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  أنساب األشراف

  الجزء السادس

 زياد بن هللا عبيد خبر

 عمر بن مسعود ومقتل معاوية بن يزيد موت بعد

 الكوفة على وخليفته بالبصرة، وھو معاوية بن يزيد وفاة خبرُ  زياد بن هللا عبيد أتى: إسناده في الكلبي ابن ھشام قال
 رأي وتروا الناس يصنع ما تنظروا حتى باإلمرة فبايعوني شئتم إن: البصرة ألھل فقال المخزومي، ُحريث بن عمرو
 وسعد ثعلبة بن قيس بني من مسمع بن عامر البصرة من هللا عبيد ووّجه ذلك، على البصرة أھل فبايعه رواءكم، من
 الناس يصطلح حتى اإلمرة على زياد البن البيعة ويسأالھم البصرة أھل من كان ما الكوفة أھل ليعلما لقرحاءا بن
 إلى ودعاھم فتكلم يتكلم أن مسمع بن عامر وأمر عليھم، ذلك وعرض الناس حريث بن عمرو فجمع إمام، على
 نحواً  فقال القرحاء بن سعد وقام مجتمعاً، وأمركم اأمرن فليكن واحد شيء والبصرة الكوفة إنما: وقال هللا لعبيد البيعة
 ال! مرجانة البن نبايع أنحن: وقالوا الناس حصبھما ثم فحصبھما، الشيباني ُرويم بن الحارث بن يزيد فقام ذلك، من
: البصرة أھل فقال الخبر الناس فأخبرا البصرة إلى الرجالن فرجع وارتفع، بالمصر يزيد بذلك فشُرف كرامًة، وال

 فاستجار نازلة بزياد نزلت ما: يقول هللا عبيد وكان به الناس فوثب! يكون ال ما ھذا نحن؟ ونبايعه الكوفة أھل أيخلعه
 مسعود وكان دوس، بن غنم بن فھر بن مالك بن معن ولد من األزدي عمرو بن بمسعود فاستجار باألزد، إال فيھا
 ليلة أربعين بالبصرة زياد ابن فمكث ومنعه، زياد ابن فأجار يقال، افيم الحبلي الوجناء جد وھو لجماله، القمر ُيدعى
 من مأمنه إلى به شَخصَ  َمن مسعود معه ووّجه البصرة، على مسعوداً  واستخلف الشام، إلى خرج ثم يزيد، موت بعد

 هللا عبيد لفنياستخ:مسعود فقال جماعتنا، ترضاه رجال إال علينا نولي وال نرضى ال: وقيس تميم بنو فقالت الشام؛
: له فقالوا قيس بن األحنف إلى تميم بنو واجتمعت فدخله، القصر إلى انتھى حتى قومه في وخرج أبداً، ذلك أدع وال
 إن: قالوا ثم أيضاً، تدخلونه وأنتم ولھم لكم ھو إنما فمه، دخلوه وإن: األحنف فقال المسجد، دخلت قد األزد إن

 إلى هللا عبيد مضى حين األساورة بنھر فنزلوا خرجوا قد خوارج وكانت ،المنبر وصعد القصر دخل قد مسعوداً 
 تبدأوا أن يمنعكم فما ولكم، لنا عدو القصر دخل الذي الرجل إن: الخوارج أولئك إلى بعث األحنف أن فزعموا الشام،
 له يقال فارسي لجع فضربه أتاه، من يبايع المنبر على ومسعود المسجد دخلوا حتى الخوارج من عصابة فجاءت به؟

 في الناس بعض فجال وخرج، فقتله مسعوداً  فضرب الخوارج، مع وصار فأسلم البصرة دخل ھذا مسلم وكان مسلم،
 بقي من وطردوا منھم فقتلوا فقاتلوھم، الخوارج تلك إلى األزد فخرج الخوارج، قتله مسعود، قتل: وقالوا بعض

ً  أن أتعلمون: فقالوا األزد إلى الناس من ناس وجاء عمرو، بن مسعود ودفنوا البصرة، عن وأخرجوھم  بني من قيسا
 األحنف، رسالة من كان بما ويتحدثون يقولون قوم فإذا ذلك، عن تسأل األزد فبقيت مسعوداً؟ قتلوا أنھم يزعمون تميم

 مع وخرج تميم بني إلى ازدلفوا ثم عليھا، فرأسته العتكي األشرف بن عمرو بن زياد إلى ذلك عند األزد فاجتمعت
 حتى يتمكث فجعل فأخرج، القوم جاء قد: له فقالوا األحنف تميم بنو وأتت وائل، بن بكر في مسمع بن مالك األزد
 أنت إنما أي اإلبھام، بإصبعھا إليه وأشارت ھذا، على اجلس أحنف يا: فقالت قومه من تميم بني من امرأة جاءته
 أولى استك: فقال بمجمر جاءته إنھا ويقال منھا؛ أرفث كلمة قط ألحنفا من سمعت فما به، أحق استك: فقال امرأة،

 مع قيس وكانت بيننا، ذات وأصلح دماءنا احقن اللھم تذلھا، وال أنصرھا اللھم: فقال برايته األحنف دعا ثم بالمجمر،
 القوم فالتقى سعد، بن شمس عيد بني من أوفى بن قتادة بن إياس أخته ابن يديه بين وسار األحنف فسار تميم، بني

 القرآن وبينكم بيننا ودمائكم، دمائنا في األزد معشر يا هللا هللا: تميم بنو فقالت كثيرة، قتلى بينھم فقتل قتال أشد فاقتتلوا
 تكن لم وإن به، فاقتلوه منا رجل أفضل فاختاروا بينة مسعود بقتل علينا لكم كانت فإن اإلسالم، أھل من شئتم من أو
 قاتله، نعرف ال وأنا أنفسھم، قبل من صاحبكم أعتمدت الخوارج وإن أمرنا، وال قتلنا ما أنا با لكم نحلف فنحن بينة
 بن زياد منزل إلى مضر وجوه في األحنف وأتاھم فاصطلحوا، درھم، ألف مائة صاحبكم ندي فنحن ذلك كرھتم وإن
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 لنطفئ رحالكم في أتيناكم وقد القتال، عند وإخواننا الدار في جيراننا أنتم األزد معشر يا: لھم فقال العتكي عمرو
 أموالنا على فعولوا الحكم، ولكم سخيمتكم، ونسلّ  حسيكتكم

 عشر صاحبنا تدون: فقالوا الكوفة، تميم من إلينا أحب وألنتم بيننا، ذات صالح فيه يكون شيءٌ  منھا يتعاظمنا ال فإنا
 وألنتم بيننا، ذات صالح فيه يكون شيءٌ  منھا يتعاظمنا ال. اأصطلحو وقد الناس وأنصرف لكم، ھي: فقال دياٍت،
 .أصطلحوا وقد الناس وأنصرف لكم، ھي: فقال دياٍت، عشر صاحبنا تدون: فقالوا الكوفة، تميم من إلينا أحب

 قتادة بن إياس إن ثم فاقتتلوا، زياد بن هللا عبيد أنه يظنون وھم مسعوداً  قتلوا إنھم: أبيه عن الكلبي أبن ھشام وقال
 :تقول وھي تقاتل األزد وكان: قال عشر؛ وھي إياھا ودوه التي الديات حمل

 به ننطى ال أحنف...  به نرضى ال إياس

 :األسود بن الھيثم بن الُعريان أبو النخعي األسود بن الھيثم وقال قال، سنة؛ ثمانين ابن وھو مسعود وقتل: قال

 الناعي أيھا تنعى انيُّ اليم نعم...  لھم فقلت لمسعودٍ  النعي عال

 الداعي العدة لرأس دعاه حتى...  أحد يسطيعه ال ثمانين وفى

 إيساع أي منه السرب وأوسع...  مذاھبه سدت وقد حربٍ  ابن آوى

 :الجعفي الحر بن هللا عبيد وقال

 المتطاولِ  بنيانھا من تقاصرُ ...  رأيتھا حتى األزد أرجو مازلت

 المناجلِ  مثل األزد سيوف وصارت ... به يثأروا فلم مسعود ومقتل

 المحافلِ  في أحياؤھم بھا يسب...  ذلةً  األزد أورث عقلٍ  خير وما

 :فقال الشام إلى زياد ابن مضى حين كرمان من قدم قد الحميري مفرغ بن ربيعة بن زياد بن يزيد وكان: قالوا

 داع لحينك دعا الھياج يوم...  فارسٍ  أول كنت ھال أعبيد

 األفزاع ليلة لك ليتني يا...  شوارعٌ  لرماحوا أمك أسلمت

 وقاع يوم كل بغاية أولى...  أمره يجمع غداة الزبير ألبن

 الباع قصير أناملُهُ  َكزٍّ ...  امرئٍ  من الجميل بالصبر وأحق

 بن نوفل بن الحارث بن هللا عبد جعلوا وتفرقوا الناس أصطلح لما: وغيره مخنف أبي عن إسناده في الكلبي ابن وقال
 بن هللا عبد بن الحارث وھو القباع، البصرة ولى الزبير ابن إن ثم به، ارتضوا بھم، يصلي المطلب عبد بن الحارث

 وله األجوف، والقباع القباع، ھذا ما: فقال لھم بمكيال أتوه البصرة أھل ألن القباع سمي وإنما المخزومي، ربيعة أبي
 :الديلي األسود أبو يقول

 المغيره بني قباع من أرحنا...  خيراً  هللا جزاك بكرٍ  أبا

 يلقب وكان الجمحي خلف بن أمية بن مسعود بن عامر على الكوفة أھل واجتمع: قال: الزبير بن هللا عبد بكر وأبو
 :السلولي ھمام بن هللا عبد يقول وفيه لقصره، الُجعل دحروجة
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 عملِ بال العمال فعل ما يبلغك...  ألم المؤمنين أمير الزبير بن يا

ً  الخراجِ  صلب...  واقتسموا األرِض  طعام التجار باعوا  النفلِ  قسمة شحاحا

ً  لك وقدموا ً  شيخا  يقل كاذبٌ  شيخٌ  لك يقل مھما...  خذالً  خائنا

 الوكلِ  وال بالواني ليس القوى جلد...  مزابنة ذو حقٍّ  طالبُ  وقيل

 الجعلِ  دحروجة من األرامل واشف...  به ظفرت إن بزيدٍ  يديك أشدد

 أشھر ستة عامر فمكث خازنه، كان الرياحي ورقاء بن عتاب مولى وزيد البيع، في أساء كان شراحيل بن مرثد يريد
 .الخطمي يزيد بن هللا عبد وولى الزبير ابن عزله ثم

 الشام، من مأمنه فأبلغه جماعة في رجالً  معه وجه ثم زياد، ابن آوى مسعوداً  أن عدي بن الھيثم عن العمري وحدثني
 يزل فلم أمية، بني ھوى يھوون قوم فبايعه يخطب، وجعل المنبر مسعود فصعد خليفته، مسعوداً  صير زياد ابن وكان
 الخوارج عليه شدت تميم بنو في صار فلما جميعة، في وبقي عنه، الناس تفرق وقد أنصرف ثم الليل، إلى كذلك
 .قتل حتى للزبير دس أنه يعني زبيرية، وجعلھا دسھم األحنف إن: يقولون قوم وجعل تميم، بني فاتھم فقتله،

 من خرج ثم الثقفي كلدة بن الحارث بن نافع بن هللا عبد زياد ابن عاد: روايته في المثنى بن معمر عبيدة أبو وقال
 فنودي هللا عبيد فأمر الشام، أھل وأختالف يزيد موت إليه فأسر يزيد، إلى وجھه قد وكان مواله، حمران فلقيه عنده

 بيعته في لھم بدا ثم فماسحوه، ألنفسكم أختاروا: وقال الطاعة على الناس وحض يزيد فنعى خطب ثم جامعة، لصالةا
 هللا وعبد الحنفي، عامر بن ونجدة الحنفي، األزرق بن نافع سجنه في وكان بالحيطان؛ منھا أيديھم يمسحون وجعلوا

 بن مناة زيد بن سعد بن عبشمس بن مالدس بني من رةعمي بن القنا وعمرو العنزي، ھالل بن وعبيدة إباض، بن
 إنھم ثم. الشام أھل جھاد في أحتسبوا ولكنھم نصره، يرون ال وھم الزبير أبن مع فقاتلوا للبيت غضبوا وكانوا تميم،
 .وأربعون مائة الخوارج من سجنه في كان إنه فيقال وحبسھم، زياد ابن فالتقطھم البصرة قدموا

 .مسعود قتل بعد الشام إلى ھربه وكان بّبة؛ البصرة أھل أقام األزد إلى زياد ابن ھرب لما: عبيدة أبو وقال

 ذؤيب بن سلمة خرج بالبصرة، إياه زياد ابن وإظھار معاوية بن يزيد موت كان لما: روايته بعض في عبيدة أبو قال
: وقال وطاعته الزبير ابن بيعة إلى ناسال فدعا لواٌء، ومعه سالحه لبس وقد شھباء له فرس على وھو الفقيه الرياحي
 ذلك زياد بان وبلغ يسيرة، جماعة فبايعه وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول حواري وابن الحرام، بالبيت بالعائذ عليكم
 أيديكم مسحتم ثم بايعتموني: قال ثم أھلھا عنه بالءه وعدد بالبصرة، أبيه وأمر أمره أول فاقتص الناس فخطب

 جباه بعضكم ليضرب جماعتكم ُيفرق أن إرادة الخالف إلى يدعوكم ذؤيب بن سلمة ھذا ثم قلتم، ما لتموق بالحيطان
 بن األحنف فقال الحّر، أبا ويكنى بكرة، أبي بن الرحمن عبد ذؤيب بن سلمة بأمر زياد ابن أخبر الذي وكان بعٍض؛
 فلما عليھم، فامتنع اتسع، قد الفتق وإذا إليه افرس قد كثيف جمع معه فإذا سلمة فأتوا بسلمة نجيئك نحن: والناس قيس
 أياماً، الحديد نعقبھا أن نبالي فما جلودنا اجمته حتى الخزّ  لبسنا لقد وهللا: فقال يأتوه، فلم زياد ابن عن قعدوا ذلك رأوا
 المحاربة ىإل السلطان أصحاب من كان ومن البخارية ودعا كسرتموه؛ ما لتكسروه عنز قرن على اجتمعتم لو وهللا
 .مسعود بيت في األزد في فانغمس عليه، واعتلوا يجيبوه فلم معه،

 أرزاقكم فخذوا فيئكم ھذا: خطب حين للناس فقال درھم، ألف آالف ثمانية نحو زياد ابن مال بيت في وكان: قال
يتكم، عياالتكم وأرزاق  سلمة أمر وظھور عنه سالنا قعود رأى فلما لھم، ما وتقرير الناس بتحصيل الكتاب وأمر وذرِّ

 وال عنه، تقاتل خليفةٍ  من ما وهللا: إخوته له وقال زياد، آل في يتردد فھو ھرب حين المال بنقل وأمر ذلك، عن كف
 القوم قاتلت لئن وهللا مرجانة، ابن وھو أخوه هللا عبد له وقال أموالنا، وتذھب وتھلك فتعطب عليك ُيدال أن تأمن
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 يسأل أن فسأله الجھضمي صھبان بن قيس بن الحارث إلى أرسل ذلك هللا عبيد رأى فلما ھذا؛ بسيفي نفسي ألقتلن
 وذكره ذلك شرف لكم فبقي زياداً  أجرتم إنكم األزرد يامعشر: الحارث له فقال فأباه، ذلك فسأله ُيجيره، أن مسعوداً 
 يشكر، ولم يكافنا فلم أبليناه ما أبيه في أبليناه وقد هللا عبيد في مصرنا أھل ُنعادي أن أترى: مسعود فقال وفخره،
 إجازة مسعود أبى فلما له؛ الوفاء على أحدٌ  ُيعاديك ولن بايع فيمن بايعته قد: فقال رأيك، ھذا يكون أن أحب ماكنت
 فأباھا، مكرمةٍ  إلى مسعوداً  دعوتُ  إني: لھا فقال عمه ابنة وھي مسعود امرأة بسطام أم إلى الحارث أتى زياد ابن
 درھم ألف مائة أعطاھا إنه ويقال فأجارته، زياد، ابن إجارة في وكلمھا أبداً، قومك نساء تسودي أن إلى عوكأد وأنا
ً  وألبسته حجلتھا فأدخلته زياد، ابن مع كانت  حتى برأسھا، وأخذ فغضب ذلك، أعلمته مسعود جاء فلما لزوجھا، ثوبا
 وقد طعامك من وأكلتُ  ثوبك وألبستني عليك أجارتني: هللا عبيد له وقال بينھما، فحجزوا والحارث هللا عبيد خرج
 أبو وقال الشام؛ إلى شخص ثم مسعود، منزل في يزل فلم رضي، حتى له والحارث وتلطف منزلك، عليّ  التف
 .بذرقهُ  من معه بعث مسعود يكون وأن مسعود، قتل قبل شخص زياد ابن يكون أن ينكرون زياد وآل: عبيدة

 مسعود مقتل بعد الشام إلى ثم األزد، إلى اإلمارة دار من زياد ابن فرار فيه ذكر شعراً  مفرغ بن ربيعة بن يزيد وقال
 :الفزراية ھند وامرأته أمه عن ھربه وذكر اياه، وخذالنه

هُ  عقَّ  أنه لعيني أقرَّ   يھربُ  وھو آستهُ  فوالھا دعته...  أمَّ

 أقرب فللموت موتي أو كنت كما...  سبيةً  كوني التاس عليك وقال

 أذھب أين إلي وخبرني لي أبن...  أمرتني ما به ھند ھتف وقد

 متجنب عنھم لي فيما وبكراً ...  دارھم عقر في األزد أريد فقال

ً  القوم من...  مھرب مالك كفاك قدمت بما  تصبب والدماء يوما

 تسحب وھندٌ  ھندٍ  على كررت...  حفيظة ذا أو العود صلبَ  كنت ولو

 ملحب وھو الجوف نجيع يمج...  حتفه ةرھين مسعوداً  وغادرت

ً  يفت لم ولو ً  ركضا  مغرب عنقاء الجو من بأشالئه...  لحلقت حثيثا

ً  وقال  :أيضا

 الناعي نعاه أن لما ووألت...  حرھا ليصلى مسعوداً  قدمت

ً  وراءه كررت أفال  داع لحتفك دعا أصيب، لما...  متشزبا

 األفزاع ليلة لك ليتني يا...  شوارع والرماح أمك وترك

 الجعجاع بالمنزل وبناته...  أمه يفارق بمن الكريم ليس

ً  وطرت مسعوداً  وخذلت  بالقاع أثرته الظليم مثل...  موليا

 .يبرح فلم بالمصر كان مسعود قُتل حين وأنه مسعود بعد الشام إلى ھرب إنما أنه على دليل فھذا: عبيدة أبو وقال

 الراسبي، صبھان بن بنعمان ارتضوا أميرا لھم يكن لم فلما أمير بغير الناس بقي زياد ابن ھرب ولما: عبيدة أبو قال
 ببة، في صبھان بن النعمان ورأى الزھري، األسود بن هللا عبد في قيس رأيُ  فكان لھم، يختاران الھيثم بن وقيس
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ً  النعمان نوكا سفيان، أبي بنت ھند بببة أم ألن فيھم، الملك القوم أخت وابن ھاشمي ھو: النعمان وقال  مع شھد شيعيا
 قال باطل، فقولھم األزد الناس جميع رضا ذلك وكان: عبيدة أبو قال اإلمارة؛ دار فنزل ببة وأقبلوا صفين، عليّ 

 :الفرزدق

ً  وبايعت  نادمِ  غير بايعته قد وببة...  بعھدھم وفيت أقواما

 .نائمُ  وھو: يرونه وقوم

 أثبت عدي بن وھميان صبھان، بن النعمان ويقال -  عدي بن ھميمان شرطته على ببة جعل: المدائني الحسن أبو قال
 وكان المدينة، من ببة على قدم رجل لينزلھا بتفريغھما فأمر سليم، بني في وھي زياد، مولى فيل دار ھميان فأتى -

 بن الملك عبد واستصرخوا قاتلوه، حتى أراد ما عدي بن ھميان سليم بنو فمنعت داره، أبواب وأقفل ھرب قد فيل
 من الملك عبد وعدل عدي، بن ھميان طردوا حتى السالح في ومواليه بخاريته فأرسل كريز، بن عامر بن هللا عبد
 ورفع باألمس، علينا المعين أنت: فقال ثعلبة بن قيس من رجلٌ  الباب على فلقيه ببة، على ليسلم اإلمارة دار إلى الغد
 ابن وغضب يده، منھا شلت ضربةً  ضربه بل ويقال فأطارھا، يسيالق يد البخارية من رجل فضرب فلطمه، يده

 ومعه فأقبل فاستصرخوه، ثور بن شقيق بن أشيم وائل بن بكرُ  وأتت واجتمعت، مضر له وغضبت فرجع، عامر
 :الغداني بدر بن حارثة فقال واألزد، بكر وتحالف والمضرية، بكر وانصرفت تحاجزوا القوم إن ثم مسمع، بن مالك

 تحالفُ  من تبتغي ُخصاھا تجر...  وائل بن وبكر وأمرنا نزعنا

 عارفُ  للذلِّ  وھو إال فيصبح...  ليلةً  الدھر من بكريٌّ  بات وما

 وفي قاعد، ھو فبينا المسجد، في مسمع بن مالك كان: قال عيسى بن عمرو عن ھنيد بن زھير حدثني ُعبيدة أبو وقال
 القرشي، بكر من رجلٌ  فلطم القرشي، له فأغلظ القرشي نازع إذ يز،كر بن عامر بن هللا عبد ولد من رجل الحلقة
 ضبة بني من قومٌ  فوثب تميم، يال رجلٌ  فنادى المسجد، في ممن ربيعة وكثرتھم وربيعة، مضر من ثم من فتھايج
 ذيومئ وھو ثور، بن شقيق بن أشيم ذلك وبلغ فھزموھم، الربعين على شدوا ثم وترستھم، المسجد حرس رماح على
ً  ربعي يجدن ال: فقال المسجد إلى فأقبل وائل، بن بكر رئيس  متفضالً  فأقبل مسمع بنم مالك ذلك فبلغ قتله، اال مضريا
 .وربيعة األزد بين الحلف يجدد أن مالك وسأل بعٍض، عن بعضھم كف حتى الناس فسكن

 والسيابجة، الزط على حالفتُ : قال! م؟اإلسال في أحلف: تحالفوا حين مسمع بن لمالك قال األحنف أن: المدائني حدثنا
ً  ولتحلبنھا ماأردتھا وهللا: األحنف فقال إليھا سبقناك نعمة كانت بحر أبا يا: قال هللا، معاذ: فقال  حالفت لقد عبيطاً، دما
 ً  .وقھروك عزوك خالفتھم وإن استذلوك، اتبعتھم إن قوما

 األحنف إلى تميم فزعت الجامع المسجد إلى مسعود مع وأقبلوا الحلف جددوا لما: روايته بعض في المدائني وقال
 ومسعود المسجد دخل حتى األساورة يديه وبين فأقبل الرياحي، ذؤيب بن سلمة إلى ودفعھا قناة على عمامته فعقد

 األحنف، بأمر قتلوه األزارفة أن األزد وزعمت قتله؛ الخوارج إن فقيل يحكمون فجعلوا فقتلوه، فاستنزلوه يخطب،
 من األزد رضيت حتى ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن وعمر معمر، بن هللا عبيد بن بينھم وسفر الفتنة، نتفكا
 .ھبيرة بن ھشام الفتنة ھذه في القاضي وكان متديناً، وكان بيته ببة ولزم دياٍت، بعشر مسعود دم

 هللا عبيد بن عمر فكتب العمرة، يريد وجهمت وھو فوافاه البصرة على بعھده هللا عبيد بن عمر إلى الزبير ابن وكتب
: الحسن أبو قال هللا؛ عبيد بن عمر قدم حتى بھم فصلى بالناس، يصلي أن معمر بن هللا عبيد بن هللا عبيد أخيه إلى
 فصلى بھم، يصلي أن يسأله مالك بن أنس إلى فكتب بذلك، الزبير بن هللا عبد إلى البصرة أھل كتب بيته ببة لزم ولما
ً  أربعين بھم  .يوما
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 سر هللا لعبيد مسعود وقال مّنا، الرئيس يكون حتى نرضى ال: األزد قالت الفتنة في الحلف جددوا لما: ُعبيدة أبو وقال
ً  هللا عبيد وبعث الدار، ننزلك حتى معنا  وقدم مسعود، باب على فجلس بكرسي وأتى مسعود، مع خيل على له غلمانا

 في وببة المنبر عال حتى مسعود وجاء رماحاً، المربد فامتأل المدينة، سكة خذوافأ ربيعة في مسمع بن مالك مسعود
 تميم بني مع وركبت بينھم أصلحت فو شر الناس بين وسيھيج ساروا قد واليمن ربيعة إن: له وقيل اإلمارة، دار

 :يقول مسعود أصحاب من رجل وجعل بصالحھم، نفسي أفسد ال وهللا هللا أبعدھم: فقال إليھم،

 لعبة رأس قبةتمشط في ببةجارية ألنكحن

 بني دور وأتى الجبان، عال حتى كتيبه في مسمع بن مالك خرج المنبر، صعود وبين مسعود بين أحد يحل لم فلما
 فقتله يشكر بني من رجالً  الحى كان ضبة بني من رجالً  أن وذلك دورھم، يحرق فجعل العدوية، بني فدخل تميم

 .مسعود قتل أتاه ذإ كذلك ھو فبينا الضبي،

 قد: فقيل الشيطان، سيدكم: فقال وربيعة، األزد، اجتمعت وقد سيدنا أنت بحر أبا يا فقالوا األحنف تميم بنو وأتت: قال
 بن سلمة فقال منھم، بالمسجد بأحق لستم: فقال المسجد، دخلوا قد: قالوا ثم منھم، بھا بأحق لستم: فقال الرحبة، أتو

 وتلقاه خمسمائة، منھم فانتدب تميم بني فندب عنده، لكم خير ال أذنيه في منجرٌ  كبش ھذا ماإن مضر معشر يا: ذؤيب
. إياكم: قالوا تريدون؟ أين: سلمة لھم فقال الرماة، من أربعمائة في وھو الطريق بعض في يومئذ األساورة رأس
 وتحول عليه؛ فعتبت بالمجمر، حقأ المرأة آست: فقال تجمر، وللرئاسة، مالك: فقالت بمجمر امرأة األحنف وأتت

 مطر، أخت وھي الرياحي، ناجية بنت عبلة إن: فقالوا وأتوه عبيدة، بن عامر بني إلى داره من األيام تلك في األحنف
 في الذي والصباغ المسجد باب على كان الذي المقعد وقتل أسواقھما، من خيلھما خال وأخذت سبناه قد وأمرأة
 فدعا يوجد، فلم الحصين بن عّباد فطلب فثبتوه، ذلك، ثبنوا: فقال العدوية، بني دور معمس بن مالك وحرق طريقك،
 ثم إليه دفعه ثم رمح في وعقده ركبتيه على جثا ثم رأسه في معجزاً  انتزع ثم السعدي - طليق ويقال - طلق بن بعبس
 :قال

 لواءَ  معجري اتخذت إذا...  حياءَ  وال فخراً  أرى إن ما

 النظارة وصاحب عبس فسار مضى، فيما تخزھا لم فإنك اليوم تخزھا أل اللھم: قال ولى فلما سر،: لعبس قال ثم
 الفرار، من يستحي لم من الناس شر إن تميم يابني: األحنف وقال بذلك أرادوه - لألحنف أمةٌ  وزبراءُ  زبراُء، ھاجت

 في نشابة بألفي األساورة ورمى فاققتلوا، ومالق ولقوا عبس، لواء تحت يسير أن فأبى راكباً، ستين في عباد جاء ثم
 على وأقاموا السكك أفواه عن فأجلوا آخر، رشق في نشابة بألفي األساورة فرماھم برماحھم، فتلقوھم واحد رشق
 على ومسعود فيه فاقتتلوا المسجد تميم ودخلت األبواب، عن فقلعوھم األساورة ورماھم فاقتتلوا، المسجد، أبواب
 باب عند وذلك فردھم، األزد؟ مع إخوتكم أتقتلون: وقال قومه ثبط قد العبدي مخرمة بن الحكم وكان مسعود المنبر

 أربعٍ  سنة شعبان في وذلك وقتلوه، واستنزلوه المنبر على وھو مسعوداً  فأتوا: العدوي سويد بن إسحاق قال المسجد،
ً  رجل فطعنه شقيق بن أشيم وھرب القوم فانھزم وستين،  .الفرزدق فقال فتنحى، طعنا

 تقدُ  نيراننا إذ الباب وأخطأ...  أسنتنا يسبق لم أشيم أن لو

 والكبدُ  األعفاج له تماءت وقد...  وصاحبهُ  مسعوداً  لصاحب إذاً 

 قد قيل إذ كذلك ھو فبينا للركوب، فتھيأ المنبر، صعد قد: فقيل أُتي مسعود من يكون ما ينتظر زياد ابن فبينا: قال
 شخص أنه يقولون وقوم: قال وستين، أربعٍ  سنة شعبان أول في وذلك مسعود بالشام ولحق ركابه في فاغترز قُتل،
 أربعٍ  سنة اآلخرة جمادى في مسعود دار نزوله وكان أصح، واألول شوال، في مسعود مقتل وكان شوال، في

 .وستين



8 

 

 .إليك كنا ما أحوج فارقتنا المؤرق اأب هللا رحمك: األحنف فقال مسعود أيام معاوية بن الحارث مات: المدائني وقال

ً  البصرة من زياد ابن خرج: قال مسعود حفص بن عامر عن المدائني الحسن أبو  له، وفوا قوم في الشام الى ھاربا
 فركبه حمار على قطيفة له فألقيت مسعود حافر ذات على لي فوطئوا اإلبل ركوب عليّ  ثقل قد إنه: ليلة ذات فقال
 العراق أمير زياد بن هللا عبيد ھذا: طويلة سكتة سكت قد ورآه معه كان من بعض فقال األرض، لتخّدان رجليه وإن

ً  باألمس : قال السكتة؟ ھذه فما: قال ال،: زياد ابن فقال أنت؟ أنائم: فقال منه دنا ثم أعنته، عنه سقط لو حمار على نائما
 بنيت أكن لم وليتني حسيناً، أقتل لم ليتني لتق: قال قل، فيه، فكرت بما أخبرك أنا: له قال نفسي، أحدث كنت

 وال بصوابٍ  نطقت ما وهللا: زياد ابن فقال قتلت، من أقتل لم وليتني الدھاقين، استعملت أكن لم وليتني البيضاء،
 من اشتريتھا فإني البيضاء وأما يقتلني، أن على قتله فاخترت قتلي يريد إلي سار فإنه الحسين أما خطأ، عن سكت
 وأما عليھا، آسى ال فإني إال و فألھلي بقيت فإن عليھا، فأنفقتھا ألف بألف يزيد إلي فأرسل الثقفي عثمان بن هللا عبد

 الضمان بين معاوية فخيرني معاوية عند عليّ  رفعا وزاذانفروخ بكرة أبي بن الرحمن عبد فإن الدھاقين استعمالي
 عشيرته، صدور غرت أو عليه فأقدمت الخراج فكسر لعربا من الرجل استعملت إذا وكنت العزل، فكرھت والعزل

 الدھاقين فوجدت مكانه، أعرف وأنا هللا مال تركت تركته وإن بھم، أضررت قومه عطاء على فحملت أغرمته أو
 عمالً  اإلخالص كلمة قولي بعد علمت فما قتلت من قتلي وأما مطالبة، عليّ  وأھون باألمانة وأوفى بالحبابة أبصر
 بايعوني فإنھم البصرة أھل قاتلت ليتني: فقلت نفسي حدثت ولكني الخوارج، من قتلت من قبلي من هللا ىإل أقرب
 إال أحداً  منا يبقوا لم عليك فظھروا قاتلتھم إن إنك: فقالوا أتوني زياد بني ولكن ذلك أردت ولقد نكثوا، ثم طائعين
 السجن أھل أخرجت ليتني: وقلت أقاتل، فلم خلطائه،و وأصھاره أخواله عند منا الرجل تغيب تركتھم وإن قتلوه،

ً  يبرموا ولم الشام أقدم فليتني ھاتان فأتت إذ فأما أعناقھم، فضربت  ھو وبينا: قال يبرمون، فيما معھم فأكون شيئا
 نافشدد إليھا، فركن دينار، ألف لك، خير ھو أوما: فقال وألت، إن وألت ال: فقال رمح، بيده فارس له عرض إذ يسير
 يومٍ  كل في يأكل زياد بابن عھدنا: الرجل فقال الشام، وردنا حتى دليلنا فكان ُترعٍ  ال: زياد ابن له فقال فأخذناه، عليه

 األمر مع األكل: ويقول أحدنا يأكله مما أقل الشام يريد وھو يأكل فكان له، يتخير جدي أو عناق أولھا أكالتٍ 
 .والسرور

