عباس:الأصولفي)3(

حوادث)الإسلاموتاريخ،88سنةوفياتضمنالجزءهذافيترجمته.المنورةالمدينةعلىالملكلعبدنائباكان)4(

.(412ص00/1-81سنة

.283()2/دمشقتاريخفيبسندهالخبر)5(
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.(1)ومروانالرحمنعبدوابنيهالملكعبدبنلهشامإفريقيةإمرةوليوقد،مروان

مالكأبيبنويزيد،الأشعريأوسبنونمير،الخولانيإدريسأبوالقضاةمنوحضره

.الأسديلبيدبناللهعبدبنومحمد،المحاربياللهعبدبنوسالم،الهمداني

معاوية،المولىالرحمنعبدبنالقاسمالرحمنعبدأبوالمقرئينوالحفاظوالمحدثينالفقهاءومن

الرحمنعبدالأصغرإدريسوأبو،زبربنالعلاءبناللهوعبد،الأشدقموسىبنوسليمان،ومكحول

،)2(الذماريالحارثبنويحيى-عامربناللهعبدأخو-اليحصبيعامربنالرحمنوعبد،عراكابن

بنوسليمان،القارئ)3(بزيعبنوسليمان،العذريأنيسبنوأنس،المزنينعمانبنالملكوعبد

بنويزيد،الأزديظبيانأبيبنخالدبنومحمد،القرشيحكيمبن-هزانأو-وعران،الخشنيداود

وغيرهم.ديناربنوعياش،المهاجرأبيبنعبيدة

وجهولا،وأنكرهاجتماعهمكرهأنهبعضهمعنرويوقد:قال.عساكر)4(ابنأوردهمهكذا

.لإنكاره

مسلم-ابنهو-الوليدحدثنا،عثمانبنعمرو)5(حدثنا:داودأبيبنبكرأبيطريقمنساقثم

:ويقولالدراسةهذهينكرعرزب)6(بنالرحمنعبدبنالضحاكسمعت:قالالعلاءبناللهعبدعن

!لمجي!.النبيأصحابأدركتوقدسمعتولارأيتما

)8(وثمانينستسنةأواخرفيدمشقعلىأميراالرحمنعبدبنالضحاكوكان:عساكر)7(ابنقال

العزيز.عبدبنعمرخلافةفي

فلما،منهاالقعدةذيفيالكنيسةهدمت،وثمانينستسنةأواخرفيدمشقجامععمارةابتداءكان

سنةأعني-السنةهذهفيمنهالفراغفكان،)9(سنينعشرفيوتكامل،البناءفيشرعواالهدممنفرغوا

الله.عبيدبنإسماعيلولداأي(1)

التهذيب.تقريبمنوالضبطدمشقتاريخمنوالمثبت-بالدال-الدماري:الأصولفي2()

.القرانحملةمنبزيعبنوسليمان،دمشقتاريخمنوالمثبت،بذيغ:الأصولفي)3(

الفكر.دار:ط284(-283)2/دمشقتاريخ()4

عمر.:دمشقتاريخفي()5

دمشق.تاريخويوافقب،أمنوالمثبت،عروب:طفي()6

.285()2/دمشقتاريخ)7(

السنة.عساكرابنيذكرولم،وتسعينتسعسنةفيوالصحيح؟الأصولفيوردكذا)8(

سنين.تسع:(465)2/البلدانمعجمفي)9(
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بنسليمانأخوهفكملهابقايافيهبقيتوقد،الملكعبدبنالوليدبانيهتوفيوفيها-وتسعينست

وهدمدمشقمسجدقصةعنعماربنهشامسألت:سفيانبنيعقوبقولفأما.ذكرناكماالملكعبد

فأنا،صلحاالداخلةوكنيسةعنوةتوماكنيسةأخذناإنا،شئتمما:للنصارىقالالوليدكان:قالالكنيسة

فيوأدخلهاالداخلةكنيسةيهدمأنفرضواقال-الداخلةهذهمنأكبروتلكهشامقال-توماكنيسةأهدم

الكنيسةوهدم:قال،فيهيصلىالذيالمحرابوهو،اليومالمسجدقبلةبابهاوكان:قال،المسجد

فأتمه،بناءهيتمولمالوليدماتحتىسنينسبعبنائهافيومكثوا،وثمانينستسنةالوليدخلافةأولفي

سنين،عشروالصواب،سنينسبعبنائهفيمكثواإنهمقولهوهو،غلطوفيهفوائدففيهبعدهمنهشام

حكىوقد-وتسعينستسنة-أعنيالسنةهذهفيتوفيالملكعبدبنالوليدأنلاخلاففإنه

بقيتولكنتمقدبلالوليدزمنفيبناؤهيتملم:وقوله،السيرأهلإجماعذلكعلىجريربنجعفرأبو

.)1(أعلموتعالىسبحانهوالله،هشاملاسليمانأخوهفأكملهاالزخرفةمنبقيات

العامهذافيوفاتهوذكر،دمشقجامعباني)2(الملكعبدبنالوليدترجمةوهذه

،منافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانبنالملكعبدبنالوليدهو

،ولدهأكبروكان،وثمانينستسنةشوالفيمنهبعهدأبيهبعدبالخلافةلهبويع،الأمويالعباسأبو

العبسي.زهيربنالحارثبنجزء)3(بنالعباسبنتولادةوأمه،بعدهمنوالولي

وكان،العربيةيحسنلاوكان،أدب)4(بلافشب،يترفانهأبواهوكان،خمسينسنةمولدهوكان

يتبختر-أي-المشيةفييتوكف)5(مشىإذاوكان،سائلهالأنفأفطس،خفيجدريأثربهأسمرطويلا

قبلالقبابهذهعنالكلامتقدموقدالمسجدصحنفيالتيالقباببناءتواريختذكرزيادة:ب،طفيبعدها)1(

عائشة،قبةالناسويسميها،صحنهفيالتيالغربيةالقبةذلكفمن:نصهاهذابزيادة)ب(وانفردت،صفحات

مشهدتجاهصحنهفيالتيالشرقيةالقبةوأما،المنصوربنالمهديأيامفيومئةستينسنةفيبنيتأنهاظنيوغالب

عشر،الاثنيواسماسمهعليهاوكتب،وأربعمئةخمسسنةفيالعبيديالمستنصرأيامفيفعمرتالحسينبنعلي

ووضع،وثلاثمئةوخمسينبضعسنةفيبناؤهافكان،نواسأبيقبةالعامةوتسميها،الماءوسطهامنيفور

قاضيبأمروأربعمئةوأربعينإحدىسنةرمضانشهرفيالجمعلياليالتنويرلأجلالجامعصحنفياللذانالعمودان

..ترجمةوهذه،ذلكنقلتخطهمومنتواريخهمبعضفيعساكرابنذكرهفيمامحمدأبيالبلد

الأعيانووفيات(187-164)63/دمشقوتاريخ)935(قتيبةلابنالمعارففي-الملكعبدبنالوليد-ترجمة)2(

348(-)4/347النبلاءأعلاموسير(005-001694/ص-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ254()6/

.388(/1)الذهبوشذرات(234-1/022)الزاهرةوالنجوم

.حزملابنالعربأنسابوجمهرة(914)6/الطبريعنأثبتوماحزن:ب،طفي)3(

.الوفياتفواتعننقلا(794ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ()4

كا.يتوذف:أفي()5
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مالكبنأنسوسمعسعدبنسهلرأىوقد،لحيتهمقدمفيشابقد،دميماكانبلوقيلجميلاوكان

عنوحكى،المسيببنسعيدوسمع،أنسترجمةفيتقدمكما،الساعةأشراطفيسمعماسألهحين

.وغيرهالزهري

منجماعةالوليدفجمع،العربيةيحسنلالأنهتوقفثمإليهيعهدأنأرادالملكعبدأنرويوقد

أجهدقد:الملكعبدفقال،كانماأجهلوهوخرجيومفخرج،أشهرستةعندهفأقامواالنحوأهل

عينيك،تعصرتجلسمتإذاألفينكلا:لهفقالموتهعندأوصاهالملكعبدأباهإنوقيل1وأعذر)1(

البيعة،إلىالناسوادع،وشأنيوخلني،حفرتيفيودلني،واتزرشمرولكن،الأمةحنينوتحن

.()2(هكذابسيفكفقلهكذابرأسهقالفمن

وقال.أيضابالناسحجوفيها،الرومبلادالوليدغزا)3(وسبعينثمانسنةوفي:الليثوقال

وغيرها.ملطيةبلادبعدهاالتيوفيقبلهاالتيفيغزا:غيره

.)4(وثمانينستسنةمنشوالفيأبيهبعدبالخلافةلهوبويع

ميت.إنكوليديانقشهكانوقيل.مخلصاباللهأومن:خاتمهنقشوكان

الله.إلاإلهولادلهوالحمداللهسبحانبهتكلممااخرإن:ويقال

كذافي:قلت؟القرآنتختمكمفي:يوماالملكعبدبنالوليدليقال:عبلةأبيبنإبراهيموقال

كلفييقرأوكان:قال،سبعكلفيوقيل،ثلاثكلفييختمهشغلهعلىالمؤمنينأمير:فقال،وكذا

يعطينيوكان،دمشقمسجدبنى؟مثلهوأينالوليد:اللهرحمهإبراهيمقال.)د(ختمةعشرةسبعرمضان

.)6(المقدسبيتقراءعلىفأقسمهاالفضةقطاع

خرج:قالأبيهعن،جابربنيزيدبنالرحمنعبدعنثقاتكلهمرجالهبإسنادعساكر)7(ابنوروى

عليهفوقففأتاه،شيئايأكلالشرقيةالمئذنةعندرجلافرأىالأصغرالبابمنيوماالملكعبدبنالوليد

إلىفذهب،المؤمنينأميرياالقنوع:قال؟هذاعلىحملكما:لهفقال،وتراباخبزايأكلهوفإذا

أميريانعم:فقال،عيناكفيهالذيضربتوإلابهفأخبرنيلشأنالكإن:فقالبهاستدعىثممجلسه

.(794ص55/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ254()4/الوفياتفوات(1)

.(-794894ص05/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيبسندهوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما)2(

فيوحجهالوليدغزووخبرهـ،69سنةماتالوليدأنالمشهورإنحيث،واضحخطأوهذا،وتسعين:ط،أفي)3(

.32(1)6/الطبريتاريخ

.طمنساقطهناإلى..بالخلافةلهوبويع:قولهمن()4

.347()4/النبلاءأعلامسير)5(

.347(4/)النبلاءأعلاموسير(894ص/051-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(175)63/دمشقتاريخ)6(

.الإسلامتاريخفيأيضاوالخبر(177)63/دمشقتاريخ)7(



353العامهذافيوفاتهوذكردمشقجامعبانيالملكعبدبنالوليدترجمة

البولأزرمنيإذ،)2(الكسوةإلىقاصداالصفر)1(مرجمنأسيرأنافبينما،جمالارجلاثنت،المؤمنين

أقودانطلقتثم،غرائريمنهفملأت،صبيبمالفإذافحفرتهسربفإذا،لأبولخربةإلىفعدلت

لأملأالخربةإلىورجعت،الكسوةساتيإنيوقلت،منهافألقيتهطعامفيهامعيبمخلاةوإذا،برواحلي

إلىرجعتأيستفلما،الطلبفيالجهيدالجهدبعدالمكانإلىأهتدفلمالمالذلكمنالمخلاةتلك

لكفهل:قال.وتراباخبزأإلااكللاأنينفسيعلىفآليت،الطعامأجدولمأجدهافلمالرواحل

.المالبيتفيلهففرض،نعمقال؟عيال

فيفوضعهاحارسهفتسلمهاالمالبيتأتتحتىسارتالرواحلتلكأنوبلغنا:جابر)3(ابنقال

.المالبيت

منشيئاإليهدفعإنهوقيل،فخذهاإبلكإلىواذهبإليناوصلالمالذلك:لهقالالوليدإنوقيلأ

.()4(وعيالهيقيتهالمالذلك

لوطقومذكراللهأنلولا:الملكعبدبنالوليدقال:قالأبيهعن)5(الصنعانياللهعبدبننميروقال

.هذا)6(يفعلأحداأنظننتماالقرآنفي

يخيت!ا؟نت!الوخطبتهفيفقرأيوماخطبالوليدأنوجهغيرمنجاءكمالحاناالوليدوكان:قالوا

وأراحتناعليككانتليتهايا:العزيزعبدبنعمرفقال.ليتهامنالتاءفضم127:الحاقةأ!آتقاضية

.منك)7(

المدينة.أهليا:يقولوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.بحورانتل:الصفرمرج

.(461)4/البلدانمعجم.مصرإلىدمشقمنخرجتإذاالقوافلتنزلهمنزلأول،قرية:الكسوة

.(178)63/دمشقوتاريخب،أمنوالمثبت.خطأ؟جرير:طفي

.طمنزيادة

(15994/ص5-81سنةحوادث)الإسلامتاريخعنأثبتوما،الشعناني:طوفي،الشعباني:ب،أفي

السمعاني.:(178)63/دمشقتاريخوفي

الشنيعة،القبيحةالخصلةهذهنفسهعنفنفى:قلت:مبدأهااللواطفاحشةعنكلاماتحتويزيادةطفيبعدها

أهلها.اللهعذبالتي،المذمومةوالفاحشة

توبةتقبلوهل،الشنيعةالفعلةهذهفيالإسلامحكميذكر،الفقرةهذهوبعد،النساخزياداتمنهذهأنشكولا

ب،أمنساقطةفهيأولاالكتابأصلمنليستلأنهاحذفهارأيتوقد..وهكذا،لاأموالفاعلبهالمفعول

السعة،بهذهوالوعظيةالفقهيةالمسائلإلىيتطردتىوقفماتاريخكتابفهذا؟ثانيأالكتابموضوعخلافوموضوعها

العافيةاللهنسأل.الشنيعالفعلبهذاواتهامهاللهرحمهالوليدعلىكاتبهاتحاملالزيادةهذهإقحامعلىدليلوأكبر

والسلامة.

.(994ص8105/1-سنةحوادث)الإسلامتاريخ
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الوليدابنكوهذا:فقال!،تلحنأنكلولالرجلإنك:قريشمنلرجليوماالملكعبدوقال!

.)1(يلحنلافلانأبووأخي:الرجلفقال،يلحنلاسليمانابنيلكن:فقال،يلحن

بنالوليدكان:قال-المدائنيمحمدابنيعني-عليحدثنا،عمرحدثني:جرير)2(ابنوقال

،الناسوأعطى،المنائرووضع،)3(بدمشقالمساجدبنى،خلائفهمأفضلالشامأهلعندالملكعبد

،قائدا"4(ضريروكل،خادمامقعدكلوأعطى،الناستسألوالا:لهموقال!،المجذومينوأعطى

الهندففتح،الرومبلاد)5(إلىغزوةكلفيبنيهيرسلوكان،عظاماكثيرةفتوحاتولايتهفيوفتح

ذلك.وغيرالصينإلىجيوشهدخلتحتى،العجمبلادوأقاليموالأندلسوالسند

بفلس،:فيقول!؟هذهتبيعبكم:ويقول!بيدهالبقلحزمةفيأخذبالبقال!يمرهذامعوكان:قال!