 ركبت وقد مسعود ابنة فعمة أقبلت الشام إلى زيادٍ  ابن وھرب مسعوداً  فاقتلوا: حبيب بن يونس قال ُعبيدة أبو وقال
 :تقول نادبة ومعھا مسحھا وتجلببت شعرھا وسدلت ذنبھا، قبل وجھھا وولت موكفة، دابة

 بك نعطي ال احنف...  بك يقتل من مسعود

ً  أتت ثم  أوتى أو ال: فقالت ارجعي،: فقال لعدويةا بني دور تحريق من رجع وقد المربد سكة في واقف وھو مالكا
ً  بأنفه فأزمت ضخمٍ  القتلى رؤوس من برأس فأتوھا األحنف، برأس  ثم لغاديده دم في كميھا أطراف وغمست عضا

 .بعد فتزوجت رحلھا، إلى انصرفت

 :ذلك في الكعبي أنيف بن غطفان عليه،فقال وحرقوا مضر من قومٌ  مالكٍ  دار وأتى: قال

 أبيرا إذ المربد بصرحةِ ...  األميرا ىوتر ترانا كيف

ً  أكثر...  جرورا جحفالً  فيه نقودُ  ً  جمعا  مسمورا حلقا

 ً  الجزورا الجازر قد فقد...  مأثورا ھيبةٍ  ذا وصارما

 محصورا مسمعٍ  ابن وأصبح...  التأميرا مسعود رجا لما

 السعيرا حوله شببنا وقد
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 :السعدي خليفة بن واقد فقال له، وجد ما فانتھب طلبته، فأعجز طلب هللا عبيد ھرب ولما

 وسلبه تاجه فينا صار قد...  كلبه شديدٍ  جبارٍ  يارب

 يشعبه يومٍ  شر لالقى منا...  ھربه زياد ابن ينج لم لو

 كؤبه ضاحٍ  أرعن عارٍض  في...  يأدبه شقاءٌ  مسعوداً  وقاد

 :عطية بن جرير وقال

 تميمھا يناإل تمت وزافرةٍ ...  برايةٍ  خضنا هللا ُعبيدة ويوم

 :السعدي الذئب سؤر وقال

 المربد ويوم بكرٍ  من والحي...  المسجد يوم األزد نھطنا نحن

 ينأد لم وصارمٍ  ُمحربٍ ...  مذود المھز عراِص  بكل

 واليد منه بالرجل وداحض...  ومقصد مقعٍص  من كأنھم

 والمسند النيط نخل أعجاز...  المسجد وطريق السواري من

دِ  ولم مسعودٌ  خرَّ  إذ  يوسَّ

ً  جرير وقال  :أيضا

 مسعودا ندبوا إذ واألزد...  قيتھم ال إذا يمن ذوي سائل

ً  متسربلين...  مدجج ألف عشون القاھم  وحديدا دالمصا

 وصعيدا جنادالً  أودعوه قد...  متجدالً  مسعودھم فلغادروا

 وذلك فقتله خارجي له عرض ميمت بني من بموضع كان فلما له، صديقٍ  عيادة من مسعود: قوم وقال: ُعبيدة أبو قال
 يلقون ال المسجد ودخلوا السجن من خرجوا الخوارجَ  الناسُ  وأغفل المنبر مسعود صعد لما: قوم وقال وباطل، ُبْھت
 ِمْنَقر بني من قوم وأقبل األھواز، إلى ظھروا ثم قومه من عشر اثني في المسجد في مسعوداً  قتلوا حتى قتلوه إاّل  أحداً 

ً  باطل وذلك به، مثلوا ثم دورھم إلى وداً مسع فاحتملوا  .أيضا

 الَغِد، من خرجوا ثم الَعَتكي، األشرف بن عمرو بن زياد رئاستھا األزد َولَّت مسعود قُتل لما: عبيدة أبو وقال
 َھَجر أھل من وأَلفافھا القيس عبد وعّبوا منھم، أصيب َمن بدماء يطلبون ِمْسَمع بن مالك وعليھا ربيعة وخرجت

بة بن الَحَكم يھموعل  األزد وعلى َمْيَمَنًة، ِمْسَمع بن مالك وعليھم والَنمر َعَنَزةً  من وألفافھا بكراً  وعّبوا َمْيَسَرًة، ُمَخرَّ
 األساورة من وألفافھم سعد بني عّبأ وقد قيس، بن األحنف وعليھا ُمضر وخرجت القلب، وھم عمرو، بن زياد

ً  وَضّبة واالندعان  بني من اآلخرين وعلى الضَبّي، ضرار بن عمرو بن حريث بن قبيصة عليھمو مناة وعبد وعديا
 بن بن قيس وعليھم َعْيالن قيس وعّبأ األزد، بإِزاء فجعلھم طليق ويقال - الَصريمي َطْلق بن َعْبس واألساورة سعد
 ومعھم الحنظلي الُحصين بن ادَعبَّ  وعليھم تميم بن عمرو بني وعّبأ القيس، وعبد األزد، بإزاء فجعلھم الُسلَمي الَھيثم
 بإِزاء وجعلھم الِرياحي، ُذَؤْيب بن َسلَمة جماعتھم وعلى والَسيابَجة، والُزطّ  الَعمَّ  بني من وأَلفافُھا مالك بن حنظلة بنو

 :حنظلة بني أو عمرو بني من الشاعر يقول ذلك بكر،وفي
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 ْرَبدِ بالم األَْزدِ  ُمقاَرَعةَ ...  َكْھِمسٍ  أخو َعْبسٌ  َسَيْكفيك

دوا وما أَْقَصى ْبنَ  لَُكْيزَ ...  َوأَْلفافُھا َقْيسٌ  وَتْكفيك  َعدَّ

 اأْلْمَردُ  لَهُ  َبشيبُ  ِبَضْربٍ ...  وألفافھا َبْكَرْا◌ً  َوَنْكفيكَ 

 حتى بينھم فيما للصلح َمَشيا ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن وعمر َمْعمر، بن هللا عبيد بن عمر إنّ  ثم فاقتتلوا
 يا: القَُرشّيان فقال َيْثقُل، مالكٌ  وجعل الُمراوضة عند َيخفّ  األحنف فجعل الصلح، في والُعَمرانِ  ومالكٌ  األحنفُ  التقى
 وأنا قال، إذا يخالفونه ال قوم إلى يرجع إّنه: فقال َيْرُزُن؟ ومالكٌ  الناس، في حلمك ذھب وقد تَِّخفُ  مالك َبْحر، أبا

ية بلغوا فلما قتالھم فكتبوا واليمن ربيعة وأجتمعت صلح؛ بينھم يَّتفق فلم علّي، يتأَبَّون قوم إلى أرجع  كتبوھا مسعود دَّ
 ثم والنِعال، باألَْيدي فاضطربوا المسلمين من رجل دية على َنزيدُ  ال األحنف فقال به، ُمثِّل كان ألنه ديات عشر
 أنتم إّنما: وقاال الجوار وحقّ  وحرمته اإلسالم أمرَ  ّمافعظ األحنفَ  أتيا وعمر ُعَمر إنّ  ثم أياّماً، فاقتتلوا للقتال عادوا
 واليمن، ربيعة فأتيا العار، عني وأبعدا أحببتما ما على فاعقدا انطلقا: األحنف فقال العدّو، على ويدٌ  وأصھار إخوان
 الخيل عليھم حنفاأل بأمر عَبس وصبّ  والُنَشاب، الَنْبل ينالھما ال حيث وقفا حتى فركضا السفھاء رماھما دنوا فلما

 حكم بما الرضا على اجتمعوا إنھم ثم بينكم؛ الصلح في َمَشيا رجلَين َرَميتم: منھم الحجى أھل فقال قتلى، عن فأجلت
 وإنما ديةً  إال وأبى األحنف لج قد: وقاال بينھما حمالھا ويقال ديات، تسع هللا عبيد بن عمر فحمل وعمر، عمر به

 بن هللا عبد وقال نحملھا، نحن: قالوا تميم بني إن ويقال: قال الشيء، ھذا نحمل بأن ىأول ونحن عليه نحكم أن سألنا
 :الفرزدق فقال ذلك، فقبال الديات، بھذه رھينة أيديكم في أنا: دارم بن مجاشع بن سفيان بن حوي بن زياد بن حكيم

 لَجماجمِ ا ضربِ  َقبلَ  ِنزارٍ  لِعاَريْ ...  َرھيَنةً  َيَدْيهِ  أَْعَطى الذي وِمّنا

 الَمعاصمِ  رافِعاتُ  قيامٌ  وْھنَّ ...  اْبنھا على تخافُ  ما أَمَّ  ُكلَّ  َكَفى

 الصوارمِ  بالسيوفِ  موتٍ  عجاجة...  كالھما المْربدان سالَ  َعشيَّةَ 

 متفاقمِ  بينھم صدعٍ  بإصالحِ ...  وغيرھا نزارٍ  أبني أحق رأونا

 المواسمِ  في بھا يُثنى نعمةٌ  لنا...  فأصبحت المسلمين دماء حقنا

 بحر أبا يا: فقال األحنف القبعثري بن الغضبان أتى: قال أحوز بن ھالل عن الباھلي حفص بن محمد عن المدائني
: قال ھو؟ فما يصلحنا، فيما عليّ  هللا قضاه فال: قال نعم: قال وإياك؟ أيصلحني: قال قضاٌء، فيه عليك أمر في أتيتك

 فدوا شئتم وإن الدماء، ھذه وتھدر مضري فيه يبقى فال المصر من جوافاخر شئتم إن ثالث، من واحدة أختاروا
 سمتمونا لقد با إال قوة وال حول ال: األحنف فقال الحرب، أو ديات، عشر مسعوداً  وتدون قتالكم ندي وال قتالناى
 وأما الھجرة، بعد بفنتعر فيه علينا هللا وفيء ومراكزنا مھاجرنا ندع ال فإنا المصر عن خروجنا أما الذليل، خطة

 مسلم فرجل مسعود وأما صالحنا، في ذلك فليس قتالنا ونلغي قتالكم ندي أن وأما منكم، فيھا بأجزع فلسنا الحرب
 .شديد عجب ربيعة في: األحنف قال ثم المسلمين، من رجل دية ديته

 في إخواننا إنكم وربيعة ألزدا معشر يا: فقال األحنف خطب بالديات ورضوا توادعوا لم: قال إسناده في المدائني
 الكوفة، تميم من إلي أحب البصرة وألزد العدو، على ويدنا الدار، في وجيراننا الصھر، في وشركاؤنا اإلسالم،
 ففي تلين، أن صدوركم حسائك وأبت جمرتكم، وحميت شأفتكم، استشرت فإذا الشام، تميم من إلي أحب الكوفة وألزد
: قالوا المال؟ بيت من أعطيتنا من - األزد ديات يعني - الديات ھذه بحمل أرضيتم لكم،و لنا سعة وأحالمنا أموالنا
 تميم وجود من غيره على ذلك وعرض األحنف، رھط من وأما أوفى، بن قتادة بن إياس بھا والقيام فضمنھا رضينا،
 فقال منزله إلى رجع ثم لك،بذ فقام ورع، مسلم شريف رجل ألنك بك رضينا قد: إلياس وربيعة األزد وقالت فأباه،
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ً  إياس وكان لھم، فحملھا وربيعة األزد دماء وحملت دماؤنا طلت: قومه  شبيبتي لكم وھبت قد: اتميم لبني فقال ناسكا
 يأكل وال السمن يأكل القبر أن وهللا علم: البصري الحسن فقال مات، حتى مسجده في يؤذن وأقام شيبتي، لي فھبوا

 في القالخ وقال مسعود، دم من األزد بھا أرضوا ديات تسع أحدھما أو القرشيان وحمل: دةُعبي أبو قال. اإليمان
 :أرجوزته

 قنعاسا بھا أثقالٍ  حمال...  إياسا لھم بعثنا ثم

 :العبدي دراك بن عمرو وقال

 تميمِ  دماء وأھدرنا ديات...  وضوعفت مثنى األزد يقتلى قتلنا

ً ...  توفيت عمرو ألبن دياتٍ  بعشر  نجومِ  ضمان تجعل ولم عيانا

 غشومِ  التراثِ  طالبِ  حكمِ  على...  مسمعٍ  ابن األغر حكم على نزلتم

 متديناً، وكان به، الرضا على والناس شيء، في يدخل وال أحداً  يعين ال لمنزله مالزمٌ  وببة ھذا وكان: ُعبيدة أبو قال
 .أشھر تسعة أو أشھر ثمانية الھزاھز ھذه وكانت

 عبيس بن مسلم فانتدب الناس، وخافه األھواز، أتى حتى ببة أيام في األزرق بن نافع خرج: مدائنيال الحسن أبو وقال
 فلبسھا نعله ببة فأخذ الناس، أمر واختلط األھواز، من بدوالب مسلم فقتل نافع، إلى فسار ببة له فعقد لقتاله، كريز بن

ً  وكان -  منزله إلى وصار  .وديني نفسي سادبف إصالحكم أحب لست: وقال - متدينا

 مسعود جاء: قال الحسن عن الشھيد بن حبيب عن أبيه عن جرير بن وھب حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد حدثني
 .الشمس يقولون وھم فخطب المنبر صعد حتى قومه وحوله ديباج قباء وعليه

ً  الطير أمثال في ألزد،ا منزل إلى وأشار ھنا، من مسعود أقبل: قال الحسن عن سالم حدثنا ُعبيدة أبو وقال  عليه معلما
 .بالسنة يأمر بسواد معين أصفر ديباج قباء

 بن هللا عبيد شھدت: قال شھرك حدثني عيينة أبي بن محمد حدثنا جرير، بن وھب حدثنا إبراھيم، بن أحمد وحدثني
َ  فقام معاوية بن يزيد موت جاء حين زياد  لتجدن هللا فو أتسبوني بصرةال أھل يا: قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد خطيبا

 ديوان في وال ألفاً، أربعون إال مقاتلتكم ديوان في أحصي وما وليتكم ولقد وبينكم، فيكم وداري ومولدي أبي مھاجر
 وعشرون مائة عياالتكم ديوان وفي مقاتٍل، ألف ثمانون ديوانكم في اليوم ألي أحصي ولقد ألفاً، سبعون إال عياالتكم

ً  كمل تركت وما ألفا،  معاوية بعده من عھده وولى توفي، قد المؤمنين أمير وإن سجنكم، في وھو إال عليكم أخافه ظنينا
 ترضونه رجالً  ألنفسكم فاختاروا الناس، عن وأغناھم فيئاً، وأعرضھم عدداً  الناس أكثر اليوم وإنكم ابنه، يزيد بن

 يرضونه رجل على الشام أھل أجتمع فإذا له،وما بنصيحته ويعين ويبايع يرضى من أول فأنا وجماعتكم، لدينكم
 أحداً  نعلم وال األمير، أيھا مقالتك سمعنا قد: فقالوا البصرة أھل خطباء فقامت المسلمون، فيه دخل فيما دخلتم لدينھم
 مودعاھ يده بسط القول عليه كرروا فلما ألنفسكم، فاختاروا ذلك في لي حاجة ال: فقال نبايعك، فھلم منك عليھا أقوى
 وثبوا ثم وهللا؛ كذب والفرقة، الجماعة في له ننقاد أننا مرجانة أبن أيظن: يقولون وھم انصرفوا ثم فبايعوه، بيعته إلى
 .به

 زياد بن هللا عبيد بايعوا: قال يزيد بن سعيد عن مضر بن غسان حدثنا جرير بن وھب حدثنا إبراھيم بن أحمد حدثني
 بد ال: فقالوا عليكم، يفسدون فإنھم تفعلوا ال: فقال الخوارج، من مملوءة السجون وكانت. إخواننا لنا أخرج: قالوا ثم
 .له يغلظون جعلوا حتى آخرھم تتامَّ  فما ويبايعونه يخرجون فجعلوا إخراجھم، من
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 يزيد مات لما: قال يزيد بن مصعب عن أبي حدثنا حازم بن جرير بن وھب حدثنا حرب بن زھير خثيمة أبو حدثني
 دار بجدر أيديھم يمسحون فجعلوا خرجوا ثم بك، رضينا قد: قالوا ألنفسكم، اختاروا: وقال زياد ابن نعاه ةمعاوي بن

 .مربطه من دوابه يأخذون جعلوا حتى عليه الناس واجترأ مرجانة، ابن بيعة ھذه: ويقولون اإلمارة

 أنّ  ُسَمير بن خالد عن شيبان بن سوداأل حدثنا جرير بن وھب حدثنا قاال سالم بن وَخلَفَ  إبراھيم بن أحمد حدثني
 إلى يتحّول أن قبل ليالً، اإلمارة دار في وھو زياد ابن أتوا المنذر بن وَحضين ِمْسَمع، بن ومالك َثْور، بن َشقيق
 بأن خوفتھم: سدوس بني من رجل فقال ماالً، موقر بغل ومعھم خرجوا ثم ليله عاّمة عنده فأقاموا عمرو، بن مسعود
ً  أن أنادي ً  فالنا  .درھم خمسمائة فأعطوه دمائكم، في اجتمعوا قد وفالنا

 ابن أخرج: قال الُحّداني الفضل بن القاسم حدثنا جرير بن وھب حدثنا: قاال إبراھيم بن وأحمد َخْثَيمة أبو وحدثني
 زياد ابن ذلك أىر فلما بالمْرَبد، فعسكروا األزرق بن نافع مع فخرجوا إليه، ُطلب حين السجن من الَحرورّية زياد
 قيس، بن الحارث إلى فأرسل يقبلوه، أن وأبو فكرھوا البصرة أھل أشراف على نفسه فعرض نفسه، على خافھم
 .مسعود منزل إلى به فمضى

 أبي عن خريت بن الزبير عن أبي حدثني حازم بن جرير بن وھب حدثنا قاال إبراھيم بن وأحمد خثيمة أبو وحدثني
 بالؤھم كان كرام قوم ولكنھم قومك، في كان رأيٍ  ُسوء ألعرف إني: زياد ابن قال قال، قيس بن الحارث عن لبيد
: قال سليم، بن: قلت ھؤالء من: فقال سليم، بني على به وأخذت ليالً، بغلي على فأردفته له فرققت جميالً، أبي عند
 ابن وهللا ھذا: منھم رجل فقال يتحارسون يومئذ الناس وكان السالح، ومعھم ناجية ببني مررنا ثم هللا، شاء إن سلمنا

 كنت الذين: قلت ھؤالء؟ من محمد أبا يا: فقال عمامته، ْكور في وقع بسھم فرماه قيس بن الحارث خلف مرجانة
 .هللا شاء إن َنجوتُ : فقال ناجية بنو ھؤالء قريش، من أنھم تزعم

 وتشبثوا علينا فوثبوا طاحية ببني ومرننا: فيه ادوز الحديث ھذا بنحو الحداني الفضل بن القاسم وحدثني: وھب قال
 .بشيء منھم أفتدينا حتى بنا

 أبي عن خريت بن الزبير عن أبي حدثني حازم بن جرير بن وھب حدثنا: قاال إبراھيم بن وأحمد خيثمة أبو وحدثني
 قد عليك؟ به أشير ما صانع أنت فھل وأجملت، أحسنت قد إنك: زياد ابن لي قال: قال قيس بن الحارث عن لبيد

 في فھي داره في فأكون إليه بي تذھب أن في لك فھل له، قومه وطاعة وسنه وَشَرفه عمرو بن مسعود منزلة عرفت
 وھو لبنٍة، على بقصب له يوقد جالس وھو عليه دخلنا حتى بشيء مسعود شعر فما به فانطلقت: قال األزد؟ وسط
 وإنكما السوء طارق من يتعوذ كان إنه: فقال عرفنا وجوھنا في نظر افلم اآلخر، وبقي أحدھما خلع حتى خفيه يعالج
 بن الغافر عبد بيت فدخل فأمره: قال بك؟ متعوذاً  إليك دخل قد َرُجالً  أتخرج فقلنا: الحارث قال السوء، طارق لمن

 فطافوا قومه نم وجماعة الحارث وَمعه ليلته َتْحتِ  من مسعود ركب ثم عمرو، بن خفاف بنت خيرة وامرأته مسعود
 األزد فأصبحت السالح، في فأصبحوا به، تلطخوا أن نأمن وال فقد قد زياد ابن إن: فقالوا مجالسھم في وھم األزد في
 في وهللا اندحس: عقيل بني من عجوز فقالت األزد؛ في ھو وما توجه؟ أْين: فقالوا زياد ابن الناس وفقد السالح، في

 .الَحْضرَمي ابن دار أّيام فيھم كان باهأ ألن - األزد يعني - أبيه أجمة

 .الناس أمرُ  ومرج نفوھم، حتى فقاتلوھم إليھم فخرجوا األزد إلى الحرورية أقبلت: حازم بن جرير فقال وھب قال

 في لمسعود قال زياد ابن يزيد بن سعيد مضرعن بن غسان حدثنا جرير بن وھب حدثنا إبراھيم بن أحمد وحدثني
 ملحفته، يجر فجاء األعور، حدش له يقال منھم رجل إلى فبعث نستشيره، األزد من رجالً  إلي أبعث: الليالي بعض
 ولقد إلينا، صنعته لمعروفٍ  أتيتنا ما وهللا: زياد البن فقال يستشيرك، إليك بعث وقد زياد ابن ھذا: مسعود له فقال
 الشيخ أيھا: له فقال مسعود على أقبل ثم ا،دمائن لتھريق جئتنا حتى ترض لم فينا وتقع وتذمنا وتھيننا تقضينا كنت
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 عن كنا أين: زياد ابن فقال طار، ثم وقع كطائر فيكون فينطلق تدسه حتى الناس من أحداً  تره وال ھذا ادفن األحمق
 .معه األزد من سبعين أو ستين من نحو في فأخرجه اليوم؟ قبل الرأي ھذا مثل

 يقبل زياد ابن كان: قالت خفاف بنت خيرة عن خريت بن الزبير عن هأبي عن جرير بن وھب حدثنا خيثمة أبو حدثنا
 كأنه حتى الھم عنه وذھب وحثھا ضاحكھا الفزارية أسماء بنت ھند امرأته أتته فإذا حجلتي، في وھو بثه فيشكو عليّ 
ً  رقعت كفاً، الناس أرفق وكان شيء، يصبه لم ً  يوما  .الناس أرفق ذافإ فعالجه وأخذه رفقاً، أرى ما: فقال لي ثوبا

 مائة زياد ابن مع مسعود بعث: قال خريت بن الزبير عن أبيه عن جرير بن وھب حدثنا إبراھيم بن أحمد حدثنا
 .الشام به قدموا حتى عمر بن فروة عليھم

 .أشھر ثالثة من نحواً  مسعود عند زياد ابن أقام: قال خريت بن الزبير عن أبيه عن وھب حدثنا خيثمة أبو وحدثني

 البصرة أھل أن لبيد أبي عن خريت بن الزبير عن أبيه عن جرير بن وھب حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد دثناوح
 عليھم، يولونه رجالً  لھم ليختارا مضر، من ورجالً  الراسبي، ثم األزدي صھبان بن النعمان أمرھم فقلدوا اجتمعوا
 وكان: قال السلمي، الھيثم بن قيس الرجل إن: لبيد أبي رغي وقال: وھب قال به، رضينا فقد لنا رضيتماه من: فقالوا
 من األمر بھذا أولى أحداً  أرى ما: للمضري النعمان فقال ھاشم، بني في النعمان ورأي أمية، بني في المضري رأي
 ثم به، رضيت بمن ورضيت أمري قلدتك فقد: قال نعم: قال رأيك؟ أوذاك: قال أمية، بني من رجالً  يعني فالن،
 به، راٍض  فأنا سمى فمن النعمان به رضي بمن رضيت: المضري فقال ماصنعتما؟: لھما فقالوا الناس إلى جاخر
 .وبايعوه ببة الناس فرضي لھو، إنه: فقال سميت الذي فقال ماتقول؟: للنعمان الناس فقال

 مسعود مع األزد وغدت الحارث، بن هللا عبد بايعوا: قال النحف بن سبرة عن عيينة أبي ابن فحدثني: وھب قال
 .للبيعة

 بن إبراھيم عن يزيد بن سعيد عن مضر بن غسان حدثنا جرير بن وھب حدثنا المخزومي سالم بن خلف وحدثني
 بمسعود فإذا وخرجنا خرج ثم المنبر، عمرو بن مسعود وصعد المسجد، أتوا حتى وربيعة األزد سارت: قال هللا عبد
 يحكمون، أربعين من نحو في سليم بني قبل من األزرق ابن وأقبل سقط، تىح عليه الناس ازدحم وقد بغلته على

 فحرضھم الخوارج إلى بعث األحنف إن يقال فكان: وھب قال: خلف قال قلوه، حتى بأسيافھم فضربوه له فقصدوا
 .عليه

 الحارث بن هللا عبد بايعوا لما: قال الحداني الفضل بن القاسم بن وھب حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 فأتاھم للبيعة ينطلقوا أن بكر بنو أراد الغد كان فلما بالمربد، وائل بن بكر ووقفت للبيعة، مسعود مع األزد انطلقت
 ربيعة فكلمت األزد، معكم ينطلق أن إال الحرورية عليكم نخاف فإنا تنطلقوا ال: فقالوا حرورية قومھم من ناس

 فلينطلقوا فدعھم بالمربد ووقفوا أمس بايعنا قد: قال معھم؟ تسير أال: حوذان بن هللا عبد له فقال ذلك، في مسعوداً 
 وهللا: حوذان ابن له فقال معنا، تسير أن من البد: لمسعود فقالوا وأغثناھم، أعناھم شيء أتاھم فإن بالمربد، لھم ونقف
 ابن وتخلف معھم، مسعود فسار ترجع، ال أنك ظننا حتى أمس نخرج لم فإنا معك، أسير ال وهللا ترجع، ال ذھبت لئن

 فقتلوه، الحرورية من قوم أتاه حتى يشعر فلم عليه الناس ازدحم بالرحبة مسعود كان فلما األزد، من وناس حوذان،
 .الناس وھرب

 أمية بني إلى يدعو مسعود كان: قال يزيد بن مصعب عن أبيه عن جرير بن وھب حدثني إبراھيم بن أحمد حدثني
 فلما المسجد، من انصرف وقد منھم قوم فقتله تطلبه، وكانت بالبصرة ظھرت قد الخوارج وكانت قوم، عهباي وقد

 البصرة أھل واجتمع اصطلحوا، ثم فاقتتلوا تميم، بنو به فرميت به، مثل وقد منقر بني في وجدته األزد انصرف
 .تزلھمفاع والقتال الشر كثر إنه ثم فبايعوه، ببة، الحارث بن هللا عبد على
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 منقر بنو اجترته قتل لما مسعوداً  أن حدثت: قال عيينة أبي بن محمد عن جرير بن وھب حدثنا سالم بن خلف حدثنا
 .بقتله ترمى تميم بنو وأصبحت به مثل وقد فأصبح إبراھيم بني دور إلى

 مسعود قتل لما: الواق اشياخه عن الحداني الفضل بن القاسم أخبرني وھب حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد حدثنا
ً  العتكي عمرو بن زياد األزد جعلت : له فقال زياد أتاه قدم فلما غائب، يومئذٍ  صفرة أبي بن والمھلب عليھم، رئيسا
 ھذا ألجأتم: لھم فقال المھلب على فدخلت األزد وجاءت بھم، فشأنك شھدت إذ فأما غبت، ما قومك أمر كفيتك قد اني
 ذلك فشق انطلقوا ثم لرضانا، ورضي لغضبنا غضب من سيدنا إنما: وقالت األزد غضبف بلدكم، أھل وناويتم العبد
 قد األزد إن: فقالوا األحنف إلى تميم واجتمعت عليه القدوم في كاتبه أنه وأظھر الزبير ابن إلى ومضى المھلب على

 بقتل اتھمتم وأمضيتموه، قبلتموه هامضيت فما إليّ  األمر تجعلوا أن إال ال: فقال أمرنا تلي أن بد وال علينا اجتمعت
 توافقوا، ثم فاقتتلوا وائل بن وبكر األزد واجتمعت المربد، إلى بھم فسار أمرھم فولوا دمه، من تنتفلوا ولم مسعود
 األحنف فأتى الشيباني القبعثرى بن بالغضبان وبعثوا صلحاً، بيننا فرسوا ھلم أن عمرو بن زياد إلى األحنف فبعث
 .مسلم رجل فكدية مسعود دية وأما فنديھم، قتالھم وأما فندعھم الناقت تدي: فقال

 الحذاء خالد أنبأنا زيد بن حماد أنبأنا جرير بن وھب حدثنا: قاال حرب بن زھير خيثمة وأبو إبراھيم بن أحمد وحدثني
 فاصبروا غداً  معدوك تلقون إنكم: يقول وھو الحلق على المسجد في يطوف األحنف رأيت: قال عفان بن المثنى عن
 .تألمون كما يألمون فإنھم

 هللا اتقوا األزد يامعشر: قال األحنف أن حدثت: قال عيينة أبي بن محمد حدثنا وھب حدثنا إبراھيم بن أحمد وحدثني
 وجدناه من إال به نطلب وما دوركم في عندكم وجدناه فإنا: قالوا الخوارج، قتله إنما مسعوداً  قتلنا نحن ما وهللا فإنا
 وتخلون بباديتكم فتلحقون ترحلون ثالث، من واحدة: قالوا يرضيكم؟ الذي فما: األحنف قال داره، وفي قتيالً  عنده
 وتھدرون ديات عشر مسعوداً  تدون أو لكم، أو لنا الدار تكون حتى وبينكم بيننا الحرب تقيمون أو المصر، وبين بيننا

ً  لھا فدعا فال، األُخريان واما قبلناھا، دفق ھذه أما: األحنف فقال قتالنا، وتدون قتالكم  يحملوھا، أن فأبوا قومه من أناسا
 :الفرزدق فقال وأمواله، قومه وأعطيات عطائه من كلھا وأداھا فتحملھا قتادة بن إياس لھا فدعا

 الجماجمِ  ضرب يوم نزارٍ  لغار...  رھينة يديه أعطى الذي ومنا

 المعاصمِ  رافعاتُ  قيامٌ  ھنو...  ابنھا على تخاف ما أم يوم كل كفى

 .عليه به تعلق مما ذلك فكان صبيحتھا في اقتتلوا التي الليلة في األزد على يحرضھم قومه في قام األحنف وكان: قال

 أمرھم في يزالوا لم: قالوا أشياخه عن الحداني الفضل بن القاسم عن وھب حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 من أميراً  المخزومي، هللا عبد بن الحارث وھو القباع قدم حتى المسلمين من رجلٍ  دية إال عوداً مس يدوا أن أبوا وقد
 المال، بيت من تحملتھا قد: فقال ألف، مائة مسعود دية يحمل أن كره األحنف بأن فأخبر الزبير، بن هللا عبد قبل

 األزد قتلى وودوا الناس فاصطلح اخته ابن ووھ قتادة بن إياس األحنف فدعا بذلك؟ لنا يقوم فمن: األزد له فقالت
 المال بيت من درھم ألف مائة - المغيرة بن ربيعة أبي بن هللا عبد بن الحارث وھو - القباع وأعطى قتالھم، وھدروا

 .قتادة بن إياس بذلك فقام

 بن هللا عبد موليھ: قال الزبير بن محمد عن أبيه عن جرير بن وھب حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 من المرأة تؤخذ بعضاً، الناس أكل قد الناس فقال األھواز إلى األزرق بن نافع وخرج أشھر، أربعة ببة الحارث
 أمركم ألصلح كنت ما: فقال يدك، وتبسط سيفك تشھر: قالوا ماذا؟ فتريدون: قال أحد، يمنعھا فما فتفضح الطريق
 .هللا عبيد بن عمر أخا التيمي معمر بن هللا عبيد بن هللا عبيد عليھم اسالن وأمر بأھله ولحق انتقل ثم أمري؛ بفساد
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 وقع الجارف الطاعون أن يزيد بن صعب عن أبي حدثني حازم بن جرير بن وھب حدثنا إبراھيم بن أحمد وحدثني
 أربعة لھا أجروااست حتى يحملھا من وجدوا فما أمه فماتت عليھا، التيمي معمر بن هللا عبيد بن هللا وعبيد بالبصرة
 .يومئذٍ  األمير وھو حفرتھا، إلى فحملوھا أعالج

 .أخاه فاستخلف هللا عبيد بن عمر عليھم أمروا ثم أشھراً  ببة بھم صلى: الكلبي بن ھشام وقال

 الحجاج زمن الجند ديوان على وكان عنبسة مولى ھرمز بن هللا عبد حرب بن سفيان أبي آل موالي من وكان: قالوا
 :القائل يقول وله بعده، من ولده ثم

 ولدْ  وما ھرمزٍ  من...  األحد با أعوذ

ً  بالبصرة قدرھم وكان  وكان معونتھا مع الكوفة خراج واله معاوية مولى دراج بن هللا وعبد يسار، لھم وكان عظيما
 :الشاعر الزبير ابن فقال فقتله، الزبير ابن أيام مكة قدم

 دم غير من تسفكه دمٍ  من...  كم مكة في العائذ أيھا

 الحرمْ  جاء من تقتل ويدٌ ...  معصمةٌ  عائذةٌ  أيد

 أمية بن سفيان وولد

 المؤلفة من طليق بن حكيم وكان زمانه، في قدر لسفيان وكان وقاص؛ أبي بن سعد أم وھي وحمنة وطليقاً، الحارث،
 بن زياد ابنته تزوج مھاجر له يقال بنا له وكان اإلبل، من مائة حنين يوم وسلم عليه هللا صلى النبي أعطاه قلوبھم،
 .عقبه فدرج سمية

 أمية بن سفيان أبي بني من وكان

 .الحجاز إلى السالم عليه عليّ  بموت قدم الذي وھو أمية، بن سفيان أبي بن أمية بن سفيان

 أمية بن العاص وولد

 له؛ أخٍ  بعد عليھا خلف لؤي بن رعام بني من قيس أبي بن هللا عبيد بن عمر تزوجھا حبيب وأم أحيحة، أبا سعيداً 
ً  عمامته بلون بمكة أحدٌ  يعتم لم اعتم إذا وكان قومه في عزيزاً  القدر عظيم أحيحة أبو وكان  له يقال وكان له، إعظاما
 وأبو جھل أبو له فقال بكى احتضر فلما وسلم، عليه هللا صلى النبي وأدرك النخوة عظيم وكان العمامة، وذو التاج ذو
ً  أبكي ما وهللا: فقال بكيك؟ماي: لھب  العزى على فأبكي بعدي، كبشة أبي ابن إله ُيعبد أن أخاف ولكن الموت من جزعا

 .كنانة من ياليل عبد بن البياع بنت ريطة أحيحة أبي وأم. بالظريبة فدفن ومات ومفارقتھا،

 أحيحة أبي ولد فمن

 بن وعبيدة سعيد، بن والعاص المغيرة؛ بنت ھند هوأم عقب، وله خزاعة قتلته الفجار، يوم قتل سعيد، بن أحيحة
 طالب أبي بن عليّ  فقتله العاص وأما المغيرة، بنت صفية وأمه الزبير، فقتله عبيدة فأما كافرين، بدر يوم قُتال سعيد
 .المغيرة بنت ھند وأمه
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 العاص بن سعيد بن وخالد

 به هللا ما نعتھا من فذكر جھنم شفير على وقف كأنه مهمنا في رأى اإلسالم، قديم وكان ثقفية وأمه سعيد أبا ويكنى
 فأعلمه بكر أبا فلقي فيھا، يقع لئال بحقوبيه آخذ وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول فيھا يدفعه جعل أباه كأن ورأى أعلم،
 واقع وأبوك ر،النا في الوقوع من يمنعك الذي ھو اإلسالم فإن فاتبعه هللا رسول ھذا خيراً، تدرك: بكر أبو له فقال
: فقال تدعو؟ ما إلى محمد يا: له فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خالد فلقي معه، كنت واتبعته أطعته فإن فيھا
 يضر وال يبصر وال يسمع ال حجر عبادة من عليه أنت ما وخلع ورسوله عبده محمداً  وأن له شريك ال وحده هللا إلى
 عليه هللا صلى النبي فسرّ  هللا، رسول وأنك هللا إال إله ال أن أشھد فإني: خالد فقال يعبده، لم ممن َعَبده من يعرف وال
 فأتى والعزى، الالت ھلكت: يقول قائالً  وسمع األفقين فمألت زمزم من خرجت ناراً  رأى أنه ويقال. بإسالمه وسلم
 فلم الطائف إلى طلبه في فأرسل أباه بلغو تغيب، خالد أسلم ولما أسلم؛ ثم رؤياه عليه فقص وسلم عليه هللا صلى النبي
ً  أخويه وعمراً  أبان إليه فأرسل الخزاعي، دب أبي شعب في مكة بأعلى أنه فأخبر بھا يوجد  فوجدوه مواله ورافعا
 ً ً  وضربه وبكته فأنبه به فأتوه يصلي، قائما  لقومه خالفة ترى وأنت محمداً  اتبعت: وقال كسرھا حتى معه كانت بعصا
: خالد فقال فيھا، يخلدون ناراً  موتھم بعد أن وزعمه آبائھم، من مضى من على والزري آلھتھم عيب من به جاء وما
 شئت حيث يالكع اذھب: وقال أحيحة أبو فشتمه رؤياه فحدثه أيضاً؟ تصدقه أو: فقال صادق، وهللا وھو اتبعته قد

 شيدته بل: قال شرفك، ھدمت: له فقال حرب بن سفيان أبا ولقي يكلموه، ال أن بنيه وأمر القوت، ألمنعنك فوهللا
 عليه هللا صلى هللا رسول فلزم خالد فانصرف ألقصرت، العذاب عليك ُبسط ولو حدث غالم أنت: فقال وعمرته،
 أدركت أم الرأي ضجعت أم أضعفت وهللا: له فقال أحيحة أبي على جھل أبو ودخل له، قريش تأنيب وكثر وسلم،

ً  الحديث صادق نشأ ولقد نسباً، ألوسطنا وإنه محمد أمر غاظني لقد وهللا. ةأحيح أبو فقال المنافية،  ولقد لألمانة، مؤديا
 بھم يقوى قوم إلى ليخرجن فيه ظني صدقني ولئن بھاءنا، وأذھب أمرنا وشتت جماعتنا به فرق ُمحدثٍ  بدينٍ  جاء

 .أُلفتنا تعود حتى دارنا من ولهوتح عنا خروجه في إال لنا الفرج فما ھذا تقل ال: جھل أبو فقال علينا،

ً  أبي كان: قالت أنھا سعيد بن خالد بنت خالد أم عن وروي  حارثة بن وزيد طالب أبي ابن تقدمه اإلسالم، في خامسا
 .وقاص أبي بن وسعد قحافة أبي وابن

 على اتوم األوثان رفض قد وكان قيصر، على قصي بن العزى عبد بن أسد بن الحويرث بن عثمان وقدم: قالوا
ً  يمر ھو فبينا يحب، ما قيصر عند يرى فال عثمان له يقول ما يحرف قيصر ترجمان فكان النصرانية،  مدينة في يوما

ً  وينشد بالعربية يتكلم الروم زي في رجالً  سمع إذ قيصر  أسد بني من عربي أنا: قال أنت؟ ممن ھذا يا: له فقال بيتا
 قيصر على عثمان فدخل الترجمان، من تؤتى وإنما خبرك، بلغني قد: فقال قيصر جفوة إليه فشكا سمعت، ما فاكتم
 أنه يريد الترجمان عثمان فالتزم ھيه،: الملك قال الغادر، الفاجر الكذوب إن للملك قل: فقال الترجمان له فدعا

ً  له فدعا لقصة، العربي لھذا إن: فقال الصفة، بھذه الموصوف  إني: فقال قيصر إلى عنه وأدى فكلمه آخر ترجمانا
 إن: وغيرھا لقريش فقال مكة فأتى بتجاراتھم، جاؤوا إذا عام كل إليه يؤدونھا قريش على ضريبة للملك ضارب
 وكان دينه، وعابوا له وأغلظوا فزبروه بالده، إلى الدخول من منعكم وإال عليكم ضريبة له تجعلوا أن يأمركم قيصر
 بن هللا عبد بن شعبة بن ھشام ذؤيب أبو ومعه الشام قدم أحيحة أبا إن مث المغيرة، بن والوليد أحيحة أبو عليه أشدھم
 اعترضا ھذين إن: وقال قيصر إلى عثمان بھما فسعى اخته، ابن ذؤيب أبو وكان لؤي، بن عامر بني أحد قيس أبي

ً  وحمال عليّ   الحبس، في ذؤيب أبو فمات قريش، من وعدةً  والوليد أحيحة أبا قيصر فحبس مخالفتي، على قريشا
 :المطلب عبد بن الحارث بنت أروى فقالت فخلوا، الباقين في عثمان وتكلم

ً ...  مغلغلة عمي بني لديك أبلغ  والحسب الصيت أھل وعفان حربا

 العربِ  سادة شمس عبد بني واعمم...  كلھم واألعياص ربيعة وابني

 الجنب ذي للجار منكم وخيركم...  بيوتكم في قعوداً  أراكم لي ما
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 الكربِ  شدة في نوائبھا نابت...  إذا األمور جل على الحفاظ وذو

 ريبِ  وال ذنبٍ  ما غير في بالشامِ ...  ملكٍ  لدى محبوس أحيحة أبو

 والنصبِ  الھم شديد ألفيتموه...  محبسه غير في بعضكم كان لو

 مجتلبِ  حقُّ  لئيمٍ  لعبدٍ  عبدٌ ...  وثبطكم عنكم صده الذي إن

ً  كان لو  كذبِ  ما غير عناكم ما لشفه...  أرومتكم في صميما

 .أحيحة أبي ولد ومن

 عليه هللا صلى هللا رسول فأتى اإلسالم، إلى ودعاه خالد أخيه قول سمع عتبة، أبا ويكنى العاص بن سعيد بن عمرو
 بن جعفر قدم حين السفينتين أصحاب مع قدما حتى بھا وأقاما الحبشة أرض إلى وعمرو خلد وھاجر فأسلم، وسلم
 خالد في المسلمين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكلم بخيبر، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فوافوا طالب، أبي

 .الغنيمة في لھما فأسھموا وعمرو

 رسول وولى بالحبشة، بخالد ولحق فأسلم وسلم عليه هللا صلى النبي عمرو أتى ثم الحبشة إلى ھاجر خالداً  إن ويقال
 عليه هللا صلى هللا رسول فتوفي خاصة، زبيد بني أمر واله: ويقال اليمن، صدقات خالداً  سلمو عليه هللا صلى هللا

ً  فكان بكر، أبو بويع أن بعد منھا وقدم باليمن وھو وسلم  بكر أبو عليه فمر أشھر، ثالثة من نحواً  بيته في جالسا
 موعدك: له فقال الناس، فيه دخل فيما تدخل أن أحب: بكر أبو قال أبايعك؟ أن أتحب: فقال فسلم داره في وھو مظھراً 
 يلي بأن مناف عبد يابني أرضيتم: وعثمان لعلي اليمن من قدم حين قال وكان فبايعه، المنبر على وھو فجاءه العشية؛
 ويقال بالشام، الصفر مرج يوم خالد واستشھد عنھم، هللا رضي عمر وحقدھا بكر، أبو فاحتملھا غيركم؟ األمر عليكم
 سيفه لخالدٍ  كرب معدي بن عمرو ووھب. وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول كتب ممن وكان اليرموك، يوم تشھداس أنه

 :وقال الصمصامة

ً  به حبوت  اللئام عن وصين به فسرَّ ...  قريشٍ  من كريما

 .عليه كان ذھب خاتم خالد فأعطاه

 أجنادين يوم واستشھد وفدك وخيبر تبوك منھا عربية قرى سعيد بن عمرو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وولى
 .مخزوم بن عمر بن هللا عبد بن المغيرة بنت صفية وأمه باألردن، فحلٍ  يوم: ويقال بالشام،

 أحيحة أبي بن وأبان

ً  وكان المغيرة بنت صفية وأمه الوليد أبا ويكنى  الحبشة، أرض من أحيحة أبي ابنا وعمرو خالد قدم حتى بمكة مقيما
 أجار أبان وكان خيبر، إلى معھما وصار مسلماً، المدينة أتى حتى وخرج فأجابھما اإلسالم إلى دعوانهي إليه فكتبا
 قد وخالداً  عمراً  أن أحيحة أبو رأى ولما كافر، يومئذ وأبان القضية، عمرة في مكة دخل حين وأنزله عفان بن عثمان
 سنة، تسعون وله سنتين أو بسنة الھجرة بعد توما ھناك، له مال في فاعتزل الطائف إلى فشخص ذلك، غمه أسلما
ً  أحيحة أبي قبر بكر أبو رأى الطائف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول غزا فلما  القبر ھذا صاحب هللا لعن: قال مشرفا
 أبا هللا لعن بل: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع وھما وأبان، عمرو أبناه فقال ورسوله، هللا يحاد ممن كان فإنه
 األحياء يؤذي األموات سب. " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال الضيم، يمنع وال الضيف يقري ال كان فإنه قحافة
 " . فعموا سببتم فإذا
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 وكان بالظريبة، مات أحيحة أبا أن مكة أھل مشايخ عن خربوذ ابن عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 :فقال بھما واللحاق اإلسالم إلى يدعوانه أخيھما أبان إلى فكتبا ة،بالحبش مھاجرين ابناه وخالد عمرو

ً  ليتَ  أال  وخالدٌ  عمروٌ  الدينِ  في يفتري لما...  شاھدُ  بالظريبةِ  ميتا

 ُنكابِد◌ُ  ما أعداِئنا من يعينانِ ...  فأصبحا الغواةِ  أمرَ  بنا أطاعا

 :خالد فأجابه

 يقصرُ  المقالةِ  سوءِ  عن ھو وال...  ِعرضهُ  أنا شاتمٌ  ال أخي ما أخي

ً  ليت إال...  أموُره عليه شدت إذا يقولُ   ينشرُ  بالظريبةِ  ميتا

ً  عنكَ  فدعْ   أحضرُ  ھو الذي الحق على وأقبل...  لسبيله مضى قد ميتا

 هللا رسول وواله وسلم عليه هللا صلى هللا برسول ولحق طالب، أبي بن جعفر مع الحبشة من أخوه قدم حين فأسلم
 توفي إنه وقيل وعشرين، تسع سنة في توفي: بعضھم بالشام؛وقال أجنادين يوم أبان واستشھد وسلم هعلي هللا صلى
 .أثبت واألول بالشام، فحل يوم

 أحيحة أبي ولد ومن

 العاص بن سعيد بن سعيدُ 

 بعض وسلم عليه هللا صلى النبي فقلده أبان بعد بالمدينة سعيد فلحق عمرو، أم صفية أخت المغيرة بنت ھند وأمه
 .الطائف يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع واستشھد أمره،

 أحيحة أبي بن والحكم

ً  بإخوته لحق المغيرة، بنت ھند وأمه  يعلم وجعله هللا عبد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسماه الفتح قبل مسلما
ً  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تلقى إنه ويقال اليمامة، يوم ويقال مؤتة، يوم واستشھد بالمدينة الحكمة  فيمن مسلما
 .مكة يريد وھو تلقاه

 .درج عياش له يقال ابن الكلبي غير ذكر فيما أحيحة ألبي وكان

 أحيحة أبي بني ومن

 أبا ويقال عثمان، أبا ويكنى لؤي، لم عامر ولد من كلثوم أم وأمه أمية، بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد
 لقريش، بستان السواد أنما: وقال مني لألشراف ويل: فقال الكوفة عفان بن عثمان وواله مبرزاً، جواداً  وكان عمرو،
 :الحطيئة يقول وفيه الموسم، وواله المدينة معاوية وواله عنھا، أھلھا فأخرجه

 نجيبُ  الرباطِ  في فاله نجيبٌ ...  فإنه سعيدٌ  يفعل وما سعيدٌ 

 صليبُ  وھو اللحمُ  عنه تخددَ ...  لحِمهِ  قِلةُ  يغررك فال سعيدٌ 

ا غاب إذا ا غاب َعنَّ  يؤوبُ  حينَ  الغرَّ  الغمامَ  ونسقي...  ربيعنا عنَّ

 .نويرة بن متمم بن إبراھيم فيه فقال وخمسين تسع سنة في ومات قميصه، ينزع ال اللحم خفيف آدم سعيد وكان
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 الحمائلُ  عليه ضمتْ  وما ردائي...  وخلةٍ  أمير منْ  لِسعيدٍ  فدىً 

 وباطلٌ  حقٌ  واألخبار توفي...  أنهُ  بالشربةِ  ورحلي أتاني

 الغواِئل ثم غالَتهُ  أم فأفرحَ ...  بغبطةٍ  أحيٌّ  أدري ال فأصبحتُ 

 يقول التي بقصيدته سعيداً  مدح لما الراعي الحصين بن عبيد أن الضبي المفضل عن األعرابي بن محمد وحدثني
 :فيھا

ً  حان ما إذا...  عنهُ  الِعالتُ  تعزبُ  كريمٌ   يزارا أن يوما

 .قلتھا من وأعتزر إليه، أدفعھا: قال دينار، آالف ثالثة: قال عندك؟ كم: لوكيله قال

 عليه هللا صلى هللا رسول فرآه سعيد، بن الحكم عمه فكفله صغيراً  ببدر العاص أبوه قتل حين العاص بن سعيد وكان
 عليه هللا صلى هللا رسول فمسح أخي، ابن: قال لصبي؟ا ھذا من: له فقال الفتح أيام في بمكة أو بالمدينة معه وسلم
ً  ذاك مذ مسھم ثوب كل فسمي جبة، منه له فقطعت أياه، فكساه مسھم يمانٍ  بثوب ودعا رأسه وسلم  بن بسعيد سعيديا

 .مخيطة مسھمة جبة كساه إنه ويقال العاص،

ُ  مسھمة ثياب له فيعمل اليمن إلى قليلٍ  كل في يوجه سعيد كان: الكلبي بن ھشام وقال  صلى هللا رسول بكسوة تبركا
 .ويھدي منھا ويكسوا يلبسھا فكان وسلم، عليه هللا

 من لسعيد كانت التي الجبة أن العاص بن سعيد آل من رجل عن عياش ابن عن عدي بن الھيثم عن العمري وحدثني
 .معه دفنت حتى عنده تزل لم وسلم عليه هللا صلى النبي كسوة

 جوف في البرة تجعل أن والخش - اإلبل خش من أول العاص بن سعيد كان: قال اليقظان أبي نع المدائني وحدثني
 يركب ال أن فألى البرة، فانحزمت ناقته زمام فجذب معاوية إلى يسير كان ألنه وذلك - الخشاش وھو األنف، عظم
 .إبله فخش منه، عظم يده وفي إال بعيراً 

 مائة قرض يسأله العاص بن سعيد إلى الزبير أرسل: الزبير بن هللا عبد: قال الزناد أبي عن جعدبة ابن عن المدائني
 تتولى أن أحب: قلت به، ابعث: قال بخواتيمه، فإنه مالك أقبض: لسعيد قلت الزبير قتل فلما إليه، بھا فبعث درھم ألف

ً  منه يأخذ لمو فتركه تدعه، أن أريد: قلت تريد؟ ما: فقال إليه المال أخرجت إلي صار فلما قبضه،  .درھما

 أن يمونه كان يتيم في العاص بن سعيد ُكلِّم: قال عيينة بن سفيان سمعت: قال العجلي صالح بن هللا عبد وحدثني
 ابنه فأتوا درھم، آالف عشرة فاستقرضوا يصلحه، ما عليّ  فادانوا لتزويجه إليه يحتاج ما عندي ما وهللا: فقال يزوجه
 .فقضاھا لقضيتھا ألف مائة أنھا لو وهللا هللا سبحان: فقال بالقصة فأخبروه مات ينح األشدق وھو سعيد بن عمرو

ً  المال يسأل سعيد وكان: قال  .حق ذكر عليّ  اكتب: لسائله قال مال عنده يكن لم فإذا مثله، يسأله مما بلغ ما بالغا

: األشدق عمرو ألبنه قال العاص بن سعيد احتضر لما: قال صفوان بن شعيب عن مزاحم أبي بن منصور وحدثني
ً  سبعون منھا دينار ألف تسعين فوجدوه ديني، في انظروا  أجمع بذلك كتب قد ھو فإذا والصلة، الرفد سأله لما ألفا
 .وقضاھا نفسه على الصكاك تلك عمرو فحول صكاكاً، نفسه على

 خرج: قال السكسكي لرم بن الضحاك عن عدي بن الھيثم عن بكير بن عمر وحدثني. شعيب عن منصور وحدثني
 منه قرب فلما منزله، نحو معه فسار وحده، وھو رجل به فبصر مظھراً، معاوية عند من يوم ذات العاص بن سعيد
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 قال منزله إلى وصل إذا حتى فتركه جناحك، وأصل أونسك أن فأحببت وحدك رأيتك ولكني ال: قال حاجة؟ ألك: قال
ً  منھا أعطه قال دينار، الفا: قال عندك؟ كم: لخازنه  .سنة كل في ھندي لك ھذا: وقال ألفاً، لنفقتنا واحبس ألفا

 آذتنا لقد: األنصار من رجل فقال الطريق في العاص بن لسعيد ميزاب سال: قال الزناد، أبي ابن عن المدائني
 .داره إلى يحول أن له ميزاب بكل فأمر سعيد ميازيب

: قال العاص بن سعيد بن يحيى بن عنبسة ولد بعض عن األسدي سةكنا ابن حدثني العجلي صالح بن هللا عبد حدثني
ً  سعيد كان  أيھم نفسه على الناس يعرض شقيه بين يراوح متملمالً  ليله بات رجالً  إن: يقول وكان فيه، مبرٍ  على سخيا
ً  يراه  إذا عليه تيمن من عليّ  منةً  ألعظم كربته، بتنفيس واختارني بأمله دونھم فاعتمدني ورغبته، لحاجته موضعا

 .أمله وبلغته حاجته قضيت

 العاص بن سعيد حضرت لما: قال عمير بن الملك عبد عن صفوان بن شعيب عن مزاحم أبي بن منصور وحدثني
 أو دينار ألف سبعون: قال أبه؟ يا ھو وكم أكفله، أنا: األشدق عمرو فقال ؟ ديني يكفل أيكم فقال ولده دعا الوفاة
 عرضه وفرت كريم أو منه عرضي اشتريت لئيم في: قال ؟ أبه با المال ھذا أدمت فما :فقال دينار، ألف تسعون
 بفلق ولو أكفائھن من إال بناتي تزوج ال يابني: سعيد قال ثم نفسه، على صكاكھم فحول غرماءه فدعا خلته، وسددت
 .ھمعن إليھم آتيه كنت الذي معروفي وال عنك وجوھھن تقطع فال أخواتي وانظر الشعير خبز

 رجالً  ماشتمت وهللا إني يابني: البنه العاص بن سعيد قال: قالوا وغيره جعدبة ابن عن المدائني الحسن أبو وحدثني
ً  كلفت وال بركبتي زحمته وال رجالً  كنت مذ  .إليّ  وجھه فيبذل يسأل أن لمعروفي راجيا

 قام رجل كله، مالي من إليھم خرجت ولو ھممكافأت أبلغ ال أربعة: يقول العاص بن سعيد كان: قال عوانة عن المدائني
ً  أتاني حتى إليّ  الناس تخطى ورجل مكانه، فأجلسني بأھله غاصٍّ  مجلس في لي  رھبة، وال رغبة لغير علي مسلما

ً  فرآني ليله فكر رجل ومماشاته، بمسايرته جناحي ووصل بحديثه فآنسني منفرداً  رآني ورجل  لحاجته موضعا
 .بمسألته جھنيوا حتى إلي فغدا ورغبته

 بن سعيد بن العاص بن سعيد كان: قالوا وغيرھما خربوذ وابن عوانة عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 يكاد والدم السقاء رشح يرشح وجبينه حاجته الرجل سألك إذا فأما ابتداًء، إال المعروف هللا قبح: يقول أمية بن العاص
 من إليه خرجت لو فوهللا الطلب، وذل المسألة بصر معتقل ولسانه ال أم له يھاأتقض يدري ال مخاطراً  وجھه من يبرز
 .يستحقه ما بلغت وال كافأته ما أملكه ما جميع

 على فدخل المدينة أتى البصرة من وھرب الفرزدق زياد طلب لما: قال عبيدة أبي عن األثرم المغيرة بن عليّ  حدثني
 :المدينة على يومئذٍ  الٍ و وھو فيه قوله فأنشده العاص، بن سعيد

 حالال لكما دمي أحسب ولم...  زيادٍ  ومن منك ھربت إليك

 عاال األحداث في األمر ما إذا...  قريش من الجحاجح الغر ترى

 ً  الھالال به يرون كأنھم...  سعيدٍ  إلى ينظرون قياما

 وأنشد. لصافن فيھم وإنك الملك بدع أبا يا كال: فقال قعوداً، جعلتنا لو: حاضراً  وكان الحكم بن مروان له فقال
ً  سعيداً  به مدحت ما بمثل مدحتني ھال: له فقال فيه له شعراً  بردة أبي بن بالل الفرزدق  جئتني: قال وفالناً، وفالنا
 .فيھم قولي مثل فيك أقول حتى كأحسابھم بحسب
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ً  كان العاص بن سعيد أن الھمذاني عياش ابن عن عدي بن الھيثم عن العمري وحدثني  فسقط يحدثھم قوم ومعه جالسا
 الفتى أعط: قال جاءه فلما وكيلنا، ادع: لغالمه فقال حديثه، استتم حتى معه ثبت فتىً  إال فانفضوا قوم على جدار
 .إيانا مجالسه وحسن حقناً، إعظامه درھم آالف عشرة

 بن قرة بن ثعلبة بن عامر بن األسحم بن حبة أبي بن كريز بن خشرم بن ھدبة خرج: قال العلم أعل بعض وحدثني
 عمه بني من نفر في زيد بن عذرة أخي زيد، بن سعد بن الحارث بن ذبيان بن هللا عبد بن ثعلبة بن عمرو بن حبيش
ً  سعد بن الحارث ولد من ثعلبة بن مالك بن زيد بن وزيادة  فاطمة أخته ھدبة ومع سفر، في عمه بني من نفر في أيضا
 :يقول وھو زيادة بھم فساق راجزين، شاعرين وزيادة ھدبة وكان القاسط، مأ اخته زيادة ومع خشرم، بنت

 ساجما مني الدمع ترين أال...  فاطما يا واربعي علينا عوجي

 :فقال بھم ساق ھدبة أن ثم فاطمة، بأخته عرض أنه ھدبة فظن

 سواھما ضمراً  المطي نزجي...  الحازما والغالم رآني لقد

 وقاسما قاسمٍ  أم يذكرن...  الرواسبا القلص تظنُّ  متى

 تناصيا، ثم وتشاتما أختي، عنيت ولقد اختك عنيت وال ذھبت، حيث ذھبت ما وهللا إني: ھدبة وقال زيادة، فغضب
 وجاء يتفاخران، وجعال صاحبه، يھجو منھما واحدٍ  كل أقبل ثم بالنعال، فتضاربوا زيادة ورھط ھدبة رھط ووثب
 :زيادة فقال وعقروه عشراً  أباه جوفش ھدبة إلى ليالً  قومه في زيادة

ً  شججنا  ھجانا إذ ھديبة نرھب ولم...  عشراً  الرأس في خشرما

 معه كانوا الذين والنفر ھدبة وھرب ھدبة، أنف زيادة وجدع زيادة ھدبة فقتل ورھطه، وزيادة ورھطه ھدبة اقتل ثم
 :وقال باليمن فلحقوا

 تؤوبُ  أو ُتباكر لحاجتنا...  مسخراتٌ  الرياح ليت اآل

 الجنوبُ  عنا أھلنا وتخبر...  التقينا إذا الشمال فتخبرنا

 المدينة، عامل وھو العاص، بن سعيد إلى لھم فكتب ھدبة، على سفيان أبي بن معاوية استعدوا زيادة رھط أن ثم
ً  يطلبه وأن عليه، دعواھم في ينظر وان ھدبة، على بإعدائھم يأمره  وأھله عمه فأخذ أولياءه، به يأخذ وأن حثيثاً، طلبا

 سعيد فأمر وأھله، عمه يسلم أن كراھة يده في يده فوضع السلطان أتى ذلك ھدبة بلغ فلما حيناً، السجن في فحبسھم
 ذلك فأخر أمرھم في ينظر أن سعيداً  زيادة أولياء وسأل ماالً، لھم ووھب بسببه حبس من سبيل وخلى ھدبة بحبس
 أمير إلى ارفعنا: وقالوا فأبوا ديات، ثالث عنه صاحبھم يدي أن يھمعل وعرض مدحه، قد ھدبة وكان به، وأبطأ

 :ھدبة فقال معاوية، المؤمنين

 يدري ال وھو نفسه يردي وللمرء...  والدھر للنوائب يالقوم أال

 قفرِ  بداويةٍ  فوارته عليه...  تالءمت قد صالحٍ  من كم ولألرض

 سمر حلقٍ  يف واألطراف ذكرتك...  معمرٍ  أم يا السجن دخلت ولما
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 ھدبة، بقود فقضى أمرھم في معاوية ونظر وكسوة، صلة ھدبة إلى ودس معاوية إلى حملھم حتى بسعيد يزالوا ولم
ً  بذلك وكتب  ذلك بيته وأھل أخوه فأبى يقتلوه ال أن على ديات عشر سعيد لھم فجعل سعيد إلى زيادة أولياء مع كتابا
 :أخرج حين وقال فقتل، فأخرج

ً  أخاكم قتلت...  فإنني الحديد في تقتلوني إن  موثقِ  غير مطلقا

ً  إال تقتله ال لسعيد فقيل  .قُتل ثم حديده عنه مطلقا

 العاص بن سعيد ولد ومن

ً  وكان سعيد بن عمرو ً  سخيا ً  وسمي شدقه، فأمالت له عرضت للقوةٍ  األشدق له وقيل لسنا  ولطيم الجن، لطيم أيضا
 اليوم ومع صعبٌ  مركب االبتداء إن: عمرو فقال فاستنطقھم أمية بني من غلمة في دعاه معاوية إن ويقال الشيطان،

 البنين أم وأمه أمية، أبا يكنى عمرو وكان ولده، يقوله مما وھذا ألشدق، سعيد ابن إن: فقال أعجبه بكالم فتكلم ثم غد،
 .معاوية بن ليزيد المدينة ولي وقد مروان، بن الملك عبد وعمة مروان أخت وھي العاص، أبي بن الحكم بنت

 المدينة عن أمية بني اخراج

 أمية حدثني الھمداني عياش بن هللا عبد أخبرني محمد بن كثير عمي حدثني الرفاعي يزيد بن محمد ھشام أبو حدثني
 عن أمية بني نفي في مطيع بن هللا عبد إلى الزبير ابن كتب: قال المعيطي عمرو بن محمد عن أبيه عن عمرو بن

 يومئذ الملك بعبد وكان رأيه، عن يصدرون ومن ناسكھم الملك عبد وابنه شيخھم، يومئذ ومروان الشام، ىإل المدينة
 أمضاه الرأي له عرض إذا رجالً  الزبير ابن وكان عظيم، أمر المدينة عن إخراجھم من فدخلھم به، ظھر قد جدري
 إن ثم شداً، عليه وشده جملٍ  على الملك عبد ابنه مروان وحمل مطيع، ابن فأشخصھم مشاورة، وال روية غير من

 بعثت وإنما بالشام، أمية بني إلحاق من به أمرت ما بلغنا: فقالوا الزبير ابن إلى اجتمعوا ومشايخھم قريش وجوه
 مطيع ابن إلى رسوالً  الزبير ابن فوجه ؟ الشام إلى يشخصون أمية وبني مروان أمثل سليمھا، يبلُّ  ال أفاعي عليك
 فعرض الشام أرض بأداني وافاھم حتى فاتبعھم إشخاصھم، وترك بالمدينة أمية بني بإقرار فيه أمرهي منه بكتاب
 إال قوة وال حول ال نقول إنا ُخبيب ألبي قل: للرسول مرضه من نقه وقد الملك عبد وقال فأبوا، االنصراف عليھم
،  .هللا يصنع با

 بن خالد بن هللا عبد بن خالد معھم وكان الحكم، بن مروان وخاله األشدق، سعيد بن عمرو معھم شخص فيمن وكان
 وھو يزيد بن لمعاوية الناس بايع وقد الشام فوافوا الملك، وبعبد بمروان خاصين فكانا أمية بن العاص أبي بن أسيد
 الملك عبد نهالب فبايع بالخالفة، له وبويع يزيد بن معاوية مات حتى يسيراً  إال ذلك بعد مروان يلبث فلم لذلك، كاره
 له ومكانفةً  معاونة وأحسنھم مروان أمر في الناس أجد األشدق عمرو وكان بعده، من العزيز ولعبد مروان بن

 الزبير بن مصعب أخاه الزبير ابن ووجه المرج، يوم معه فقاتل الزبير، ابن أمر وإفساد أمره صالح في واجتھاداً 
ً  فھزم يدخلھا أن قبل فلقيه لھام، جيش في األشدق عمراً  مروان فوجه فلسطين إلى  إلى رجعوا حتى وأصحابه مصعبا

 بعد لي األمر: يقول فكان نصيحته، ويستنزل طاعته بذلك يستدعي بعده، بالخالفة عمراً  يعد مروان وكان المدينة،
 وھو - صرم على الزبير ابن عامل جحدم ابن إلى عمراً  ووجه أمره لمروان استقام فلمال العھد، والني فقد مروان
 الحارث بن ظرب بن عابس بن عمرو بن جحدم بن أسد بن عبد بن الحارث بن إياس أبي بن عتبة بن الرحمن عبد
 عبد عھدي تولية أريد إني: الكلبي بحدل بن مالك بن لحسان قال دمشق، إلى مروان ورجع مصر وفتحت - فھر بن

: حسان فقال ذلك، مثل يدعي يزيد بن وخالد بعدي، ليفةالخ أنه يدعي سعيد بن عمرو وإن العزيز، عبد وبعده الملك
 األباطيل ويدعون األماني يتمنون رجاالً  أن ويبلغنا المؤمنين أمير يبلغ: فقال قام ثم الناس وجمع أمرھما، أكفيك أنا