تربح.فإنكفيهازد:فيقول

فيالوليدهمةوكانت:قالوا،ديونهمعنهمويقضيويكرمهمالقرانحملةيبركانأنهوذكروا

أخيههمةوكانت؟عمرتماذا؟بنيتماذا:فيقولالرجلالرجليلقى،كذلكالناسوكان،البناء

منعندكماذا؟تزوجتكم:فيقول!الرجلالرجليلقى،كذلكالناسوكان،النساءفيسليمان

كذلك،الناسوكان،والعبادةالصلاةوفي،القرآنقراءةفيالعزيزعبدبنعمرهمةوكانت؟السراري

؟)6(البارحةصليتماذا؟يومكلتقرأكم؟وردككم:فيقول!الرجلالرجليلقى

في،نظيرالدنيافيلهيكنفلمذكرناالذيالوجهعلىدمشقجامعالملكعبدبنالوليدبنى:قلت

حتىووسعه،!ي!النبيمسجدوبنى،)7(القبةعليهاعقدالمقدسبيتصخرةوبنى،وشكلهحسنه

السبتيومفيوفاتهكانتثم،جداكثيرةحساناثاروله،فيهالقبرفيهاالتيالنبويةالحجرةدخلت

وتسعين.ستسنةأعني.السنةهذهمنالآخرةجمادىمنللنصف

معاوية.بنيزيدبنوخالدالملكعبدبينجرتوقد،الحادثةهذهسردتقدم(1)

.(6694/)الطبريتاري!(2)

المدينة.ومسجددمشقمسجدالمساجدبنى:الطبريفي)3(

رمدأصابهلأنه.ويخدمهميقودهممنوالأضراءللزمنىرتب:(6254/)الوفياتفيخلكانابنالقاضيقال)4(

هذهشكرأنرأىبرئفلما.فيهمابحقهقمتعليتعالىاللهأعادهماإن:فقال،شيئايبصرلامدةفأقامبعينيه

.العميانإلىالإحسانالنعمة

.الطبريفيليستالأخيرةالعبارة()5

،الزيادةلهذهقيمةولا،قبلهاذكرعماالنساخمنتعليقوهي،زيادةطفيوبعدها:(6794/)الطبريتاريخ)6(

الخبربهذاالمقصودأنولاشك،الملكعبدبنللوليدإساءةفيهخبراالواقديعننقلثم،هنالهامحلولا

الفاسق.يزيدبنالوليد

.مروانبنالملكعبدهوإنماالصخرةقبةبنىالذيأنالمعروف)7(
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السير.أهلجميعقولطهذا:جرير)1(ابنقالط

هذهمنالأولطربيعمنللنصفالسبتيوموفاتهكانت:وجماعةالفلاسعليبنعمرأو(وقالط

علىفحمل،مرانبديروفاتهوكانت،سنةوأربعينأربعوقيلتسعوقيلثلاثوقيلستعن،السنة

.عساكر)2(ابنحكاه،الفراديسباببمقابر:وقيل،الصغيرباببمقابردفنحتىالرجالأعناق

عليهصلى:وقيل،الشريفبالقدسكانسليمانأخاهلأنالعزيزعبدبنعمرعليهصلىالذيوكان

وهو.أعلموالله،العزيزعبدبنعمروالصحيح،سليمانأخوهعليهصلىبلوقيل.العزيزعبدابنه

وفارقت،الأسلابخلفتقد،ممهدولاموسدغيرلننزلنه:أنزلهحينوقالطقبرهإلىأنزلهالذي

.)3(تخلفعماغنيا،عليهتقدمماإلىفقيرا،الحسابوواجهتالترابوسكنت،الأحباب

فيارتكضلحدهفي-الوليديعني-وضعهلماأنهأخبرهأنهالعزيزعبدبنعمرعنوجهغيرمنوجاء

.()4عنقهإلىرجلاهوجمعت،أكفانه

أعلم.والله.المشهورعلىأشهروثمانيةسنينتسعخلافتهوكانت

،والعباس،ومحمد،العزيزعبدوهم،ذكراولداعشرتسعةالولدمنلهوكان:المدائنيقال

،ومنصور،وصدقة،عبيدةوأبو،ومسرور،ومبشر،الرحمنوعبد،وخالد،وتمام،وإبراهيم

بنت)5(البنينأمومحمدالعزيزعبدفأم.ويحيى،ويزيد،وبشر،وروح،وعمر،وعنبسة،ومروان

.شتى)6(أولادأمهاتمنوسائرهم،فزاريةعبيدةأبيوأم،مروانبنالعزيزعبدعمه

فقالط:جريررثاهوقد:المدائنيقالط

مدخراليومبعدلدمعكفماالذكرهاجهبدمعجوديياعين

زور)7(جولهافيملحد!غبراءشمائلهوارتقدالخليفةإن

القمربينهامنهوىالنجوممثلمصيبتهمجلتوقدبنوهأضحى

عمر)8(ولاروعولاالعزيزعبدمنيتهيدفعفلمجميعاكانوا

.(6594/)الطبريتاريخ(1)

.(63182/)دمشقتاريخ)2(

.(63185/)نفسهالمصدر)3(

.(181-63185/)دمشقوتاريخ(55صه/551-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبر()4

.للمصادرمطابقهناوما،المؤمنين:أفي)5(

.(6694/)الطبريتاريخفيالخبر)6(

.الاعوجاج:والزور،تحريف؟زرر:أفي)7(

.(894-6794/)الطبريوتاريخ،اللبنانيةالكتبدار:ط(362)جريرديوانفيالأبيات)8(
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الملك:عبدبنالوليدأيامهلكوممن

الثقفيين.قصرغربيبهادارهكانت،الدمشقي()1التميميجاريةبنزياد

النفل.وفي،ويعشيهيغديهماولهالمسألةعنالنهيفيالفهريمسلمةبنحبيبعنروى

تابعي.أنهوالصحيح،صحبةلهأنزعممنومضهم

شيخ:حاتمأبوفيهقالهذاومع،حلبسبنميسرةبنويونسومكحولقيسبنعطية:عنهروى

.مجهول

.حبانوابنالنسائيووثقه

بعثماوالله:فقال،الصلاةأخرتوقددمشقمسجدإلىجمعةيومدخلأنه:عساكر)2(ابنروى

وذلك،رأسهفقطعالخضراءفأدخلفأخذ:قال،الوقتهذاالصلاةبهذهأمركم!ومحمدبعدنبياالله

الملك.عبدبنالوليدزمنفى

جواداالمعروفكثيرشريفاوكان،المدينةقاضيكان،محمدأبو،)3(عثمانبنعمروبناللهعبد

.)4(أعلموالله،ممدحا

الملكعبدبنسليمانخلافة

سنةالاخرةجمادىمنللنصفالسبتيوموكان،ماتيومالوليدأخيهموتبعدبالخلافةلهبويع

بنالملكعبدأبيهماوصيةعنأخيهبعدمنالعهدوليوكان،بالرملةسليمانوكان،وتسعينست

.تقدمكمامروان

منالعهدولايةيجعلوأن،سليمانأخيهخلععلىموتهقبلعزمقدالملكعبدبنالوليدكانوقد

مسلمبنقتيبةوكذلك،بهوأمرهذلكعلىطاوعهالحجاجكانوقد،الوليدبنالعزيزعبدلولدهبعده

91/132)دمشقوتاريخ(4252/)حبانلابنوالثقات(3348/)البخاريتاريخفي-جاريةبنزياد-ترجمة(1)

(144-9943/)الكمالوتهذيب(2312/)الغابةوأسد(514/)وتهذيبه،حارثةبنزياد:وفيه(136-

والإصابة(14-15/13)بالوفياتوالوافي(036-935ص0/01-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

.(357-3356/)التهذيبوتهذيب(1/586)

.المصادرمنوالتصحيح،حارثة:ب،أوفي،حارث:إلىطفيتحرفوقد

.(91/136)دمشقتاريخ)2(

(118)قريشونسب(154-5/153)البخاريوتاريخ(991)المعارففي-عمروبناللهعبد-ترجمة)3(

الزاهرةوالنجوم(388-17384/)بالوفياتوالوافي(15453/ص5-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

.(933-5338/)التهذيبوتهذيب(1/233-234)

.ب،أمنساقطةالأخيرةالترجمة()4
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حتىلهذلكينتظمفلم،قصائدالشعراءمنوغيرهجرير)1(ذلكفيأنشدوقد،الشامأهلمنوجماعة

وولىسليمانفعزله،يبايعهلاأنعلىوعزممسلمبنقتيبةفخافه،سليمانإلىالبيعةوانعقدت،مات

لآبمعاقبةوأمره،سنينعشربعدإمرتهاإلىفأعاده،)2(المهلببنيزيدخراسانثمالعراقإمرةعلى

هذهمنرمضانمنبقينولسبع01خراسانعنيزيدعزلالذيهوالحجاجوكان،يوسفبنالحجاج

وكان،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأباعليهاوولىحيانبنعثمانالمدينةإمرةعنسليمانعزلالسنة

.ا)3(العلماءأحد

أخيه،فييعزيهكتاباإليهكتبللخلافةالملكعبدبنسليمانولايةبلغهحينمسلمبنقتيبةكانوقد

والمدنالبلادمناللهفتحوما،الأعداءصدورفيوهيبتهوقتالهوعناهبلاءهفيهويذكر،بولايتهويهنئه

عنيعزلهلمإن،والنصيحةالطاعةمنللوليدكانمامثلعلىلهوأنه،يديهعلىالكباروالأقاليم

القتالمنفعلمايذكرثانياكتاباكتبثم،المهلببنيزيدمنالكتابهذافيونال،خراسان

وولىعزلهلئنفيهويقسم،أيضاالمهلببنيزيدويذم،والأعاجمالملوكصدورفيوهيبتهوالفتوحات

معبهاوبعث،بالكليةالخلافةعنسليمانخلعفيهثالثاكتاباوكتب،الخلافةعنسليمانليخلعنيزيد

فإن،الثانيإليهفادفعالمهلببنيزيدإلىودفعهقرأهفإن،الأولالكتابإليهادفع:لهوقالالبريد)4(

يزيدحضورواتفق-الأولالكتابسليمانقرأفلما،الثالثإليهفادفعالمهلببنيزيدإلىودفعهقرأه

البريدفناوله،يزيدإلىودفعهفقرأهالثانيالكتابالبريدفناوله،فقرأهيزيدإلىدفعه-سليمانعند

إلىيدفعهولمبيدهوأمسكهختمهثم،وجههفتغير،وخلعهبعزلهالتصريحفيهفإذا،فقرأهالثالثالكتاب

وكتاباذهباإليهودفعفأحضرهالبريدإلىبعثالليلمنكانفلما،الضيافةدارفيالبريدبإنزالوأمر،يزيد

بلادوصلافلما،عليهاليقررهجهتهمناخربريداالبريدذلكمعوأرسل،خراسانعلىقتيبةولايةفيه

ثم،قتيبةبريدإلىمعهالذيالكتابسليمانبريدفدفع،الخليفةخلعقدقتيبةأنبلغهما)5(خراسان

.سليمانبريديرجعأنقبلقتيبةمقتلبلغهما

جرير:يقول(1)

)2(

)3(

)4(

الأصابعالعزيزعبدإلىأشارتخليفةخيرالناسأيقيلإذا

وسارعوافبايعوا،ظلمواومابهاكلهمالناسأحقرأوه

.الطبريوتاريخ(357)جريرديوانفيوالأبيات

وأمر،العراقعنمسلمأبيبنيزيدعزلسليمانأن:وفيهما(511/)الأثيروابن(6605/)الطبريفيالخبر

.الخراجعلىالرحمنعبدبنصالحوجعل،المهلببنيزيدعليه

.(511/)الأثيروابن(6505/)الطبريفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

باهلة.منرجلمع:الأثيروابنالطبريفي

.بحلوانكانفلما:الأثيروابنالطبريفي
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1)2(-")1("
اللهرحمهمسلمبنلمحتيبه

طاعته،وتركالخلافةمنالملكعبدبنسليمانخلععلىوعزموالجيوشالجندجمعأنهوذلك

منأحديجبهلم،مقالتهمنفرغفلما،إليهمالجزيلةالأموالودفعه،فيهموعدلهوفتوحههمتهلهموذكر

،وتفرقواعنهونفرواذلكعندفغضبوا،طائفةوطائفة،قبيلةقبيلة،وذمهمتأنيبهمفيفشرع،الناس

،سود)3(أبيبنوكيعلهيقالرجلذلكبأعباءالقائموكان،قتلهفيوسعوا،مخالفتهعلىوعملوا

عشرأحدمعهوقتل،السنةهذهمنالحجةذيفيقتلهحتىبهيزلفلمناهضهثم،كثيرةجموعافجمع

بنضراربنتالغراءأمهوكانت،مسلمبنضرارسوىمنهميبقولم،إخوتهوأبناءإخوتهمنرجلا

قتيبةوقتلالجوزجانعاملكانمسلمبنوعمرو،أخوالهفحمته،زرارةبنسعدبنمعبدبنالقعقاع

فصلبهم،أبنائهممنوأربعة،مسلمأبناءوهؤلاء،ويسار)5(وصالح)4(اللهوعبيداللهوعبدالرحمنوعبد

.سودأبيبنوكيعكلهم

الأمراءساداتمن،الباهليحفصأبوربيعةبنحصينبنعمروبنمسلمبنقتيبةكانوقد

والاراء،السعيدةوالفتوحاتالحروبوذويوالشجعان،الكبراءالنجباءالقادةمنوكان،وخيارهم

البلادمنوفتح،وجلعزللهودانوافأسلموا،اللهإلايحصيهملاخلقايديهعلىاللههدىوقدأالحميدة

سعيهيضيعلاسبحانهوالله،مبينامفصلاذلكتقدمكماكثيراشيئاالعظاموالمدنالكباروالأقاليم

.()6(وجهادهتعبهيخيبولا

وفارق،إليهالمنيةفبادرتالطاعةوخلع،أنفهفيهرغمضلةوضل،حتفهفيهاكانزلةزلولكن

عنهبهاويمحو،سيئاتهبهاللهيكفرقدماالصالحةالأعمالمنلهسبقلكن،جاهليةميتةفماتالجماعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مقتله.سببذكر:بفي

ومعجم(2132/)للجاحظوالتبيينوالبيان(604)والمعارف(318)خليفةتاريخفي-مسلمبنقتيبة-ترجمة

(454ص55/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(19-486/)الأعيانووفيات(212)للمرزبانيالشعراء

.(1/938)الذهبوشذرات(1/233)الزاهرةوالنجوم(114-4014/)النبلاءأعلاموسير

بنحسانبنوكيعأنه:(487/)الوفياتفيخلكانابنوذكر،وكيعسوىاسمهمنالأثيروابنالطبرييذكرلم

يوسف.بنقيس

منمعهمنأكثريوافقهفلم،الطاعةنزعالوليدموتبلغهولما:وقالالإسلامتاريخفيالذهبيذكرهوكذلك

قتيبةعلىوثبثمالجندتأليبفيفسعى،تميمرياسةعنالغدانيقيسبنحسانبنوكيععزلقدوكان،الجند

.فقتلوهأهلهمنعشرأحدفي

الله.عبد:الأثيروابنالطبريفي

وحصين.الكريمعبد:(517/)الأثيروابن:(6614/)الطبريزاد

.طمنزيادةمعكوفينبينما
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وفاتهوكانت،الأعداءمناجزةمنيكابدهكانمامنهويتقبل،عنهويعفويسامحهوالله،خطيئاتهمن

وكان،سنةوأربعونثمانالعمرمنوله،السنةهذهمنالحجةذيفي،خراسانبلادأقصىمنبفرغانة

قالوقد،سنينعشرخراسانعلىولايتهوكانت،الزبيربنمصعبمعقتلفيمنمسلمصالحأبوأبوه

:فقالالباهليجمانةبنالرحمنعبدرثاءوهو،يرثيهالشعراءبعضفيه

منبرايعلولمجيشإلىبجيشيسرلمقتيبةحفصأباكأن

عسكراالناسلهيشهدولموقو!ثحولهوالقومالراياتتخفقولم

مطهراعفاالجناتإلىوراحلربهفاستجابالمنايادعته

عبهرا)1(فبكيهحفصأبيبمثلمحمدبعدالإسلامرزئفما

له.ولدأموعبهر.الأخيربيتهفيالشاعرهذابالغولقد

:سودأبيبنوكيعيدعلىفيهاقتلالتيالوقعةهذهفيالطرماحوقال

العسكرواستبيحزعزعوالأزدمذحج)2(ابنةمذحجفوارسلولا

مخبرالعراقأهلإلىمنهميؤبولمالبلادبهموتقطعت

المنكرواستحلالخليفةأمروازدرىالجماعةعقدواستضلعت)3(

(4العثيرعليهاجامحةوالخيلعنوةقتيبةقتلواهموقولم

الأكبرالأعزمنالعراقمضرتبينتحيثالصينمرجبالمرج

يتمضرومنمضروتفرقتكلهاربيعةجزعاحالفتإذ

الأكبرأبوهايجمعهاللموتومذحجالعراقأزدوتقدمت

تبصرلاإذبصائرهنتحمىمدججكلرأستضربقحطان

أحمروموتقراسيةملكالوائهاتحتأنتعلموالأزد

(المنبر)دمشقفيتثبتوبنامحمدالنبينصرفبعزنا

)7(خلكانابنالقاضيوقال.جداكثيرةأشعاراوذكركثيرابسطاالقصةهذهجرير)6(ابنبسطوقد

عنه:وعفامثواهوأكرم،وسامحهاللهرحمهمسلمبنقتيبةيرثيجريروقال

له.ولدأم:عبهر:وفيهما(02-591/)الأثيروابن(6152/)الطبريفيالأبيات(1)

أثبت.:ب،أفي)2(

واستطلقت.:ب،أفي)3(

جامحة.بدلجانحة:الطبريوفي،العنبر:أفي)4(

.(152-6052/)الطبريفيالأبيات)5(

.(5-660522/)الطبريتاريخ)6(

.(488/)الأعيانوفيات)7(
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أندماللهلاقيتمإذاوأنتممسلمابنالأغر)1(قتلعلىندمتم

مغنماليوملاقيتملمنوأنتمغنيمةفيغزوهمنكنتملقد

جهنمعليكمبالبلوىوتطبقجنةحورإلىأفضىأنهعلى

بنقتيبةبنسعيدبنعمرو)2(فمنهم،البلدانفيالإمرةجماعةوذريتهأولادهمنوليوقد:قال!

بقوله:البصرةنزيل)3(المريالسلميعمروبنأشجععمرأبوماتحينرثاه،ممدحاجواداوكانمسلم

مادحفيهلهإلامغربولامشرنيبقلمحيثسعيدابنمضى

)4(الصفائحغيبتهحتىالناسعلىكفهفواضلماأدريكنتوما

الضحاضحتضيقحيابهوكانتضيقالأرضمنلحدفيوأصبح

الجوانحتجن)5(مامنيفحسبكتغضفإندموعيفاضتماسأبكيك

فارحموتكبعدبسرورولاجازعجلوإنرزئيمنأنافما

النوائحعليكإلاأحدعلىتقمولمسواكحييمتلمكأن

المدائحفيكقبلمنحسنتلقدوذكرهاالمراثيفيكحسنتلئن

قبيلةوأنهاباهلةعلىتكلمثم،)7(الحماسةفيوهيالمراثيأحسنمنوهي:)6(خلكانابنقال!