 ابن الملك لعبد افبايعو الناس أيھا فقوموا المسددين، وال بالراشدين أولئك وما لھم، هللا يجعله لم بما أنفسھم ويحدثون



23 

 

 منھم يبق لم حتى آخرھم، عند من مثقلين غير مسارعين فبايعوا الناس فقام بعده، من العزيز ولعبد المؤمنين أمير
 .أحد

 مكانه وولى فعزله، يزيد إلى فشكوه المدينة سعيد بن عمرو معاوية بن يزيد ولى: قال عطية بن خالد عن المدائني
 خطبھم عثمان قدم فلما عمراً، إليه فشكوا خشب بذي تلقوه المدينة من قرب فلما سفيان، أبي بن محمد بن عثمان
 عثمان يا مھالً : المنبر تحت من عمرو فقال بقريش، ھذا ليفعل قرشي كان ما: وقال عمرو من ونال ووعدھم فمناھم
ً فزع الدھور وجرستني األمور ضرستني ولقد المضرة لقمن وإني المذاق بحلو أنا ما فوهللا  وإن مرة، وأمنا مرةً  ا
 ً  .أبي لغير أدعى وال شبھي، تستنكر وال حاجبي أقمص وال الظالم، أتتبع ال النھار داھية الليل، ساكن أني لتعلم قريشا

 .بي يوص ولم إلي أوصى: قال أبوك؟ بك أوصى من إلى سعيد بن لعمرو وقيل

 العاص بن سعيد بن عمرو مقتل

 معه وقاتل الخالفة، ولي حتى مروان أمر في الناس أشد سعيد بن عمرو انك.وغيره روايته في مخنف أبو قال
 بن الزبير بن مصعب أن بلغه بالخالفة الملك عبد وبويع مروان مات فلما راھط، مرج يوم الفھري قيس بن الضحاك
ً  الجزيرة يريد العوام  له فقال ألشدق،ا سعيد بن عمرو ومعه الفرات شارف حتى الملك عبد فسار العراق، من متوجھا
 معه، وحاربت بشأنه قمت ذلك وعلى بعده، األمر يوليني أن أوعدني أبوك كان فقد العراق إلى تشخص إنك: عمرو
 دخلھا حتى دمشق إلى وقصد الملك عبد عن فانصرف يسره، مما بشيء الملك عبد يجبه فلم بعدك، األمر لي فاجعل
 أسد بن يزيد بن الملك عبد فبايعه به، عالمون أنتم ما وصنعت رهبنص قمت ولذلك عھده والني كان مروان إن: وقال
 كفه، وجود لسخائه إليه ومالوا دمشق أھل وجوه بايعه ثم -  القسري ثم البجلي هللا عبد بن خالد أبو وھو -  كرز بن

 الملك عبد وبلغ له، واستعد للحصار وتھيأ المحشوة والفرش والكرابيس والخشب المسوح دمشق سور على وألقى
ً  فانكفأ خبره  بن هللا عبد شرطه على وجعل أبوابھا عمرو أغلق وقد دمشق، أتى حتى فيه ويجد السير يغذ راجعا
 والية له ويجعل والديوان المال بيت يوليه أن له وضمن ويعده، ويمنيه يراسله يزل ولم الملك عبد فحاصره يزيد،
ً  بعده األمر  وكان عسكره في وھو إليه عمرو فخرج كتاباً، له شرطه بما نهوبي بينه وكتب العزيز، عبد على مقدما
 في أجعل أن حلفت إني أمية أبا يا: قال ثم ووانسه بسطه عليه دخل فلما حوله، وأصحابه بالمعسكر قصر في نازالً 
 خرجنيأ المؤمنين أمير يا: عمرو فقال عنقه، في السلسلة وجعل فأوثق عليك، بأس ال ثم بجامعة وأوثقك سلسة عنقك
 مطيفين وكانوا أصحابه فيخلصه عنده من يخرجه أن التمس وإنما تريد، ما وأقول تحب بما فيھم ألقوم الناس إلى

 وقال فأبى، فاقتله، قم: مروان بن لبشر الملك عبد قال ثم أمية، أبا السلسلة في أمكراً  ھيھات: الملك عبد فقال بالقصر،
 فاقتله، اليك خذه: مواله البربري الزعيزعة ألبي قال ثم وعجزھما، تمھماوش فأسمعھما فأبى، اقتله،: العزيز لعبد
 أحمقه فما اخزه اللھم: الملك عبد فقال فمي فمي: فقال وخديه، األرض فمه وأصاب ارفق، ارفق: فقال بالسلسلة فجره
 أبو فقتله كفيتنيه، وقد إال الصالة من الأنصرفن: الزعيزعة ألبي قال ثم للقتل، ُيجرّ  وھو فمه ويشكو الرفق يسأل

 أصحابه إلى به ورمى فاحتز برأسه أمر صالته من الملك عبد انصرف فلما ذبحاً، ذبحه انصرافه، قبل الزعيزعة
 باب على قائم وھو الملك عبد بن الوليد على يحيى فشدٌ  أخوه، سعيد بن يحيى ومعھم القصر، باب حضروا الذين
 ولم وأبيضھم أسودھم الناس الملك عبد وأمن فدخل، الوليد فبادر أليته، به فضرب أدبر رآه فلما بالسيف، القصر
 فصار الزبير بن بمصعب سعيد بن يحيى ولحق العطاء، إلى الناس ودعا لغيره، وال الوقت ذلك في ليحيى يعرض
 .لبھلبه إنه: قال الذنب، وانحص العير أفلت يحيى يا: قال مصعب رآه فلما معه،

 في سعيد بن عمرو كان: قال دھقان بن خالد عن القرشي خالد بن صدقة أنبأنا الدمشقي عمار بن ھشام وحدثني
 لك فبايع بعده األمر لي يجعل أن وعدني أباك إن: له فقال العراق يريد وھو دمشق من فصل وقد الملك عبد عسكر
 كبر ذو أنت: للخالفة تصلح أنت أو الشيطان يالطيم: له فقال بعدك، العھد لي فاجعل بعدك، كان إن العزيز ولعبد
 وكان نفسه، إلى ودعا دمشق وأتى عنه فانخزل عين، نعمة وال كرامة وال ال ظاھٍر، وإفك وعجب وسرف وجبن
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 إليه يرسل وجعل فحاصره ذلك، وجھه وترك الملك عبد فرجع للحصار، واستعد المدينة أبواب وأغلق فبويع سخياً،
 في وھو عليه دخل إنه فيقال الملك، عبد إلى وخرج إليه وسكن ذلك فقبل ه،عھد ليولنيه له ويحلف به ويرفق ويعده
 .يومه من فقتله به مطيفون وأصحابه عسكره في كان قصر

 عمرو وكان الخالفة، دار في ونزل فدخلھا الملك لعبد دمشق أبواب فتح أنه: دھقان بن خالد غير وقال صدقة، قال
 ھذه في الناس إلى تخرجني أن هللا أنشدك المؤمنين أمير يا: له فقال جامعةً  عنقه في جعل إنه ثم أياماً، إليه يركب
 الجامعة في أمكراً  فقال أصحابه، فيخلصه بإخراجه ذلك يغريه للخروج، كراھته يريه أن أراد وإنما فيروني، الجامعة

 أصحابه من القصر باب على كان ومن أخوه سعيد بن يحيى وجعل فقتله، بقتله الزعيزعة أبا أمر ثم أمية؟ أبا
 أصحاب ووثب فسكنوا، إليھم به ورمي فاحتز برأسه الملك عبد فأمر كالمك؛ أسمعنا خبرك؟ ما أمية أبا يا: يقولون
 فارتجعه به أخذھم األمر استقام إذا حتى فيه الملك عبد لھم يعرض فلم فانتھبوه، بدمشق المال بيت على عمرو
 .درھم ألف مائة وفضل

 انصرافه قبل يقتله أن الزعيزعة أبا وأمر الصالة إلى خرج الملك عبد أن يحدث مشايخنا بعض عتوسم: ھشام قال
 أنفه على يده الملك عبد فوضع إلينا، أخرجوه: فقالوا عمرو أصحاب ضج صالته الملك عبد ابتدأ فلما الصالة، من
 .فسكنوا ابهأصح إلى وألقاه فاحتز عمرو برأس وأمر القصر، فدخل انسل ثم رعف قد كأنه

 صالة إلى الملك عبد خرج: قال العاص بن سعيد ولد من رجل حدثني مسلم بن الوليد عن عمار بن ھشام وحدثني
 الملك عبد ذلك فراع كالمك، أسمعنا إلينا، اخرج أنت؟ أين امية أبا يا: ينادون خلق في سعيد بن يحيى وأقبل العصر،

 إلى فألقي برأسه فأمر مقتول، عمرو وإذا الطھور، يريد كأنه صرالق ودخل للصالة، طھر على أحسبني ما: فقال
 .فسكتوا العطاء إلى ودعاھم المال لھم وضع ثم والناس، اصحابه

 دخل الملك عبد سعيد بن عمرو صالح لما: قال ِمْھران بن ميمون بن األْعلىَ  عبد بن مجاھد بن عليّ  عن المدائني
: وقال عمرو له فأغلظ شديد، بكالم فكلّمه يوم ذات عليه فدخل ُمكَرماً، عليه يدخل وعمرو بھا فأقام دمشق الملك عبد
 من بجامعة وأُوثق سلسلة عنقه في فجعلت به فأمر الحرب، وأَِعد الصلح فاْفَسخ شئتَ  فإن منك بالخالفة ألحقّ  إني

 إال الصالة من أرجعنّ  ال: هموال الزعيزعة ألبي فقال فأَبى، عنقه فاضرب قم: مروان بن العزيز لعبد قال ثم فّضة،
 برأسه فأمر عنقه، ضرب قد الزعيزعة أبا وجد أنصرف فلما العصر صالة إلى فخرج منه، وأرحتني قَتلته وقد
 .أخوه سعيد بن يحيى ومعھم يطلبونه مجتمعين وكانوا أصحابه إلى فألقي

 جذبه ثم بطنه من أخرجه حتى روعم ظھر في سيفه أدخل الزعيزعة أبا أن يذكر من سمعت: عّمار بن ھشام وقال
 .نفُسه ففاضت

 ذؤيب بن قبيصة قال: قاال جّناب وأبي الھمذاني عياّش ابن عن َعديّ  بن الھيثم عن عمر بن حفص وحدثني
 مواله الزعيزعة وأبو وإخواته وولده الكلبي َبْحَدل بن مالك بن وحّسان أنا مروان بن الملك عبد عند كنت: الخزاعيّ 

  :يقول وجعل له فأذن سعيد، بن لعمرو فأستأذن اآلذان فجاء

كَ  إْحَذرْ  ً  يكونَ  أن عَدوَّ قا  فتمكن بفتِلِهِ  َھَممتَّ  وإذا...  ُصَديَّ

 مستمكن حازمٍ  صولة فأصول...  روعه ليسكن مني أدنيته

 ً  كالمحسنِ  سبيله المسيءْ  ليس...  إنه لديني ومحميةً  غضبا



25 

 

 حسان يا: يتضاحك وھو الملك عبد قال عمرو أقبل وقد نھضنا فلما وما،فق شئتما إن فقال حسان وإلى إلي التفت ثم
 مازحنا إنما فضل، منطقه في ليس رجلٌ  الملك عبد إن قاتله، وهللا ھو: حسان فقال خرجنا ثم قبيصة، من أطول أنت

 .به يثب ثم ليؤنسه

 عاتقه عن السيف فأخذ زعيزعةال أبو أقبل ثم ساعة فحادثه سريره على الملك عبد مع جلس ثم عمرو وسلم: قال
 الذي بعد بسيفِ  معي◌َ  تقعدَ  أن لغيرك أبا ال أوَتْطمع: قال ثم الملك عبد فضحك سيفي؟ أيْؤخذ المؤمنين أمير يا: فقال
ً  منك عيني مألت إن عھداً  هللا أعطيت كنت إّني أمية أبا يا: الملك عبد له قال ثم عمرو فأطرق منك؟ كان  أن مستمكنا
 أطلقه ثم: قال المؤمنين؟ أمير يا ذا ما تصنع ثم: مروان بن العزيز عبد فقال حديداً، أثقلك ثم عنقك لىإ يديك أجمع
 عنقه في فصيرھما له أعدا قد وكانا بھما فأتى وقيٍد، بجامعة فأت الزعيزعة أبا يا قم أمية؟ بأبي أصنع أن عسيت وما

 أمية، أبا يا مكراً  أو: فقال الناس، رؤوس على فيھما خرجنيت أن المؤمنين أمير يا هللا نشدتك: عمرو فقال ورجليه،
 فأصابت وجھه على منھا سقط جذبةً  الزعيزعة أبو جذبه ثم صعداً، إال منك أخرجھما وال فيھما أخرجك ما لعمري
 منه، بأشد تركبني أن إلى مني عظمٍ  كسر يدعوك أن هللا نشدتك الملك عبد يا: فقال فانكسرت، تثنيته السرير قائمة
 ما وهللا ولكنه النواظر، بدم لفديتك فقط قريش أمر ويصلح ھمالً  يبقون والعجم العرب أن علمت لو أمية أبا يا: فقال
 لصالة الملك عبد وخرج عنقه؛ فاضرب العزيز عبد يا قم صاحبه، أحدھما قتل إال قط ھجمةٍ  في فحالن اجتمع
 بيده أنفه أمسك الملك عبد به أحس فلما حمص، أھل من يهموال من ألفٍ  في وافى قد سعيد بن يحيى وإذا العصر

 لعبد فقال القصر الملك عبد ودخل بالناس، الحكم أم ابن فصلى خلفه، وكان الثقفي الحكم أم ابن وقدم كالرعيف
 قبيھاع على البوالة أمك هللا أخزى: فقال قتله، فكرھت والرحم هللا ناشدني المؤمنين أمير يا: قال صنعت؟ ما: العزيز

 بالسيف بيده ذبحه ثم له فأضجع غالم، يا أدنه - الكلبي األصبغ بن زبان بنت ليلى أمه وكانت - غيرھا تشبه لم فإنكّ 
 :يقول وھو◌ً  ذبحا

 اْسقوني الھامة تقول حيث أضربك...  ومنقصتي شتمي تدع إال عمرو يا

 أسمعنا: يقولون وجعلوا ضجيجھم فكثر ه،وأصحاب مواليه في الباب إلى سعيد بن يحيى وخرج الصالة وانقضت: قال
 على ضربة فأصابته فناوشوھم وغيرھم الملك عبد موالي في الملك عبد بن الوليد إليھم فخرج أمية، أبا يا صوتك
 أم بن الرحمن عبد ودخل الباب، عليه وأجاف بيتا فأدخله أرقم ابن فأخذه - رأسه على ويقال - الصحيح وذلك أليته
 الخير بك هللا أصاب: قال قتلته،: قال الخطب؟ جل فقد صنعت ما الرحل أيھا: الملك لعبد فقال لمسجدا باب من الحكم

 ببيت الملك عبد وأمر منه، يئسوا حين فانكسروا األشدق أصحاب إلى به فرمى الرأس الحكم أم ابن فأخذ والرشد،
 فخرج سرير الملك لعبد ووضع.فيه كانوا ما اوتركو الناس فأقبل أعطياتكم، احضروا أن الناس في ونادى ففتح المال
 فأمسك، يصب لم وأنه بمكانه فأخبر ثأرھم، أدركوا لقد أصابوه كانوا لئن وهللا الوليد اين: يقول وھو عليه فجلس
ً  فأخذوا دينار ألف فله سعيد ولد من بأحد أو سعيد بن بيحيى أتى من: فنودي الملك عبد وأمر  فأمر ساعتھم من جميعا
 .الزبير بن مصعب مع يحيى فصار الكوفة إلى صھمبإشخا

ً  الملك عبد إليھم فبعث سعيد بن عمرو عن يقاتلون قوم انتدب: قال حفص بن سحيم عن المدائني  فقاتلوھم قوما
 .العاص أبي بن الحكم بن خالد وعليھم

 .عمرو قتل قبل يتمثل الملك عبد كان: الحكم بن عوانة وقال: قالوا

 اسقوني الھامة تقول حتى أضربك...  ومنقصتي شتمي تدع إال عمرو يا

 األشدق عمراً  الملك عبد قتل بلغه أنه عباس ابن صالح أبي عن جّده عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 الحنفية ابن وكان: قالوا. تصدقوه وال تأمنوه فال آمنه أن بعد عمته وابن عمه ابن قتل الملك عبد إن الناس أيھا: فقال



26 

 

 إلى فانصرف استوحش المواثيق من أعطاه الذي بعد عمراَ  قتله بلغه فلما مروان، بن الملك عبد يريد شخص قد
 .الحجاز

 :مروان بن بشر ويقال العاص، أبي بن الحكم بن يحيى وقال

 بالغدر الخالفة شددنا عشية...  عمرو على بالدموع جودا أعيني

 صقر على اجتمعن الطير نم بغاثٌ ...  يقتلونه إذ مروان بني كأنَّ 

 الصخر فلق أكتافھا على كأن...  بنعشه الشامتون وراح فرحنا

 سترِ  من المحارمِ  دون ما وتھتك...  أھلھا النار تدخل دنيا هللا لَحا

 يدري ال وھو بغتة المنايا أتته...  أنه غير عاجزا عمروٌ  كان وما

 :األشدق أخو سعيد بن يحيى وقال

 الغدر على البيوت يبني ومثلكم...  باطل خيط بني يا بعمرو غدرتم

 الخمر في يضرب يوم العزيز وعبد...  فديته أني هللا وبيت وددت

 .سعيد بن عمرو حدة بل ويقال شراب، في العزيز عبد ضرب عوف بن الرحمن عبد بن مصعب وكان

 أھل الملك عبد بايع: قال هأشياخ عن أبيه عن حازم بن جرير بن وھب حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 وخلف الملك عبد إليه فخرج بھا، وتحصن قرقيسسياء على غلب فإنه الكالبي الحارث بن زفر إال والجزيرة، الشام
 الخبر، أتاه حين الملك عبد فرجع كثيرة، عطايا أھلھا وأعطى أبوابھا وأغلق دمشق على األشدق،فغلب عمراً  بعقبه
 وفيما عدوھم، فيھم وأطمعت بيتك، أھل أمر أفسدت إذا إنك: الملك عبد له فقال تحصن،و المدينة أبواب عمرو فأغلق
 فرضي األموال، من أعطيت ما كل وأنفذ العھد لك اجعل فإني وطاعتك بيعتك إلى أرجع الزبير، البن قوةٌ  صنعت
: لحاجبه الملك عبد فقال نزل، حيث ينزلون رجل خمسمائة عمرو ومع المدينة، الملك عبد ودخل األبواب وفتح
 الكبر عظيم عمرو وكان فافعل؛: قال نعم،: قال أصحابه؟ دون الباب تغلق أن سعيد بن عمرو جاء إذا أتستطيع ويحك

 عمرو، أصحاب دون بالباب وأعوانه الحاجب، له فتح جاء فلما مشى، إذا يلتفت وال فضالً  عليه ألحد يرى ال
 أبا أوصى قد وكان طويالً  الملك عبد فعاتبه كعادتھم، معه دخلوا قد أصحابه أن يظن وھو يلتفت ال وھو ومضى

 أن ترى كأنك عليّ  أتستطيل: الملك لعبد قال له، فأغلظ الملك عبد فكلمه عنقه، يضرب أن شرطه صاحب الزعيزعة
 قد: وعمر فقال شئت، فقد: الملك عبد فقال الحرب، لك نصبت ثم وبينك بيني العھد نقضت شئت إن فضالً، عليّ  لك

 من فدنا يده، في فسقط الدار، في أصحابه ليس فإذا عمرو فنظر به، شأنك الزعيزعة أبا يا: الملك عبد قال ثم فعلت،
 أبو فقتله إيه،: الزعيزعة ألبي فقال والقرابة، الرحم بين بما أستعطفك: قال مني؟ يدنيك وما: فقال الملك عبد

 وما وشقاقه عمراً  فذكر الملك عبد وخطب تفرقوا رأوه فلما أصحابه، إلى برأسه ارموا: الملك عبد فقال الزعيزعة
 :قتله،وأنشد حتى له ليس ما وادعائه ومروقه بعقوقه جنى

 مستمكنِ  حازمٍ  صولة وأصول...  نفره ليسكن مني أدنيته

 ً  كالمحسنِ  سبيله المسيء ليس...  إنه لديني ومحميةً  غضبا

 صعداً؛ إال منھا فيخرج رجل عنق فيھا يدخل ال وهللا عندي، عمرو جامعة إن: قال رجالً  توعد إذا الملك عبد وكان
 .بالكوفة خطبته في المقالة ھذه وقال
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   سوى العاص بن سعيد ولد ومن

 األشدق

ً  الملك عبد فكان بمصعب، ولحق الملك عبد بن الوليد ضرب الذي وھو أيوب، أبا ويكنى سعيد بن يحيى  عليه، مغيظا
 .وواسط بالكوفة وولده فتركه؛ فيه كلم ثم أحدھم يحيى نفراً  إال كلھم الناس آمن مصعب قتل فلما

 إليه فمتوا حمالة في كنانة من قوم فأتاه كنانة، بني من استرضع سعيد بن يحيى ولد لما: الكلبي ابن ھشامٍ  قال
 :بعضھم فقال خيراً، بھم يصنع فلم بالرضاع

 عروقُ  الكرامِ  يلِ الدِ  بني في لھا...  نوفليةٌ  كھلةٌ  منا وربتك

 خليق لذاك يحيى يا أنت وما...  منكراً  للصھر أيوب أبا رأيت

 وعقوقُ  جفوةٌ  فيكم الخير لك...  جزاؤنا فكان يحيى يا غذوناك

 .حاجتھم وقضى فاعتذر

 :العدواني الشاعر فيه يقول الذي يحيى بن عنبسة ھذا سعيد بن يحيى ولد ومن

 حنْينِ  ُخفَّيْ  مقلداً  َعتَ َرجَ ...  يحيى بن عنبسة جئت ما إذا

 بدينِ  يُطلُبهُ  غريماًجاء...  ألكلٍ  تُطلُُبه حين يظنك

 ِبزينِ  العاصي بني ھو وال...  قريشٍ  من بالمؤمل ھو فما

 سعيد بن يحيى بن وسعيد

 حبس: قال مھران بن ميمون بن األعلى عبد عن مجاھد بن عليّ  عن المدائني وحدثني شريفاً، وكان جعفي في وولده
: بعضھم فقال قتله في فشاورھم خاصته من رجال وعنده به دعا ثم يوماً، أربعين سعيد بن يحيى بن سعيد الملك عبد
ً  المؤمنين أمير يا له إن: الفزاري مسعدة بن هللا عبد فقال تقتله، ال: بعضھم وقال أقتله،  أقرب والعفو وقرابة، رحما

 فقال الزبير بن هللا بعبد فلحق خيلك، من بخيل أمره تكف عدوك ىإل وسيره عليه فمن بالفضل، أحق وأنت للتقوى،
 .بمصعب الحق: له

 العاص بن سعيد بن ومحمد

 .األشدق أم وأمه بالشام وولده

 سعيد بن هللا وعبد

 :فقال األخطل مدحه الذي ھو وواسط، بالكوفة وولده

 نصابا أكبرھم هللا فعبد...  سعيدٍ  ببني سائاِلً  َيكُ  فمن

 أصابا من أفلح الحيين كال...  عكب وبني فالً نو أيجمع
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ً  أكبرھم سعيد بن عثمان األخطل، كذب: الملك عبد فقال  وولده عفان بن عثمان ابنة سعيد بن عثمان وأم. نصابا
 .تغلب بني من ِعَكبّ  بني من أمه وأم مناف، عبد بن نوفل بن عدي بن مطعم بن جبير بنت هللا عبد وأم بالكوفة،

 العاص بن عيدس بن وعنبسة

 بعد وبقي والكوفة، بالمدينة وولده عصماء، لھا يقال أمةٌ  وأمه يفارقه، ال معه يزل ولم الحجاج، عند أثيراً  وكان
 .خالد أبا ويكنى ھرم، وقد ومات الحجاج،

 صدق لئن: سعيد فقال دجاجةً  فنحله أمة؟ ابن وھو أنحله وما: قال أنحله: ابنه ليحيى سعيد قال عنبسة ولد ولما: قالوا
 .ولداً  أكثرھم ليكونن القائل

 عنبسة بن الرحمن وعبد الحجاز، والي وھو عليّ  بن داود أيام قبل بمكة وكان عنبسة، بن هللا عبد عنبسة ولد ومن
ً  كان سعيد بن  .بالكوفة شريفا

 العاص بن سعيد بن وأبان

 :أحيحة أبي بن

 :وتمثلت سقوطه إال أيلة أنزله ما: فقالت نعفا بن عثمان ابنة عائشة فخطب للعزلة، أيلة ينزل كان

ً  وال عدواً ...  ضائرٌ  أنت ال الضب بجحر مقيمٌ   نافعٌ  أنت مستنفعا

 :أخيه ابن وھو سعيد بن عنبسة بن هللا عبد يقول وله

 القنفذِ  بدير منتبذاً  ونزلت...  أھلھا عن رغبةً  طيبة أتركت

 :فأجابه

ً  أَوَطنتُ  ھا أرضا  الجنبدِ  بقصر معدُنهُ  قروالف...  كترابھا ُبرُّ

 .بالكوفة أبان وولد

 سعيد بن الرحمن وعبد

 :خليفة بن خلف يقول وفيه ھبيرة بن عمر بن يزيد مع سعيد بن الرحمن عبد بن سعيد ابنه وكان

 قاِبلهْ  لھا ُترادُ  فحبلى...  مشى ما إذا سعيدٌ  وأما

 .ھبيرة ابن مع وقتل البطن عظيم وكان

 .عقب وله المنصور، فآمنه باسمه الحجاج سماه عنبسة بن الحجاج له يقال ناب سعيد بن لعنبسة وكان

 األشدق عمرو بني ومن

 :النصري قنيع ابن فيه يقول الذي عمرو بن موسى

 لالئم العطاء في لموسى وإني...  عطاءه حمدت العاصي بني وكل
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 قائم وھو امرئٍ  بخل من وحسبك...  قاعدٌ  وھو نائالً  بمعطٍ  وليس

 والقودام تستوي أن أبت ذنابى...  فإنه كرامٍ  قومٍ  من يك فإن

 .يقعد حتى قط خيرا أحدٌ  أعطى ما وهللا: قال سعيد بن خالد أن فزعموا

 األمر من لي أن لو: العزيز عبد بن عمر فيه قال الذي األعوص صاحب وھو سعيد بن عمرو بن إسماعيل ومنھم
 ً  .األعوص صاحب لوليت شيئا

 .بمكة وكان الفقيه األشدق عمرو بن يةأم بن إسماعيل ومنھم

 :نويرة بن متمم بن داود يقول وفيه بھا، وولده بالكوفة قريش أعلم وكان األشدق عمرو بن وسعيد

 سعيد ابن الندى ذو عمروٍ  بن سعيد...  يكفني مروان بن بشر تجفني إن

 وجدود له آباءٍ  مساعي...  له قدمت قد الخيرات وجد فتى

 .الشاعر سعيد بن عمرو بن أمية بن وعمرو

ً  أو مولى كان الدوسي فاطمة أبي بن معيقيب ان: اليقظان أبو وزعم  بھا وكان صحبة له وكانت أحيحة، ألبي حليفا
 وكان هللا، عبيد له يقال ابن وله رافع، له يقال ابن وله رافع، أبو له يقال له مولى العاص بن لسعيد وكان جذام،
 األشدق فضربه وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول والء يدعي فكان رافعاً، أعتق لموس عليه هللا صلى هللا رسول
 عبيد قال األشدق قتل فلما وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول موالي في خبره ذكرنا وقد موالك، أنا: قال حتى بالسياط

 :رافع أبي بن هللا

 سعيد ابن مھجة ھراقت يمين...  عدوھا وضرب شك وال صحت

ً ...  فعاله الرشيد مروان بنا وجدت  بليدِ  غير العزمِ  حديد أبيا

 وجدودِ  له طابت عصبةٍ  إلى...  وينتمي قراراً  العاص أبي ابن ھو

 أمية بن العيص أبو وولد

 أم وكانت زھرة، بن الحارث بن وھب بنت صفية وأمھا الثقفي، عالج بن أسيد بنت أروى أمه العيص، أبي بن أسيد
 فتزوج مخزومية رقية أمھا العيص أبي بنت وأروى بالسواد، يسبون وولده سفيان أبو فكان سوداء، الثقفي أسيد
 .اإلسالم يدرك لم العيص، أبي بن أسيد وعمي ھشام؛ بن جھل أبو أروى

 هللا رسول واستعمله إسالمه فحسن مكة فتح يوم أسلم العيص، أبي بن أسيد بن عتاب: العيص أبي أسيد ولد فمن
 استعملتك بأن ترضى ما أو: " له فقال معك، وأكون أصحبك هللا رسول يا: له فقال مكة على وسلم عليه هللا صلى
 وأمره أيضاً، الطائف هللا رسول وواله وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول قبض حتى عليھا يزل فلم ،"  هللا أھل على
ً  فماتا كلھا، خالفته أقره عنه تعالى هللا رضي بكر أبو استخلف ولما النخل؛ أعناب يخرص أن  واحد يعلم لم جميعا

ً  حضرت ولما. صاحبه بموت منھما  شمس، عبد بن العزى عبد بن ربيعة بن حارثة بن محرز استخلف الوفاة عتابا
ً  فماتا كلھا، خالفته أقره عنه؛ تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر فأقره  ولما. صاحبه بموت منھما واحد يعلم لم جميھا

ً  حضرت  الخطاب بن عمر فأقره شمس، عبد بن العزى عبد بن ربيعة بن حارثة بن محرز استخلف الوفاة عتابا



30 

 

 هللا عبد بن مصعب وقال وھم، وذلك بمكة ومات عمر خالفة إلى عتاب بقي: عديّ  بن الھيثم وقال عنه؛ هللا رضي
 .عتاب توفي حين بكر أبي نعي جاء: الزبيري

 إال عمل من أصبت ما: أسيد بن عتاب قال: قال عثمان أبي بن خالد عن يلالنب عاصم أبي عن شبة بن عمر وحدثني
 .كيسان غالمي كسوتھما معقدين ثوبين

 رجال من وكان العيص، أبي بنت وأمھا جھل، أبي بنت جويرية وأمه عتاب، بن الرحمن عبد أسيد بن عتاب وولد
 إن ويقال قريش، يعسوب ھذا: فقال السالم عليه طالب أبي بن عليّ  على بع فمر فقتل عائشة مع الجمل وشھد قريش،
 .بخاتمه فعرفت اليمامة، من بحجر اليوم ذلك فأصيبت ُعقاب فاحتملھا قطعت كفه

 :الراعي حصين بن عبيد يقول وفيه لسواده، الطرس ويلقب سعيد له يقال ابن ھذا الرحمن لعبد وكان

 غولُ  دونه بأرٍض  تغلك لم إن...  مغلغلةً  عتاب بن سعيد أبلغ

ً  يعطه فلم مكسوراً، سرجه فوجد فخرج عنده المازني علقمة بن معبد وكان  :فقال مكانه سرجا

 عميد من شراً  هللا جزاه...  سعيد أبي ابن فأبلغنا أال

 جديدِ  سرجٍ  على آلداني...  سرجي دقَّ  طلحة دار في فلو

ً  ركبتھا إذا: دابةال اعروريت يقال حديد وسيساءٍ  بغلٍ  لبداًعلى الليل تحت اعروريت وما  .ُعريا

 .الثقفي يوسف بن الحجاج تزوجھا قريش تيم من وأمھا عتاب، بن الرحمن عبد بن سعيد بنت الجالس أم ولده ومن

 بن العيص أبي بن أسيد بن عتاب بن الرحمن عبد بن سعيد بن عتاب بن عتاب وھو حليالن أسيد بن عتاب ولد ومن
 والمغنون الفتيان ينتابه وشرب ولھو وصيد حمام صاحب وكان البصرة، أھل فتيان من وكان أمة، وأمه أمية،

 المال فغرم شھادته، يجيز أال فخاف الشھادة، إلى فدعاه بمال رجل من رجلٌ  واستشھده والنرد، الشطرنج وأصحاب
 سعيد، له ليقا ابن لحليالن وكان أيضاً، للناس ويتغنى الغناء يصوغ وسخاءٍ  يسار ذا وكان الشھادة، من افتداءً 

ً  المذھب حسن وكان نبيذ، صاحب  .سخيا

 وأسلم أمية، بن عمرو أبي بني زينب العيص أبي بن أسيد بن خالد وأم وأمه الرحمن، عبد أبا أسيد بن كنية وكان
 به مر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن قوم ويزعم باليمامة، استشھد أنه ويقال بمكة، وتوفي مكة فتح بعد خالد
 .العدو ھزمه إال أحداً  ولده من احد يلق فلم ،"  العجز وألزمھم النصر جنبھم اللھم: " فقال يرد فلم عليه فسلم