أتتكافأاللهرسول!يا:قال!قيسبنالأشعثأنالمجاميعبعضفيرأيتوقد:قال!،العربعندمرذولة

."لقتلتكباهلةمنرجلاقتلتولو!نعم":قال!؟دماؤنا

بذلك.الجنةأهليعلملاأنبشرط:قال!؟باهليوأنتالجنةتدخلأنأيسرك:العربلبعضوقيل

منلستأنيوأزيدك:قال!لهيرثيفجعل،باهلةمن:فقال!؟أنتممنرجلاالأعراببعضوسأل!

تعالىاللهلأن:فقال!؟هذاتفعلولم:فقال!،ورجليهيديهيقبلفجعل.مواليهممنأناوإنماالصميم

.)8(الاخرةفيالجنةليعوضكإلاالدنيافيالرزيةبهذهابتلاكما

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

والوفيال!.أمنأثبتوما؟الأمير:طفي

بنقتيبةبنمسلمبنسعيدبنعمرووهو(4/98)الأعيانووفياتممنأثبتناهوما،محرف"عمر":طفي

ومئتين.عشرةسبعسنةوتوفيوالجزيرةوسجستانوطبرستانوالسندوالموصلأرمينيةسعيدأبوهتولىوقد،مسلم

الرقي.:الوفياتفي

.القبوربهاتسقفعراضأحجار:الصفائح

تجر.:طفي

.(409/)الأعيانوفيات

.(2681/)للتبريزيالحماسة

بل،بالنسبالرتبأعلىقتيبةينللم:قلت:(4411/)السيرفيالخبرهذاسادتىأنبعدالذهبيالإمامقال

الهيبة.ووفورالفتوحاتوكثرة،والسعدوالإقداموالعزمالحزمبكمال
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:جرير)1(ابنقالثم

توفي:السنةهذهوفي

الوليدجهةمنمصرأميرشريكبنقرةهو:قلت.وحاكمهامصرأمير)2(العبسيشريكبنقرة

.،)3(الفيومجامعبنىالذيوهوأ

المدينة.علىالأميرهووكان،حزمبنعمروبنمحمدبكرأبوبالناسحجوفيها

أسيد.بنخالدبناللهعبدبنالعزيزعبدمكةعلىوكان

الرحمن.عبدبنصالحخراجهاوعلى،المهلببنيزيدوصلاتهاالعراقحربوعلى

أذينة.بنالرحمنعبدقضائهاوعلى،الكندياللهعبدبنسفيانالمهلببنليزيدالبصرةنيابةوعلى

موسى.أبيبنبكرأبوالكوفةقضاءوعلى

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،سودأبيبنوكيعخراسانحربوعلى

وتسميرسبحسنةكين5ث!

ففتح،الصائفةعلىداودابنهأمروفيها،القسطنطينيةإلىالجيوشالملكعبدبنسليمانجهزوفيها

.المرأةحصن

،)4(بناهأالذيالحصنففتح،الوضاحيةأرضالملكعبدبنمسلمةغزاوفيها:الواقديقال

الوضاحية.صاحبالوضاخ

)1(

)2(

)3(

)4(

.(6522/)الطبريتاريخ

18سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(1/906)والتاريخوالمعرفة(131)خليفةتاريخفي-شريكبنقرة-ترجمة

الذهبوشذرات(1217/)الزاهرةوالنجوم(041-4904/)النبلاءأعلاموسير(456ص00/1-

(/1388).

.النبلاءأعلامسيرفيوكذلك،القيسي:بوفي

فيه.والزيادةالفسطاطجامعبنىالذيوهو:والسيرالإسلامتاريخوفي،طمنزيادةبينهماما

فتحه.(526/)الأثيروابن(6523/)والطبريبفي

قولفيالسكريذلكقال،بربرياوكانأميةلبنيمولىوضاحبنيإلىمنسوبةقرية:والوضاحية:ياقوتقال

جرير:

معلنابالحقالوضاحجاهدلقد

.(937-5378/)البلدانمعجم

بربراآلباقيامجدافأورث
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بأرضوشتا،وسررا!2(الحديدوحصنبرجمة:حصوناففتحبرجمة)1(أيضامسلمةغزاوفيها

.لروما

بها.وشتاالرومأرضالبحرفيالفزاريهبيرةبنعمرغزاوفيها

المؤمنين.أميرالملكعبدبنسليمانعلىبرأسهوقدم،نصيربنموسىبنالعزيزعبدقتلوفيها

.الفهريعبيدأبيبنحبيبمع

سببوكان،العراقإمرةمنبيدهماإلىمضافاالمهلببنليزيدخراساننيابةسليمانولىوفيها

وكتبعندهفحظيسليمانإلىقتيبةبرأسبعث،وذريتهمسلمبنقتيبةقتللماسودأبيبنوكيعأنذلك

ليحسنالملكعبدبنسليمانإلىالأهتمبن)3(الرحمنعبدالمهلببنيزيدفبعث،خراسانبإمرةله

اذوكان-الأهتمابنفسار،سودأبيبنوكيععندهوينتقص،خراسانإمرةفيالمهلببنيزيدأمرعنده

معيزيدعليهاوولىخراسانعنوكيعاعزلحتىبهيزلفلم،الملكعبدبنسليمانإلى-ومكردهاء

معخراسانعهدفأعطاه،يزيدجاءحتىسبعفيفسار،الأهتمابنمعبعهدهوبعث،العراقإمرة

ومعه،خراسانإلىيديهبينمخلداابنهيزيدوبعث،بهالهيففلمألفبمئةوعدهيزيدوكان،العراق

قدوكيعكانفإن،الطاعةخلعيكنلممسلمبنقتيبةأنزعمواقيساأنمضمونهالمؤمنينأميركتاب

فعاقبهوكيعافأخذمخلدفتقدم،إليبهوابعثفقيدهخلعيكنولمخلعأنهبسببعليهوثارلهتعرض

ثم،أشهرعشرةأو،أشهرتسعةخراسانعلىسودأبيبنوكيعإمرةوكانت،أبوهيجيءأنقبلوحبسه

.جرير)4(ابنذكرهمنواباالبلادفيواستناب،بهاوأقامخراسانفتسلمالمهلببنيزيدقدم

جبالهيوإنما،وسوربأبوابمدينةيومئذتكنولمجرجانفغزا،المهلببنيزيدسارثم:قالأ

،هناكبحيرةفيجزيرةإلىوقيل،هناكقلعةإلىعنهافتحولوا،صول:لهيقالملكهاوكان،وأودية

.()5(وغنمواوأسرواكثيراخلقاأهلهامنوقتلوا،البحيرةمنأخذوهثم

غير،قبلهاالتيفيالمذكورونهمالبلادونواب،الملكعبدبنسليمانبالناسحجوفيها:قال

.العراقمعصفرةأبيبنالمهلببنيزيدووليها،سودأبيبنوكيععنهاعزلخراسانأن

.(1374/)البلدانمعجم.جريرشعرفيللرومحصن:برجمة(1)

.العامهذافيمسلمةقصدهاالتيالقسطنطينيةإلىالطريقعلىتقعحصونوسررالحديدوحصن

وسل.سرد:(266ص/001-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفي2()

الله.عبد:(424/)الأثيروابن(6525/)الطبريفي)3(

.(526-6527/)الطبريتاريخ(4)

-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(431)خليفةتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما)5(

-266).

265ص001/
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

جدهعنأبيهعنروى،الهاشميالقرشيمحمدأبو،طالبأبيبنعليبن)1(الحسنبنالحسن

.")2(ذنوبهلهاللهغفروليلتهميومهمالمسلمينمنبيتأهلعالمن":مرفوعا

الحسين.بنتفاطمةزوجتهوعن،)3(الكربدعاءفيعليعنجعفربناللهعبيدوعن

وجماعة.اللهعبدابنه:وعنه

علي،صدقةولايةعلىوحدهوأقره،الحجاجعلىونصرهفأكرمهمروانبنالملكعبدعلىوفد

نإقيلااللهرحمهوتسننهوعملهسيادتهعلىتدلآثاراعنهوذكر،فأحسنعساكرابنالحافظترجمهوقد

جاءكفإذا،العراقأهلكاتبالحسنبنالحسنإن:بالمدينةعاملهإلىكتب)4(الملكعبدبنالوليد

الحسينبنعليفعلمهخلفهفأرسل.قاتلهإلاترانيولا،للناسوقفه،ضربةمئةفاجلدههذاكتابي

اللهإلاإلهلا،يمالكلالحليماللهإلاإلهلا:وهي:منهماللهفنجاهعليهدخلحينفقالهاالكربكلمات

.)5(العظيمالعرشربالأرضوربالسبعالسمواترباللهإلاإلهلا،العظيمالعلي

.()6(الفزاريمنظوربنتخولةأمهوكانت،بالمدينةتوفي

،تمزحإنك:رجللهفقال،وجلعزاللهإلىلقربةقتلكإنوالله:الرافضةمنلرجليوماوقال

.الجد)7(ولكنهبمزحمنيهذاماوالله:فقال

ولو،بلى:فقال.؟"مولاهفعليمولاهكنتمن":ع!اللهرسوليقلألم:منهماخرلهوقال

عليكم،القائموهو،بعديمنأمركموليهذاأناعلمواالناسأيها:فقالالناسلخطبالخلافةأراد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

البخاريوتاريخ(024)خليفةوطبقات(032-5931/)سعدابنطبقاتفي-الحسنبنالحسن-ترجمة

-4165/)وتهذيبه(71-1361/)دمشقوتاريخ(7392/)بغدادوتاريخ(212)والمعارف(2928/)

أعلاموسير.(328033-ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(59-698/)الكمالوتهذيب(916

.(2263/)التهذيبوتهذيب(184-11/164)بالوفياتوالوافي(483-4487/)النبلاء

متروكوهو،الطائيزيادبنالمنذرفيه،جداضعيفحديثوهو(1361/)عساكرلابندمشقتاريخفيالحديث

.(181)4/الذهبيميزانفيكما

قليل.بعدالدعاءهذاسيرد

.مروانبنالملكعبد:والسيرالإسلامتاريخفي

(6346-6345)رقمصحيحهفيوالبخاري،أخرىومواضع(1/028و)(1254/)أحمدأخرجهالحديث

.والدعاءالذكرفي(273وا0273)رقمصحيحهفيومسلمالدعواتفي

.الأصولتوافقطمنزيادةمعكوفينبينما

.(13/67)دمشقتاريخ
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اللهأمرتركمنأوللكانعليتركهثمالأمرلهذاعليااختارورسولهاللهكانلئنوالله،وأطيعوالهفاسمعوا

.(1)ورسوله

لكمنقبللاثم،خلافمنوأرجلكمأيديكملنقطعنشيئاالأمرمنولينالئنوالله:أيضالهموقال

كانلو،)2(وأمهأباهلنفعتعملبلاتنفعالقرابةكانتلوويلكم،أنفسنامنغررتموناويلكم،توبة

والله(الأمورأفضلعناوكتمواظلموناقدأبذلكيعلمونالمإذغشوناقداباؤنالكانحقافيناتقولونما

الأجرلهيكونأنمناللمحسنلأرجوأنيكما،ضعفينمناللعاصيالعذابيضاعفأنلأخشىإني

معصيته.علىاللهعصيناإنوأبغضونا،طاعتهعلىاللهأطعناإنأحبوناويلكم،مرتين

ء)3(
مولىكانوقيل،منهمامرأةمولاتهكانتمولاهم،اللخميالرحمنعبدابو،لصيربنموسى

هائلة(مشهورةمقاماتبهاوله،توصفولاتعدلاأموالامنهاوغنمأالمغرببلادافتتح،أميةلبني

بلي،منأراشةمنإنهوقيل،التمرعينمنوأصله،عشرةتسعسنةولدإنهويقال،أعرجكانإنهويقال

فصغر.نصراأبيهاسموكان،الصديقأيامفيالشاممنالخليلجبلمنأبوهسبي

اليحصبي.مسروقبنويزيد،العزيزعبدابنهعنهوروى،الداريتميمعنروى

ذلكوغيربانسوحصنكالماغوصةحصوناهنالكوبنى،قبرصفغزا،لمعاويةالبحرغزووولي

مرجوشهد،وعشرينسبعسنةفيمعاويةفتحهاأنبعدعليهامعاويةنائبوكان،بقبرصالحصونمن

دخللماثم،مروانبنالعزيزلعبدنصيربنموسىلجأالضحاكقتلفلما،قيسبنالضحاكمعراهط

عندوزيراجعلهالعراقبلادالملكعبدأخذلماثم،العزيزعبدابنهعندفتركهمعهكانمصربلادمروان

.مروانبنبشرأخيه

بنموسىولي:الفسوي)4(قال،بالحربوخبرةوحزموتدبيررأيذاهذانصيربنموسىوكان

وأقاليم.مدناجداكثيرةبلادافافتتحوسبعينتسعسنةإفريقيةبلادإمرةنصير

خلقاغيرهاومنمنهافسبى،وريفوقرىمدنذاتبلادوهي،الأندلسبلادافتتحأنهذكرناوقد

الآلاتوأما،يعدولايحصىلاشيئاالنفيسةوالجواهرالذهبومن،جزيلةكثيرةأموالاوغنم،كثيرا

قيلحتى،كثيراشيئاالحسانوالنساءالحسانالغلمانمنوسبى،هومايدرىلافشيءوالدوابوالمتاع

.(31/96)نفسهلمصدرا(1)

.(13/07)دمشقتاريخفيهناممابأطولوالخبر.وأمه!ك!ي!اللهرسولأبايقصد)2(

والتاريخوالمعرفة(317)المقتبسوجذوة(2/146)الأندلسعلماءتاريخفي-نصيربنموسى-ترجمة)3(

-5/318)الأعيانووفيات(94-1/93)المغربوالبيان(224-61211/)دمشقوتاريخ(3332/)

.(094-48هص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(328

.(3332/)والتاريخالمعرفةفيوالخبرتحريف،البغوي:طفي()4
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وكان،والقرآنالدينفيهموبث،يديهعلىالمغربأهلوأسلم،الأعداء)1(منمثلهأحديسلبلمإنه

عنها.الدوابوعجزلكثرتهاالعجلعلىمعهالأموالتحملمكانإلىسارإذا

اللهفجزاهما،المشردتىبلادفييفتحوقتيبة،المغرببلادفييفتحهذانصيربنموسىكانوقدا

بهايحظلمبأشياءحظينصيربنموسىولكن،كثيراشيئاوالبلدانالأقاليممنفتحفكلاهما،خيرا

عظيم،كنزعلىأدلكحتىرجالامعيابعث:لهفقالرجلجاءهالأندلسفتحلماإنهقيلحتى،قتيبة

ذاتعظيمةقاعةإلىالحفربهمفأفضىفحفروا،احفروا:فقالمكانإلىبهمفأتىرجالامعهفبعث

يعبرلافشيءالذهبوأما،أبهتهمماوالزبرجدوالجواهراليواقيتمنهناكفوجدوا،حسنةلواوين

الغاليباللؤلؤمنظومة،الذهببقضبانمنسوجةمنهاالطنفسة،الطنافسالموضعذلكفيووجدوا،عنه

وحسنهاشكلهافينظيرلهاليسالتيواليواقيت،المثمنبالجوهرمنظومةوالطنفسة،المفتخر

أبوابمنبابعليكمفتحقدإنه،الناسأيها:شخصهيرونلايناديمناديومئذسمعولقد،وصفاتها

()2(عليهايأكلكانالتيداودبنسليمانمائدةالكنزهذافيوجدواإنهموقيل.حذركمفخذواجهنم

بنمروانبنمعاركمعاويةأبولهيقالذريتهمنرجلوالغزواتالحروبفيلهجرىوماأخبارهجمعوقد

.النصيرينصيربنموسىبنمروانبنالملكعبد

الوليدأيامدمشققدمحيننصيربنموسىسألالعزيزعبدبنعمرأن:عساكر)3(ابنالحافظوروى

بخاتممختومةخضراءجرةعشرةستفيهاجزيرةإلىمرةانتهينا:فقال،البحرفيرآهشيءأعجبعن

فإذا،فنقبتمنهابواحدةوأمرت،فأخرجتمنهابأربعةفأمرت:قال،السلامعليهماداودبنسليمان

:قال،الأرضفيأفسدبعدهاأعودلابالنبوةأكرمكوالذي:ويقولرأسهينفضشيطانمنهاخرجقد

:قال.فذهبالأرضفيفانساخ،وملكهسليمانبهاءأرىلاإني:فقالنظرالشيطانذلكإنثم

مكانها.إلىفردتالبواقيبالثلاثفأمرت

في،الأخضرالمحيطالبحربقربالتيالنحاسمدينةإلىسارأنهعنهوغيرهالسمعانيذكروقدأ

لماوأنهم،بعيدةمسافةمنوحيطانهاشرفاتهابريقرأواعليهاأشرفوالماوأنهم،المغرببلادأقصى

سورهاحوليدورأنوأمره،الأبطالمنفارسمئةومعهأصحابهمنرجلاأرسلثم،عندهانزلواأتوها

لمأنهفأخبرهإليهرجعثم،سورهاحولوليلةيوماسارإنه:فقيل،داخلهاإلىمنفذأوبابلهاهللينظر

أعلىيبلغوافلم،بعضعلىبعضهالمتاعمنمعهممافجمعوافأمرهم،داخلهاإلىمنفذاولابابايجد

بعضوثمة،الإسلامفينصيربنموسىسبايابمثلقطيسمعلم:(1/43)المغربالبيانفيعذاريابنقال)1(

.المستعانوبالله،المعنىلتوافقذكرهاعدماثرناالنسخبيناللفظيةالخلافات

النبلاءأعلاموسير(486ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالخبر،!منزيادةمعكوفينبينما)2(

سعد.بنالليثعن(4794/)

.(61222/)دمشقتاري!)3(
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فيمارأىفلما،سورهاعلىفصعدرجلاأمرإنهوقيل،عليهافصعدواسلالمفعملفأمر،سورها

منالناسامتنعثم،فكذلكآخرثم،بهالعهداخرفكانداخلهافيألقاهاأننفسهيملكلمداخلها

منها،قريبةبحيرةإلىفقطعوهاعنهاسارواثم،علماداخلهافيبمامنهمأحديحطفلم،إليهاالصعود

رجل:قال؟أنتما:لهفقال،قائمارجلاعليهاووجد،فيهاوجدهاالمذكورةالجرارتلكإن:فقيل

له:فقال.أزورهمرةسنةكلفيإليهأجيءفأنا،سليمانحبسهالبحيرةهذهفيمحبوسوأبيالجنمن

هذهإلىسنةكلفييأتيرجلاأنإلا،لا:قال؟إليهاداخلاأوالمدينةهذهمنخارجاأحدارأيتهل

أعلموالله،إفريقيةإلىرجعثم.هوماأعلموالله،مثلهاإلىيعودفلايذهبثمأياماعليهايتعبدالبحيرة

.()1(أولاذلكذكرمنعلىوالعهدة،ذلكبصحة

بصيامفأمرهم،بإفريقيةأقحطواحينوتسعينثلاثسنةفيبالناسنصيربنموسىاستسقىوقد

وأولادها،البهائمبينوفرق،المسلمينعنالذمةأهلوميزبالناسخرجثم،الاستسقاءقبلأيامثلاثة

دعوتألا:لهفقيلنزلثم،النهارانتصفحتىتعالىاللهيدعووهو،والبكاءالضجيجبارتفاعأمرثم

.وجل)2(عزاللهفسقاهم،وجلعزاللهإلافيهيذكرلاموطنهذا:فقال؟المؤمنينلأمير

والوليدجمعةيومفيدمشقفدخل،أيامهآخرفيالملكعبدبنالوليدعلىنصيربنموسىوفدوقد

الذينالملوكأبناءمنأغلاماثلاثونومعهفدخل،حسنةوهيئةحسنةثياباموسىلبسوقد،المنبرعلى

فلما،العظيمةوالابهةوالحشمالخدممنمعهممامعالملوكتيجانألبسهموقد،)3(والأسبان(أسرهم

والجواهرالحريرمنعليهمرأىلماإليهمبهتدمشقجامعمنبرعلىالناسيخطبوهوالوليدإليهمنظر

يمينعنفوقفواأولئكوأمر،المنبرعلىوهوالوليدعلىفسلمنصيربنموسىوجاء،البالغةوالزينة

والشكروالتحميدالدعاءوأطال،ملكهووسعبهأيدهماعلىوشكرهالوليداللهفحمد،وشمالهالمنبر

وأعطاهجائزتهفأحسننصيربنبموسىاستدعىثم،بالناسفصلىنزلثم،الجمعةوقتخرجحتى

.كثيرا!4(شيئا

منوكانتأعليهايأكلكانالتي،السلامعليهماداودبنسليمانبمائدةقدمنصيربنموسىوكان

بلادمنطليطلةمدينةفيوجدها،مثلهيرلموجوهرلؤلؤأطواقثلاثةوعليها،وفضةذهبخليطين

.كثيرةأموالمعالأندلس

جيشفيأخيهابنوبدث،رأسألفمئةالسبيمنفأصابجيشعلىمروانابنهبعثإنهوقيل

الغنائمخمسأنفيهوذكرالوليدإلىكتابهجاءفلما،البربرمنأيضارأسألفمئةالسبيمنفأصاب

.طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

.النبلاءأعلاموسيرالإسلاموتاريخ(61222/)دمشقوتاريخ(532-5931/)الأعيانوفياتفيالخبر)2(

وثيابه.الملكتاجواحدكلعلىالتيجانرجلاثلاثينألبسوقد:الإسلامتاريخفي)3(

.(61223/)دمشقتاريخ(4)
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فأرسلذلكفبلغه؟الغنائمخمسرأسألفأربعونلهأينمن،أحمقهذاإن:الناسقال،رأسألفأربعون

.)1(المغربأميرنصيربنموسىسبايابمثلالإسلامفييسمعولم،غنمماخمسوهيرأسألفأربعين

مدينةبهمأفتححتىلقدتهمليالناسانقادولو:وقالالأندلسبلادفتحهفيعجائبلهجرتوقد

قدمولما،تعالىاللهشاءإنيديعلىاللهليفتحهاثم-الفرنجبلادفيالعظمىالمدينةوهي-)2(رومية

،المغربببلادغزاهاغزاةآخرفيأصابهكانماخمسوذلك،السبيمنألفابثلاثينمعهقدمالوليدعلى

ماتحتىبدمشقمقيمايزلولم،يوصفولالايحدماوالجواهرواللالئوالتحفالأموالمنمعهوقدم

فييزلولم.عظيمةبأموالوطالبهعندهفحبسهموسىعلىعاتباسليمانوكان،سليمانوتولىالوليد

وقد،)3(القرىبواديوقيل،بالمدينةفماتمعهوأخذهالسنةهذهفيسليمانبالناسحجحتىيده

آمين.وفضلهبمنهعنهوعفااللهورحمه،أعلمفالله)5(،وتسعينتسعسنةفيتوفيوقيل،الثمانين)4(قارب

وتسميوثما!3سنةكين5ث!

القسطنطينيةلغزوالملكعبدبنمسلمةأخاهالمؤمنينأميرالملكعبدبنسليمانجهزالسنةهذهففي

معهيحملأنالجيشمنرجلكلأمروقد،عظيمجيشومعهإليهافسار،بهاهمالذينالجيشوراء

مسلمة:لهمفقال،الجبالأمثالهوفإذاذلكجمعواإليهاوصلفلما،طعاممنمدينفرسهظهرعلى

منبيوتألكموابنوا،واستغلوهالزرعأماكنفيوازرعوا،بلادهمفيتجدونهمماوكلواالطعامهذااتركوا

لهيقالالنصارىمنرجلمسلمةداخلوقد.اللهشاءإننفتحهاأنإلاالبلدهذاعننرجعلافإنا،خشب

ملكتوفيإنهثم،الأمربادئفينصحمنهفظهر،الرومبلادلهليأخذالباطنفيوواطأه،إليون

قالواإليونإليهمدخلفلما،شديداخوفاالرومخافتهوقدمسلمةمنرسالةفيإليونفدخل،القسطنطينية

أحرقحتىاللهقبحهيزلولم،والمكرالغدرفيالحيلةفأعملفخرجعلينانملككونحنعنارده:له

تطاولهمأنكيظنونالطعامهذايروندامواماإنهم:لمسلمةقالأنهوذلك،للمسلمينالذيالطعامذلك

ثم،فأحرقبالطعاممسلمةفأمر،سريعاالبلدإليكوسلموا،العزممنكلتحققواأحرقتهفلو،القتالفي

محارباالبلدفيوهووأصبح،الليلفيالجيشأمتعةمنأمكنهماوأخذالسفنفيإليونانشمر

المسلمينعلىالحالوضاق،الرومعليهواجتمعتبالبلدوتحصن،الأكيدةالعداوةوأظهر،للمسلمين

سعد.بنالليثعن(486ص/001-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبر(1)

القسطنطينية.:والسيرالإسلامتاريخفي)2(

.(4894/)النبلاءأعلاموسير(948ص/001-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبر)3(

بالمدينة.وماتسليمانمعموسىحج:السيرفيالذهبيوقال

.جاوز:وحدهاأفي(4)

وتسعين.سبعسنةفيالقرىبوادينصيربنموسىتوفي:(61224/)دمشقتاريخفي)5(
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وتوليةالملكعبدبنسليمانوفاةجاءتهمحتىدأبهمذلكيزلفلم،الترابإلاشيءكلأكلواحتى

حتىمسلمةيرجعلملكن،شديدا13(جهداجهدواوقد،الشامإلىراجعينفكروا،العزيزعبدبنعمر

.السماءفيشاهقاالفناءرحب،محكماالبناءشديد)2(بالمدينةمسجدابنى

إلىالعساكريرسلثم،المقدسببيتالإقامةأرادالملكعبدبنسليمانوليلما:الواقديوقالا

يبلغحتى،والحصونوالرساتيقالمدنمندونهامايفتحبأننصيربنموسىعليهفأشار،القسطنطينية

مانع،وبينهابينكيبقلمذلكفعلتفإذا،قوتهاووهنتحصونهاهدمتوقدإلايأتيهافلا،المدينة

ويفتحهاالبلادمندونهامايدعبأنعليهفأشارمسلمةأخاهاستشارثم،البلدلكويسلموابأيديهمفيعطوا

ثم،الرأيهوهذا:سليمانفقال،بيدكوالحصونالبلادمندونهاماباقيفإنفتحتمافمتى،عنوة

ألفاوعشرينمئةالبحروفي،ألفاوعشرينمئةالبرفيفجهزوالجزيرةالشاممنالجيوشتجهيزفيأخذ

إلىوالإقامةالقسطنطينيةبغزووأعلمهم،الكثيرةالأموالفيهموأنفق،الأعطيةلهموأخرج،المقاتلةمن

أخاهعليهمفأمرالعساكرلهاجتمعتوقددمشقفدخلالمقدسبيتمنسليمانسارثم،يفتحوهاأن

سارثم.والتناصفوالتناصحوالصبراللهبتقوىوعليكم،اللهبركةعلىسيروا:قالثم،مسلمة

فاجتمع،اللهعلىأجورهمالمحتسبينالمتطوعةمنأيضاالناسإليهفاجتمع،دابقمرجنزلحتىسليمان

سارواثم،المرعشيالروميإليونمعهوأخذبالجيوشيرحلأنمسلمةأمرثم،مثلهيرلمعظيمجندله

يفتحهاأنإلافأبىمسلمةعلىالجزيةأهلهاوعرضبهمبرحأنإلىفحاصرهاالقسطنطينيةعلىنزلواحتى

نعطيكونحنعناالعساكرهذهرد:لهفقالوا،إليهمفأرسله،نشاورهإليونإلينافابعث:قالوا،عنوة

عنهم،تتنحىحتىيفتحونهالاأنهمغيرفتحهاإلىأجابواقد:فقال:مسلمةإلىفرجع،عليناونملكك

فيأخذواعنهمتنحىفلما،فيهاومامفاتيحهاإليهيدفعأنهلهفحلف،غدركأخشىإني:مسلمةفقال

.()3(اللهقبحهبالمسلمينإليونوغدر.للحصارواستعدواأسوارهامنتهدمماترميم

منالخليفةأنهأيوبلولدهالعهدالملكعبدبنسليمانأخذالسنةهذهوفي:جرير)4(ابنقال

ولدهولايةإلىيزيدأخيهولايةعنفعدل،مروانبنالملكعبدبنمروانأخيهموتبعدوذلك،بعده

-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(28-5/27)الأثيروابن(531-1535/)الطبريتاريخفيالخبر)1(

.(27ا001/ص

بهاوبنى،القهرمدينةسماهاالقسطنطينيةحذاءمدينةبنىقدكانمسلمةأنوالصحيح،بالقسطنطينية:طفي)2(

السنة،هذهفيهذاالمسجدخبرالأثيرابنولاالطبرييذكرولم،بعدتفتحلمالقسطنطينيةإنحيثعظيمأمسجدا

عننقلأالملكعبدبنسليمانترجمةفي(37اص55/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالذهبيذكرهإنما

.(174-0/1173)دمشقتاريخمختصرفيعساكرابن

أعلاموسير(275-926ص81/15-.سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما)3(

العزيز.عبدبنسعيدعنوإنما؟الواقديعنليستالروايةولكن(205-4105/)النبلاء

.(528/)الأثيرابنفيأيضأوالخبر(532-6531/)الطبريتاريخ()4
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العزيزعبدبنعمرعمهابنإلىسليمانفبايع،أبيهحياةفيأيوبفمات،الدوائربأخيهوتربص،أيوب

أغارتوقد:الواقديقال.الصقالبةمدينةفتحتوفيه.فعل)1(ولنعما،بعدهمنالخليفةيكونأن

البرجانفتقاتلجيشاسليمانإليهفبعث.السنةهذهفيالناسمنقلةفيوهومسلمةجيشعلىالبرجان

وجل.عزاللههزمهمحتى

،شديداقتالاعندهاوقاتلفحاصرهاالصينأرضمنقهستان)2(المهلببنيزيدغزاالسنةهذهوفي

والأثاثالأموالمنهاوأخذ،صبرا!3(الافأربعةبهاالذينالتركمنوقتل،تسلمهاحتىيزلولم

بالديلم،صاحبهافاستجاشجرجانإلىمنهاسارثم،وحسناوقيمةكثرةيوصفولايحدلاماوالأمتعة

الجعفيسبرةأبيبنالرحمنعبدبنمحمدفحمل،وقاتلوهالمهلببنيزيدفقاتلهملنجدتهفقدموا

بعضيوماهذاسبرةأبيابنبارزولقد،اللهوهزمهمفقتلهالديلمملكعلى-باهراشجاعافارساوكان-

إلىأقبلثم،فقتلهسبرةأبيابنوضربه،فيهافنشبالبيضةعلىبالسيفالتركيفضربه،التركفرسان

رأيتما:فقالالمهلببنيزيدإليهفنظر،خوذتهفيناشبالتركيوسيفدمايقطروسيفهالمسلمين

فيانهماكهلولاالرجلنعم:فقال.سبرةأبيابن:قالوا؟الرجلهذامن،هذامنأحسنمنظرا

علىصالحهحتىصاحبهاعلىيضيقزالوماجرجانمحاصرةفيالمهلببنيزيدصممثم.)4(الشراب

وأربعمئة؟زعفراناموقرةحماروأربعمئة،ثوبألفومئتي،دينارألفوأربعمئةدرهمألفسبعمئة

بنسعيدكانوقد،حريرمنوسرقةفضةمنوجامطيلسانالترسعلى:ترسرجلكلرأسعلىرجل

مئتيسنةوفي،ألفمئةسنةكلفييحملونفكانواالخراجيؤدواأنعلىصلحافتحهاحينالعاص

،وكفرواجملةامتنعواثم،السنينبعضفيذلكويمنعون،ألفثلاثمئةالسنينبعضوفي،ألف

وأصاب:قالوا.العاصبنسعيدزمنفيعليهكانتماعلىصلحاوردهاالمهلببنيزيدفغزاهم

أحداأترون:فقال،نفيسةجواهرفيهتاججملتهامنفكان،جداكثيرةأموالاغيرهامنالمهلببنيزيد

ثم،فيهلزهدوأمثالههذاعليهعرضلورجلالأعلمإنيوالله:فقال،نعلمهلا:قالوا؟هذافييزهد

:فقال،فيهليحاجةلا:فقالالتاجأخذعليهفعرض-مغازياالجيشفيوكان-واسعبنبمحمددعا

فمر،بالتاجيصنعماذافينظريتبعهأنرجلايزيدفأمر،عندهمنبهوخرجفأخذه،لتأخذنهعليكأقسمت

وعوضهالتاجمنهفأخذالسائلذلكإلىيزيدفبعث،وانصرفبكمالهالتاجفأعطاهشيئامنهفطلببسائل

.كثيرامالاعنه

)2(

)3(

)4(

لمويزيدهشامإن:شرطتهلصاحبقالثموختمهكتاباكتبسليمانثقللما:قال(932)الطوالالأخبارفي

إليهما.الأمررجععمرتوفيفإذا؟العزيزعبدبنعمر،الصالحللرجلفجعلتها،الأمةعلىيؤتمناأنيبلغا

.دهستان:(6536/)الطبريتاريخفي

.صبراتركيألفعشرأربعةوقتل:(503/)الأئيروابن(6538/)الطبريفي

نفسه.علىإسرافهلولاهورجلأي!أبوهدله:فقال(6533/)الطبريفي
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بنيزيدخزائنعلىحوشببنشهركان:الهذليبكرأبوقال:المدائنيمحمدبنعليوقال

هي:يزيدلهفقال؟وأحضرهانعم:فقالعنهافسأله،دينارمئةفيهاخريطةأخذأنهإليهفرفعواالمهلب

مكقلبنلسنانإنهاويقال،الكلبيالقطاميذلكفيفقال،فشتمهبهوشىبالذيواستدعى،لك

:النميري

شهريابعدكالقراءيأمنفمنبخريطةدينهشهرباعلقد

الغدرهوهذاإنجونبوذابنمنوبعتهطفيفاشيئابهأخذت

:)1(النخعيبنمرةوقال

القراء)2(كصالحكانلولاكامرئإلىأردتماالمهلبيابن

منهم،ألفاوعشرينألفمئةفيجرجانغزوةفيكانالمهلببنيزيدإنويقال:جرير)3(ابنقال

قبلوكانت،الطرقوسلكتجرجانبفتحالبلادتلكتمهدتوقد،اللهأثابهمالشامجيشمنألفاستون

سراةمنالافأربعةفيسريةيديهبينوقدم،)4(طبرستانإلىالمسيرعلىيزيدعزمثم،جدامخوفةذلك

فتحعلىيزيدعزمثمآلافأربعةالمعركةفيالمسلمينمنوقتل،شديداقتالااقتتلواالتقوافلما،الناس

،عامكلفيألفسبعمئة،كثيربمال-الأصبهبذوهو-صاحبهاصالحهحتىزالوما،محالةلاالبلاد

والرقيق.المتاعمنذلكوغير

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

رواياتوله،العزيزعبدبنعمرمؤدبوكان،حجةإماماكان،)5(عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

الصحابة.منجماعاتعنكثيرة

.)6(النخعيالحفصأبو

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

.للطبريموافقأثبتوما،الحنفي:(533/)الأثيروابنأفي

.(533/)الأثيروابن(953-6538/)الطبريتاريخفيالشعرمعالخبر

.(6953/)الطبريتاريخ

المؤلف.ومصادرب،أمنأثبتوما،خوزستان:طفي

وتاريخ(243)وطبقاته(032)خليفةوتاريخ(5025/)سعدابنطبقاتفي-اللهعبدبناللهعبيد-ترجمة

ووفيات(918-2/188)الأولياءوحلية(563-1056/)والتاريخوالمعرفة(386-5385/)البخاري

الإسلاموتاريخ(77-9173/)الكمالوتهذيب(301-2521/)الصفوةوصفة(161-3151/)الأعيان

للصفديالهميانونكت(947-4/475)النبلاءأعلاموسير(423-42أ001/ص-81سنةحوادث)

.(1/493)الذهبوشذرات(42-723/)التهذيبوتهذيب(791ص)

الله.عبدإلى:طفياسمهتحرفوقد

خليفة-وتاريخ(6928/)سعدابنطبقاتفي-(الأسودبنالرحمنعبد)واسمه،النخعيالحفصأبي-ترجمة
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.)2(أعلموتعالىسبحانهوالله"التكميل"فيتراجمهمذكرناوقد.