 زياد واله قدر، ذا فكان خالد بن هللا عبد فأما. عثمان وأبا خالد، بن هللا وعبد خالد، بن أمية: أسيد بن خالد فولد
 عبد بن الحارث له فولدت المكعبر بن جوانبوذان ابنه له ووھب بأسرھا، فارس واله ويقال فارس، من أردشيرخره

 حدث بي حدث فإن بقربي يكون قريش من رجالً  الي ابعث أن عنده خالد بن هللا وعبد معاوية إلى زياد وكتب هللا،
 وجعله مات، حين عليه صلى وھو زياد عند فكان خالد، بن هللا عبد فاختار شئت، من اختر: إليه فكتب استخلفته،

ً  يزل فلم ليفتهخ ً  الفھري قيس بن الضحاك قدم حتى بعمله قائما  قبيع يقول خالد بن هللا فلعبد الكوفة، على واليا
 :النصري

 شريفُ  وأنت أقوامٌ  وقومك...  غالبٍ  بن لؤي من كريم وأنت
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 عثمان بن شيبة بنت وأمھم الرحمن، وعبد هللا، عبد بن وخالد هللا، عبد بن أمية أسيد بن خالد بن هللا عبد فولد
 مطعم؛ بن جبير بنت حبيب أم وأمھما هللا، عبد بن الملك وعبد هللا، عبد بن العزيز وعبد حجر؛ أم لھا يقال العبدري
 .شتى ألمھات عثمان وأبا والحصين، والمخارق، ومحمداً، وعمر، والقاسم، وعمران،

 وزوجه دجلة، وكور األُُبلة على ثم السوس، على زياد استعمله هللا، عبد أبا يكنى فكان خالد بن هللا عبد بن أمية فأما
 فقال فُديك، أبو ففر بالبحرين، وھو الخارجي ثور بن هللا عبد فديك أبي إلى فتوجه جواداً، أمية وكان زياد، بنت رملة

 :الفرزدق

ً  ساروا...  بأجنحةٍ  طاروا أو الريح على جاءوا  ھجرا من الجلحاء إلى ثالثا

 أبو خرج: قاال ُعيينة أبي بن ومحمد زيد بن مصعب عمه عن أبيه عن جرير بن وھب حدثنا سالم بن خلف حدثنا
ً  أمية فركب فھزم، هللا عبد بن أمية فلقيه بالبحرين فديك  في عليه البصرة فدخل المھرجان له يقال كان جواداً  له فرسا
ً  فقال ليلتين،  ھذا: بعضھم فقال ليلتين، في خلتھافد البصرة إلى المھرجان على سرت لقد: بالبصرة وھو يوما

 .تدخلھا حتى ليلةً  إال تسر لم النوروز ركبت فلو المھرجان

 بن خالد أن وغيره زيد بن مصعب عن أبيه عن جرير بن وھب حدثنا: قاال الدورقي إبراھيم بن وأحمد خلف وحدثنا
 فديك أبو وخرج قطرّي، بإزائه وكان ،تيرى بنھر وھم إليھم خرج ثم الحرورية، لقتال فتجھز البصرة قدم هللا عبد

 على أمية الملك عبد استعمل ثم فقتله، معمر بن هللا عبيد بن عمر فبعث فھزم، أمية أخاه خالد إليه فبعث بالبحرين،
 .قليل بعده بقائي أن أعلم إني أما: وقال الملك عبد عليه وصلى بھا، فمات دمشق أتى ثم حيناً، عليھا فمكث خراسان

 :ُحزابة أبو فقال سجستان أمية بن هللا عبد ابنه ولى ةأمي وكان

ً  كبيراً  كنتُ  وإن إني  المطارحا بي القفر يطرح...  نازحا

ً  الغرام من أَلقى  مادحا بي كفى إني لمادحٌ ...  بارحا برحا

ً  هللا لعبد إن...  قادحا منه العرض في أجد لم من  واضحا وجھا

 ً  المنافحا بالندى نالنافحي...  صالحا الصالحين في ونسبا

 أخرجت ويلك: قال عليه دخل فلما الملك، عبد إلى بعه وبعث الحجاج فآمنه األشعث ابن مع أمية بن هللا عبد وخرج
 :الشاعر قول ومثلك مثلي إنما: فقال األشعث؟ ابن مع

ً ...  بيننا أحدثن الحب نزوات إذا  العواطفُ  وعاد تراجعنا عتابا

 .عنه اوعف أحمق، يا كذبت: له فقال

 .العظيم وعبد وإبراھيم، عثمان، وأبو القعقاع، بن ضرار ابنة أمه هللا، عبد أمية بن هللا لعبد وولد

 تحلفوا مالم بأس ال: فقال الشطرنج لعب عن البصري الحسن سأل أنه وذكروا ناسكاً، فاضالً  العظيم عبد وكان
 .عنده وماتت سليمان بن إسحاق عليھا خلف ثم ُنھية، ابنته عليّ  بن سليمان بن محمد وتزوج عليھا،

 حين عليه اصطلحوا أھلھا أن وذلك البصرة، ولي أسيد بن خالد بن أمية بن هللا عبد بن عثمان أبي بن هللا عبد وكان
 :القائل وھو عليھا، عمر بن يوسف عامل الثقفي محمد بن القاسم وھرب الملك، عبد بن يزيد بن الوليد قتل
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 وفتاھا كريمھا إني قلتُ ...  ما إذا بمنكرين قريشٌ  ما

 ثم بالبصرة، عمر بن هللا عبد نھر لحفر المتولي كان إنه ويقال البصرة، على العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد وأقره
 أبي ابن وكان وعزله، البصرة مروان بن العزيز عبد بن سھيل بن عمرو فولى جند معه يكن لم ألنه أمره ضعف
 .فيردونه البصرة وجوه فيأتيه منزله إلى فيصير ساعة، أيام كل في عليه لحوااصط حين يشذ ھذا عثمان

 وهللا: ألبيه قال أسيد بن خالد بن هللا عبد بن أمية أن عياش ابن عن عدي بن الھيثم عن عمر بن حفص وحدثني
 أن أحب ما وهللا نيياب: فقال إليه، فأخطب زياداً  سآتي إال أظنني وما التزويج، أردت وقد به، أقوى شيء ماعندك
 نعم: قال وتزوجني، لتصلني: قال أقدمك؟ ما أخي يابن: فقال بالبصرة وھو زياد إلى فرحل: قال بإھالته، سمنك تخلط
 السواد، عمق عن مرتفعة بھا يعيش كورةً  له اطلب: فقال الخراج على كاتبه دعا ثم زياد، آمنة فزوجه عيٍن، ونعمة
 وال الخّز، إال أفرش كنت ما وهللا: أمية فقال إياه فواله السوس،: الكاتب فقال اوبردھ الجبال حزونة عن متنحية
 واله ثم السكر، إال يأكل وال الخز إال يلبس أحداً  أظن وما عنھا عزلت ولقد السكر، إال اشرب وال به، إال أستشعر
 . الحجاج إلى خراسان وضم عزله ثم خراسان الملك عبد وواله دجلة، كور

 حجر أم أسيد بن خالد بن هللا عبد عند كانت الملك عبد قال المثنى بن معمر عن األثرم المغيرة بن يّ عل وحدثن
ً  هللا عبد فضاق موسرة، وكانت الحجبية  جاريةً  فأصحبيني معاوية إلى خارج إني: حجر ألم فقال شديداً  ضيقا
 العطية، له وأسنى معاوية فوصله معه، وھي معاوية إلى فخرج سوداء، فزانية لھا جارية فاصحبته تخدمني،
 وهللا: هللا عبد فقال خالد، بن هللا عبد من ھو: فقالت حبلھا عن حجر أم فسألتھا حبٌل، وبالجارية منزله إلى فانصرف

ً  كذبھا،فولدت على وحلف مثلھا، يطأ مثلي أو قط، وطئتھا ما  وبلغ هللا عبد ومات يخدمھم، فكان رشيداً  فسمي غالما
 .خالد بن هللا عبد ابن أنه وادعى عثمان، أبا فاكتنى حجر، أم فأعتقته سنة أربعين رشيد

 :فقال ينفذه ولم بشيء األقطع لخلفٍ  عثمان أبي بن األعلى عبد وأمر

 شرِّ  بأمر ذاك لدفع ھممت...  خيرٍ  بفعل ھممت إذا أراك

 نجر لشرِّ  ُھنَّ  األحبوش من...  ثالثٌ  أماتٌ  ذاك لك أبت

 دھر بعد إال عثمان أبو...  اعتبادٍ  نم أبوك ُيعتق ولم

ً  أمةً  أمهُ  تك ألم  حجر أمِّ  قينة الفزان من...  لُكاعا

 بمھرِ  أو الحليلة إذن بال...  اعتداءٍ  على الخبيث تعممت

 خالد بن هللا عبد بن عثمان أبي بن هللا عبد بن محمد بن الملك عبد الشوارب أبي بن محمد بن الحسن جد عثمان وأبو
 .رأى سرمن قاضي أسيد بن

 بالبصرة الجفرة يوم خبر

 :وستين تسعٍ  سنة

 .خالد جفرة سميت ثم نافع جفرة لھا يقال كان

 يحبه الملك عبد مع بالشام وكان سعيد، أبا ويكنى جواداً، فكان أسيد بن خالد بن هللا عبد بن خالد وأما: قالوا
 .ويستصحبه
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 من جماعة في البصرة إلى وجھني: الملك لعبد قال خالداً  أن دهبإسنا مخنف أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس فحدثني
 متبعك وأنا مستخفياً، وامض أھلھا وجوه إلى بكتبي اذھب: له فقال طاعتك، إلى الناس وأدعو لك آخذھا الشام أھل
ً  جنداً   معمر نب هللا عبيد بن عمر الزبير بن مصعب قبل من وعليھا دخلھا حتى خالد فسار به، أثق رجل مع كثيفا

 الحصين بن عباد شرطته صاحب وكان عبيد، أبي بن المختار مقتل عند الكوفة من إليھا وجھه التيمي، ثم القرشي
 خالد فنزل عنھا، غاب أو حضرھا إذا فيھا األمر تدبير ويوليه عليھا يستخلفه مصعب وكان تميم، بني من الحبطي
 بن مسمع بن مالك على فدله أراده، إن عباد من ومنعه هعن الذبِّ  عن عليّ  فعجز الباھلي، أصمع بن عليّ  على
ً  فأتى عكابة، بن ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن جحدر بني أحد شھاب ً  إليه وأوصل به فاستجار مالكا  عبد من كتابا
 مروان بن الملك عبد إليه كتب ممن البصرة أھل من به يثق من إلى وبعث فأجاره، ومناه فيه وعده ما فسره الملك،

 ثور بن شقيق آل إال وائل بن بكر خيول ووافته المھلب، آل إال األزد في العتكي عمرو بن زياد فأتاه غيرھم،و
 إليه كتب ممن وكان األحنف، عم معاوية بن صعصعة وأتاه العثمانية، من أمية بني شيعة إليه واجتمعت السدوسي،

 عبد معه سرحه جيش في الشام من ظبيان بن زياد بن هللا دعبي عليه قدم ثم بكرة، أبي بن هللا عبيد وأتاه الملك، عبد
ً  خلع قد ظبيان بن زياد بن هللا عبيد وكان وعده، كما خالد إلى الملك ً  ألن مروان بن الملك بعبد ولحق مصعبا  مصعبا
ً  فكان زياد بن النابىء أخاه قتل  إلى فسرحه لمحاربته، العراق إلى يوجھه الذي يكون أن الملك عبد فسأل عليه، حنقا
 عبيد بن عمرو إليھم وزحف خالد، بجفرة تعرف التي بالجفرة فاجتمعوا ويطيع، له يسمع أن وأمره الجيش بذلك خالد
 ثم يومئٍذ، مسمع بن مالك عين وفقئت وأبرحه قتال أشد فاقتتلوا البصرة أھل من معه ومن الزبيرية في معمر بن هللا
 بن عبد خالد خبر بلغه حين الكوفة من الزبير بن مصعب وأقبل فتحاجزوا، وايتفان أن وخافوا الحرب كرھوا القوم إن
 ورود اليمكنه أنه خالد إلى وكتابه الحارث، بن وبزفر بعمرو عنه مروان بن الملك عبد وشغل خالد بن هللا عبد

 أنجد ممن معه ومن شھاب بن مسمع بن مالك وطلب خالد، أمر فوھن األمور، من عليه انتشر لما عامه في العراق
ً  وھرب الملك، عبد أتى حتى هللا عبد بن خالد وھرب فآمنھم، هللا عبيد بن عمر من األمان خالداً   مسمع بن مالك أيضا
 الكالبي الحارث بن ُزفر الملك عبد صالح أن إلى بھا يزل فلم ثاج، لھا يقال وائل بن لبكر اليمامة قرى من قرية إلى

 ثم هللا عبد بن حمزة أيام في البصرة إلى رجع إنه ويقال مصعباً، فقتل العراق إلى شخص ثم الشام إلى وانصرف
ً  ويقال ثاج، إلى رجع ً  أن أيضا  .البصرة إلى رجع حين له استؤمن مصعبا

ً  فأكرم بالبصرة، له وولى  ثم الجفرة بعد الشام أتى ظبيان بن زياد بن هللا عبيد فكان معه، وقاتل أجاره كان ومن مالكا
 .فأتاه العراق إلى الملك عبد أقبل حتى النواحي بعض في اعتزل إنه ويقال الملك، عبد مع راقالع قدم

 خليفةً  كبير أبا ويكنى الھيثم بن قيس كان: قال عمرو أبي عن المثنى بن معمر عن األثرم المغيرة بن عليّ  وحدثني
 الزبيرية مع مسمع بن مالك قاتل ممن انوك الزبير، ابن أيام البصرة على - القباع وھو - ربيعة أبي بن للحارث
ً  استأجر وقد مجلجل، فرس على وھو  :يرتجزون فكانوا معه يقاتلون قوما

 عاجلُ  والطعان دين النقد...  جالجل يا ماتحكم لساء

 باخلُ  ضنينٌ  بالماء وأنت

 أھل أشراف أن -  زيد بن مصعب عن إال أعلمه وال -: قال أبي حدثنا جرير بن وھب حدثنا سالم بن خلف وحدثنا
 إليه كتب إال شريف بالبصرة يبق فلم مبايعوه، أنھم ويخبرونه أنفسھم إلى يدعونه مروان بن الملك عبد إلى العراق
 كان وقد فقدم طاعته، في ليقاتل أسيد بن خالد بن هللا عبد بن خالد الملك عبد فبعث صفرة، أبي بن المھلب غير

 عن يموتون الدار أھل جعل حتى بالبصرة الموت فكثر وستين، تسعٍ  سنة في وذلك بالبصرة، وقع الجارف الطاعون
 خالد فقدم مصعب عليھا استعمله بھا، معمر بن هللا عبيد بن عمرو يومئذ البصرة وأمير يدفنھم، من يجدون ال آخرھم
 بن المغيرة بن معن األزد من أتاه ممن فكان الناس، من كثير إليه ومال خالٍد، بجفرة وعسكره مسمع بن مالك على
 خالد إلى فرقة: يفترقون ثم المربد إلى يغدون القوم فكان صلته، تأخير في المھلب على عتب قد وكان صفرة، أبي
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 ويقول بكم، فعلنا: ھذا فيقول ھؤالء من وأحدھما ھؤالء من أحدھما األخوان رجع رجعوا فإذا المصعبية إلى وفرقة
 قتل فلما اليمامة، إلى مالك وھرب أصحابه وتفرق هللا عبد بن خالد ھرب حتى كذل على يزالوا فلم بكم، فعلنا: ھذا
ً  الملك عبد  ذلك وبلغ الكوفة، على أخاه مروان بن بشر واستعمل البصرة، على أميراً  خالداً  بعث الكوفة ودخل مصعبا
 أناخ حتى فدخل الباب له فتحف ناقته، على اإلمارة دار فأتى البصرة، دخل حتى فأقبل باليمامة، وھو مسمع بن مالك
 إن: الحرورية بإزاء وھو المھلب إلى الملك عبد وكتب ووصله، كثيرة قطائع الملك عبد وأقطعه خالد، بساط على
 با استعنا تفعل لم وإن وشرفك، منزلتك لك عرفنا فيه الناس دخل فيما دخلت فإن بيعتي، على مجتمعون الناس
 جماعتھم، أفرق وال دماءھم، أسفك وال المسلمين، عصا أشق أكن لم فإني الناس عاجتم إذ أما: إليه فكتب عليك،
 .بسبيله ماھو على بإقراره إليه فكتب

 وھب وقال مسمع، بن مالك عين ففقئت بالبصرة والزبيرية األموية التقى: قال عدي بن الھيثم عن العمري وحدثني
 :العجلي أبجر بن

 تحلي وال تمر ال بثاجٍ  وأنت...  وائل بن بكر أمر صرمنا ونحن

ً  ھجرت  واألزل الزالزل عند بھم وعذت...  زيادةً  أصبت أن لجيما

 عجلِ  أو حنيفة حيي من كنت إذا...  مسمعٍ  ابن بابِ  عند خيراً  ترج فال

 :جرير فقال: قال

ً  قومهِ  إلى...  خالداً  ربيعةُ  أدتْ  كما وفينا  يسالم ولما حربا

 خالد قدم لما: قال عيينة أبي مولى ذكوان عن عيينة أبي بن محمد عن جرير بن وھب حدثنا سالم بن خلف وحدثنا
ً  تسعين نحو في خالد إليھا خرج باألھواز الحرورية واجتمعت البصرة  بشر به أمده ومن والكوفة البصرة أھل من ألفا

 خالد وكان قطري، الخوارج رئيس وكان البصرة، فأتى مخنث، يا خالد يا: ونادوا وفلوه الخوارج فقاتلته مروان، بن
 ھزيمة أقبح فھزموه فديك، أبي قتل بعد فارس، إلى انحازوا الخوارج من جماعة إلى العزيز عبد أخاه وجه قد

 فما سيعزلك أحسبه: قال المؤمنين؟ بأمير ظنك ما: للمھلب وقال الملك عبد إلى الخوارج بأمر خالد فكتب وفضحوه،
ً  كنت  ويبلغه بفتنة، عھدٍ  حديثو الناس إن: المھلب قال قرابتي؟ بحق ويستخف بالئي ينسى أتراه: فقال فاصنعه صانعا
 ويضيع األمور فتنتشر عليك، ويجترأ قبلك فيما يطمع أن فيخاف العزيز عبد أخيك خبر ويأتيه الخوارج من لقيته ما

 .مروان بن لبشر والكوفة البصرة وجمع الملك عبد فعزله العمل،

ً  الملك دعب قتل ولما: قالوا  الحصين بن هللا عبد بن قطن الشام إلى الرجوع أراد حين والھا الكوفة ودخل مصعبا
ً  أربعين الحارثي  بن عمرو البصرة ولي حين الكوفة على بشر فاستخلف أخاه، بشراً  وولى عزله ثم شھرين، أو يوما
 بيت على خالد شد وقد الحجاج قدم ىحت عمله على خالداً  فاستخلف احتضر ثم أشھراً، فأقام البصرة قدم ثم حريث،
 درھم؛وكان ألف ألف فرق حتى يقم فلم مجلسين جلس أنه فيزعمون الناس، على ففرقه فيه ما جميع فأخرج المال

 القرشيون، شيعة البصرة عن شخص فلما فتركه، له يعرض ال أن الملك عبد فأمر ومحاسبته، حبسه أراد الحجاج
 .درھم ألف ثالثمائة فيھم ففرق

 إن: له فقال أسيد بن خالد بن هللا عبد بن خالد ومعه العراق يريد الشام من الملك عبد أقبل: عبيدة وأبو المدائني وقال
ً  فقدمھا الملك عبد فوجھه البصرة، كفيتك يسيرة خيالً  وأتبعتني العراق إلى وجھتني  حتى ومواليه خاصته في مستخفيا

 وأنا خالداً  أجرت قد إني: معمر ابن شرطة على وھو الحصين بن عباد لىإ فأرسل الباھلي، أصمع بن عليّ  على نزل
 أصمع ابن فقال الخيل، في آتيك حتى فرسي عن أنزل ال وهللا: إليه فبعث ظھيراً، لي وتكون ذلك أتعلم أن أحب
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 على كان نزوله ان ويقال مسمع، بن بمالك عليك ولكن منعك على أقدر وال الساعة يأتينا عباداً  إن أغرك ال: لخالد
 .الخيل في موافيك وأنا عليك، خالد نزول بلغني قد إنه: ابتداءً  اليه أرسل عباداً  وأن أصمع، بن عمرو

 عن حسر وقد رقيق، قوھي قميص وعليه يركض أصمع ابن عند من خالد فخرج: قاال وعوانة مسلمة عن المدائني
ً  أتى حتى الركابين من رجليه وأخرج فخذيه  أخيه وبنو وخرج نعم،: قال فأجرني، إليك اضطررت قد نيإ: فقال مالكا
 ولم فتوافقوا الخيل في الحصين بن عباد يشكر،وأقبل بني راية أتته راية أول فكانت واإلزد، وائل بن بكر إلى فأرسل
 تميم بني من رجال خالد ومع خالد، إلى بعد نسبت التي الحارث بن نافع جفرة إلى بدروا الغد كان فلما يقتتلوا،
 بكرة أبي بن هللا عبيد ومعه الربيعي، محكان بن ومرة بشر بن العزيز وعبد معاوية بن صعصعة: وھم وافوه،

 معه، يقاتلون الرجال يستأجر وكان السلمي، الھيثم بن قيس الزبيرية على وكان المھلب، بن ومغيرة وحمران
 أحد أنيف بن غطفان له يقال رجل فقال جالجل، هفرس عنق في وكان إياھا، أعطيتك غداً : فقال أجرته رجل فتقاضى

 :تميم بن عمرو بن كعب بن

 عاجلُ  والطعانُ  دينٌ  النقدُ ...  جالجلُ  يا حكمتَ  ما لبئسَ 

 باخلُ  ضنينٌ  بالبذلِ  وأنتَ 

 عشرًة، عشرةً  فيعطيھم بثالثين يوم كل يؤاجرھم عبيد له وكان العجيفي، وبرة بن عمرو حنظلة بني خيل على وكان
 :له فقيل

 عشرةْ  وتعطي ثالثين تعطى...  وبرة بن يا حكمت ما لبئس

 بن زياد بن هللا عبيد الملك عبد ووجه ألف، في معمر بن ال مدداً  الجعفي قيس بن زحر الزبير بن مصعبُ  ووجه
 فلحق عنه، الناس تفرق وقد فوافى لخالد، مدداً  عكابة بن ثعلبة بن هللا تيم بن مالك بن عائش بني أحد الجعد بن ظيبان
 .الملك بعبد

ً  وعشرين أربعة اقتتلوا: قال قتادة بن السكن عن رجل عن المدائني الحسن أبو  مسمع، بن مالك عين فأصيبت يوما
 ابن فصالحھم الثقفي، العاص أبي بن عثمان بن هللا عبد بن يوسف: وفيھم بينھم السفراء ومشت الحرب، من فضجوا
 أمان مصعب يجيز أال مالك وخاف بالشام، فلحق خالد فخرج آمنون، وھم رةالبص من خالداً  يخرج أن على معمر
 :الفرزدق فقال بثاج، مالك فلحق معمر بن هللا عبيد بن هللا عبيد أو هللا عبيد بن عمر

 المباركِ  عظامُ  سعدٍ  بني في وھمْ ...  أبوھمُ  تميمٌ  ألقوامٍ  عجبتُ 

ز وكانوا  ومالك لحاھا مصفراً  األزدِ  إلى...  مصيرھمْ  قبلَ  الناس أعَّ

 ضاحكِ  غيرَ  أنيابه عنْ  أفتر إذا...  مصعبٍ  الحواريِّ  بابنِ  ظنكم وما

ً  نفينا ونحنُ   بالنيازكِ  عينهُ  فقأنا ونحنُ ...  بالدهِ  عنْ  مالكا

 :حنظلة بني بعض وقال

 تميمُ  الخفافِ  بالبيِض  لكَ  تعدْ ...  تعدْ  إنْ  أنكَ  حسان أبا أبلغ

ً  تقاضوكَ   خصومُ  عليك األخرى وفي ورحتَ ...  يتھاقض حتى منكَ  عينا

 :أنيف بن غطفان وقال
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 أبيرا إذ المربدِ  بصرحِة◌ِ ...  األميرا نصرنا رأيت كيف

 الّذكورا والصالدمَ  الخيلَ ...  جروراً  جحفالٌ  فيهِ  يقودُ 

 ً  محصورا مسمعٍ  ابنُ  فأصبحَ ...  مأثورا ھيئةٍ  ذا وصارما

 ودورا دونهُ  قصوراً  يرى

 :بلمصع الشاعر وقال

 مصعبُ  يا مالكٍ  عالوةَ  واضرب...  وخالداً  بالحجازِ  أميةَ  ألحقْ 

 المشربُ  بالعراقِ  لكَ  وليصفونْ ...  بقتلهِ  لتحزمن فعلت فلئن

 :آخر وقال

 مسمعِ  بني عليكَ  وأخشى...  العراقِ  زيادَ  عليكَ  أخافُ 

 .مؤونتھم هللا يكفي: مصعب فقال

 أن وطمع البصرة، إال ھمة له يكن لم األشدق عمرو بسبب دمشق إلى الملك عبد وانصرف مصعب بويع ولما:قالوا
 يوليه، ال أن وحلف معمر ابن على فغضب الجفرية، آمن قد معمر ابن ووجد خرج، قد وجده قدمھا فلما خالداً، يدرك
 وأقبل حواريه، ابن على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول طريد ابن نصرتم: قال وأنبھم فشتمھم الجفرية إلى وأرسل
 من وأصفر وأسود بأحمر فجاءت الكالب تعاورتھا كلبة ابن أنت إنما مسروح بن يا: فقال بكرة أبي بن هللا عبيد على
 أبا أن تدعون الطائف، حصن من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى نزل عبداً  أبوك كان وإنما يشبھه، ما كلبٍ  كل

 نبطي علج أنت إنما اليھودية بن يا: فقال بحمران دعا ثم بنسبكم، نكماللحق بقيت لئن وهللا أما بأمكم، زنى سفيان
 من أتدري اللخناء الخبيثة بن يا: الجارود بن المنذر بن للحكم قال ثم. أبي يدعى أبوك وكان التمر عين من سبيت
ً  كان إنما الجارود؟ ومن أنت ً  كاوان ابن بجزيرة علجا  وال القيس، عبد إلى فانتمى العرب ساحل إلى فقطع فارسيا
ً  أعرف ما وهللا ً  يصب فلم الفارسي المكعبر أخته انكح ثم منھم سوءة على إشتماالً  أشد حيا  ذلك، من أعظم قط شرفا

 وهللا أما سماھيج؟ أھل من ثم ھجر أھل من ألست: فقال الزھراني فضالة بن هللا بعبد أتي قباذ؛ثم بن يا ولدھا فھؤالء
 بن العزيز بعبد أتي ثم. مرة باھلة من وعربي مرة، تميم لبني غبد أنت: فقال أصمع نب بعلي ثم. نسبك إلى ألردنك
 من إال أعيب ما وهللا أما ليقطعه؟ فسير به فأمر عمر زمن في عمك يسرق ألم المشتور بن يا: فقال حناط بن بشر
 دعي أنت وما اإلصطخرية بن يا: فقال األسدي حاضر بأبي أتي ثم مسمع، بن مقاتل تحت أخته وكانت أختك، نكح
 فصرت فارس إلى قطعت كرمان أھل من علج أنت إنما الكرماني بن يا: فقال عمرو بن بزياد أتي ثم. أسد بني في

 وأنت تكثر أعلي: فقال العاص أبي بن عثمان بن الرحمن بعبد أتي ثم. أعلم القلس بجر أنت وللحروب؟ مالك مالحاً،
 ثم أصلك، إلى ألردنك وهللا أما به، ليتعززوا إليھم تأشب من يضمون وھم ،بالطائف أبوك لحق ھجر أھل من علج
 بني من رجل أخته فتزوج أبوك وقتل أمك ھربت زندورد أھل من علج أنت الخبيثة بن يا:فقال النعمان بن بشمخ أتي

 في وصھرھم ھم،دور وھدم ولحاھم، رؤوسھم وحلق مائًة، مائةً  ضربھم ثم. بنسبھما فألحقك بغالمين فجاءت يشكر
 ال أن وأحلفھم البصرة، أقطار في بھم وطاف البعوث، في أوالدھم نسائھم،وجمر طالق على وحملھم ثالثاً، الشمس
 ھرب من طلب في يزيد بن خداش مصعب وبعث. دورھم ببناء أمر الملك لعبد األمر استقام فلما الحرائر؛ ينكحوا
 :فقال محكان بن مرة فأدرك خالد، أصحاب من

ً ...  تحاربوا تقتلوني إن أسدٍ  يبن  أشمعلت العوان الحرب إذا تميما
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 زلت النعل بي كانت وإن فتعفوا...  ھوادةٍ  من عندكم ھل أسدٍ  بني

ً  األزقةِ  في خداشٌ  أيمشي  وعلتِ  الرماحُ  مني نھلت وقد...  آمنا

 مما فكان فيھا كان ما وأخذ مسمع بن مالك دار مصعب وھدم يومئٍذ، مصعب شرط على وكان فقتله خداش فضربه
 .فقتل مسكن ثم الكوفة أتى حتى بالبصرة مصعب يزل ولم مصعب، بن عمر له ولدت جارية أخذ

 أنا: بكرة أبي ابن فقال البصرة، والية تنازعا بكرة أبي بن هللا وعبيد أبان، بن حمران وثب مصعب قتل لما: قالوا
 بكرة ابن على تقوى ال إنك: لحمران فقيل الجفرة، يوم هللا عبد بن خالد أصحاب على أنفق كنت أنا منك، غناءً  أعظم
 لحمران وكان شرطھا، على األھتم ابن وجعل البصرة، على حمران فغلب به فاستعان األھتم، بن هللا بعبد فاستعن
 إنه قيلو يسويه، أيھما العاص بن وسعيد مروان فابتدره كتفه عن زال حمران رداء أن وزعموا منزلة، أمية بني عند
 سابور هللا عبد بن لخالد ولي ألنه حمران حبس الحجاج ومكان يغمزھا؛ أيھما عامر وابن معاوية فابتدرھا رجله مد

 :الملك عبد إلى فكتب

 اعتصاري بالماء كالغصبان كنت...  شرقٌ  حلقي الماء بغير لو

 له تعرض أمية،فال بني اعأرب من ربع وھو بقي، من وعم منا، مضي من أخو حمران إن: الحجاج إلى فكتب
 أغرمه الذي وكان له، وھبھم غلمان مع بذلك وبعث استأداه، ما عليه ورد إليه واعتذر ففعل حقه، له واعرف وأكرمه
 .أحرار أنتم:للغلمان وقال أصحابه، في فقصمھا درھم، ألف مائة

 أبو فھزمه البحرين إلى فديك أبي إلى يةأم أخاه واليته في فوجه سنتين البصرة هللا عبد بن خالد ولي: قال المدائني
 بن المنذر بنت حفص أم امرأته وأخذوا أيضاً، فھزموه بفارس األزارقة إلى هللا عبد بن العزيز عبد أخاه ووجه فديك،

 :الفرزدق فقال فقتلوھا، الجارود

 خالد عند فرة إال يبق فلم...  فرةً  فر قد السوداء بني كل

ً  فضحتم  السواعد قصار أنكاس الحرب لدى...  موأنت بالفرار قريشا

 :وقال مروان بن ببشر فلحق خالد فطلبه

 الھواصر الليوث دوني بدت ولكن...  تقيةٍ  عن خالد عني كف وما

 المحاذر يخاف من ودوني ورائي...  غابھا تحت مالك من رأى غداة

 قادر أنك آليت إذا وكفر...  قاتلي أنك أقسمت إذا تحللت

 الكراكر والحلول وسعد ورائي...  كالھما انوالمالك أتوعدني

 قاھر للناس وھو مكاني زياد...  رأى وقد زياد من منعوني ھم

 زماجر تستطعني ولم علي...  لخوفه القباع حيث مصعب ومن

 :بكرة أبي ابن وقال

 ومخالبه أنيابه ودجي على...  التقت أن بعد خالد من تداركني
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 هللا عبد بن وخالد فقدم بقتله، يبشره بثاج وھو مسمع بن مالك إلى فطم رسول جخر مصعب قتل ولما: الحسن أبو قال
 :الفرخ بن العديل فقال خالد، بساط على ناقته أناخ حتى يسير فجاء واليأً، قدمھا قد بالبصرة

 لخالد عدواً  أمسى من رغم على...  تثر فلم البساط ظھر على أنيخت

 حتى ليلة عشرة سبع إال مالك يمكث ولم جحدر، بني في فنزل عنھا دلفع ھدمت، وقد داره إلى مالك أنصرف ثم
 الجارية في فخاصم مالك وجاء مروان، بن بشر بعده دفن حيث سليمان بن عيسى دار عند فدفن ھلك، حتى ھلك،
 .بھا له يحكم أن قبل فمات مصعب، أخذھا التي

 :بالبصرة وھو ليهإ وقدم أسيد، خالدبن بن هللا عبد بن خالد يمدح األخطل وقال

 المؤمل ونعم يرجى الفتى فنعم...  بخالدٍ  أنحن حتى خالد إلى

 مرسل للصعاليك غيثٌ  وجدواك...  واسعٌ  حل لمن مأواكم أخالد

 تسأل حين نائالً  إال وكفاك...  صالبة إال المعجوم عودك أبى

 تفعل كنت ما بعض وأقصر تناه...  خالداً  ليدرك الساعي أيھا أال

 يحمل ما حاملٌ  أو له موازٍ ...  خالدٌ  لك المدى مد إن ذاإ أنت فھل

 عند أسيد بن خالد بن هللا عبد أبنا وأمية خالد كان: قال عوانة عن عوانة ابن عن العجلي صالح بن هللا عبد وحدثني
 وهللا اھذ: الملك عبد فقال يوسف، بن الحجاج حمله مالٌ  عليھا العراق من عير عليه فقدمت مروان، بن الملك عبد

 تحمل: فاجر ذئب كل فاستعملت باألموال تھدم وھي البصرة على فاستعملتك خالد يا أنت أما جلبكما، ال األغر الجلب
ً  العشرة من  الذھب يقلسان وھما وسجستان خراسان وليتك فإني أمية يا أنت وأما لنفسك، التسعة وتحتجن درھما

 مدينة وما الفيل، مدينة مفتاح أنه زعمت ذھب من رطل فيه ومفتاح وحريرتين حطم ببرذون إلي فبعثت والفضة،
 غيرنا، علينا وآثر أرحامنا وقطع حرمنا: قلتم غيركم أستعملنا وإذا وقصرتم، أسأتم استعملناكم فإذا هللا، قبحھا الفيل

 األمانة، وأداء ألحتياطوا بالتوفير إال تجتمع ال واألموال األموال، يقيمھاإال ال والرجال بالرجال، إال يصلح ال والملك
 معك ھواه الذي فأعطيت لسواك، ھواه ورجل معك، ھواه رجل: رجالن بھا والناس البصرة إلى بعثتني: خالد فقال

ً  غيرك يھوى الذي وأعطيت طاعته، وأستديم مودته ألستبثت  نصيحته، وأستنزل قلبه وأعطف ھواه ألجتر متألفا
 الرجال، صدور وأوغر األموال جمع الحجاج وإن األموال، جمع من عندي وأصوب إلي أحب الرجال أتخاذ وكان
 خالد يا: الملك عبد قال الحجاج على العراق أھل خرج فلما وأضعافھا، األموال ھذه فأنفقت عليه، أنتقضوا بھم فكأني
 .قلت ما مصداق ھذا

 إنا: مروان بن الملك عبد قال: الق مسلم بن هللا عبد عن المدائني الحسن أبي عن الحرمازي عليّ  بن الحسن وحدثني
 من يعجز لم فأنه العجز أما: خالد فقال أسيد، بن خالد بن هللا عبد بن بخالد يعرض كأنه ويعجز فيخون الرجل لنولي
 يصيبون عثمان لدن من الناس زال وما المعروف، الصطناع إال العمل طلب فما الخيانة وأما ھذا، مجلسك لك وطأ
 .الملك عبد فسكت وغيرك، أنت: المال ھذا من

 في ثمنھا وحمل أبيه ثمرة هللا عبد بن خالد باع: قال المدني مسكين أبي عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 وهللا بلى: قال قط، مدحتني ما وهللا: فقال كمك، في التي الدنانير ھذه لي ھب: له فقال الھذلي صخر أبو فلقيه كمه،
 :قلت: قال قلت؟ اوم: قال تولد، أن قبل

 يطيب للناظرين كرمٌ  بدا...  خالدٍ  آل من المولود نفس إذا
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 ثالثمائة وكانت أحسنت،: فقال بخبرھا فأخبره الثمرة ثمن عن فسأله خالد بن هللا عبد أباه فأتى لك، فھي خذھا: قال
 .دينار

 :فقال شھوات موسى فمدحه ى،الند عقيد له يقال جواداً  أسيد بن خالد بن هللا عبد بن خالد بن سعيد وكان

 وتليدي طارفي ومالي بني...  خالدٍ  أبن العبشمي للكريم فداً 

 بعقيد الندى يرض لم مات فإن...  الندى به يرضى عاش ما الندى عقيد

 سعيد بنت ابن أعني ال العرف أخا...  خالدٍ  بن سعيد أعني خالدٍ  أبا

 أسيد بن خالد أبويه كال...  الذي عائشة ابن أعني ولكنني

 برقود إحسانكم عن ھو وما...  رقدتم قد أنكم دعوه دعوه

 أسيد، بن خالد وجده خالد، وأبوه الجواد، الطلحات طلحة أخت الخزاعي خلف بن هللا عبد بنت عائشة الندى عقيد وأم
 -  حميدة قالوي - آمنة أمه عفان بن عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد: سعيد بنت وابن أسيد، ابن منھما واحد وكل
 فيكون ستة ويفيق أشھر ستة عقله على يغلب كان أنه ويقال سعيد، بنت ابن فھو أحيحة أبي بن العاص بن سعيد بنت
 .اليقظان أبو ذلك ذكر وقد وأسخاھم، الناس أصح

 بن عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد شكا: قال جده عن أبيه عن عوانة ابن عن المقرئ صالح بن هللا عبد وحدثني
 خالد بن سعيد أتھجو لك أم ال: لموسى سليمان وقال ھجاني، وقال الملك عبد بن سليمان إلى شھوات موسى عفان
 دمشق، أھل لبعض جارية عشقت وقصته بقصتي أحدثك المؤمنين أمير يا: فقال عثمان؟ المؤمنين أمير ابن وھو
 بورك: فقال لي، يشتريھا أن وسألته بذلك فأخبرته ذاھ خالد بن سعيد فأتيت دينار، مائتي من ينقصوھا أن أھلھا فأبى
 إليه فشكوت أسيد بن خالد بن هللا عبد بن خالد بن سعيد أتيت ثم: قال فيك، بورك بموضع ھذا ما: سليمان فقال فيك،
 ثم دينار، مائتي وسطه وفي دينار مائتي منه جانب كل في صري جارية يا: قال ثم فبسط خز بمطرف فدعا ذلك
 :وھو ببيت فيھا وزاد ذكرھا، تقدم التي األبيات وأنشده فقلت، دينار ألف وفيه فأخذته فيه، بما المطرف خز: قال

 سعيد فضول إال الندى ومات...  خالدٌ  مات قد الخير لبغاة فقل

 .تالم فال لك بدا ما قل: الملك عبد بن سليمان فقال: قال

 بفارس الخوارج إلى خالد أخوه وجھه سيداً  أسيد بن خالد بن هللا عبد بن العزيز عبد كان: قال سحيم عن المدائني
 ووصله فكساه بالمھلب فمر الجارود، بن المنذر بنت حفص أم امرأته وأخذوا أصحابه وقتلوا فھزموه قطري وعليھم
 :الشاعر فقال وحمله،

 سبيل بكل صرعى وتركتھم...  كلھم جيشك فضحت العزيز عبد

ً  تمعن رحت إذ...  مقاتلٍ  الشھيد مع صبرت ھال  بأصيل ھاربا

 طويل الممات إلى عليك عار...  شوارع والرماح عرسك وتركت

 .فقتل معه كان مسمع بن مقاتل: الشھيد

 :فقال كعب بن الحارث بني من رجل فمدحه مكة، ذلك بعد العزيز عبد بن الملك عبد وولي
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 المغرر بالمستذل جاره وما...  بخالدٍ  أعوذ إني خالد أبا

 المتأزر طيب المحيا كريم...  أرتداھما اللذين ببرديه وذأع

 .العباس بني دولة إلى عمرو وبقي هللا، عبد بن عمرو أخاه بعده وولى العزيز عبد الملك عبد وعزل

 .بالبصرة وعقب شرفٌ  فله أسيد بن خالد بن هللا عبد بن الملك عبد وأما

 هللا عبد بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد بنت العالية أسيد بن خالد بن هللا عبد بن الرحمن عبد ولد ومن
 امرأة إليه وحمل الحجاز، من فحملھا األزرق إسحاق وبعث المؤمنين، أمير المنصور تزوجھا أسيد، بن خالد بن

 .التيمي هللا عبيد بن طلحة ولده من تزوجھا أخرى

 امية بن العاص أبو وولد

ً  جا،در العاص أبي بن وعفيف عفان  بني من حارث بن العزيز عبد بنت آمنة أمھم وصفية، الجاھلية، في درج وعوفا
 بن عمر بن عبيد بن الحارث بنت رقية أمھم الثقفي، دھمان بن بشر تزوجھا وريحانة والمغيرة، والحكم، عدي،

 شريق بن خنساأل تزوجھا وخالدة درج، العاص أبي بن وسعيد حرب، بن سفيان أبو فتزوجھا صفية فأما مخزوم؛
 أبي بنت حبيب وأم الثقفي، معتب بن سلمة بن غيالن تزوجھا شمس، عبد بن ربيعة بنت صفية أمھا ولبابة الثقفي،
 .الشاعر الثقفي الصلت أبي بن أمية تزوجھا العاص

 معاوية ولدف العزى، عبد بن أسد بن نوفل بن صفوان ابنة وأمه المغيرة، بن معاوية فولد العاص أبي بن المغيرة وأما
 بعد بأحد فقتل المطلب، عبد بن حمزة أنف جدع المغيرة بن معاوية وكان مروان، بن الملك عبد أم عائشة المغيرة بن

 .معيط أبي بن عقبة ابنة عائشة وأم عائشة، سوى له عقب وال بثالث، قريش انصراف

 له وكانت المخزومي، األسد عبد بن سفيان اتزوجھ جميل، أم لھا يقال ابنة العاص أبي بن المغيرة بن لمعاوية وكانت
 .بذلك يعابون فھم النصراني تجراه أبو تزوجھا عمرة لھا يقال ثالثة ابنة

 وسلم عليه هللا صلى النبي منھم،وسيره المؤمنين إال وولده الحكم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعن: المدائني وقال
 .وج بطن إلى

 :فقراء الجاھلية في وكانوا حسان، يقول الحكم آل في: المدائني وقال

 بساطا بيت في تلقون وما...  بعد غير عن أبصرتكم لقد

 عالطا لكم كنت اإلسالم وفي...  نكالً  الدھر في لكم أبي وكان

 .الفقر: قالوا به؟ يعيرنا الزبير ابن كان ما: الملك عبد وقال سوء، عالط: عمر بن هللا عبد فقال

 بنت أروى أمھم طلحة، وأم وأرنب وآمنة هللا، عبد وأبا عمرو أبا ويكنى عفان بن عثمان اصالع أبي بن عفان فولد
 هللا عبد تزوجھا ثم المغيرة بني حليف كيسان بن الحكم فتزوجھا آمنة فأما شمس، عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز
 .العشيرة دسع من أنه ويقال المغيرة، بن أمية أبي حليف -  يعد ابن ويقال - سعد أبي بن

 شھر في أمية بن وحرب عفان ومات تجارة، في بالشام مات إنه ويقال المغيرة، بن الفاكه مع بالغميصاء عفان وقتل
 :شاعراً  وكان شمس عبد بن األصغر أمية بن الحارث وقال واحد،
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 الصما يسمع ما عفان على لقلت...  حرباًدعامة أن ال لو وهللا

ً  موتھما كان شھرٍ  نصف أفي  البكما ينطق ما هللا أھل جاء لقد...  معا

 .معيط أبي بن عقبة بنو كلثوم، وأم وعمارة، وخالد، الوليد،: ألمه عثمان وإخوة

 :الشاعر فقال نباھةٌ  لعفان يكن لم: المدائني وقال

ً ...  لثيابكم حائك أول عفان  األشرار أخا يدعى وقد قدما

 . لحمدوا بعثمان، عفان فشرف اإلسالم وهللا جاء ولكن

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 عنه تعالى هللا رضي ومقتله وسيرته وفضائله عفان بن عثمان أمر

 عليه هللا صلى هللا رسول والد هللا عبد توأمة المطلب، عبد بنت البيضاء حكيم أم وأمھا كريز بنت أروى عثمان أم
 أكتنى هللا عبد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنت رقية ولدت فلما عمرو، أبا الجاھلية في يدعى عثمان وكان وسلم،
 .بذلك المسلمون وكناه هللا، عبد أبا

 :فتقول صغره في عثمان ترقص المطلب عبد بنت حكيم أم وكانت

 ويأتمر يأمره...  وبر صدق به ظني

 الدبر عورات يحمون...  صبر بيٍض  فتيةٍ  من

 يخر حتى يضربه...  النعر الكبش ويضرب

 آخر نوم سررٍ  من

 :فقال وأكرم فقري كريز بنت أروى على اليربوعي قيس بن عصفان نزل: قال المدائني

 ويحمدا يعف أن الثوى جزاء...  فإنما السالم أروى على خلف

: قال رومان بن يزيد عن صالح بن محمد عن عمر بن محمد الواقدي عن ھاشم بني مولى سعد بن محمد حدثني
 فعرض وسلم عليه هللا صلى النبي على فدخال أسلم، حين العوام بن الزبير أثر على هللا عبيد بن وطلحة عثمان خرج
ً  قدمت هللا رسول يا: عثمان وقال. وصدقا فأمنا القرآن وقرأ اإلسالم عليھما  معال بين كنت فلما الشام، من حديثا
 .جئتك أن أتمالك فلم بك، معنافس فقدمنا بمكة، خرج قد أحمد إن ھبو النيام أيھا: ينادي منادٍ  إذا سماه وموضع

ً  أمية بن العاص أبي بن الحكم عمه أوثقه عفان بن عثمان أسلم ولما: قالوا  إلى آبائك دين عن أترغب: وقال رباطا
ً  له تأكل أال كريز بنت أروى أمه وحلفت تركه، دينه في صالبته رأى فلما! أبداً  أحلك ال وهللا محدث؟ دين  وال طعاما
ً  له تلبس ً  له تشرب الو ثوبا  فلما حوالً، به فأقامت كريز بن عامر أخيھا بيت إلى فتحولت محمد، دين يدع حتى شرابا
 .منزلھا إلى رجعت منه أيست

: وسلم،فقال عليه هللا صلى محمداً  واتبعت آمنت قد إني: له فقال أحيحة أبا عنه تعالى هللا رضي عثمان وأتى: قالوا
 ھاجر ممن عثمان وكان. فعنفه إسالمه فأعلمه حرب بن سفيان أبا وأتا عنده من خرج ثم. به جئت ما وقبح قبحت
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ً  الھجرتين ً  بأديانھم قريش من فراراً  الحبشة أرض إلى جميعا  ھجرته في معه وكانت ومكروھھم، أذاھم عن وتنحيا
 إلى ھاجر من ألول ھماوإن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول بنت رقية الثانية
 ثابت بن أوس على نزل المدينة إلى مكة من ھاجر ولما المدينة، إلى ھاجر ثم" .  ولوط إبراھيم بعد تعالى هللا

 عبد وبين بينه وآخى المدينة في التي داره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأقطعه النجار، بني من األنصاري
ً  وآخى عوفن بن الرحمن  األنصار، من الزرقي عثمان بن سعد وبين بينه آخى: ويقال ثابت، بن أوس ينوب بينه أيضا
 .عبيد أبا ويكنى

 ماالً  دفع عثمان أن أبيه عن الرحمن عبد بن العالء عن أنس بن مالك عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثنا
 .النصف على مضاربةً 

 عبد بنت خالتي على دخلت: عثمان قال: قال مانعث بن عمرو بن هللا عبد عن الحصين بن داود عن دأب ابن وحدث
 منا، مكانك مع عليك يقال ما أعجب ما القاسم أبا يا: له فقلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وعندھا أعودھا المطلب
 فورب توعدون، وما رزقكم السماء وفي: " قال ثم اقشعررت قد أني يعلم هللا ،"  هللا إال إله ال عثمان يا: " فقال

 .فأسلمت فاتبعته فخرج"  تنطقون أنكم ما مثل لحقٌ  إنه واألرض السماء

 ھذا: " فقال عثمان إلى هللا رسول نظر: قال المسيب بن سعيد عن كيسان بن صالح عن خالد بن سعيد عن المدائني
 " . إبراھيم شبيه الشھيد المؤمن التقي

 عن معاذ بن سعد بن عمرو بن الرحمن عبد بن حصينال عن جبيرة بن عتبة عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 .غديرتان وراءه أصفران ثوبان عليه بغلة على عثمان رأى أنه لبيد بن محمد

 وھو سوداء خميصة وعليه عثمان رأيت: قال أبيه عن الصلت بن الحكم عن مخلد بن خالد عن سعد بن محمد حدثني
 .بالحناء مخضوب

 اآلن فأما أحدث، أن إلى عليّ : قال عثمان؟ أم أفضل أعليٌّ : وائل ألبي قلت :قال حصين عن شعبة عن المدائني
 .فعثمان

: قال سعد بن الرحمن عبد عن ذئب أبي ابن عن ھارون بن يزيد حدثنا مسلم بن عفان حدثنا سعيد بن محمد وحدثني
 .لحيته مصفراً  بغل على عثمان رأيت

 على رأيت: قال عامر أبي ُسليم عن عجالن بن ثابت عن محمد بن هللا عبد عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثنا
 .دينار مائة ثمنه برداً  عثمان

اد حدثنا عفان حدثنا  قوله قي عباس ابن عن عكرمة عن إبراھيم حدثنا خثيم بن عثمان بن هللا عبد أنبأنا سلمة بن حمَّ
 .عفان بن عثمان: قال"  بالعدل يأمر ومن ھو يستوي ھل"  وجل عز هللا

 بن محمد عن األعرج حدثني: قال سعيد أبي بن مروان عن سبرة أبي ابن عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثنيو
 ُيصان الذي اللباس في نسائھم على يوسعون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان: قال الحارث بن ربيعة

 ألسّرھا ألبسه فأنا إياه كسوُتھا لنائله، ھذا: فقال دينار، مائة ثمنته خزٍّ  مطرف عثمان على رأيت: يقول ثم به، ويتجمل
 .بذلك

 .اليسار في يتختَّم عثمان كان: قال أبيه عن الزناد أبي ابن عن صالح بن هللا عبد حدثنا
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 رقيق الوجه حسن القصير وال بالطويل ليس ربعة عثمان كان: قال إسناده في الواقدي عن سعد بن محمد حدثنا
 .لحيته يصفِّر الرأس شعر كثير المنكبين بين ما بعيد الكراديس عظيم اللون مرأس اللحية كث البشرة

 جأوان بن عمرو عن حفص عن بشير بن ھشيم حدثنا البزاز الصباح بن محمد حدثنا البزاز الصباح بن محمد حدثنا
 .صفراء مالءة عثمان على رأيت: قال قيس بن األحنف عن

: ياسر أبي بن واقد قال بالذھب، أسنانه شدّ  قد كان عثمان أن ياسر أبي بن قدوا عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثنا
 .صالة لكل يتوضأ فكان البول سلس بعثمان كان أنه دارة أبي بن هللا عبيد وأخبرني

 هللا عبد عن الباھلي مسعدة بن عليّ  عن أسامة أبو أنبأنا: قاال الدورقي إبراھيم بن وأحمد الناقد محمد بن عمرو حدثنا
 يستريحون لھم الليل: فقال لكفاك، الخدم بعض أمرت لو: له فقيل بنفسه الليل وضوء يلي عثمان كان: قال الدومي

 .فيه

ً  عفان بن عثمان رأيت: قال الحسن عن يونس عن خالد بن وھيب أنبأنا عفان حدثنا سعد بن محمد حدثنا  في نائما
 .رداءه متوسداً  المسجد

 يوم المنبر على عثمان رأيت: قال طلحة بن موسى عن قيس بن محمد أنبأنا ُھشيم حدثنا البزار ھشام بن خلف حدثنا
 .ومرضاھم وأخبارھم أسعارھم عن ويستخبرھم الناس يحدث وھو يؤذنون والمؤذنون الجمعة

 سكت فإذا: فيه وزاد نحوه فذكر المنبر، على عثمان رأيت: قال طلحة بن موسى عن إسناده في الواقدي وروى
ً  على فتوكأ قام ؤذنالم  ثم األولى كمسألته فيسألھم الناس كالم فيبتدىء يجلس ثم بيده وھي وخطب عقفاء له عصا
 .المؤذنون ويقيم فيخطب يقوم

 .عمر ابن وبعده بالمناسك أعلمھم عثمان كان: قال سيرين ابن عن عون ابن عن أخضر بن ُسليم حدثنا عفان حدثنا

 رسول قال: قال مالك بن أنس عن قالبة أبو حدثني الحذاء، خالد أنبأنا خالد، بن ھيبو حدثنا مسلم، بن عّفان وحدثنا
 " . عثمان حياءً  أمتي أصدق: " وسلم عليه هللا صلى هللا

 الريح طيب رجالً  رأيت: قال سماه رجل عن إسحاق أبي عن قيس عن نمير عن هللا عبد حدثنا سعد بن محمد حدثنا
ً  الثوب نظيف  .عثمان: قالوا ھذا؟ من: فقلت عليه فتح تعايا كلما خلفه وغالم الكعبة إلى يصلي قائما

 سمعت: قال المعافري عمر بن يزيد عن لھيعة ابن أنبأنا الحباب بن زيد حدثنا شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا
 وھو عثمان على دخلنا: الشجرة تحت بايع ممن وكان البلوي ُعديس بن الرحمن عبد قال: يقول الفھمي ثور أبا

 .اإلسالم رابع إني: فقال محصور

 عليّ  به فأُتي شھيداً، قُتل عثمان أن أشھد: بالكوفة رجل قال: قال قتادة عن ھالل أبي عن والمدائني أبان بن محمد
 فسألته حاضر وأنت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتيت تعلم، فأنت: قال علَّمك؟ وما: علي له فقال السالم عليه

 عليه هللا صلى للنبي فقلت فأعطاني، عثمان وسألت فأعطاني، عمر وسألت فأعطاني، بكر أبا وسألت فأعطاني،
 " . شھيد أو صديق أو نبي أعطاك إنما لك هللا يبارك ال وكيف: " فقال بالبركة، لي ادع: وسلم

: " وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس قال: قال أنس عن قالبة أبي عن خالد عن شھاب أبو حدثنا البزار خلف وحدثنا
 بن معاذ والحرام بالحالل وأعلمكم عثمان، حياءً  وأصدقكم أُبّي، وأقرؤكم عمر، الدين في وأشدكم بكر، أبو أرحمكم
 " . الجراح بن عبيد أبو األمة ھذه وأمين أمينا أمة لكل وإن أال ثابت، بن زيد وأفرضكم جبل،
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: قال القشيري حزن بن ثمامة عن الجريري مسعود أبي عن الحجاج بن يحيى احدثن الدورقي إبراھيم بن أحمد حدثنا
: فقال حماران كأنھما بھما فجيء قال علي، ألباكم اللذين بصاحبيكم ائتوني: فقال علينا داره من عثمان أشرف
 من: " فقال بئر الإ مستعذب مساء بھا وليس المدينة قدم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن تعلمان ھل هللا أنشدكما
 اللھم: قاال مالي؟ صلب من فاشتريتھا ؟"  الجنة منھا له بخير المسلمين دالء مع فيھا دلوه فيجعل رومة بئر يشتري
 من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال بأھله، ضاق المسجد أن تعلمان ھل واإلسالم هللا فأنشدكما: قال نعم،

: قال نعم، اللھم: قاال مالي؟ صلب ممن فاشتريتھا ؟"  الجنة لھمنھا بخيرٍ  المسجد في لُتزاد فالن آل بقعة يشتري
 رسول أن تعلمان ھل هللا أنشدكما: قال نعم، اللھم: قاال مالي؟ من العسرة جيش جھزت أني تعلمان ھل هللا فأنشدكما

 فركضه الحضيض إلى حجارته تساقطت حتى الجبل فتحرك -  بحراء قال أو - بثبير كان وسلم عليه هللا صلى هللا
 .نعم اللھم: قاال ؟"  شھيد أو صديق أو نبي إال عليك فما اسكن،: " فقال برجله

ً  سمعت: قال ادريس بن هللا عبد حدثنا: قاال ميمون بن حاتم بن ومحمد إبراھيم بن أحمد حدثنا  عمرو عن يذكر حصينا
 المسجد، في اجتمعوا قد الناس إن: فقال آتٍ  أتى إذ ىلبمن فإنا حاجين قدمنا: قال قيس بن األحنف عن جأوان بن

 فإنا: قال وقاص، أبي بن وسعد وطلحة والزبير عليّ  وإذا المسجد، وسط في نفر على مجتمعون الناس فإذا فانطلقنا
 سولر أن أتعلمون ھو، إال إله ال الذي هللا أنشدكم: فقال رأسه بھا قنع قد صفراء لمالءة وعليه عثمان جاء إذ كذلك
 بخمسة: قال أو - بعشرين له فابتعته ،"  له هللا غفر فالن بني مربد ابتاع من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا

ً  -  وعشرين  هللا صلى هللا رسول أن أتعلمون هللا أنشدكم قال نعم،: قالوا ؟"  لك واجره مسجدنا في اجعله: " فقال ألفا
 لك وأجرھا للمسلمين سقاية اجعلھا: " فقال وكذا، بكذا فابتعتھا ،"  له هللا غفر رومة بئر ابتاع من: " قال وسلم عليه

 من: " فقال القوم وجوه في نظر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن تعلمون ھل هللا أنشدكم: قال نعم، اللھم: قالوا ،" 
 اللھم قال نعم،: قالوا خطاماً؟ وال عقاالً  يفتقدوا لم حتى فجھزتھم ،"  له هللا غفر -  العسرة جيش يعني -  ھؤالء جھز
 .اشھد اللھم اشھد، اللھم اشھد،

 في والزبير عثمان تدارأ: قال عباس ابن عن صالح أبي عن أبيه عن الكلبي ابن ھشام عن بكير بن عمر وحدثني
ً  كنت ھي ولوال الظل، من أدنتك ھي: عثمان فقال صفية، ابن أنا الزبير فقال شيءٍ   .ضاحيا

 جمع: قال سيرين بن محمد عن خالد بن قرة حدثنا إبراھيم بن مسلم حدثنا المقرىء المؤمن عبد بن روح حدثني
 .حفظه: يقول وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عھد على القرآن عثمان

 عمر، عھد على القرآن عثمان جمع: قال يسار بن مسلم عن سبرة أبي ابن عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 .ُروي ما أثبتُ  وھذا: اقديالو قال

 عثمان امرأة قالت: قال سيرين بن محمد حدثنا: قاال ھالل وأبو مسكين بن سالم حدثنا األُبلِّي فروخ بن شيبان حدثنا
 .القرآن فيھا يختم بركعة الليل ُيحيي كان فقد تدعوه أو تقتلوه إن: قتله أرادوا حين

 الرحمن عبد عن إبراھيم بن محمد عن عمرو بن محمد عن أسامة أبو أنبأنا األسود بن عليّ  بن الحسين حدثني
 ثم ألتفت، أن فأبيت فغمزني، خلفي من رجل فجاء الليلة، أحد عليه يغلبني ال: فقلت الحجر في قمت: قال التيمي
، الثالثة غمزني ثم التف، أن فأبيت غمزني  مث ركعة في القرآن فقرأ الحجر، عن فتأخرتُ  عثمان، فإذا فالتفتُّ
 عليه هللا صلى هللا رسول أعطى: يقول الحسن سمعت: قال األصم بن عقبة حدثنا اآلجري شيبان حدثنا.انصرف
 .رقية على تخلَّف القتال، يشھد ولم بدرٍ  غنيمة من عثمان وسلم

 رسول قال: قال حراش بن ربعي حدثنا ُبخت بن عبيد حدثنا حرب بن شعيب حدثنا بھرام بن ھشام بن أحمد وحدثني
 له خير ختن على عثمان وأدل عثمان من لك خير ختنٍ  على أدلك أال: " الخطاب بن لعمر وسلم عليه هللا صلى هللا
 " . عثمان من ابنتي وأزوج ابنتك زوجني: " قال: هللا رسول يا بلى: قال ؟"  منك
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 عثمان أن بنانة عن غراب بن عليّ  جدة ُغراب أمّ  حدثتني قال، الكالبي ربيعة بن محمد حدثنا سعد بن محمد حدثنا
 ُحلة وعليه لك، يحل ال فإنه إليّ  تنظري ال: فقال بثيابه تنشف إذا أجيئه فكنت الوضوء، بعد توضأ إذا يتنشف كان

 .بيضاء لحيته وكانت المرأته؛ كانت صفراء

 فتهخال في طلحة عثمان أعطى: قال طلحة بن موسى عن يحيى بن إسحاق عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 .دينار ألف مائتي

 بن هللا عبد بن ُمطرف أخي ابن عن عروبة أبي بن سعيد عن عطاء عن الوھاب عبد حدثنا البزار خلف حدثني
ً  لقيت: قال مطرف عن الشخير  عثمان أحسبُ : فقال إليك، أسرع أن أحقُّ  أنا: فقلت بدابته إليّ  فأسرع الجمل، يوم عليا
 .وأوصلنا أبرنا كان لقد أحببته لئن: فقال ليهإ أعتذر فأقبلت إتياننا، من منعك

 عثمان على رأيت: قال أبيه عن حاطب آل بعض أخبرني شريك أخبرني التمار نصر وأبو صالح بن هللا عبد حدثني
 ً  .المنبر على وھو قوھيا

 مانعث رأيت: قال طلحة بن موسى عن طلحة بن يحيى بن إسحاق عن مخلد بن خالد حدثنا سعد بن محمد وحدثنا
ران ثوبان وعليه  .ممصَّ

ً  يحمد ممن وكان رجٌل، عمر بن هللا عبد بن سالم على دخل: قال أبيه عن مھران بن الحميد عبد عن المدائني  عليا
 من غزاة في يلق فلم تبوك غزاة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول غزا: قال ثم عثمان فضائل له فذكر عثمان، ويذم

ً  عثمان فاشترى والمخمصة، مأالظ من فيھا لقي ما غزواته ً  طعاما  وسلم عليه هللا صلى للنبي يصلح وما وأدما
 ،"  عنه فارض عنه راٍض  إني اللھم: " وقال يديه فرفع مقبل وھو وسلم عليه هللا صلى النبي إليه فنظر والمؤمنين،

 ً  .ثالثا

: فقالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن فسأل عائشة منزل عثمان أتى: قال الواقدي عن سعد بن محمد حدثنا
ً  ألھله يبتغي ذھب  ھذا؟ مثل كان إذا ُتعلميني أفال هللا رحمك: فقال أيام، سبعة منذ نار أبياته في أوقد ما فإنه قوتا
 بعث: قالت عائشة؟ يا ھذا ما: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رجع فلما. بيت كل إلى وشاة بطعام فبعث ورجع

 تنسھا ال اللھم"  وقال يديه فرفع ھذا، مثل أتاھا امرأة منھن ما: فقالت النسوة، إلى منه ابعثني: الفق عثمان، به
 " .لعثمان

 عثمان عن سيسألونا ھؤالء إن: لعلي حاطب بن محمد قال: قال حوشب بن العوام بن يزيد عن بقية بن وھب حدثني
 " . وأحسنوا اتقوا ثم وآمنوا اتقوا ثم الصالحات اوعملو آمنوا"  الذين من كان: نقول: قال نقول؟ فما غداً 

 ولم عثمان أوصى: قال عروة عن عروة بن ھشام عن المھلبي عباد بن عباد عن المقرىء الدوري عمر أبو حدثني
 .بأس فال يشھد لم وإن فحسن، الرجل يتشھد إن: عّباد قال الوصية؛ في يتشھد

: الناس ألجمل إنك: لعثمان رجل قال: قال طلحة بن يحيى بن سحاقإ عن مخلد بن خالد حدثنا سعد بن محمد حدثنا
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذاك

 في وھو به دعا ولد له ولد إذا كان عثمان أن بلغني: قال الثوري سفيان عن عقبة بن قبيصة حدثنا الناقد عمرو حدثنا
 الحب من يعني شيٌء، قلبي في له وقع قد يكون نأ شيء أصابه إن أحب: قال ھذا؟ تفعل لم: له فقيل فشمه، خرقة
 .والرقة

 فأبطأ بشيء، عثمان إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعث: قال المقدام، أبي عن اليقظان أبي عن المدائني
 " . أحسن أيھما ورقية عثمان إلى تنظرين جعلت أراك: " قال إليه رجعت فلما باالنصراف، الرسول
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 وأنا دخلت: يقول المخزومي عنكثة عن يربوع بن سعيد كان: قال دأب، ابن عن الجمحي عن قالورا عالن حدثني
ً  إليه أنظر فجعلت لبنة، رأسه تحت نائم شيخ وإذا الھاجرة في وذلك أرسله أن أريد طائر ومعي غالم  من متعجبا
 األلف وأُعطيت الحلة فألبست رفأم وحلة، درھم بألف لي فدعا فاخبرته، غالم؟ يا أنت من: فقال عينه ففتح حسنه،
 .عثمان المؤمنين أمير ھذا بني يا: فقال فأخبرته، أبي إلى فرجعت الدرھم،