وتسميرتسحسنةخلت5ث!

صفرمنبقينوقيل،مضينلعشرالجمعةيومالمؤمنينأميرالملكعبدبنسليمانوفاةكانتفيها

خلافتهوكانت.الأربعينيجاوزلمإنهوقيل،وأربعينثلاثعنوقيل،سنةوأربعينخمسعن،منها

أشهر.وثمانيةسنتين

فياستكملوأنه،منهارمضانمنبقيتعشرةلثلاثالجمعةيومتوفيأنه:الحاكمأحمدأبووزعم

الجمهورقولوالصحيح،سنةوثلاثونتسعالعمرمنوله،أياموخمسةأشهروثلاثةسنينثلاثخلافته

أعلم.والله،الأولوهو

القرشيشمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانبن)3(الملكعبدبنسليمانوهو

أبيه.عندبالشامونشأ،جديلةبنيفيبالمدينةمولدهكان.أيوبأبو،الأموي

طريقمنعساكر)4(ابنرواه،الإفكقصةفيالمؤمنينأمعائشةعنجدهعنأبيهعنالحديثوروى

عنه.سليمانبنالواحدعبدابنه

عمر:ابنليفقالفسكتقالالغابةإلىعمربناللهعبدصحبأنههنيدةبنالرحمنعبدعنوروى

أحداليأنلو:ليفقال؟الرحمنعبدأباياتتمنىفما:عمرابنفقال.أتمنىكنت:فقلت؟لكما

بنمحمدرواه.)5(يضرنيأنخشيتما:قالأو،ذلككرهتمازكاتهوأخرجعددهأعلمذهباهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

وتاريخ(535-16533/)الكمالوتهذيب(253-5252/)البخاريوتاريخ(157)وطبقاته(032)

6541/)التهذيبوتهذيب(12-511/)النبلاءأعلاموسير(4-12413ص55/1-81سنةحوادث)الإسلام

.(1/393)الذهبوشذرات(141-

وطبقاته(032-316)خليفةوتاريخ(328-5/327)سعدابنطبقاتفيمحمد-بنالله-عبدترجمة

/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(87-85/)16الكمالوتهذيب(5187/)البخاريوتاريخ(923)

التهذيبوتهذيب(425-17424/)بالوفياتوالوافي(4912/)النبلاءأعلاموسير(704-4.صه

.(1/393)الذهبوشذرات(5661/)

.أمنساقطهناإلى..فيهاتوفيوممن:قولهمن

وتاريخ(903-3803/دتى)الأشرافوأنساب(931-316)خليفةتاريخفي-الملكعبدبنسليمان-ترجمة

-01377/ص0-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(427-2042/)الأعيانووفيات(4/25)البخاري

للسيوطيالخلفاءوتاريخ(04-150404/)بالوفياتوالوافي(113-5111/)النبلاءأعلاموسير(382

كثير.وغيرها(225-228)

.(0/1017)دمثقتاريخمختصر

نفسه.المصدر
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عنه.الزهريعن،مسافربنخالدبنالرحمنعبدعنالليثعنصالحأبيعن،الذهلييحيى

المساحةتلكفياالان)2(جيرونميضأةموضعبدمشقدارهوكانت:عساكر)1(ابنالحافظقال

داروجعلها،محرزبدربالمعروفالدربموضع،الصغيربابيليمماكبيرةداراوبنى(جميعها

،للغزومحباللعدلمؤثرافصيحاوكان:قال،الخضراءبالقبةتشبيهاصفراءقبةفيهاوعمل،الإمارة

بها.الجامعبناءعلىصالحوهمحتىالقسطنطينيةلحصارالجيشأنفذوقد

يديهبين،ومسلمةوسليمانالوليد،بنيهجمعالملكعبدأن:الصوليأبوبكرروىوقد

شعريحكموا(أويكملواألمأنهمغير،فأجادواالشعراستنشدهمثم،القراءةفأجادواالقرانفاستقرأهم

هات،يفحشولاالعربقالتهبيتأرقمنكمرجلكللينشدني:قالثم،ذلكعلىفلامهم،الأعشى

البسيط(منا:الوليدفقال،وليديا

وخلخالدملوجبينكمركبيعجبنيالخيلوركوبمركبما

الخفيف(منأ:فقال،سليمانياهات؟هذامنأرفثالشعرمنيكونوهل:الملكعبدفقال

الإزاراتحلدرعهايديفيإليهايديهارجعهاحبذا

القيس:امرئقولفأنشده،مسلمةياهات،تصبلم:فقال

مقتلقلبأعشارفيبسهميكلتضربيإلاعيناكذرفتوما

ينبغيوإنما،اللقاءإلابقيفمابالوجدعيناهاذرفتإذا،يصبولمالقيسامرؤكذب:فقال

أتانيفمنأيامثلاثةالبيتهذافيمؤجلكمأنا:قالثم،المودةويكسوهاالجفاءمنهايغتضيأنللعاشق

يسوقبأعرابيهوإذاموكبفيسليمانفبينماعندهمنفنهضوا،أعطيتهطلبمهما:أي،حكمهفلهبه

:يقولوهوإبله

رأسينحوهاسريعايهويلمالمودتهافيرأسيبالشيفضربوا)3(لو

فأنشده،هات:فقال،سألتبماجئتكقد:فقالأبيهإلىجاءثم،فاعتقلبالأعرابيسليمانفأمر

صاحبك.تنسولاحاجتكسل:فقال،الأعرابيخبرفأخبره؟هذالكوأنى،أحسنت:فقالالبيت

،بعدهمنالعهدوليأكونأنأحبوإني،للوليدبعدكمنبالأمرعهدتإنكالمؤمنينأميريا:فقال

لذلكسليمانفأعطاها،درهمألفمئةلهوأطلق،وثمانينإحدىفيالحجعلىوبعثه،ذلكإلىفأجابه

.()4(الشعرمنالبيتذلكقالالذياالأعرابي

.(0/1017)دمشقتاريخمختصر(1)

.(2991/)البلدانمعجم.بدمشقالأمويللجامعالشرقيالباب-بالفتح-جيرون)2(

حز.لو:دمشقتاريخمختصرفي)3(

.(172-0/1171)دمشقتاريخمختصرفيبكاملهاالقصة)4(
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والمشير،كالوزيريديهبينكان،الوليدأخيهإلىالخلافةوصارتوثمانينستسنةأبوهماتفلما

جمادىمنللنصفالسبتيومالوليدأخوهتوفيفلما،دمشقجامععمارةعلىالمستحثهووكان

سارواإنهموقيل،الناسووجوهالأمراءتلقاهأقبلفلما،بالرملةسليمانكان،وتسعينستسنةالاخرة

يروافلمالمقدسبيتإلىالوفودوأتته،بهاالإقامةعلىوعزم،هنالكفبايعوهالمقدسبيتإلىإليه

جهةمنالصخرةيليمماالمسجدصحنفيقبةفييجلسوكان،)1(إليهالوفادةمنأهيأكانتوفادة

دمشق.إلىالمجيءعلىعزمثم،الأموالفيهموتقسم،الكراسيعلىالناسأكابروتجلس،الشمال

الجامع.عمارةوكملفدخلها

قدإنا:لهوقال،ووزيرامشاوراالعزيزعبدبنعمرعمهابنواتخذالمقصورةجددتأيامهوفي

عزلذلكمنوكان،فليكتببهفمرالعامةمصلحةمنرأيتفما،بتدبيرهعلملناوليسترىماولينا

إلىالصلاةورد،بالعراقالأعطيةوبذل،الأسرىوإطلاق،منهاالسجونأهلوإخراجالحجاجنواب

العزيزعبدبنعمرمنيسمعهاكانحسنةأمورمع،وقتهااخرإلىيؤخرونهاكانواأنبعد،الأولميقاتها

مئةمننحواالبرفيوالموصلوالجزيرةالشامأهلمنإليهافبعثالقسطنطينيةبغزووأمر،)2(اللهرحمهما

،هبيرةبنعمرعليهمالبحرفيمركبألفوإفريقيةمصرأهلمنوبعث،مقاتلألفوعشرينألف

أهلمنجماعةفيالملكعبدبنسليمانبنداودابنهومعه،مسلمةأخوهكلهمالناسجماعةوعلى

أخيهأيامفيقدمأنهوالصحيح،المغرببلادمنقدمحين،نصيربنموسىمشورةعنكلهوذلك،بيته

أعلم.والله،قدمناكماالوليد

عونبنجابرعن،الكوفيإبراهيمبنإسماعيلبنمحمدحدثني:الدنياأبيبنبكرأبوقال

الذيدلهالحمد:قالأن،الخلافةوليحينأالملكعبدبنسليمانبهتكلمكلامأول:قال.الأسدي

ومنزل،غروردارالدنياإن.منعشاءومنأعطىشاءومن،وضعشاءومارفعشاءوماصنعشاءما

مثريها،تفقر،خائفاوتؤمن،امناوتخيف،ضاحكاوتبكي،باكياتضحك،تقلبوزينة،باطل

لكمواجعلوه،حكمابهوارضوا،إمامااللهكتاباتخذوااللهعباديا.بأهلهالاعبةميالة،فقيرهاوتثري

الشيطانكيديجلوالقرانهذاأناللهعباداعلموا.بعدهكتابينسخهولنقبلهلماناسخفإنه،قائدا

.)3(عسعسإذاالليلإدبارتنفسإذاالصبحضوءيجلوكماوضغائنه

سمعت:قالقيسبنمحمدعن،معشرأبيعن،محمدبنحجاجعن:معينبنيحيىوقال

خلقه.علىاللهكفضلالكلامسائرعلىالقرانفضل:خطبتهفييقولالملكعبدبنسليمان

،الإسلامتاريخفيالذهبيعبارةوأثبتنابهاالمعنىيكتملولا،...هناكوفادةيروفلم:الأصولفيمكانها()1

دمشق.تاريخومختصر

.(378ص/501-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبر)2(

.(2431/)الفريدوالعقد(3132/)الذهبمروجفييسيرةخلافاتمعالخطبةنص)3(
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نأيدعلاجمعةكليخطبناالملكعبدبنسليمانكان:قال!.حازمبنيزيدعنزيدبنحمادوقال!

ووعدهاللهأمريأتيحتىبهمتطمئنولمنيةلهمتمضلم،رحيلعلىالدنياأهلوإنما:خطبتهفييقول!

إنأفؤتت!الويتلوثمأهلهاشرمنتبقيولافجانعهاتؤمنولا،نعيمهايدوملاكذلك،ذلكعلىوهم

.(11)702-502:الشعراءأ!هويسمتعوتماكالؤاعضأغنىما!يوعوتما؟دؤاهمدوجا!متعنهودشين

مخلصا.باللهامنت:كانسليمانخاتمنقشأنالأصمعيوروى

علىيترحمسيرينبنمحمدكان:قال!.الفزاريالعياربنسلمةمسلمأبيعن:مسهرأبووقال!

لمواقيتها،الصلاةبإحيائهافتتحها،بخيروختمهابخيرخلافتهافتتح:ويقول!،الملكعبدبنسليمان

.العزيز)2(عبدبنعمرباستخلافهوختمها

.)3(خليفةوهووتسعينسبعسنةفيبالناسحجأنهوالتواريخالسيرعلماءأجمعقد

قال!بالموسمالناسرأىفلماالملكعبدبنسليمانحج:الشعبيقال!:عديبنالهيثمقال!

فقال!:،غيرهرزقهميسعولا،اللهإلاعددهميحصيلاالذيالخلقهذاترىألا:العزيزعبدبنلعمر

بالله:قال!ثمشديدابكاءسليمانفبكى،اللهعندخصماؤكغداوهم،اليومرعيتكهؤلاءالمؤمينأميريا

)4(
ستعين

السائب.بنعطاءعن،جريرحدثنا،إسماعيلبنإسحادتىحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

وظلمةوبر!تىبرعدالسماءفأصابتهمالملكعبدبنسليمانمعسفرفيالعزيزعبدبنعمركان:قال!

:سليمانلهفقال!،يضحكالعزيز)5(عبدبنعمروجعل،لذلكفزعواحتى،شديدةوريح

شدائدفيهارحمتهآثارهذهالمؤمنينأميريا:لهفقال!؟فيهنحنماترىأما؟عمريايضحككما

وغضبه؟سخطهبآثارفكيف،نرىما

.بهذاإلاهذايتمولا،يقظتهوالنطقالعقلمنامالصصت:قولهاللهرحمهالحسنكلامهومن

عقلهعلىالرجلمنطقفضل:فقال!،عقلهيحمدفلمفتشهثممنطقهفأعجبهفكلمهرجلعليهودخل

بعضا.بعضهأشبهماذلكوخير،هجنةمنطقهعلىعقلهوفضل،خدعة

معاشه.طلبعلىمنهلسانهإقامةعلىأحرصالعاقل:وقال!

.(937ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ()1

نفسه.المصدر2()

.الإسلامتاريخفيالذهبيقالكذلك)3(

.(937ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخ)4(

.أمنساقطهناإلى..سليمانمعسفرفي:قولهمن)5(
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قادرافأحسنسكتمنكلوليس،فيحسنيسكتأنعلىقادرفأحسنتكلممنإن:أيضاوقال

.)1(فيحسنيتكلمأنعلى

الطويل(منأ:)2(فقالماتلهصديقعنيتسلىشعرهومن

صاحبهماتامرءالاقيتشئتمتىأننيشراحيلفيوجديوهون

الطويل(منأ:أيضاشعرهومن

رشدالهسألتإلاملنيوإنصاحبيأفارقألاشيمتيومن

عهداولاذمامايرعىلاكاخرأكنولمدمتبالودليداموإن

الفرس:سليمانفقال،بهمأتىحتىيفحصيزلفلممعسكرهفيغناءصوتليلةسليمانوسمع

وإن،العنزلهفتستخرملينبالتيسوإن،الناقةلهفتضبعليهدرالجملوإن،الرمكةلهفتستودقليصهل

المؤمنينأميريا:قالالعزيزعبدبنعمرإنفيقال،ليخصوهمبهمأمرثم،المرأةلهفتشتاقليتغنىالرجل

إلىفكتب،بالمدينةإنهفقيلالغناءأصلعنسألثمأحدهمخصىأنهروايةوفي.فتركهم،مثلةإنها

.)3(المخنثينالمغنينمنعندهمنيخصيأنيأمرهحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبووهوبهاعامله

الدماغفييزيدأكلهاإن:لهوقالالفالوذجأكلإلىفدعاهسليمانعلىأعرابيدخل:الشافعيوقال

.)4(البغلرأسمثلالمؤمنينأميررأسيكونأنينبغيلكانصحيحاهذاكانلو:فقال

اصطبحأنهذلكفمن،غريبةذلكفيأشياءعنهنقلواوقد،الأكلفينهماكانسليمانأنوذكروا

الناسمعأكلثم،جردقةوثمانين،بشحمهاكلوةوثمانينوأربع،مشويةدجاجةبأربعينالأيامبعضفي

.()العامالسماطفيالعادةعلى

حتىالقومفأكلأصحابهومعهفدخل،ثمارهيجنيأنقيمهأمرقدوكانلهبستانايومذاتودخل

الفاكهة،علىأقبلثمفأكلهامشويةبشاةاستدعىثم،الفواكهتلكمنذريعاأكلايأكلهوواستمز،ملوا

بسويقمملوءاالرجلفيهيقعدبقعبأتيثممنهافأكلالفاكهةإلىعادثم،فأكلهمابدجاجتينأتيثم

عرضتأنهرويوقد.شيءأكلهمنفقدفمابالسماطوأتي،الخلافةدارإلىصارثمفأكلهوسكروسمن

.)6(الموتإلىأدتهالأكلهذاعقبحمىله

.(01/175)دمشقتاريخمختصر(1)

.(176-0/1175)دمشقتاريخمختصرفيالأبيات)2(

.(-0/1176177)دمشقتاريخمخسصر)3(

.(01/177)نفسهالمصدر(4)

.جرادقوجمعها(فارسي)الرغيف:والجردقة(937ص0/01-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبر)5(

.(جردق)القاموس

.(-0/1177178)دمشقتاريخمختصرفيهناممابأطولالخبر)6(
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أعلم.فالله،تينمنوسلتينبيضةأربعمئةأكلمنكانمرضهسببإنقيلوقد

،خضراءحلةبدلهاولبسنزعهاثم،صفراءحلةجمعةيومفيلبسأنهالمهلببن)1(المفضلوذكر

المراةفينظرثم،بالخضرةحولهمابسطوقد،أخضرفراشعلىوجلس،خضراءبعمامةواعتم

.)2(الشابالخليفةأنا:وقالذراعيهعنوشمر،حسنهفأعجبه

.()3(الشابالملكأنا:ويقولقدمهإلىفرقهمنالمراةفيينظركانإنه:وقيلأ

حييا،عثمانكان،فاروقاعمروكان،صديقابكرأبووكان،نبيامحمدكان:قالأنهروايةوفي

الوليدوكان،سائساالملكعبدوكان،صبورايزيدوكان،حليمامعاويةوكان،شجاعاعليوكان

.مات)4(حتى،جمعةروايةوفي،شهرذلكبعدعليهحالفما:قالوا.الشابالملكوأنا،جبارا

أنشدته:ثمالوضوءماءعليهفصبتبجاريةفدعايتوضأشرعحمولما:قالوا

للإنسانبقاءلاأنغيرتبقىكنتلوالمتاعنعمأنت

فان)5(أنكغيرالناسيكرهومماالعيوبمنخلوأنت

نأ)6(العبسيالقعقاعبنالوليدخالهأمر،ثموصرفهانفسيفيعزيتني:وقالبهاصاح:قالوا

الكاملامنأ:وقالعليهيصب

ومتاع7(بلغةهذيدنياكفإنماوليدياوضوءكقرب

:ا)8(الوليدفقالأ

وجماعفرقةفيهفالدهرصالحاحياتكفيلنفسكفاعمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(6546/)فيهوالخبر،للطبريموافقأثبتوما،تحريف؟الفضل:طفي

الفتي.الملكأنا:الطبريفي

.طمنزيادةمعكوفينبينما

.(0/1917)دمشقتاريخومختصر(38.ص00/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالأخيرةالرواية

والبيت،القصةفياختصارمع)5/37(الأثيروابن،القصةبقيةفيهوليس)6/547(الطبريتاريخفيالأبيات

فيهما:الثاني

فانأنكغيرالناسفيكانعيبفيكعلمتهفيماليس

:(01/175)دمشقتاريخومختصر(2142/)خلكانلابنالوفياتوفي

فانأنكغيرالناسعابهعيبمنكلنابدافيماليس

عبس.بنوأخوالهلأنالصحيحهوأثبتوما؟العنسي:طفي

تعلة.:الإسلامتاريخفي

فيوكذلك،سليمانخالالوليدقالهالثانيالبيتإنحيث)01/917(دمشقتاريخمختصرمنزيادةبينهماما

.الإسلامتاريخ
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فقالت:؟فلانةأين:فقال،الحمىمنتضطربجعلتبالطستجاءتهلماالجاريةأنويروى

ثمفوضأهخالهفأمر،قنسرينأرضمندابقبمرجوكان،محمومة:قالت؟ففلانة:قال،محمومة

الجمعةفيماتحتىبهافاستمرحمىأصابتهوقدنزلثم،الخطبةفيبحةفأخذتهبالناسيصليخرج

.)1(المقبلة

.مثواهوأكرماللهرحمهبهافمات)2(الجنبذاتأصابهإنه:ويقال

ذلكقبليموتأو،القسطنطينيةبفتحالخبرإليهيرجعحتىدابقبمرجيبرحلاأنهأقسمقدوكانأ

.()3(مثواهوأكرماللهرحمهذلكقبلفمات

:ويقولمرضهفييلهجوجعلقالوا

كبارلهكانمنأفلحصغارصبيةبنيئإن

:يقولثم،المؤمنينأميرياالمؤمنونأفلحقد:العزيزعبدبنعمرلهفيقول

شتويون)4(لهكانمنأفلحقدصيفيونصبيةبنيإن

ثم،كريمامنقلباأسألك:قالأنبهتكلممااخرأنوالصحيح،بهتكلممااخرهذاأنويروى

قضى.

بنسليماناستشارني:قال-أميةلبنيصدقوزيروكان-حيوةبنرجاءعنجرير)5(ابنوروى

نأقبرهفيالخليفةيحفظمماإن:فقلت،الحلميبلغلمصغيراابنالهيوليأنمريضوهوالملكعبد

عنكغائبإنه:فقلت،داودابنهولايةفيشاورنيثم،الصالحالرجلالمسلمينعلىيولي

فكيف:قالالمؤمنينأميريارأيك:فقلت؟ترىمن:فقال،ميتأوهوأحيتدريولابالقسطنطينية

أتخوفولكن،وأهلهالخيريحبمسلمافاضلاخيراواللهأعلمه:فقلت؟العزيزعبدبنعمرفيترى

بنعمربعدمنالعهدوليالملكعبدبنيزيديجعلأنرجاء)6(فأشار،بذلكيرضوالاأنإخوتكعليه

فكتب:،مروانبنيبذلكليرضيالعزيزعبد

قدإني،العزيزعبدبنلعمرالمؤمنينأميرسليماناللهعبدمنكتابهذا،الرحيمالرحمناللهبسم

.(0/1178)دمشقتاريخمختصر(1)

.(01/181)نفسهالمصدر2()

.طمنزيادةمعكوفينبينما)3(

.ربيعيون:طوفي-قدبحذف-شتويونلهكانمنأفلح:(0/1181)دمشقتاريخمختصرفي(4)

.(553-055)6/الطبريتاريخ()5

توافقوهيب،أمنأثبتوما..أنرجالوأشار،ذلكعلىواللههو:فقال،بذلكيرضوالا:طفي)6(

.المصادر
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تختلفواولااللهواتقوا،وأطيعوالهفاسمعوا،الملكعبدبنيزيدبعدهومنبعديمنالخلافةوليته

له:فقال،الشرطةصاحبالعبسيحامدبنكعبإلىوأرسلالكتابوختم.)1(عدوكمفيكمفيطمع

.()2(عنقهفاضربمنهمأبىفمن،مختوماالكتابهذافيماعلىفليبايعوافمرهمأبيتيأهلاجمع

فاسمعوا،إليكمعهديالكتابهذا:لهمفقال،المؤمنينأميرعلىفسلموامنهمرجالودخلفاجتمعوا

رجلا.رجلالذلكفبايعوا،فيهوليتمنوبايعواوأطيعواله

نإأعلمتنيإلاومودتيوحرمتياللهأنشدك:فقالالعزيزعبدبنعمرجاءنيتفرقوافلما:رجاءقال

حرفاأخبركلاوالله:فقلت،الساعةعليهأقدرلاحاليأتيأنقبلالآنأستعفيهحتىذلكليكتبكان

.واحدا

الأمرهذافأخبرني،قديمةومودةحرمةبكليإنرجاءيا:فقالالملكعبدبنهشامولقيه:قال

مماواحداحرفاأخبركلاوالله:فقلت.هذاعنبهقصرمثليفمالغيريكانوإن،علمتإليكانإن

إلي.أسر

أحرفهالموتسكراتمنالسكرةأخذتهإذافجعلت،يموتهوفإذاسليمانعلىدخلت:رجاءقال

كنتإنرجاءياالانمن:قالالثالثةكانتفلما،رجاءيابعدلذلكيأنلم:يقولأفاقفإذا،القبلةإلى

رحمهفماتالقبلةإلىفحرفته:قال،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد،شيئأتريد

مسجدفيالناسفجمعحامدبنكعبإلىوأرسلتعليهالبابوأغلقتخضراءبقطيفةفغطيته:قال.الله

ثم،ففعلوا،ثانيةبايعوا:فقلت،بايعناقد:فقالوا،الكتابهذافيلمنبايعوا:فقلت،دابق

العزيزعبدبنعمرذكرإلىانتهيتفلما،عليهمالكتابوقرأت،ماتفقدصاحبكمإلىقوموا:قلت

ونادى.الشيءبعضتراجعوا،بعدهالملكعبدبنيزيد)3(وإنقرأتفلما،مروانبنيوجوهتغيرت

وهوالعزيزعبدبنعمرإلىالناسونهض،فبايعقم،واللهعنقكأضرب:فقلت،أبدانبايعهلاهشام

بضبعيهأخذواحتىرجلاهتحملهولم،راجعونإليهوإناللهإنا:قالذلكتحققفلما،المسجدمؤخرفي

،فتبايعوهالمؤمنينأميرإلىتقومواألا:حيوةبنرجاءفقال،حينافسكت،المنبرعلىفأصعدوه

عمر:فقال،راجعونإليهوإناللهإنا:يقولوهوليبايعالمنبرفصعدهشامأتىثم،فبايعوهالقومفنهض

بليغةخطبةالناسفخطبقامثم.الأمرهذانتنازعوأنتأناصرتالذيراجعونإليهوإناللهإنا!نعم

منحولكممنوإن،متبعولكنيبمبتدعلستإني،الناسأيها:خطبتهفيقالممافكانأوبايعوه

إليها،نشرلمالنسخبيناللفظيةالخلافاتبعضوثمة،)5/93(الأثيروابن552()6/الطبريفيالكتابنص)1(

الله.رحمهالمؤلفمصادرووافق،أصلانعليهاتفقمانثبتماغالبالأننا

.(38اص55/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما)2(

.المصادرمنوغيره،فيهوالخبرالإسلامتاريخمنوالتصحيح،خطأ:هشام:الأصولطفي)3(
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فأخذوا،نزلثم.()1(بواللكمفلستأبواهموإن،واليكمفأناأطعتمكماأطاعواإنوالمدنالأمصار

.سليمانجهازفي

ثم،المغربصلاةبالناسعمرفصلى،المغربوقتدخلحتىمنهيفرغواظم:الأوزاعيقال

دابتهوركبيركبهاأنفأبىالخلافةبمراكبأتيعمرانصرففلما،المغرببعدودفنسليمانعلىصلى

تفرغحتىمنزليفيإلاأنزللا:فقالالخلافةدارنحوبهفمالوا(دمشقأتواحتىأالناسمعوانصرف

يبايعالذيالكتابنسخةعلي!يمليفجعلبالكاتباستدعىثم،منهذلك)2(فاستحسن،أيوبأبيدار

منه.أفصحرأيتفما:رجاءقال،الأمصار)3(علي!

لعشرالجمعةيومقنسرينأرضمنبدابقالملكعبدبنسليمانوفاةوكانت:إسحاقبنمحمدقال

الوليد،متوفىمنيوماوعشرينأشهروتسعةسنتينرأسعلى،وتسعينتسعسنةصفرمنخلتليال

سنتينولايتهكانت:وقالوا،صفرمنبقينلعشر:يقولمنومنهم،وفاتهتاريخفيالجمهورقالوكذا

.)4(أعلمواللهأيامخمسةإلابعضهمزاد،أشهروثمانية

وتسعينتسعسنةرمضانمنبقينعشرةلثلاثالجمعةيومتوفيإنه:أحمدأبيالحاكموقول

ابنالحافظحكاهفقدسنةوثلاثينتسعابنوهووتوفيأياموخمسةأشهروثلاثةسنتينخلافتهوكانت

فقيلالأربعينجاوزأنهوعندهم،قالهماكلفيالجمهورخالفهوقد،جداغريبوهو،(عساكر)

أعلم.والله،بخمسوقيلبثلاث

بليغا،فصيحاكان،الحاجبينمقرون،الوجهحسن،نحيفاأبيضجميلاطويلاوكان:قالوا

الشرائعوإظهار،والسنةالقرآنواتباع،وأهلهللحقومحبة،وخير،دينإلىويرجع،العربيةيحسن

الله.رحمهالإسلامية

دابقمرجإلىدمشقمنخرجحيننفسهعلىآلىاللهرحمهالملكعبدبنسليمانالخليفةكانوقد

بالقسطنطينية،المسماةالعظمىالروممدينةإلىالجيوشجهزتوقد-حلببلادمنقريبة-ودابق

رحمهمرابطاماتالنيةوبهذهذكرناكماهنالكفمات،يموتأوتفتححتىدمشقإلىيرجعلاأنوحلف

.)6(ثراهبالرحمةوبلالله

.(382ص50/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخطبةونص،طمنزيادةمعكوفينبينما(1)

.حيوةبنرجاءأي2()

.66()5/الأثيرابنفيالكتابنص)3(

.(382ص55/1-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيموتهسنةفيالمؤرخينأقوال()4

سنة.وثلاثينتسعابنوهو،أشهروثلاثةسنينثلاثولايتهفكانت:(51/171)دمشقتاريخمختصرفيالذي()5

القيامةيومإلىثوابهلهيجريممناللهشاءإنفهو،اللهسبيلفيالرباطأجرالنيةبهذهلهفحصل:طفيمكانها)6(

الله.رحمه
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نإ:مضمونهماالعقيليقيسبنعبيدةبنشراحيلترجمةفيعساكر)1(ابنالحافظذكروقد

علىواستحوذالمسالكوتتبع،القسطنطينيةأهلعلىبمحاصرتهضيقلماالملكعبدبنمسلمة

نإ:لهويقول،مسلمةعلىيستنصرهالبرجانملكإلىالرومملكإليونكتب،الممالكمنهنالكما

منيفرغوامتىوإنهم،فالأقربمنهمالأقرب،دينهمإلىالدعوةفيإلاهمةلهمليسالقومهؤلاء

والخديعة،المكرفياللهلعنهشرعذلكفعند،الآنفاصنعهحينئذصانعاكنتفمهما،إليكخلصوا

إليهفكتب.شئتلمافمرنيمعكوأنا،عليكيستنصرنيإليكتبإليونإن:لهيقولمسلمةإلىفكتب

فكتب.الأزوادمنعندناماقلفقدبالميرةإليناأرسلولكن،عدداولارجالامنكأريدلاإني:مسلمة

فأذن.منهاويشترييتسلمهامنفأرسل،وكذاكذامكانإلىعظيمةبسوقإليكأرسلتقدإني:إليه

هنالكفوجدواكثيرخلقفذهب،إليهيحتاجمالهفيشتريهناكإلىيذهبأنالجيشمنشاءلمنمسلمة

يشعرونولا،بذلكواشتغلوا،يشترونفأقبلوا،والأطعمةوالأمتعةالبضائعأنواعمنفيها،هائلةسوقا

خلقافقتلواواحدةبغتةعليهمفخرجوا،هنالكالتيالجبالتلكبينالكمائنمنالخبيثلهمأرصدبما

،راجعونإليهوإناللهفإنا،منهمالقليلإلامسلمةإلىرجعوما،آخرينوأسرواالمسلمينمنكثيرا

عبيدةبنشراحيلصحبةكثيفاجيشافأرسل،ذلكمنوقعبمايخبرهسليمانأخيهإلىبذلكمسلمةفكتب

فذهبوا،مسلمةإلىيعودواثم،البرجانملكفيقاتلواأولاالقسطنطينيةخليجيعبرواأنوأمرهم،هذا

الله،بإذنالمسلمونفهزمهم،شديداقتالامعهمفاقتتلوا،الخلجانتلكإليهموقطعواالبرجانبلادإلى

مسلمةإلىتحيزواثم،المسلمينأسرىوخلصوا،كثيراخلقاوأسرواوسبوا،عظيمةمقتلةمنهموقتلوا

ضيقومن،وبلادهمالرومغائلةمنعليهمخوفاالعزيزعبدبنعمرالجميعاستقدمحتىعندهفكانوا

الله.أثابهمطويلةمدةذلكقبللهمكانوقد،العيش

وأكرمهعنهاللهرضي)2(مروانبنيأشجالعزيزعبدبنعمرخلافة

سنةأعني-السنةهذهمنصفرمنبقينوقيل،مضينلعشرالجمعةيومبالخلافةلهبويعأنهتقدمقد

وقد،قدمناكماعمرمنعلمغيرمنإليهمنهعهدعن،الملكعبدبنسليمانماتيوم-وتسعينتسع

عنأعرضحيث،منهبدتحركةأولمن،والنزاهةوالصيانةوالتقشفوالدينالورعمخايلعليهظهرت

يركبه،كانالذيبمركوبهوالاجتزاء،لهاالمعدةالجيادالحسانالخيولوهي،الخلافةمراكبركوب

الخلافة.منزلعنرغبةمنزلهوسكنى

.(434)22/دمشقتاريخ(1)