 على يطعن ممن قوم لقيني: قال الزبير بن هللا عبد أن أشياخھم عن أبيه عن الزبيري هللا عبد بن مصعب حدثني
 كأنھم حتى فحججتھم عثمان على وعيب يعب لم مما منھما كان وما وعمر بكر أبي بسيرة فحدثتھم فحاجوني عثمان
 .ُسُخبھم يمضغون صبيانٌ 

 أنا: عليّ  قال: قال زياد بن محمد أخي سعيد أبي عن الحداني القاسم عن ھارون بن يزيد عن بقية بن وھب وحدثني
 .أبداً  بعدھا يعذبه ال سوابق هللا في له سبقت لقد عثمان، أتى الذي أثر على وهللا

ً  كان رجالً  أن أبيه عن الزناد أبي ابن عن الواقدي عن سعد نب محمد حدثني  ثقيف، من الرجل وكان بعثمان، آنسا
 .ثالثٌ  لنا يكن لم ما معي والخلوة مجلسي إلى وهللا تعود لن: عثمان له فقال الشراب، في فحد

: طالب أبي بن ليّ ع قال: قال سيرين بن محمد عن عوف عن األزرق يوسف بن إسحاق حدثنا الناقد عمرو حدثني
ً  غلٍّ  من صدورھم في ما ونزعنا: " هللا قال ممن وعثمان أنا أكون أن ألرجو إني  " . متقابلين ُسررٍ  على إخوانا

 عن حاطب مولى سعيد يوسف عن بشر أبي وحشية أبي بن جعفر عن عاصم بن عمرو عن الناقد عمرو وحدثني
ً  أن علي مع البصرة قدم وكان حاطب، بن محمد  منا لھم سبقت الذين إن"  به ينكت ُعود ومعه فقال عثمان ذكر عليا

 .عثمان وأصحاب عثمان أولئك"  مبعدون عنھا أولئك الحسنى

 النبي أن العاص، بن عمرو بن هللا عبد أو األشعري، موسى أبي عن سيرين ابن عن دينار بن الحسن عن المدائني
ً  حائط في كان وسلم عليه هللا صلى  فدخل ،"  بالجنة وبشره له ائذن: " فقال بكر أبو فاستأذن بئر، في رجله مدليا
 عثمان جاء ثم أيضاً؛ البئر في رجله فدلى فدخل ،"  بالجنة وبشره له ائذن: " فقال عمر جاء ثم البئر، في رجله فدلى
 .تذرفان ناهوعي فدخل ،"  ستناله شديدة بلوى على بالجنة وبشره له ائذن: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على بكر أبو دخل عائشة قالت: قال سيرين ابن عن شيبان بن األسود عن المدائني
 حاجته فقضى عليّ  جاء ثم وخرج، حاجته فقضى عمر ودخل وخرج، حاجته فقضى ثوبه وعليه مضطجع وھو

 عثمان إن: " فقال بأحد، ھذا تصنع لم: له فقلت ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فجلس عثمان جاء ثم وخرج،
 " . فيھا وقصر حاجته عن النقبض الحال تلك على رآني ولو الحياء شديد

 يعني - الجيش ھذا يجھز من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال الحسن عن راشد بن عباد عن المدائني
 أنا،: قال ،"  ورسوله هللا على نعم: " قال متقبلة؟ بشفاعة هللا رسوليا: عثمان فقال ؟"  متقبلة بشفاعة - العسرة جيش

ً  بسبعين فجھزھم  .ألفا

 أحمد وحدثني ؟"  المالئكة منه تستحيي ممن أستحيي ال كيف: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن آخر حديث وفي
 مع حججت: قال مضرب بن حارثة عن إسحاق أبو أنبأنا إسرائيل أنبأنا حرب بن شعيب حدثنا بھرام بن ھشام بن

 :يقول الحادي فسمعت عمر

 عفان ابن بعده األمير إنَّ 

 :فيقول لعثمان يحدو الحادي كان: قال صالح أبي عن األعمش عن الجراح بن وكيع حدثنا ھشام، بن أحمد وحدثني
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 رضيُّ  خلفٌ  الزبير وفي...  عليٌّ  بعدهُ  األمير إن

ً  معاوية فأتى - معاوية يعني - الشھباء البغلة صاحب ھو بل ال: كعب فقال  ھذا يكون أنى إسحاق أبا يا: فقال كعبا
 .الرحمن عبد أبا يا صاحبھا أنت: قال وسلم؟ عليه هللا صلى النبي أصحاب وھؤالء

 أبي عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل أنبأنا أسامة بن حماد حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 أن وددت: " مرضه في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عثمان مولى ةسھل

 أندعو: فقلت فأسكت، عمر؟ لك أندعو: فقلت بكر؟فاسكت، أبا لك أندعو هللا، رسول يا: فقلت أصحابي، بعض عندي
 فجعل فجلس عثمان وجاء. تباعدي أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أشار أقبل فلما فدعوته، نعم،: قال عثمان؟ لك

 إن: فقال تقاتل؟ أال: لعثمان قيل الدار يوم كان فلما يتغير، عثمان ولون قوالً  له يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ذلك له قال كان مما أنه فيرون: سھلة أبو قال ؛"  إليه صائر وأنا عھداً  إليّ  عھد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .اليوم

ً  عثمان كان: قال كيسان بن صالح عن جعدبة ابن عن عياض بن يزيد عن المدائني  :القائل قال قريش، في محببا

 بالميزان دعا ُعثمانإذا قريشٍ  والرحمنحبَّ  أحبُّكَ 

 ندھ أحيحة أبي بن العاص بن سعيد تزوج: قال األموي سعيد بن خالد عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عن عباس حدثنا
 إلى سعيد فبعث عليه، يخطبھا أن أخت لھا كان إن إليه فكتب عثمان ذلك فبلغ الكلبي، األحوص بن الفرافصة بنت

: القرافصة بن لضب فقال ذكرھا، فقد ابنتك المؤمنين أمير زوج أن نصرانياً، وكان الكلبي، األحوص بن الفرافصة
 أقدر ھن قريش من نساء على تقدمين إنك: الفرافصة لھا الوق نائلة؛ فزوجه دينه، على فإنك المؤمنين أمير زوجھا
 حملت حين فقالت قطر، أصابھا شنةٍ  ريح ريحك يكون حتى تطھري والماء، الكحل على ُتغلبي فال منك العطر على
 :المدينة إلى

 أركبا المدينة نحو مصاحبة...  أنني با ياضبُّ  ترى ألست

ً  قريشٍ  يروخ...  التقى أخا المؤمنين أمير أريد  مركبا ثم منصبا

 نائلة فأعتقتھا كرمان، سبي من وھي ُرمانة، وامرأته سليم أبا كيسان وأعطاھا درھم آالف عشرة مھرھا عثمان وكان
 على دخلت فلما. معھا الشام إلى خرج ثم معھا قدم كلب، موالي من إنه ويقال عثمان، بعد الشام إلى معھا خرج وھو

 صلعي من ترين ما تكرھن ال: فقال صلعته فبدت قلنسوته وضع ثم سرير على ستوأجل سرير على جلس عثمان
 إليك، أقوم أو إليَّ  تقومي أن إما: قال السيد، الشيخ إليھن بعولتھن أحبُّ  نسوةٍ  من إني: فقالت تحبين، ما وراءه فإن
 ثم لھا ودعا رأسھا مسحف جانبه إلى فجلست قامت ثم البيت، عرض من أبعد السماوة مسافة من تجشمت ما: قالت
: قال ثم فطرحته، درعك، اطرحي: قال ثم فطرحته، خمارك، اطرحي: قال ثم فطرحتھا، ملحفتك، اطرحي: قال

 العجيزة، عظيمة وكانت مصر، أھل عليه دخل فلما قُتل، حتى عنده تزل فلم وذاك، أنت: فقالت إزارك، اطرحي
ً  تأت لم وأنك فاسق أنك أشھد: فقالت أليتھا على بيده منھم رجل ضرب  وذھب الدين، عن محاماةً  وال  غضبا
 بن عمرو فتزوجھا مريم، لعثمان وولدت أصابعھا، من إصبعين السيف فقطع بيدھا فاتقته عثمان ليضرب بعضھم
 كبرد أفسد قد: فيقول وسالماً، برداً  جئتك: له تقول فكانت الخلق، سيئة مريم وكانت ُمعيط، أبي بن عقبة بن الوليد

 أم لعثمان وولدت عنھا، فأمسك ثناياھا من ثنيتين فنزعت عليھا، وألح نائلة معاوية وخطب خلقك، سوءُ  وسالمتك
 :عثمان قتل حين نائلة وقالت أيضاً، وأروى خالد وأم أبان

 عمرو أبي فُضولُ  منا ُنزعت وقد...  قرابتي وأبكي أبكي ال لي وما
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ً  جئتهُ  إذا  كالبدرِ  بأبيض سيماهُ  لك بدت...  نوالهُ  ُترجى يوما

ً  الشام أتى ثم مھاجراً، المدينة قدم الدوسي حممة بن عمرو بن ُجندب وكان: قال  بن عمر عند ابنته وخلَّف غازيا
 استشھد فلما أبي، وتدعوه ابنتي يدعوھا فكان نعله، بشراك ولو كفوءاً  فزوجھا حدث بي حدث إن: وقال الخطاب
 فوضعه عمر به فأتاھا بذله، صداق على إياھا فزوجه أنا،: عثمان فقال الحسيبة؟ لةالجمي يتزوج من: عمر قال أبوھا
. له فولدت عثمان بھا ودخل شأنھا، من فأصلحت حفصة فأمر به، فنفحت مھرك، قال ھذا؟ ما: فقالت حجرھا، في

 .فيھا وھو إال امرأة في أحببته شيء ما: يقول وكان

ً  أربعين ويقال ألفاً، ثالثين على ربيعة بن شيبة ابنه عنه تعالى هللا رضي عثمان وتزوج  .ألفا

ً  أربعين على أسيد بن خالد ابنه وتزوج  .ألفا

ً  ثالثين المغيرة بن شمس عبد بن الوليد بنت هللا عبد أم وتزوج  .ألفا

 بنا إن عمر، ابن فقال ألف، مائة وأصدقھا عمر، وفاة بعد عنه، تعالى هللا رضي الخطاب عمر بنت فاطمة وخطب
 .الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد فزوجھا بھا، أحق عمھا

 .دينار خمسمائة على عيينة ابنه وتزوج

 بن هللا عبد عن أبيه عن عباس بن هللا عبد بن هللا عبد بن حسين عن حدثه عمن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
ً  شكا عثمان أن عباس ً  إن خال يا: له فقال العباس إلى عليا  بني يا كنتم لئن وهللا علي، الناس وألب رحمي قطع قد عليا
 قال عليه، تحسدوھم وال تنازعوھم ال أن أحق مناف عبد فبنو وعدي تيم بني أيدي في األمر ھذا أقررتم المطلب عبد
ً  تحمد ال كنت لئن أخت، ابن يا: قال ثم طويالً  أبي فأطرق: العباس بن هللا عبد  في حقك وإن له، نحمدك فما عليا
 ذلك وكان تقاربتما، يرقى ما تطأتطأت أو تطأطأ فيما رقيت فلو يجحد، وال يدفع ال الذي للحق واإلمامة بةالقرا

 مروان عليه دخل عنده من خرجنا فلما: قال بيننا، األمر فقرب إليك، ذلك في األمر صيرت: قال وأجمل، أوصل
 في النظر تؤخر أن أحب خال، يا: قال رجع فلما إليه، بالرجوع عثمان رسول أبي جاء أن لبثنا فما رأيه عن فأزاله
 من الرجل ھذا إلى ليس بني، يا:فقال إلي التفت ثم عنده من أبي فخرج رأيي، من أرى حتى إليك ألقيت الذي األمر
 .ھلك حتى جمعة كانت فما إليه، البقاء في لي خير ال ما إلى تبقني وال الفتن بي اسبق اللھم: قال ثم شيٌء، أمره

 صھيب عن ذكوان عن مرة بن عمرو عن شعبة عن الطيالسي داود أبو حدثني الدورقي، إبراھيم بن أحمد نيوحدث
 هللا رسول مع وصاحبك وصھرك خالك وابن عمك ابن أمر في هللا أذكرك: لعثمان قال العباس أن العباس مولى
ً  إن شفعتك، قد أني به أجيبك ما لأو: فقال وبأصحابه، به تقوم أن تريد أنك بلغني فقد وسلم، عليه هللا صلى  لو عليا
 أن عثمان أمرني لو: علي فقال لعثمان قوله مثل لعلي قال ثم رأيه، إال أبي ولكنه دونه، إال عندي أحد يكن لم شاء

 .لخرجت داري من أخرج

 فقال ذفنا،تقا شئت إن: الزبير فقال الزبير، نازع عثمان أن ذكروا: العجلي صالح بن هللا لعبد كتاب في وجدت
 وكان السيوف بطبع خباب وكان المقعد، وريش خبابٍ  بطبع ولكن وهللا ال: قال هللا؟ عبد أبا يا بالبعر بماذا؟: عثمان
 .النبل يريش المقعد

 تنازع: قال الساعدي سعد بن سھل بن محمد عن السائب بن محمد جده عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس حدثني
 إلى معھما فركب عثمان، إلى فاختصما إبطاله، يحب طلحة وكان إقراره يحب عليّ  انفك شرب، في وطلحة عليّ 

ً  معاوية ووافاھم الشرب،  يغير ذا فمن عمر خالفة في مقراً  الشرب ھذا كان إن: فقال المنافية فأدركته الشام من قادما
 ً  الذي وماذا: طلحة فقال عمر، أقره ما بمغيري ولسنا عمر يغيره لم شرب ھذا: فقال عثمان فلقنھا عمر؟ أقره شيئا
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 بن هللا عبد بني من عقبة بن ُمسافِع وأبوه أمه وھي -  دارة بن سالم بين وقع: قال المدائني عمر؟ أمر من عليه أنت
 إلى وحمل المدينة فأدخل زميل، فجرحه فضربه كالٌم، - دينار أم ابن وھو - الفزاري أبير بن زميل وبين - غطفان
 إلى عثمان امرأة عتيبة ابنه فدست يداوى، أن فأمر للجراحة، عمق ال: فقال إليه فنظر الطبيب مانعث فأمر عثمان،
ً  جرحه على فذر دنانير الطبيب  ألبيه فقال جرحه، فسم دينارين الطبيب منظور أعطى: ويقال فمات، فانتقض سما
 :بالموت وھو

 للعارِ  لقومِ ا أَدَنى تكوننَّ  فال...  مغلغلةً  َعنيِّ  سالمٍ  أبا أبلغْ 

مهً  مني ِمائةً  تأخذنْ  ال  سيارِ  ابن يجذي بھا أتاكَ  ولوْ ...  موسَّ

 عنه تعالى هللا رضي عثمان وبيعة الشورى أمر

 إن: قال عنه تعالى هللا رضي عمر أن أبيه عن أسلم بن زيد عن سعد بن ھشام عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 بعدي واألمر مشورة، غير عن كانت عمر بيعة وإن شرھا، هللا وقى تةفل كانت بكر أبي بيعة إن يقولون رجالً 

 الرحمن عبد رأي فاتبعوا وثالثة ثالثة رأي اجتمع وإذا األربعة، االثنان فليتبع أربعة رأي اجتمع فإذا شورى،
 حدثنا لعنبري،ا معاذ بن هللا عبيد وحدثنا.فاتبعوه األخرى على يديه بإحدى الرحمن عبد صفق وإن وأطيعوا، فاسمعوا
 جمعة يوم الناس خطب الخطاب بن عمر أن اليعمري معدان عن الجعد أبي بن سالم عن قتادة أنبأنا شعبة، أنبأنا أبي،
ً  وإن أجلي، حضور إال أراه وال نقرني ديكا كأن رأيت إني: قال ثم بكر وأبا وسلم عليه هللا صلى النبي فذكر  قوما

 شورى فالخالفة األمر بي عجل فإن نبيه، به بعث والذي وخالفته دينه ليضيع يكن لم هللا وإن أستخلف، أن يأمرونني
 أقوام األمر في سيطعن أنه علمت وقد راٍض، عنھم وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول توفي الذين الستة ھؤالء بين
 .الضالون هللا أعداء فأولئك فعلوا فإن اإلسالم، على بيدي ضربتھم أنا

 ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن إسرائيل أنبأنا موسى بن هللا عبيد حدثنا األسود بن عليّ  بن نالحسي وحدثني
ً  فذكر طعن، يوم لعمر شاھداً  كنت: قال ً  لي ادعوا: عمر قال: قال ثم طويالً  حديثا  وعبد والزبير وطلحة وعثمان عليا

 سيعرفون ھؤالء لعل علي، يا: فقال وعثمان، عليّ  غير منھم أحداً  يكلم فلم وقاص، أبي بن وسعد عوف بن الرحمن
 فيه، هللا فاتق األمر ھذا وليت فإن والعلم، الفقه من هللا لك أنا وما وصھرك وسلم عليه هللا صلى النبي من قرابتك لك
 فاتق األمر ھذا وليت فإن وسنك، هللا رسول من صھرك لك يعرفون القوم ھؤالء لعل عثمان، يا: فقال بعثمان دعا ثم
ً  بالناس صل: فقال فدعي، صھيباً، لي ادعوا: قال ثم الناس، رقاب على معيط أبي آل تحمل وال هللا  وليخل ثالثا

 إن: قال عمر عند من خرجوا فلما. رأسه فاضربوا خالفھم فمن منھم رجل على اجتمعوا فإذا بيت، في النفر ھؤالء
ً  أتحملھا أن أكره: قال المؤمنين؟ أمير يا نهم يمنعك فما: عمر ابن قال الطريق، بھم سلك األجلح ولوھا ً  حيا . وميتا
 عباس ابن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري هللا عبيد بن محمد عن الواقدي حدثنا سعد بن محمد حدثنا
 عليھم؟ تستخلفھم من تجد وأنت تھتم ولم: فقلت - يطعن أن قبل وذلك - محمد بأمة أصنع ما أدري ال: عمر قال: قال
 وبالئه، وسابقته وصھره وسلم عليه هللا صلى هللا برسول قرابته في لھا أھل ھو نعم: قلت علياً، يعني أصحابكم؟: قال
 عوف، بن الرحمن عبد: قلت. والنخوة الزھو فأين: قال طلحة؟ عن أنت فأين: قلت وفكاھة، بطالةً  فيه أن: عمر فقال
: قلت أمرھا حمل لو بقرية يقول ال وقتال مقنب صاحب ذاك: قال سعد،ف: قلت فيه، ضعف على صالح رجل ھو: قال

 في رفيقٍ  عنف، غير في لقوي إال يصلح ال األمر ھذا إن شحيح، الغضب، كافر الرضى، مؤمن لقس، قال فالزبير،
 اس،الن رقاب على معيط أبي بني لحمل وليھا لو: قال عثمان؟ عن أنت فأين: قلت سرف، غير في جوادٍ  ضعف، غير
 .لقتلوه فعلھا ولو

 من عمه ذكر: قال أبيه عن هللا عبد بن الرحمن عبد عن جعفر بن هللا عبد عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 مؤمن: قال الزبير قيل الناس، رقاب على معيط أبي بني لحمل فعلت لو: قال عثمان؟ عن أنت أين: فقيل يستخلف
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 له قرية مقنب، صاحب: قال سعد،: قيل الماء، في واسته السماء في فهأن: قال طلحة،: قيل الغضب، كافر الرضى
 .بيته أھل يجري أن بحبسه: قال الرحمن، عبد: قيل كثيٌر،

 ستة إلى الشورى جعل عمر أن ميمون بن عمرو عن حصين عن الثوري عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 .شيء األمر من معه وليس معكم عمر بن هللا عبد: وقال

 تقي بر رجلٍ  على يدلني من: الخطاب بن عمر قال: يقول أنس بن مالك سمعت: قال الدمشقي عمار بن ھشام حدثنا
 هللا، قاتلك: قال عمر، بن هللا عبد: قال ھو؟ من: قال المؤمنين، أمير يا عليه أدلك أنا: شعبة بن المغيرة فقال أوليه؟
 بايعته، ما غيرك ولي لو وهللا أما: المغيرة له قال الخالفة ولي لما ثمانع أن وبلغنا: ھشام قال. بھا أردت هللا ما وهللا
 .القول ھذا مثل له ولقلت لبايعته غيره ولي لو أعور، يا كذبت عوف، بن الرحمن عبد فقال

 أجعل ال هللا، وضعك كما أطمئن عمر له فقال الشورى في ليدخل تطاول العاص بن عمرو أن الواقدي راوية وفي
 .هللا نبي على السالح حمل حداً أ فيھا

 جبير بن محمد بن جبير عن خالد أبي ابن عن حميد بن إبراھيم حدثنا عبادة بن شھاب حدثني سعد بن محمد حدثنا
ً  الناس أمر من وليت إن: لعلي قال عمر إن أخبرنا: قال مطعم بن  الناس، رقاب على المطلب عبد بني تحملن فال شيئا

ً  الناس أمر من وليت إن: لعثمان وقال  .الناس رقاب على معيط أبي بني تحملن فال شيئا

ً  صھيب ليصل: قال طعن لما الخطاب بن عمر أن إسناده في الواقدي عن سعد بن محمد حدثنا  في وتشاوروا ثالثا
 .عنقه فاضربوا بأمركم نغل فمن الستة، ھؤالء إلى واألمر أمركم

 فمن األكثر، األقل ليتبع: عمر قال: قال عمر ابن عن نافع عن نعيم بيأ بن نافع عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثنا
 .عنقه فاضربوا خالفكم

 أن يسأل صحيح وھو الخطاب بن عمر كان: قال مخرمة بن المسور أن إسناده في الواقدي عن سعد بن محمد حدثنا
 هللا رسول فارقوا النفر الستة الءھؤ إلى فأمركم مت إن: قال ثم بكلمات فتكلم المنبر صعد ثم ذلك، فيأبى يستخلف
 ونظيره عوف، بن الرحمن وعبد الزبير، ونظيره طالب، أبي بن عليّ : راٍض  عنھم وھو وسلم عليه هللا صلى

 .القسم في والعدل الحكم في هللا بتقوى أوصيكم وإني أال مالك، بن سعد ونظيره وطلحة، عثمان،

ً  أمر الخطاب بن عمر أن إسناده في مخنف أبي عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني  بن هللا عبد مولى صھيبا
 شورى أمركم جعلت قد إني لھم قال عليه دخلوا فلما واألنصار، المھاجرين وجوه إليه يجمع أن طعن حين جدعان
 ھمأحد ليختاروا راٍض  عنھم وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قبض الذين األولين المھاجرين نفر الستة إلى

 فإذا معك يكونون األنصار من رجالً  خمسين اختر: الخزرجي سھل بن زيد طلحة ألبي قال ثم وسماھم، إلمامتكم،
ً  وأمر. ثالث فوق أمرھم عن يتأخرن وال أحدھم ولألمة ألنفسھم يختاروا حتى النفر ھؤالء فاستحث توفيت  أن صھيبا
ً  هللا يدعب بن طلحة وكان إمام، على يتفقوا أن إلى بالناس يصلي  في طلحة قدم إن: عمر فقال بالسراة ماله في غائبا
 فاضربوا عليكم خالف فمن عليه، تتفقون من وبايعوا واصرموه األمر وأبرموا بعدھا تنتظروه فال وإال األيام الثالثة
 لعثمان، والبيعة رعم وفاة بعد إال المدينة يرد فلم بالقدوم ويستعجلونه يستحثونه رسوالً  طلحة إلى فبعثوا: قال عنقه،
 فإني: قال نعم: قال أترده؟ األمر رددت إن: طلحة له فقال عثمان فأتاه يفتأت؟ مثلي أعلى: وقال بيته في فجلس

 .أثبت واألول والشورى، عمر لوفاة حاضراً  كان طلحة إن الرواة بعض قال وقد فبايعه، أمضيته،

ً  أمرھم في يتشاوروا أن الشورى أصحاب عمر أمر: مخنف أبو وقال  رجعوا واحد رجل على اثنان اجتمع فإن ثالثا
 الثالثة مع كانوا وثالثة ثالثة كانوا وإن األربعة، مع كانوا واحد وأباه واحد على أربعة اجتمعوا فإن الشورى، في

 .للمسلمين االختيار على المأمون ورأيه دينه في الثقة كان إذا عوف، ابن فيھم الذين
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 عبد أن ربيعة أبي بن هللا عبد ولد من إبراھيم بن إسماعيل عن الواقدي عن صالح بن الوليدو سعيد بن محمد وحدثنا
ً  بايعتم إن: قال هللا  .عوف يابن هللا فاتق وأطعنا، سمعنا عثمان بايعتم وإن وعصينا سمعنا عليا

 صنف فاتبعوا ثالثة رأى اجتمع إن: قال عمر أن أبيه عن أسلم بن زيد عن سعد بن ھشام عن الواقدي عن وحدثاني
 .وأطيعوا واسمعوا عوف بن الرحمن عبد

ً  أن إسناده في مخنف أبي عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني  قول من سمع ما العباس عمه إلى شكا عليا
 ذلك قلت وكيف: العباس فقال منا، األمر ذھب لقد وهللا: وقال"  عوف بن الرحمن عبد فيھم الذين مع كونوا"  عمر
 يخالف ال فأحدھما وصھره، عثمان نظير الرحمن وعبد الرحمن، عبد عمه يخالف ال سعداً  إن: فقال أخي؟ ابني

 ابن وقال اآلخرين؛ الثالثة في عوف ابن كان إذ بذلك أنتفع فلن معي وطلحة الزبير كان وإن محالة، ال صاحبه
 عثمان أم وأروى كريز، بنت أروى وأمھا معيط، أبي بن عقبة بنت كلثوم أم زوج عوف بن الرحمن عبد: الكلبي
 في بالسراة طلحة كان: قال أبيه عن إسماعيل بن بكر أبي عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني. صھره فلذلك
 فأقبل مسرع، رسولٌ  إليه بعث الشورى، في وذكره ُطعن فلما عمر، وانحدر أمواله أتى ثم الموسم وافى أمواله

 ً  فأتاه أمري، على وأنا عجلتم ولقد عليه، يفتأت ال مثلي: وقال بيته في فجلس لعثمان، يعوابا قد الناس فوجد مسرعا
 .الفرقة وخوفه اإلسالم ُحرمة عليه فعظم عوف بن الرحمن عبد

 فقال عليه، فسلم عثمان أتاه قدم لما طلحة أن زيد بن محمد عن إسماعيل بن محمد عن الواقدي عن محمد حدثني
 قال محمد، أبا يا نعم: عثمان قال شورى؟ على فينا يكون حتى أترده األمر رددت إن أرأيت هللا، عبد أبا يا: طلحة
 أبي بن سعد بن هللا عبد فقال فبايعه، المسجد، ففي شئت وإن مجلسك في بايعتك شئت فإن أرده، ال فإني: طلحة
ً  زلت ما: سرح ً  عثمان يزل ولم. رحمٌ  فوصلته كان ما طلحة من كان حتى األمر ھذا ينتقض ألن خائفا  لطلحة مكرما
 كن طلحة أبا يا: بساعة يموت أن قبل عمر قال إسناده، في الواقدي وقال. عليه الناس أشد طلحة فكان حصر، حتى
 يؤمروا حتى وفاتي من الثالث اليوم يمضي تتركھم وال الشورى أصحاب مع قومك من األنصار من خمسين في

 الرحمن عبد إلى أمرھم جعلوا فلما الشورى، أصحاب فلزم أصحابه في طلحة أبو ىواف عمر قبض فلما: قال أحدھم؛
 .عثمان بايع حتى الرحمن عبد باب لزم لھم ليختار عوف بن

ً  أن مخنف أبي رواية وفي  والحسين الحسن ومعه سعداً  فأتى وسعد وعثمان الرحمن عبد أمر يجتمع أن خاف عليا
 إلى دعاك إن ولكن وتدعه، فتبايعني عليه ثؤثرني أو بحقي عمك ابن حق تدع أن كأسأل ال إني إسحاق أبا يا: له فقال
ً  ولعثمان له تكون أن  بينه بالقرابة وناشده عثمان، به ُيدلي ال بما والحق القرابة من إليك أدلي فإني ذلك فأنكر ثالثا

 عبد سعد وأتى سألت؛ ما لك :سعد فقال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أم آمنة وبحق والحسين الحسن وبين
 مبايعتك على عثمان فارقك وقد لك واألمر تدعوني كنت إن: سعد فقال فلنجتمع، ھلم: الرحمن عبد له فقال الرحمن
 وألح فاستحثھم طلحة أبو وأتاھم: قال عثمان؛ من إلي باألمر أحق فعلي لعثمان تريد إنما كنت وإن معك، كنت

 يكون أن يرجو هللا رحمكم أفكلكم األمر، ھذا إبرام وتؤخرون عليھا تتشاحون أراكم ياقوم: الرحمن عبد فقال عليھم،
 .يتدافعوھا أن أخاف كنت إنما الحرص، ھذا خالف بھم أظن كنت: وقال فبكى فيه ھم ما طلحة أبو ورأى خليفة؟

 يكن لم: قال ولمكح عن عقبة بن موسى عن عقبة بن إبراھيم بن إسماعيل عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 .الشورى في سعد يكن لم: قال الزھري عن ذئب أبي ابن وحدثني: قال الشورى؛ في سعد

 الخالفة من خارج أنه على الشورى في هللا عبد ابنه أدخل عمر أن جعدبة وابن الفھري سلم بن هللا عبد عن المدائني
 .ذلك على يجتمع ولم: المدائني الحسن أبو قال فقط االختيار له وليس

 وأبو الشورى أصحاب أمسك عمر دفن لما: قال له إسناد في محنف أبي عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 يوم عمر دفن وكان المال، دار في للمناظرة يحوشھم طلحة أبو جعل أصبحوا فلما شيئاً، ُيحدثوا فلم يومھم طلحة



52 

 

 القوم تناجي طول الرحمن عبد رأى فلما: قال سنان؛ بن ُصھيب عليه وصلى ُطعن يوم من الرابع اليوم وھو األحد
 أن على األمر من وسعداً  نفسي أخرج أنا ھؤالء، يا: لھم قال عنھا صاحبه يدفع منھم واحد كل وأن وتناظرھم
 النتظار أقام من واحتاج وإمامھم خليفتھم معرفة إلى الناس وتطلع التناجي طال فقد أحدكم، األربعة معشر إختاروا

ً  إال عليھم عرض ما إلى فأجابوا أوطانھم؛ إلى الرجوع إلى البلدان أھل من كذل  أبو وأتاھم. أنظر: قال فإنه عليا
 إن الحسن، أبا يا: فقال عليّ  على طلحة أبو فأقبل علياً، إال إياه القوم وبإجابة عرض بما الرحمن عبد فأخبره طلحة
 عبد عليّ  فأحلف لغيره؟ المأثم يتحمل فلن نفسه عن األمر عدل وقد تخالفه فمابالك وللمسلمين لك ثقة محمد أبا

 اختر: فقال له، فحلف قرابة، ذا يحابي ال وأن لألمة ويجتھد الحقَّ  يؤثر وأن ھوىً  إلى يميل ال أن عوف بن الرحمن
داً،  منھم رجالً  رجالً  أحلف الرحمن عبد إن ثم مخرمة، بن المسور دار في ويقال المال دار في ذلك وكان مسدَّ
 يناويه، من على معه يكونوا وأن رجالً  منھم بايع إن يخالفون ال أنھم والعھود المواثيق عليھم وأخذ المغلظة باأليمان
 رقاب على المطلب عبد بني تحمل ال أن بايعتك إن وميثاقه هللا عھد عليك: له فقال عليّ  بيد أخذ ثم ذلك، على فحلفوا
 أحمل ال: علي فقال منھا، شيء في تقصر وال عنھا تحول ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بسيرة ولتسيرن الناس
 أسير ولكني وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول سيرة يطيق ذا من أحٌد، يدركه وال أدركه ال ما على وميثاقه هللا عھد
 عليه وأخذ عثمان أحلف ثم. يده الرحمن عبد فأرسل علمي، وبقدر يمكنني وبما مني االجتھاد يبلغه بما سيرته من

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بسيرة يسير أن وعلى الناس، رقاب على أمية بني يحمل ال أن والمواثيق العھود
ً  يخالف وال وعمر بكر وأبي  أن ثم فبايعه، فشأنك الرضا هللا عبد أبو أعطاك قد: علي فقال له، فحلف ذلك، من شيئا
 بكر وأبي هللا رسول سيرة يخالف ال أن اليمين تلك يحلف أن عليه وعرض بيده خذفأ عليّ  إلى عاد الرحمن عبد

 أخالف ال أن أنبيائه على أخذ ما وأشدُّ  وميثاقه هللا عھد عليّ  نعم،: يقول وعثمان االجتھاُد، عليّ : عليٌّ  فقال وعمر،
. الشورى أصحاب وبايعه افقهوص الرحمن عبد فبايعه عنھا، أقصر وال شيء في وعمر بكر وأبي هللا رسول سيرة
ً  عليّ  وكان  إن فيقال غيره، سيف يومئذ أحد مع يكن ولم عنقك، ضربت وإال بايع: الرحمن عبد له فقال فقعد، قائما
 ً ً  خرج عليا  .عثمان بايع حتى يمشي معھم فأقبل جاھدناك، وإال بايع: وقالوا الشورى أصحاب فلحقه مغضبا