،غلاموهوأبيهاصطبلإلىدخلأنه:العزيزعبدبنعمرمولىثروانعن331()5/الطبقاتفيسعدابنذكر)2(

تاريخفيالذهبيوذكره.لسعيدأميةبنيأشجكنتإن:ويقولالدمعنهيمسحأبوهفجعل،فشجهفرسهفضربه

.(188ص0/12-101سنةحوادث)الإسلام
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إليتاقتإلاشيئاتعطىلاتواقةنفساليإن،الناسأيها:خطبتهفيفقالالناس!خطبإنه:ويقال

عليهافأعينوني،الجنةوهيمنهاأعلىهوماإلىنفسيتاقتالخلافةأعطيتلماوإني،منهأعلىهوما

الله.شاءإنوفاتهعندترجمتهوستأتي.اللهيرحمكم

منمعهومنالملكعبدبنمسلمةإلىبعثأنالسنةهذهفيالعزيزعبدبنعمرإليهبادرمماوكان

لأنهم،المجالعليهموضاقالحالعليهماشتدوقد،القسطنطينيةمحاصروالرومبأرضوهمالمسلمين

خمسمئةيقال،عتاقكثيرةوخيولكثيربطعامإليهموبعث.منازلهمإلىبالقفولفأمرهم،كثيرعسكر

بذلك.الناسففرح،فرس

عمرإليهمفوجه،المسلمينمنكثيراخلقافقتلواأذربيجانعلىالتركأغارتالسنةهذهوفي

إلىأسارىمنهموبعث،اليسيرإلامنهميفلتولم،الأتراكأولئكفقتلالباهليالنعمانبنحاتم

.بخناصرة)1(وهوالعزيزعبدبنعمر

قبله،منيؤخرهاكانكمايؤخرهالئلاوضيقهالوقتباقترابأذانهمبعديذكرونهالمؤذنونكانوقد

أعلم.والله،بذلكلهمأمرهعنذلكوكان،الأشغاللكثرة

بنعمرمؤذنيرأيت:قالالحمصيالرحبيعثمانبنجريرترجمةفيعساكر)2(ابنفروى

الصلاةعلىحي،وبركاتهاللهورحمةالمؤمنينأميرياعليكالسلام:الصلاةفيعليهيسلمونالعزيزعبد

قاربت.قدالصلاة،الفلاحعلىحي

إمرةعلىالفزاريأرطاةبنعديوبعث،العراقإمرةعنالمهلببنيزيدعمرعزلالسنةهذهوفي

الذكيمعاويةبنإياسمكانهواستقضى،فأعفاهاستعفاهثم،البصريالحسنعليهفاستقضى،البصرة

.المشهور

إليهوضم،الخطاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدوأرضهاالكوفةإمرةعلىوبعث

الشعبي.عامراعليهاواستقضى،يديهبينكاتباالزنادأبا

العزيز.عبدبنعمرخلافةمدةعليهاقاضيايزلفلم:)3(الواقديقال

الحكمي.اللهعبدبنالجراحخراسانإمرةعلىوجعل

أسيد.بنخالدبناللهعبدبنالعزيزعبدمكةنائبوكان

فيقبلهوالذيوالخبر،093()2/البلدانمعجم.الباديةنحوقنسرينتحاذيحلبأعمالمنبليدة:خناصرة)1(

.(43)5/الأثيروابن(455-535)6/الطبري

التهذيب.أوالمختصرفيأجدهولم،الجيمحرفمنالكثيردمشقتاريخمنالفكردارمطبوعة)2(

.(455)6/الطبريتاريخ)3(
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السنة.هذهفيبالناسحجالذيوهواحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبوالمدينةإمرةوعلى

إلىالفتياوجعل،شرحبيلبنأيوبعليهاوولىوداعةأبيبنالملكعبدمصرإمرةعنوعزل

.الناسيفتونكانواالذينفهؤلاء،جعفرأبيبناللهوعبيدحبيبأبيبنويزيدربيعةبنجعفر

وأسلم،السيرةحسنوكان،المخزومياللهعبدبنإسماعيلالمغربوبلادإفريقيةعلىواستعمل

.(()1أعلموتعالىسبحانهوالله،البربرمنكثيرخلقالمغرببلادعلىولايتهفي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

نأتقدموقد،الإرجاءفيتكلممنأولإنهيقال،جليلتابعي،)2(الحنفيةابنمحمدبنالحسن

وذكر،العزيزعبدبنعمرخلافةفيتوفيأنهخليفةوذكر.وتسعينخمسسنةفيتوفي:قالعبيدأبا

أعلم.والله،العامهذاتوفيأنهالأعلامفيالذهبيشيخنا

.تقدمكمامروانبنالملكعبدبنسليمان:توفيوفيها

تابعي،المقدسبيتنزيل،المكيالجمحيالقرشي،عبيد)4(بنجنادةبنمحيريز)3(بناللهوعبد

جليل.

ومعاوية،،سعيدوأبي،الصامتبنوعبادة،المؤذنمحذورةأبيأمه)5(زوجعنروى

وغيرهم.

.واخرون،والزهري،عطيةبنوحسان،ومكحول،معدانبنخالدوعنه

أهلعلينايفخرإن:حيوةبنرجاءقالحتى،الأئمةمنجماعةعليهوأثنى،واحدغيروثقهوقد

محيريز.بناللهعبدبعابدناعليهمنفخرفإنا،عمرابنبعابدهمالمدينة

عليه.ينامفلاالفراشلهيفرشوكان،جمعةكلالقرانيختمكان:ولدهبعضوقال

)2(

)3(

)4(

)5(

-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيوالذهبي)032(خليفةتاريختوافقوهي،طمنزيادةمعكوفينبينما

.(273-01274/ص0

وتسعين.خمسسنةوفياتمعترجمتهتقدمت

-)5/391البخاريوتاريخ)492(خليفةوطبقات)7/447(سعدابنطبقاتفي-محيريزبناللهعبد-ترجمة

دار:ط25(-6)33/دمشقوتاريخ(941-138)5/الأولياءوحلية364(-335)2/والتاريخوالمعرفة(491

704ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ2(70-602)4/الصفوةوصفة252()3/الغابةوأسد،الفكر

22-23()6/التهذيبوتهذيب6(00-995)17/بالوفياتوالوافي(694-0/4494)النبلاءأعلاموسير(904-

.893(/1)الذهبوشذرات

وهب.بن:والسيرالإسلامتاريخفي

.المصادروباقيوالسيرالإسلامتاريخمنوالتصحيح،أم:الأصولفي
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يذكرولا،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمريتركلاوكان،للفتنمعتزلاصموتاوكان:قالوا

.المحمودةخصالهمنشيئا

إلىوأشار-هؤلاءأجلمنألبسهاإنما:فقال،عليهفأنكر(حرير)1منحلةالأمراءبعضعلىورأى

.الناسمنأحدخوفاللهمنبخوفكتعدللا:محيريزابنلهفقال-المؤمنينأميرمروانبنالملكعبد

.)2(مثلهفيهاأمةيضللااللهفإن،بمثلهفليقتدمقتدياكانمن:الأوزاعيوقال

الوليد.أيامتوفي:بعضهمقال

هذافيتوفيأنهالأعلامفيالذهبيوذكر،العزيزعبدبنعمرأيامتوفي:خياطبنخليفةوقال

أعلم.سبحانهوالله01العام

ابنهذاويحك:جارهلهفقال،السومفيفرفعثوبامنهليشتريبزازحانوتمرةمحيريزابندخل

بأدياننا،لابأموالنالنشتريجئتإنمابنااذهب:وقالغلامهبيدمحيريزابنفأخذ،لهضمعمحيريز

.()3(وتركهفذهب

عنهروى،مج!ي!النبيحياةفيولد.الأشهليالأنصارينعيمأبو،)4(عقبةبنلبيدبنومحمود

.الإرسالحكمحكمهالكنأحاديث

صحبة.له:البخاريوقال

الربيع.بنمحمودمنأسن)5(هو:البرعبدابنوقال

واللهالعامهذافيتوفيأنهالأعلامفيالذهبيوذكر،وتسعينسبعوقيلستسنةتوفيإنه:قيل

باليقين.أعلم

المدني.النوفليالقرشينوفلبنعديبن)6(مطعمبنجبيربننافع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خز.منالإسلامتاريخفي

.(4694/)النبلاءأعلاموسير(9)33/دمشقتاريخ

.(91)33/دمشقتاريخفيوالخبر،طمنزيادةمعكوفينبينما

البخاريوتاريخ)238(وطبقاته)603(خليفةوتاريخ)5/77(سعدابنطبقاتفي-لبيدبنمحمود-ترجمة

الإسلاموتاريخ()5/117الغابةوأسد424(-)3/423والاستيعاب356()1/والتاريخوالمعرفة204()7/

66(-)01/65التهذيبوتهذيب)3/485-486(النبلاءأعلاموسير(001473/ص-81سنةحوادث)

.93(1/0)الذهبوشذرات

أحسن.:إلى:طفيتحرفت

والمعرفة83(-82)8/البخاريوتاريخ)241(خليفةوطبقات502()5/سعدابنفي-جبيربننافع-ترجمة

(543-154)4/النبلاءأعلاموسير(394-00/1194-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ364()1/والتاريخ

.893(/1)الذهبوشذرات(504-01/404)التهذيبوتهذيب
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وغيرهم.وعائشةهريرةوأبيوالعباسوعليوعثمان:أبيهعنروى

وغيرهم.التابعينمنجماعةعنهوروى

معه.يقادومركوبهماشيايحجعابداثقةوكان

بالمدينة.وتسعينتسعسنةتوفي:واحدغيرقال

.عباسابنمولى،)1(مسلمأبيبنكريب

وغيرهم.الصحابةمنجماعةعنروى

والديانة.بالخيرالمشهورينالثقاتمنوكان،كتب)2(حملعندهوكان

مجةيعقلوكان،كثيرةرواياتوله،وأشرافهاقريشعلماءمنكان،)3(مطعمبنجبيربنمحمد

سنين.أربعوعمرهوجههفي!يالهالنبيمجها

بالمدينة.سنةوتسعونثلاثوعمرهتوفي

الزاهد.الفقيه،البصرياللهعبدأبو،يسار)4(بنمسلم

،الصلاةكثير،زاهدا،ورعا،عابداوكان،زمانهفيأحدعليهيفضللاكان،كثيرةرواياتله

.الخشوعكثير

الله.رحمهكثيرةمناقبوله.بهيشعرلمالصلاةفيوهوفأطفؤوهحريقدارهفيوقعإنهوقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

البخاريوتاريخ)285(وطبقاته)316(خليفةوتاريخ)5/392(سعدابنفي-مسلمأبيبن-كريبترجمة

أعلاموسير(463-462ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ417()1/والتاريخوالمعرفة231()7/

وتسعين.ثمانسنةوفيات493(/1)الذهبوشذرات(433)8/التهذيبوتهذيب(048-4/947)النبلاء

وتسعين.ثمانسنةمات:وجماعةوخليفةوالمدائنيالواقديقال:(485)4/السيرفيالذهبيوقال

كتبمن-بعيرعدلأو-بعيرحملكريبعندناوضع:عقبةبنموسىعن392()5/الطبقاتفيسعدابنأورد

فينسخها:قال،وكذاكذابصحيفةإليابعثإليهكتبالكتابأرادإذاعباسبناللهعبدبنعليفكان،عباسابن

أيضا.الإسلامتاريخفيوالخبر،بإحداهماإليهفيبعث

البخاريوتاريخ)241(وطبقاته)246(خليفةوتاريخ255()5/سعدابنطبقاتفي-جبيربنمحمد-ترجمة

وسير(467-466)6/الإسلاموتاريخ(188-185)52/دمشقوتاريخ363(/1)والتاريخوالمعرفة52(/1)

.(29-19)9/التهذيبوتهذيب(2284/)بالوفياتوالوافي(445-4543/)النبلاءأعلام

وتاريخ)602(وطبقاته)286(خليفةوتاريخ188(-186)7/سعدابنطبقاتفي-يساربنمسلم-ترجمة

(051-412)58/دمشقوتاريخ892(-092)2/الأولياءوحلية85(2/)والتاريخوالمعرفة275()7/البخاري

التهذيبوتهذيب(451-051)4/النبلاءأعلاموسير(478-47هص/551-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ

مئة.سنةوفياتمع(1/504)الذهبوشذرات(51/041-141)

ومئة.إحدىسنة:الهيثموقال.مئةسنةمات:والفلاسخليفةقال:الإسلامتاريخفيالذهبيوقال
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فماصلاتهفيالمسجدلفيوإنه،لهدتهاالسو!تىأهلففزعالمسجدفيناحيةمرةوانهدمت:قلت

التفت.

:يقولثم،الدعاءفييذهبثم،راضعنيوأنتألقاكمتى:يقولوهوساجدأرأيته:ابنهوقال

ترجمته.تقدمتوقد،الصلاةفيكأنهصلاةغيرفيكانإذاوكان،راضعنيوأنتألقاكمتى

رواياتوله،غازياتوفيوبإفريقية،المغربوبلادإفريقيةواليكان،)1(الصنعانيعمروبنحنش

الصحابة.منجماعةعنكثيرة

الفقيه.المدنيالأنصاريالضحاكبنزيد)2(بنخارجة

وهو،المواريثوتقسيمبالفرائضعالماكان،المعدودينفقهائهامنوكان،بالمدينةيفتيكان

.)3(قولهمعلىالفتوىمدارالذينالسبعةالفقهاءأحد

النبويةاليجرةمرمئةسنة

عن،عمروبنالمنهالعن،منصورعن،ورقاءأبنا،حفصبنعليحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

علىيأتيلا":ع!ي!اللهرسولقالالقائلأنت:فقالعليعلىمسعودأبو)5(دخل:قالدجاجةبننعيم

وعلىعاممئةالناسعلىيأتيلا":ع!ي!اللهرسولقالإنما"؟منفوسةنفسالأرضوعلىعاممئةالناس

أحمد.بهتفرد."المئةبعدالأمةهذهرخاءوإن،،اليومأحيهوممنمنفوسةنفسالأرض

)1(

)2(

)3(

)4(

053()2/والتاريخوالمعرفة99()3/البخاريوتاريخ536()5/سعدابنطبقاتفي-عمروبنحنش-ترجمة

وتهذيب)37(المغربأخبارفيوالمعجب302(-)102المقتبسوجذوة)1/148(الأندلسعلماءوتاريخ

294()4/النبلاءأعلاموسير(01933/ص5-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ431(-)7/942الكمال

مئة.سنةوفياتمع(1454/)الذهبوشذرات(57)3/التهذيبوتهذيب2(60/)13بالوفياتوالوافي

مئة.سنةوتوفي،مرابطاإفريقيةنزل:(394)4/السيرفيالذهبيوقال

البخاريوتاريخ)251(وطبقاته)321(خليفةوتاريخ262()5/سعدابنطبقاتفي-زيدبنخارجة-ترجمة

وتهذيب993(-1/938)5دمشقوتاريخ(918)2/الأولياءوحلية352(و1/003)والتاريخوالمعرفة2(45)3/

-)4/437النبلاءأعلاموسير344(-342)6/الإسلاموتاريخ(918)2/الصفوةوصفة(13-)8/8الكمال

الذهبوشذرات242(/1)الزاهرةوالنجوم75(-74)3/التهذيبوتهذيب24(1/)13بالوفياتوالوافي(144

.(27-92)5/دمشقتاريخوتهذيب(1/454)

التراجم.أصحابوفاةسنةفيخلافوثمةب،أمنساقطهناإلى..مسلمبنكريبترجمةأولمن

صحيح.حديثوهو39()1/أحمدالإماممسند

.الأنصاريعمروبنعقبة:هومسعودوأبو.ابنإلى:أ،طفيتحرفت
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وعلىسنةمئةالناسعلىيأتيلا:القائلأنت،فروخيا:لهقالعليأأنالله)1(عبدلابنهروايةوفي

علىيأتيلا":!ي!اللهرسولقالإنما؟المئةبعدوفرجهاالأمةهذهرخاءوإنما،تطرفعينالأرض

به.تفرد.حياليومهوممنأرادوإنما-الحفرةاستكأخطأت-"تطرفعينالأرضوعلىسنةمئةالناس

رأسفإن،هذهليلتكمأريتكم":قال!يماللهرسولأنعمرابنعن2(الصحيحينفيجاءوهكذا

وإنما،!يواللهرسولمقالةفيالناسفوهل."أحدالأرضظهرعلىاليومهوممنيبقىلامنهاسنةمئة

.قرنه)3(انخرام!ي!اللهرسولأراد

الحميدعبدإلىالعزيزعبدبنعمرالمؤمنينأميرفبعث،بالعراقالحروريةمنخارجةخرجتففيها

فلما،الأرضفييفسدواحتىيقاتلهمولا،بهمويتلطف،الحقإلىيدعوهمبأنيأمره،الكوفةنائب

عمهابنعمروأرسل،جيشهعلىيلومهإليهعمرفبعث،الحروريةفكسرتهمجيشأإليهمبعثذلكفعلوا

وكان-الخوارجكبيرإلىعمرأرسلوقد،بهماللهفأظفره،حربهمإلىالجزيرةمنالملكعبدبنمسلمة

ولمست،منكبذلكأحقفأناللهغضباخرجتكنتفإن؟عليأخرجكما:لهيقول-بسطاملهيقال

منطائفةفبدث.فيهنظرناحقأأبديتوإن،اتبعتهحقأرأيتفإن،أناظركوهلم،منيبذلكأولى

منالملكعبدبنيزيدجعلت:فقالا؟تنقمونماذا:فسألهمارجلينعمرمنهمفاختارإليهأصحابه

؟بعدكمنللأمةأمينأبهترضىفكيف:قالا.غيريجعلهوإنماأبدأأجعلهلمإني:فقال،بعدك

ويمنعهمأيديهممنالأمريخرجأنخشيةفقتلوهسمأإليهدستأميةبنيإنفيقال،ثلاثةأنظراني:فقال

.(أعلم)4والله،الأموال

حمص،أهلمنالكنديقيسبنوعمرو،المعيطيهشامبنالوليدالعزيزعبدبنعمرأغزاوفيها

الصائفة.

إليها.فسارالجزيرةنيابةهبيرةبنعمرالعزيزعبدبنعمرولىوفيها

البصرةنائبأرطاةبنعديفأرسله،العراقمنالعزيزعبدبنعمرإلىالمهلببنيزيدحملوفيها

أحبولاجبابرةهؤلاء:ويقول،بيتهوأهلالمهلببنيزيديبغضعمروكان،وجيهبنموسىمع

،عندهحاصلةأنهاسليمانإلىكتبقدكانالتيالأموالمنقبلهبماطالبهعمرعلىدخلفلما،مثلهم

مكانتيعرفتوقد،شيءسليمانوبينبينييكنولم،بذلكالأعداءلأرهبذلككتبتإنما:فقال

بسجنه.وأمر،المسلمينأموالتؤديحتىأطلقكولست،هذامنكأسمعلا:عمرلهفقال.عنده

)2(

)3(

)4(

صحيح.حديثوهو(041/)1أحمدالإماممسند

فضائلفي)2537/217(رقممسلمالإماموصحيح.الصلاةمواقيتفي)106(البخاريالإمامصحيح

الصحابة.

.الانقطاع:والانخرام.بمنزيادةهناإلى...:قالكيهراللهرسولأن:قولهمن

بعدها.وما(233)3/الذهبومروج(47-64)5/الأثيروابن(556-555)6/الطبريتاريخفيالخبر
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المهلب،بنيزيدولدوقدم،عوضهالحكمياللهعبدبنالجراحخراسانإمرةعلىبعثقدعمروكان

نكوننفلا،عليهابولايتكالأمةهذهعلىمنقدوجلعزاللهإنالمؤمنينأميريا:فقال،يزيدبنمخلد

عنهأصالحكلا:عمرفقال؟عنهتصالحنيبماأقوموأناالشيخهذاتحبسفعلام،بكالناسأشقىنحن

أميريا:فقال.المسلمينمالمنعندهماجميعإلامنهآخذولا،منهيطلبمابجميعتقومأنإلا

جميعإلامنهاخذلا:فقال،عنهفصالحنيأويمينهفاقبلوإلا،تقولبماعليهبينةلككانتإنالمؤمنين

منخيرهو:يقولعمروكان.مخلدماتأنيلبثفلم،(عمر)1عندمنيزيدبنمخلدفخرج.عندهما

كان)2(التيدهلكجزيرةإلىبعيرعلىويركبصوفجبةالمهلببنيزيديلبسبأنأمرعمرإنثم.أبيه

رحمهالعزيزعبدبنعمرمرضحتىبهيزلفلم،السجنإلىفرده)3(فيهفشفعوا،الفساقإليهاينفى

.)4(الثه

إمرةعنالحكمياللهعبدبنالجراحالعزيزعبدبنعمرعزلمنهارمضانفيالسنةهذهوفي

أنتم:ويقولالكفارمنأسلمممنالجزيةيأخذكانلأنهعزلهوإنما،أشهروخمسةسنةبعد،خراسان

اللهإن:عمرإليهفكتب،الجزيةوأدوادينهمعلىوثبتواالإسلاممنفامتنعوا.منها)5(فراراتسلمونإنما

على)6(القشيرينعيمبنالرحمنعبدبدلهوولىوعزله.جابيأيبعثهولم،داعيأ!رمحمدأبعثإنما

وينهاهمبالخيريأمرهمعمالهإلىعمركتبوفيها.)7(الخراجعلىاللهعبدبنالرحمنوعبد،الحرب

كان،وانتقامهاللهبأسويخوفهم،وبينهمبينهفيماويعظمهملهمويوضحهالحقلهمويبين،الشرعن

:القشيرينعيمبنالرحمنعبدإلىكتبفيما

،الناسمنبكأولىاللهفإن،لائملومةاللهفيتأخذكولا،عبادهفيللهناصحاعبدافكنبعدأما

عليهم.والتوقير،لهمبالنصيحةالمعروفإلاالمسلمينأمورمنشيئأتولينولا،أعظمعليكوحقه

.أمنساقطهناإلى...المؤمنينأميريافقال:قولهمن(1)

أيضا.دهيك:لهويقال،معربأعجمياسم-كافوآخره،مفتوحةولام،ثانيهوسكون،أولهبفتح-:دهلك2()

سخطواإذاأميةبنوكان،حارةحرجةضيقةبلدةوالحبشةاليمنبلادبينمرسىوهو،اليمنبحرفيجزيرةوهي

.(294)2/البلدانمعجم.إليهانفوهأحدعلى

إلىيزيداردد،المؤمنينأميريا:فقال،الخولانينعيمبنسلامةعمرعلىفدخل:)6/557(الطبريفي)3(

محبسه.إلىفرده.لهغضبواقومهرأيتفإني؟قومهينتزعهأنأمضيتهإنأخاففإني،محبسه

يموتأنهوعلم،مريضوهوالسجنمنفهرب،فيهماتالذيمرضهعمرمرضحتى:بعدهاوماطفيالعبارة()4

سما.سقيعمرأنعالماكانوأظنه،سيأتيكماإليهكتبوبذلك،ذلكمرضهفي

إلىالناسفسارع،الجزيةعنهفضع،القبلةإلىقبلكصلىمنانظر:51()5/الأثيروابن955()6/الطبريفي)5(

اللهإن:عمرفكتب..بالختانفامتحنهم،الجزيةمننفوراالإسلامإلىسارعواالناسإنللجراحوقيل،الإسلام

خاتنا.يبعثهولمداعيامحمدابعث

.العامري:الأثيرابنوفي،الغامدي:الطبريفي()6

حبيب.بن-اللهعبدأو-اللهعبيدجزيتهاوعلى:الطبريفي)7(
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خافية،عليهتخفىلااللهفإن،الحقغيرإلىميلاميلكيكونأنوإياك،استرعيفيماالأمانةوأدى

وقال.العمالإلىكثيرةمواعظذلكمثلوكتب01إليهإلااللهمنملجألافإنه،مذهبااللهعنتذهبنولا

وحدوداوشرائعفرائضللإيمانإن:عديبنعديإلىعمروكتب:")1(صحيحه"فيالبخاري

لكمفسأبينهاأعشفإن،الإيمانيستكمللميستكملهالمومن،الإيماناستكملاستكملهامن،وسننا

.ا)2(بحريصصحبتكمعلىأنافماأمتوإن،بهاتعملواحتى

:العباسبنيدعوةبدءكانالسنةهذهوفي

رجلاجهتهمنبعث-)3(الشراةبأرضمقيماوكان-العباسبناللهعبدبنعليبنمحمدأنوذلك

وهو،السراجعكرمةوأبوخنيسبنمحمدوهم:أخرىطائفةوأرسل،العراقإلى،ميسرةلهيقال

بنالجراحيومئذوعليها،خراسانإلى-سلمةبنإبراهيمخال-العطاروحيان،الصادقمحمد)4(أبو

انصرفواثملقوامنفلقوا،بيتهأهلوإلىإليهبالدعوةوأمرهم،رمضانفييعزلأنقبلالحكمياللهعبد

وسرهواستبشربهاففرحعليبنمحمدإلىبهافبعث،بالعراقالذيميسرةإلىمنهماستجابمنبكتب

عليهابانقدأميةبنيدولةأن،إبرامهاللهأحكمقدرأيوأول،إتمامهاللهكتبقدأمرمبادىءأولذلكأن

بيانه.سيأتيكما،العزيزعبدبنعمرموتبعدولاسيما،والضعفالوهنمخايل

الخزاعي،كثيربنسليمانوهم،نقيباعشراثنيعليبنلمحمدالصادقمحمدأبواختاروقد

إبراهيمبنوخالد،التميميكعببنوموسى،الطاليشبيببنوقحطبة،التميميقريظبنولاهز

النجمأبوإسماعيلبنوعمران،التميميمجاشعبنوالقاسم،ذهلبنشيبانبنعمروبنيمنداودأبو

أعينبنوعمرو،الخزاعيزريقبنوطلحة،الخزاعيالهيثمبنومالك-معيطأبيلال-مولى

مولىأعينبن-وعيسىحنيفةلبنيمولى-الهرويعليأبوطهمانبنوشبل،-لخزاعةمولى-حمزةأبو

بهايقتدونوسيرةمثالأيكونكتابأعليبنمحمدإليهموكتب.أيضارجلاسبعينواختار.أيضالخزاعة

.(بها)5ويسيرون

علىوالنواب.المدينةنائب،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبوالسنةهذهفيبالناسحجوقد

يحجولم.أعلموالله،غيرهوتولىعزلممنذكرنامنسوى،قبلهاالتيفيالمذكورونهمالأمصار

."خمسعلىالإسلامبني":!النبيقولباب.الإيمانكتابأول(1/67الفتح)البخاريصحيح(1)

.طمنزيادةمعكوفينبينما)2(

التيبالحميمةالمعروفةالقريةنواحيهبعضومنع!يداللهرسولومدينةدمشقبينبالشامصقع:السراة:ياقوتقال)3(

.332()3/البلدانمعجم.مروانبنيأيامفيالمطلبعبدبنعباسبناللهعبدبنعليولديسكنهاكان

.المصادريوافقأثبتوما؟بكرأبو:أفي(4)

.54(-53)5/الأثيروابن562()6/الطبريتاريخفيالخبر()5
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علىسلم:لهفيقولالمدينةإلىالبريديبردكانولكنه،بالأمورلشغلهخلافتهأيامفيالعزيزعبدبنعمر

الله.شاءإنبإسنادهوسيأتي،عنيلمجي!اللهرسول

:الأعيانمنفيهاتوفيممن

،وعمران،اللهوعبيد،اللهوعبد،زيادأخو.الكوفيمولاهم،)1(الأشجعيالجعدأبيبنسالم

جليل.تابعيوهو،ومسلم

وغيرهم.بشيربنوالنعمان،عمروبناللهوعبد،عمربناللهوعبد،وجابرثوبان:عنروى

جليلا.نبيلاثقةوكان،وآخرونوالأعمشقتادة:وعنه

ع!ي!،النبيحياةفيولد،المدني،الأوسي،الأنصاري،)2(حنيفبنسهلبنأسعدأمامةأبو

.وراه

.عباسوابن،ومعاوية،ثابتبنوزيد،وعثمان،وعمر،أبيه:عنوحدث

وجماعة.،حازموأبو،الزهري:وعنه

.بدرأشهدواالذينأبناءومن،وعلمائهمالأنصارعليةمنكان:الزهريقال

إلىعفانبنعثمانخرجهاخرجةآخر:قال،مسلمبنعتبةعن،الماجشونبنيوسفوقال

.)3(حنيفبنسهلبنأمامةأبويومئذبالناسفصلى،الصلاةوبينبينهوحالواالناسحصبهالجمعة

أعلم.والله،مئةسنةتوفي:قالوا

،عجلانبنصديأمامةأباسمع،جليلتابعي،الحمصيكريببنحديرالزاهرية)4(أبو

)1(

)2(

)3(

)4(

البخاريوتاريخ(1)56وطبقاته32(0)خليفةوتاريخ192()6/سعدابنطبقاتفي-الجعدأبيبنسالم-ترجمة

الإسلاموتاريخ(131-0/1013)الكمالوتهذيب،أخرىومواضع(094)1/والتاريخوالمعرفة(701)4/

59()15/بالوفياتوالوافي(011-1)5/80النبلاءأعلاموسير(362-36اص00/1-81سنةحوادث)

.(432)3/التهذيبوتهذيب

البخاريوتاريخو.25()601وطبقاته)56(خليفةوتاريخ72()5/سعدابنطبقاتفي-أمامةأبي-ترجمة

الغابةوأسد336(-325)8/دمشقوتاريخ85(-84)1/والاستيعاب375()1/والتاريخوالمعرفة63()2/

وسير(511-01.51/ص0-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ527(-525)2/الكمالوتهذيب047()3/

-)1/263التهذيبوتهذيب9()4/والإصابة28(-27)9/بالوفياتوالوافي951(-)3/517النبلاءأعلام

.(1/304)الذهبوشذرات264(

.(15اص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(55)5/الأثيروابن82()5/سعدابنطبقاتفيالخبر

وتاريخ448()2/والتاريخوالمعرفة)3/89(البخاريوتاريخ31()1خليفةطبقاتفي-الزاهريةأبي-ترجمة

-الإسلاموتاريخ294(-194)5/الكمالوتهذيب(101-001)6/الأولياءوحلية25(5-243)12/دمشق
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عنهحدثوقد،مرسلةحذيفةوعنعنهروايتهأنوالصحيحالدرداءأباأدركإنهويقال،بسربناللهوعبد

.بلدهأهلمنجماعة

.وغيرهمعينابنوثقهوقد

:قالالزاهريةأبيعن،حميدعن،خراشبنشهابحدثنا:قتيبةقولعنهرويماأغربومن

فوثبتالملائكةبتسبيحإلاانتبهتفما،البابعليفأغلقواالشدنةفجاءتالمقدسبيتصخرةفيأغفيت

.()1الصففيمعهمفدخلت؟صفوفالملائكةفإذامذعورا

مئة.سنةمات:وغيرهعبيدةأبوقال

النبيرأىمناخروهو،صحابي،الكنانيالليثيعمروبناللهعبدبنواثلةبنعامر)2(الطفيلأبو

.بالإجماعوفاةمج!ي!

.!النبيصفةوذكر،)3(بمحجنهالركنيستلمراهأنه!مالنبيعنروى

.مسعودوابن،ومعاذ،وعلي،وعمر،بكرأبي:عنوروى

التابعين.منوجماعة،الزبيروأبو،ديناربنوعمرو،وقتادة،الزهري:عنهوحدث

معكانكونهعليهبعضهمنقملكن،كلهاحروبهمعهشهد،طالبأبيبنعليأنصارمنوكان

رايته.حاملكانإنهويقال،عبيدأبيبنالمختار

المقلاةالعجوزثكل:فقال؟علياثكلكمنالذهرلكأبقىما:فقالمعاويةعلىدخلأنهرويوقد

.)4(التقصيرأشكواللهوإلى،لموسىموسىأمحبقال؟لهحبككيف:فقال،الرقوبوالشيخ

921(-)2/218التهذيبوتهذيب)5/391(النبلاءأعلاموسير(518-01517/ص0-81سنةحوادث)

.(59-39)4/دمشقتاريخوتهذيب

.(391)5/النبلاءأعلاموسير(185ص/001-81سنةحوادث)الإسلامتاريخفيالخبر(1)

البخاريوتاريخ(127و03)وطبقاته)262(خليفةوتاريخ457()5/سعدابنطبقاتفي-الطفيلأبي-ترجمة)2(

دمشقوتاريخ(51-41)3/والاستيعاب،أخرىومواضع234(و1/233)والتاريخوالمعرفة(464-474)6/

أعلاموسير(528-526ص00/1-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ69()3/الغابةوأسد(1-134)26/13

(84-82)5/التهذيبوتهذيب(4131/)والإصابة(585-1/584)6بالوفياتوالوافي(047-4467/)النبلاء

.(1/304)الذهبوشذرات2(1/43)الزاهرةوالنجوم

في()9187سننهفيداودوأبو،الحجفي()1275صحيحهفيومسلم454()5/مسندهفيأحمدأخرجهالخبر)3(

.)9492(سننهفيماجهوابن،المناسك

.(527ص/001-81سنةحوادث)الإسلاموتاريخ(161)26/دمشقتاريخفيالخبر(4)
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عشرسنة:وقيلومئةسبعسنةوقيلمئةسنةومات،سنينثمان!ي!النبيحياةمنأدركإنه:قيل

،ءث.ص!أ(

اعلم.!اللهومئه

.2(مئهطسنةوماتمطلقاالصحابةمنماتمنآخروهو:الحجاجبنمسلمقال

زمنفيوحجالجاهليةأدرك،البصريملبنالرحمنعبد:واسمه،)3(النهديعثمانأبو

عمالإلىسنينثلاثالزكاةزمانهفيوأدى،يرهولم!شي!النبيحياةفيوأسلم،مرتينالجاهلية

،الخطاببنعمرزمانفيالمدينةإلىوهاجر،مخضرماالحديثأئمةيسميههذاومثل،!س!النبي

سنةعشرةثنتيالفارسيسلمانوصحب،الصحابةمنوخلق،مسعودوابن،عليومن،منهفسمع
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