ً  أن عباس ابن عن صالح أبي عن بيهأ عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني  أصحاب من عثمان بايع من أول عليا
 .يتلعثم لم عوف، بن الرحمن عبد بعد الشورى

 عثمان استخلف لما: قال عباس، بن كثير عن كيسان بن خالد عن جبير بن هللا عبد بن محمد عن الواقدي عن محمد
 فتعالى هللا رسول وجه في بين الموت ھذا: لك قلت خرت،تأ إال قط قدمتك ما إني: له فقال العباس على عليّ  دخل
 تعال: فقلت إليه، المنظور وأنت مات ثم أبداً، نستخلف فال فينا يكون ال أن أتخوف: فقلت األمر، ھذا عن نسأله
 في تدخل فال تبعةٌ  عليك ألحد فليس يديك هللا أطلق قد: لك فقلت عمر مات ثم فأبيت، عليك، يختلف فال أبايعك

 .خيرا يكون أن ذلك عسى لشورىا

 .اثنان عليك يختلف فال الشورى في تدخل وال بيتك الزم: عمر ُطعن حين لعلي العباس قال: الواقدي وقال

: قال أبيه عن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي بن سلمة عن الكتب سعيد عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 .طالب أبي بن عليّ  ثم عوف بن الرحمن عبد: عثمان بايع من أول رأيت

 من سار مسعود بن هللا عبد أن وائل أبي عن بھدلة بن عاصم أنبأنا سلمة، بن حماد حدثنا مسلم، بن عفان حدثنا
 بن عمر المؤمنين أمير فإن بعد، أما: قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد ثمان في عثمان استخلف حين الكوفة إلى المدينة
ً يو نر فلم مات الخطاب ً  أكثر كان ما  فُوق ذا خيرنا عن نألُ  فلم محمد أصحاب معشر اجتمعنا وإنا يومه، من نشيجا
 .فبايعوه عفان بن عثمان فبايعنا

 حين هللا عبد قال: قال سنان بن هللا عبد عن األعمش عن الضرير معاوية أبو حدثنا البزار، ھشام بن خلف حدثنا
 .فوق ذا أعالنا ألونا ما: عثمان استخلف
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 النزال عن ميسرة بن الملك عبد عن ُدكين بن والفضل موسى بن هللا وعبيد معاوية أبي عن سعد بن محمد حدثنيو
 .نألُ  ولم بقي من خير استخلفنا: مسعود بن هللا عبد قال: قال سبرة بن

 بخالفته بلواستق وعشرين ثالث سنة الحجة ذي من بقيت لليلة االثنين يوم عثمان بويع: إسناده في الواقدي وقال
 عثمان حج ثم بالناس، فحج عوف بن الرحمن عبد للحج وعشرين أربع سنة في ووجه وعشرين، أربعٍ  سنة المحرم

 وثالثين خمس سنة وھي الموسم على السنة تلك في ووجه فيھا، ُحوصر التي السنة إلى سنين عشر كلھا خالفته في
 .بالناس فحجّ  المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد

 عثمان أن أبيه عن الرحمن عبد بن إبراھيم بن إسماعيل حدثني الواقدي، عمر بن محمد عن سعد بن محمد ثنيوحد
ً  اليوم بعد وإن صعبٌ  مركب أول إن الناس، أيھا: قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد فخطب الناس إلى خرج بويع لما  أياما
 .هللا وسيعلمنا خطباء كنا فما وجھھا على الخطبة تأتكم أعش وإن

ً  له أعددت وال خطبة له أزور لم مقامٌ  ھذا إن الناس، أيھا: قال المنبر صعد لما عثمان أن مخنف أبو وروى  كالما
 .هللا شاء إن فنقول وسنعود

 الخطبة تأتكم نعشْ  وأن خطباء نكن لم إنا الناس، أيھا: فقال المنبر صعد عثمان أن إبراھيم بن غياث عن المدائني
 المسلمين من الھرمزان وكان الھرمزان، أصاب عمر بن هللا عبيد أن هللا قضاء من كان وقد. هللا اءش إن وجھھا على
 عظيماً، أتى فإنه الفاسق أقد: علي فقال نعم،: قالوا أفتعفون؟ عفوت وقد إمامكم وإنا عامة المسلمون إال له وارث وال
ً  قتل ً ي ظفرت لئن فاسق يا: هللا لعبيد وقال ذنب، بال مسلما  .بالھرمزان ألقتلنك وما

 ال أن وأشھد عليه وأتوكل به وأومن وأستعين أحمده هللا الحمد: فقال الناس عثمان خطب: له راوية في الوادقي وقال
 فقد يعصھما ومن رشد فقد ورسوله هللا يطع من ورسوله، عبده محمداً  أن وأشھد له، شريك ال وحده هللا إال إله

 قبلي مضى وأسلم، لي خيراً  كان األمر عن بمعزل كنت ولو هللا فأستعين أمركم يتول قد الناس أيھا إني غوى؛
 العون با لي فادعوا العزيز، القوي من القوة وأرجو متبع، أنا فإنما وقدوة سلف فھماني هللا رحمھما صاحباي
 .بايعوه ثم له الناس فدعا والتسديد،

 لإلسالم ھدانا الذي  الحمد له إال الحمد ينبغي ال الذي  حمدال: فقال عثمان خطب: له رواية في الواقدي وقال
ً  وكونوا وعالنيته، أمركم سر في هللا فاتقوا الناس، أيھا بعد أما والسالم، الصالة عليه بمحمد وأكرمنا  على أعوانا
ً  تكونوا وال والصلة والبر الخير  منكراً  منكم رأى من ولئك،أ نحذر كنا قد فإنا الستر في أعداءً  العالنية في أخوانا
 ثم تتايع، ترك وإذا إنقمع قمع السفيه فإن أيديكم بھم وشدوا سفھائكم وكفوا إلي، فليرفعه به له قوة ال كان فإن فليغيره
 وقال. به هللا وسيأتي مقاالً  المقام لھذا يعدان كانا وعمر بكر أبا إن: فقال خطب عثمان أن وروي. الناس وبايعه جلس

 :الفرزدق

ً  صھيب صلى ً  عفان ابن على...  أنزلھا ثم ثالثا  مقسور غير ملكا

 ومأمور مھدي أخالء كانوا...  لستتھم حفٍص  أبي من وصيةً 

 عنه هللا رضي وأمره عفان بن عثمان سيرة من أنكروا ما ذكر

 سمعت: الق أبيھا عن مخرمة بن المسور بنت بكر أم عن جعفر بن هللا عبد عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 فيه تأولت وإني أرحمھما وذوي أنفسھما ظلف المال ھذا في يتأوالن كانا وعمرو بكر أبا إن الناس أيھا: يقول عثمان
 .رحمي صلة



54 

 

 عشرة اثنتي عاش عثمان ولي لما: قال الزھري عن هللا عبد بن محمد حدثني الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
ً  عليھم لناسا ينقم ال سنين ست فمكث أميراً، سنة  لھم عثمان ولين عمر لشدة عمر من قريش إلى ألحب إنه شيئا

 الحكم بن لمروان وكتب وأھملھم األواخر الست في بيته وأھل أقاربه واستعمل أمرھم في توانى ثم بھم، ورفقه
 المال بيت من فواستسل األموال واتخذ بھا، هللا أمر التي الصلة ذلك في وتأول المال أقاربه وأعطى إفريقية، بخمس

 ذلك الناس فأنكر رحمي، ذوي به فأصل آخذه وإني لھما كان ما المال ھذا من تركا وعمر بكر أبا إن: وقال ماالً 
 .عليه

 بن سعيد عن الزھري عن ذئب أبي بن محمد عن سميعٍ  بن عيسى بن محمد حدثنا الدمشقي عمار بن ھشام وحدثنا
 يحب كان عثمان ألن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من نفرٌ  واليته كره عثمان ولي لما: قال المسيب
 وسلم عليه هللا صلى النبي مع له يكن لم من أمية بني من يولي ما كثيراً  وكان حجة عشرة اثنتي الناس فولي قومه،
 فلما لھم،يعز فال فيھم يستعتب وكان وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب ينكره، ما أمرائه من يجيء فكان صحبه،
 فجاء سنين عليھم فمكث مصر سرح أبي بن سعد بن هللا عبد وولى فوالھم عمه ببني استأثر األواخر الست في كان
 ياسر، بن وعمار ذر وأبي مسعود بن هللا عبد إلى ھنات قبل عثمان من كانت وقد منه، ويتظلمون يشكونه مصر أھل
 عمار لحال مخزوم بنو وحنقت فيھا، ما ذر ألبي غضب من اوأحالفھ غفار وبني زھرة وبني ھذيل قلوب في فكان
ً  إليه كتب سرح أبي ابن يشكون مصر أھل جاء فلما ياسر، بن  عنه عثمان نھاه عما ينزع أن فأبى فيه، يتھدده كتابا

 فنزلوا المدينة إلى سبعمائة مصر أھل من فخرج قتله، حتى مصر أھل من عثمان إلى شكاه كان من بعض وضرب
 بكالم فكلمه عثمان إلى طلحة فقام محمد، أصحاب إلى الصالة مواقيت في سرح أبي ابن بھم صنع ما وشكوا دالمسج
 -  طالب أبي بن عليّ  عليه ودخل عامله، من ينصفھم أن تسأله عنھا تعالى هللا رضي عائشة إليه وأرسلت شديد،
ً  قبله ادعوا قدو رجل مكان رجالً  القوم يسألك إنما: له وقال - القوم متكلم وكان  فإن بينھم وأقِض  عنھم فاعزله دما
 بكر أبي بن بمحمد عليھم الناس فأشار مكانه، عليكم أوليه رجالً  اختاروا: لھم فقال منه، فانصفھم حق عليه وجب

 واألنصار المھاجرين من عدةً  معھم ووجه مصر على عھده فكتب بكر، أبي بن محمد علينا استعمل: فقالوا الصديق،
 .سرح أبي ابن وبين بينھم فيما نينظرو

 ذلك فأنكر الزكاة، الخيل من يأخذ كان عثمان أن الزھري هللا عبد بن محمد عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 " . والرقيق الخيل صدقة عن لكم عفوت"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: وقالوا فعله من

 جده عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني الزھري، عن هللا بدع بن محمد عن سعدالواقدي بن محمد وحدثني
 عم أمية بن العاص أبي بن الحكم أن - بعض على بعضھما ورددت فسقتھما اآلخر عن زيادة الحديثين أحد وفي -

 في هل أذى جيرانه أشد وكان وسلم، عليه هللا صلى هللا لرسول جاراً  كان أمية بن العاص أبي بن عفان بن عثمان
ً  وكان مكة، فتح بعد المدينة قدومه وكان اإلسالم  عليه هللا صلى هللا رسول خلف يمر فكان دينه، في عليه مغموصا
 واطلع خبلٌة، وأصابته تخليجه فبقي بأصابعه، فأشار خلفه قام صلى وإذا وفمه بأنفه ويخلج ويحكيه به فيغمز وسلم
 من: " وقال بعنزة إليه وخرج فعرفه نسائه ُحجر بعض في ووھ يوم ذات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على

ً  فغربھم ،"  ولده وال يساكنني ال: قال ثم اللعين، الوزغة ھذا من عذيري  هللا رسول قبض فلما الطائف، إلى جميعا
 عليه هللا صلى هللا رسول ُطرداء آلوي ماكنت: وقال ذلك فأبى ردھم وسأله بكر أبا عثمان كلم وسلم عليه هللا صلى
 كنت قد: وقال المدينة أدخلھم عثمان استخلف فلما. بكر أبي قول مثل فقال فيھم كلمه عمر استخلف لما ثم. وسلم
ھم وسألته فيھم هللا رسول كلمت  .المدينة إياھم إدخاله عليه المسلمون فأنكر ذلك، قبل فقبض لھم يأذن أن فوعدني ردَّ

  

ً  قبره على وضرب عليه فصلى عثمان خالفة في بالمدينة العاص أبي بن الحكم ومات: الواقدي قال  .فسطاطا
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 فأمر عثمان خطب: قال المسيب بن سعيد عن الزھري عن هللا عبد بن محمد عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 وقد م،الحما بذبح يأمر: الناس فقال بعضه، ونالنا الَرُمي كثر حتى بيوتكم في كثر قد الحمام إن: وقال الحمام بذبح
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول طرداء آوى

: قال الزبير بن هللا عبد عن الزبير مولى نافع عن أسلم بن زيد بن أسامة عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 مروان عثمان فأعطى جليلة، غنائم سرح أبي بن سعد بن هللا عبد فأصاب إفريقية، وعشرين سبع سنة عثمان أغزانا
 .الغنائم خمس مالحك بن

 بن سعد بن هللا عبد كان: قال: قال حدثه عمن مخنف أبي يحيى بن لوط عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 معه وكان فافتتحھا وعشرين سبع سنة إفريقية فغزا المغرب، على وعامله الرضاعة من عثمان أخا سرح أبي

 على ذلك الناس فأنكر له، فوھبھا عثمان فكلم دينار، ألف مائتي وأ ألف بمائة الغنيمة خمس فابتاع الحكم، بن مروان
 .عثمان

 داره مروان بنى لما: قالت المسور بنت بكر أم عن جعفر بن هللا عبد عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 من ھذه داري في أنفقت ما وهللا: يحدثھم وھو مروان فقال دعا، فيمن المسور وكان طعامه، إلى الناس دعا بالمدينة
ً  المسلمين مال  وإنك إفريقية معنا غزوت لقد لك، خيراً  لكان وسكت طعامك أكلت لو: المسور فقال فوقه، فما درھما
ً  ماالً  ألقلنا ً  ورقيقا  أموال فأخذت الصدقات على وعملت إفريقية، خمس عفان ابن فأعطاك ثقالً  وأخفنا وأعوانا

 .متقٍ  مكرم له وأنا لي ُيغلظ :وقال ُعروة إلى مروان فشكاه المسلمين؛

 عثمان على الصدقة إبل قدمت: قالت أبيھا عن بكر أم عن جعفر بن هللا عبد عن الواقدي سعد بن محمد وحدثني
 .العاص أبي بن الحكم بن للحارث فوھبھا

 واأنكر مما كان: قال عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن عن األعور الحجاج ميمون بن حاتم بن محمد وحدثني
 .بھا أتاه حين له فوھبھا درھم، ألف ثالثمائة فبلغت قضاعة صدقات العاص أبي بن الحكم ولى أنه عثمان على

 فكلّمه درھم، ألف مائة العاص بن سعيد إعطاءه عثمان على الناس أنكر: روايتھما في والواقدي مخنف أبو وقال
 بكر ألبي كان أفما: قالوا ورحماً، قرابة له إن: فقال ذلك، في عوف بن الرحمن وعبد وسعد وطلحة والزبير عليّ 

 قرابتي، إعطاء في أحتسب وأنا قرابتھما، منع في يحتسبان كانا وعمرو بكر أبا إن: فقال رحم؟ وذوو قرابة وعمرو
 .با إال قوة وال حول ال: فقال ھديك، من إلينا أحب وهللا فھديھما: قالوا

 إذا الصدقات لقبض السعاة يبعث عثمان كان: قالوا أشياخه عن سبرة أبي ناب عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 فعلھم ونسب عليه فاجترأوا نكير، وال تغيير لذلك منه يكون فال حدوده فيتعدون إليھم يعھد ثم المياه، الناس حضر
 .وأنكروه ذلك في الناس وتكلم إليه

 ازدرع قد مروان كان: قال عثمان بن أبان مولى لدخا عن السائب بن زيد عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 وعثمان يريده، المؤمنين أمير إن: فينادي يشتري أن بالنوى يأمر فكان جمالً، ثالثين على عثمان خالفة في بالمدينة

 ُيفتأت أن أعجب ھذا: طلحة فقال بذلك، يأمر لم أنه فحلف النوى أمر في وكلمه طلحة عليه فدخل بن بذلك يشعر ال
ً  يشتري بدرھم يرفأ خرج الخطاب، بن عمر يعني حنتمة، ابن صنع كما صنعت فھال ھذا، بمثل عليك  فقال لحما
 أزل فلم شاربه، يفتل وھو ركبتيه على عمر برك وقد به فأتي يرفأ إلى فأرسل عمر ذلك فبلغ لعمر، أريده إني للحام،
 .المؤمنين؟ ألمير ھي تقول ثم السلعة أتشتري االً،نك ألجعلنك عدت لئن وهللا: له فقال سكنته، حتى فيه أكلمه
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 الكوفة عثمان واله حين عقبة بن الوليد أمر

 الخطاب بن عمر أن الواقدي عمر ابن محمد عن سعد بن ومحمد مخنف أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس حدثني
 على األشعري موسى أبا ويقر الكوفة، وقاص أبي بن سعد يولي وأن سنة بعده األمر ولي من ُعماله يقر أن أوصى
 بن عقبة بن الوليد ألمه أخاه وولى عزله ثم سنةً  الكوفة سعداً  وولى شعبة بن المغيرة عزل عثمان ولي فلما البصرة،

 فقال أمير، بل ال: قال زائر؟ أم أأمير وھب، أبا يا: سعد له قال الكوفة دخل فلما أمية، بن عمرو أبي بن معيط أبي
 أراك ما: سعد فقال فاستأثروا، ملكوا القوم ولكن بعدك، كست وال بعدي حمقت ما: قال بعدك؟ قتأحم أدري ما سعد
 عليه هللا صلى هللا رسول صاحب الحبر، اللين الھين إسحاق أبا عزل عثمان، به ابتدلنا بئسما: الناس وقال صادقاً؛ إال

. الصدر والبرك بركأ، األشعر ُيدعى الوليد وكان ك،ذل الناسُ  فأعظم الماجن، األحمق الفاجر الفاسق أخاه وولى وسلم
 طالب أبي بن عليّ  له فقال خاله، ابن وھو كريز، بن عامر بن هللا عبد وولى وأعمالھا البصرة عن موسى أبا وعزل
 .بشيْ  ُيجبھم فلم الناس؟ رقاب على أمية وبني ُمعيط آل تحمل أال عمر يوصيك ألم: والزبير وطلحة

 عمرو لعلي والبيعة خلعه إلى دعا من أول كان الركبان به وسارت عثمان فعلُ  شاع لما: إسناده يف مخنف أبو وقال
 بني أحد ثم النخعي ھتيم بن نھيك بن زياد بن وكميل النخعي، عداء بن عمرو بن الحارث بن قيس بن ُزرارة بن

 يولي بصلحائكم أُغري وقد يعرفه وھو الحق ترك قد عثمان إن الناس، أيھا: فقال زرارة بن عمرو فقام صھبان،
 عمرو بقول فأخبره الوليد إلى زھرة بني حليف العذري سنان بن أبرھة بن ُعرفطة بن خالد فمضى شراركم، عليھم
 وال هللا فاتق مجتمعون، والقوم ذاك، من أشد األمر: له فقيل نحوھم، الوليد فركب إليه، الناس واجتماع زرارة بن

 والفرقة الفتنة وحذرھم وسكنھم فكفھم فأتاھم أمرھم، أكفيك أنا: النخعي األشتر الحارث بن مالك له وقال الفتنة، تسعر
 فسيره جلف أعرابي زرارة ابن إن: عثمان إليه فكتب زرارة، ابن من كان بما عثمان إلى الوليد وكتب. فانصرفوا

 أكبر واألسود األسود، عم وھو يزيد، بن سقي بن وعلقمة قيس بن يزيد بن واألسود األشتر، وشيعه فسيره الشام، إلى
 :يومئذٍ  كندة من البداء بني من سلمة بن قھذان بن قيس فقال منه،

 وإعالنا سراً  به الثواب أرجو...  مجتھداً  البيت رب با أقسم

 عفانا بن عثمان الضاللة كھف...  وصاحبهُ  وھبٍ  أبا ألخلعن

 بيت على مسعود ابن ألفى الكوفة الوليد قدم لما: قال إسناده يف مخنف أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
 فكتب إياه، اقتضاه إنه ثم سأله، ما هللا عبد فأقرضه تأخذ، ما ترد ثم ذلك تفعل الوالة كانت وقد ماالً  فاستقرضه المال
 من أخذ فيما للوليد تعرض فال لنا خازن أنت إنما: مسعود بن هللا عبد إلى عثمان فكتب عثمان إلى ذلك في الوليد
ً  كنتُ  إذا فأما للمسلمين خازن أني أظن كنت: وقال المفاتيح مسعود ابن فطرح المال،  في لي حاجة فال لكم خازنا
 .المال بيت مفاتيح إلقائه بعد بالكوفة وأقام ذلك،

 خمس عمله نفكا الكوفة الوليد قدم: قال الشعبي عامر عن جابر عن معمر عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 .الخمر يشرب وكان أذربيجان، وغزا سنين،

 وأصحاب وعلقمة حذيفة كان: قال إبراھيم عن األعمش حدثنا غياث بن حفص حدثنا الناقد محمد بن عمرو حدثني
 العدو؟ بإزاء وھو الحد عليه أتقيمون: حذيفة فقال عليه يقيموه أن فأرادوا حداً  الجيش أمير فأصاب غزاة، في هللا عبد
 .عقبة بن الوليد أراه: حفص قال ذلك؛ عن فكفوا

 بن الوليد ولى الخطاب بن عمر كان: قال الشعبي عامر عن جابر معمرعن عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 بحقه منھم له فأخذ أخواله، ظلمه وقد فيھم الشاعر الطائي المنذر بن حرملة ُزبيد أبا فوجد تغلب، بني صدقات عقبة

 .الضيافة بدار ُتعرف بقربه داراً  وأنزله ينادمه، فكان عليه قدم فيمن قدم لعثمان الكوفة بواليته سمع افلم فمدحه،
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 كل له تقام وخنازير خمر من وظيفة عليه ويجري نصراني وھو المسجد زبيد أبا ُيدخل الوليد أن مخنف أبو وقال
 كان رزق إلى وضمھا دراھم له وظف كان ما ومفق زبيد، أبي على تجري لما الناس إنكار عظم قد: له فقيل شھر،
 .عليه يجريه

 بن جندب وھو -  الخير جندب فرآه بساني، ويقال نطروي، له يقال بساحر أتى الوليد أن وغيره مخنف أبو وروى
 الكبيري زھير بن الصقعب مولى معقالً  فأتى يديه بين يلعب -  كعب بن جندب ھو: الكلبي غير وقال األزدي، هللا عبد
ً  منه فاستعار قومه، وھم غامد بن ظبيان لبني مولى أتى بل: ويقال األزد، من الدول بن كبير ولد من ً  سيفا  قاطعا

 ناسكاً، وكان عكابة، بن ثعلبة بن هللا تيم بني أحد يزيد بن معضد فلقيه. عقبة بن الوليد يريد وخرج عليه فاشتمل
: له قال ثم فقتله الساحر على فشد بالعلج؛ شأنك ولكن وفتنة فرقة يورث فإنه الوليد قتل أما: له فقال يريد، بما فأخبره

ً  فقدم وخفًة، ُسرعةً  بالعين فيأخذ يلعب رجل ھذا: الوليد فقال صادقاً، كنت إن نفسك أحيِ   فأنكرت عنقه ليضرب جندبا
 حبسه من تحّوب يامهص وكثرة صالته طول السجان رأى فلما فحبسه، ساحر؟ بعلجٍ  صاحبنا تقتل: وقالوا ذلك األزد
 أبا وُيكنى دينار له يقال وكان السجان، الوليد فأخذ هللا، عبد أبا ُيكنى وكان بالمدينة فلحق جندب فمضى سبيله، فخلى
 كلَّم حتى بالمدينة جندب يزل ولم. يصلبه ولم بالسبخة عنقه ضرب إنه ويقال بالسبخة، وصلبه عنقه فضرب سنان،
 .الكوفة فقدم عنه، باإلمساك يأمره إلٮالوليد فكتب نعثما طالب أبي بن عليّ  فيه

: فقال الناس إلى التفت ثم ركعتين فصلى يميل، وھو الصبح لصالة عقبة بن الوليد خرج: وغيره مخنف أبو وقال
ً  وكان سعد بن عوافة بني أحد عالق بن عتاب له فقال أزيدكم،  من حفنة تناول ثم الخير، مزيد هللا زادك ال: شريفا
 فرض الخطاب بن عمر وكان والك، ممن إال العجب ما وهللا: وقالوا الناس، وحصبه الوليد، وجه بھا فضرب ىحص
 قيس بن يزيد وقال مكانه، في الوليد على غلب القيء أن بعضھم وذكر وخمسمائة ألفين في األشراف مع ھذا لعتاب

 .وسلم عليه هللا صلى محمد أمة انبھو أخيه كرامة عثمان أراد لقد: الرياحي قيس بن ومعقل األرحبي

 :العبسي جؤية بن مالك بن أوس بن جرول وھو الحطيئة، يقول الوليد وفي

 بالغدر أحقُّ  الوليد أن...  ربه يلقى يوم الحطيئة شھد

 يدري وما ثمالً  أأزيدكم...  صالتھم نفذت وقد نادى

 عشر على لزادھم منه...  قبلوا ولو خيراً  ليزيدھم

 والوتر الشفع بين لقرنت...  فعلوا ولو بوھ أبا فأبوا

 تجري تزل لم عنانك خلوا...  ولو جريت إذ عنانك حسبوا

ً  كان ولكنه بأس، عمله في الوليد بسيرة يكن ولم: قالوا ً  فاسقا  .نفسه على مسرفا

 الناسب صلى الوليد أن أبيه عن محمد بن جعفر عن الثقفي الوھاب عبد حدثنا البصري يزيد بن العباس حدثني
 فلم بجلده، فأمر بالوليد فأتي عثمان إلى -  رجال قال أو - رجل ذلك في فرحل أزيدكم،: فقال عليھم أقبل ثم الصبح

 بھا فضربه رأسان، لھا السبتية لھا يقال بدرة فجلده إليه فقام أنا،: علي قال يجلده؟ من: الثالثة قال فلما أحد، ُيقم
 .ثمانون فذلك أربعين

ً  األزدي عوف بن زھير زينب أبو أتى سكران، وھو بالناس الوليد صلى لما :مخنف أبو وقال  أسد بني من له صديقا
 فانطلقا العصر، لصالة خرج يرياه فلم يوم ذات فتفقداه غرته، التماسه في الوليد على يعاونه أن فسأله مُورع، له يقال
 فحماله يعقل، ما سكران به ھما فإذا فدخال، فسكت، ديناراً  زينب أبو فأعطاه البواب، فمنعھما عليه ليدخال بابه إلى
 حتى البصرة طريق على وصاحبه ومضى يده من خاتمه زينب أبو وانتزع خمراً، فقاء سريره، على وضعاه حتى
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: قال ماترى؟: لعلي عثمان فقال عليه، دخال حين منه كان وبما صلى حين رأيا بما عنده عليه فشھدا عثمان على قدما
 الكوفة، أحيحة أبي بن العاص بن سعيد وولى عثمان فعزله حددته، وجھه في شھدا فإذا إليك، شخصهتُ  أن أرى
 فاجلده، يابني قم: ابنه للحسن عليّ  فقال وجھه، في عليه فشھدا بالرجلين عثمان ودعا ففعل، الوليد بإشخاص وأمره
 للسوط وكان يسبه، والوليد يضربه علفج إليه ومشى السوط عليّ  فأخذ ترى، من بعض ذلك يكفيك: عثمان فقال

 .حبرٍ  ُجبة وعليه أربعين فضربه طرفان

 شرب عقبة بن الوليد أن الھمذاني إسحاق أبي عن الرحمن عبد بن عيسى عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 أبو ذلك بعد عليه دخل ثم صالتنا، قضينا قد ال،: فقالوا أزيدكم؟: فقال التفت ثم ركعتين الغداة بالناس فصلى فسكر
 .ُسكراً  يشعر ال وھو يده من خاتمه فانتزعا سكران وھو األزدي زھير بن وجندب زينب

 زينب أبو: نفر أربعة عثمان إلى أمره في فخرج قاء، حتى يرم لم صلى حين أنه مسروق وأخبرني: إسحاق أبو قال
 له ما: عوف بن الرحمن عبد فقال خبره، نعثما فأخبروا جثامة، بن والصعب الغفاري حبيبة وأبو زھير بن وجندب

 معاذ: قال الخمر؟ يشرب أخي رأيت أنت: لجندب وقال وتھددھم عثمان فأوعدھم: قال سكر، ولكنه ال،: قالوا أُجنَّ 
: إسحاق أبو قال يعقل؛ ال سكران وھو يده من خاتمه أخذت وأني جوفه من يقلسھا سكران رأيته أني أشھد ولكني هللا،
 الحدود أبطل عثمان إن: عائشة فنادت زبرھم، عثمان وأن عثمان وبين بينھم جرى بما فأخبروھا عائشة دالشھو فأتى

 .الشھود وتوعد

ً  فأتوا أسواطاً، الشھود بعض ضرب عثمان إن يقال وقد: الواقدي قال  عطلت: فقال عثمان فأتى إليه، فشكوا عليا
ً  وضربت الحدود  على خاصة معيط أبي وآل أمية بني تحمل ال: عمر قال دوق الحكم فقلبت أخيك على شھدوا قوما
ً  توليه وال تعزله أن أرى: قال: ترى فما: قال الناس، رقاب  لم فإن الشھود عن تسأل وأن المسلمين، أمور من شيئا
 .الحدّ  صاحبك على أقمت عداوة وال ظنة أھل يكونوا

 مثل قومٌ  فقال بيتك، في تقري أن أُمرتِ  إنما وھذا؟ تِ أن وما: وقال لھا وأغلظ لعثمان أغلظت عائشة إن ويقال: قال
 هللا صلى النبي بعد المسلمين بين قتالٍ  أول ذلك وكان بالنعال، فاضطربوا منھا؟ بذلك أولى ومن: آخرون وقال قوله،
 .وسلم عليه

 .األزدي ھيرز بن وجندب التيمي، عالقة بن زياد: سكران وھو الوليد على دخال اللذان: عدي بن الھيثم وقال

 أتى: قالوا وغيرھما مخنف وأبي جده عن أبيه عن ھشام بن وعباس اسناده في الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
ً  الوليد تولية عن نھيناك قد: له فقاال عثمان والزبير طلحة  الخمر بشرب عليه ُشھد وقد فأبيت، المسلمين أمور من شيئا
هوحُ  اعزله: علي له وقال فاعزله، والسكر  الكوفة العاص بن سعيد عثمان فولى وجھه، في عليه الشھود شھد إذا دَّ
 وجھه في عليه ُشھد فلما الوليد، وأشخص اإلمارة ودار المنبر غسل الكوفة سعيد قدم فلما الوليد، بإشخاص وأمره
 أنشدك: الوليد له قال ربهليض قريش من رجالً  إليه بعث إذا فجعل بيتاً، وأدخلهُ  حبرٍ  ُجبة ألبسه يحده أن عثمان وأراد
، عليك، المؤمنين أمير وتُغضب رحمي تقطع أن هللا  عليه ودخل السوط أخذ طالب أبي بن عليّ  ذلك رأى فلما فيكفُّ

 وجلده بمؤمن، إذاً  أنا ما: عليّ  فقال أبه، يا صدقَ : الحسن له فقال المقالة، تلك مثل الوليد له فقال الحسن، ابنه ومعه
 وضربه ظھره عن طرحه حتى إياه عليّ  فجاذبه كساء عليه وكان ُجبته، ينزع ولم جلدة أربعين شعبتان له بسوطٍ 
 .إبطه ومايبدو

 .تركه ثم ذلك، فعل كان قد: فقال مثله، حلق عمر إن له وقيل يحلقه، أن عثمان وسئل: قالوا

"  فيه فنزل الصدقة، منعوا إنھم: فقال فجاء المصطلق بني صدقات على الوليد وجه وسلم عليه هللا صلى النبي وكان
 .اآلية فتبينوا"  فاسقٍ  جاءكم إن
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 عن الداناج هللا عبد عن عروبة أبي بن سعيد عن عثمان بن الرحمن عبد حدثنا البحراني يزيد بن عباس وحدثني
 ابن دونك: فقال فيه، عثمان عليّ  فكلم الخمر، بشرب عثمان عند عقبة بن الوليد على شھد أنه المنذر بن حضين
، وعدَّ  فجلده، هللا عبد فقام جعفر، بن هللا عبد يا قم عليّ  فقال عمك،  أمسك،: قال أو حسبك،: قال أربعين أتم فلما عليٌّ
 .سنةٌ  وكلٌ  ثمانين عمر واكتمل أربعين بكر وأبو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جلد

 لما: قال مخزوم بني مولى زياد عن لدخا أبي بن إسماعيل عن يونس بن عيسى حدثنا عمار بن ھشام وحدثني
 .مكيثة يا مكيثة يا: يقول الوليد جعل الحد عقبة بن الوليد عليّ  ضرب

 :ُحدّ  حين الوليد وقال: قالوا

 نسبِ  ومن قُربى من أمية بني...  وبينكمُ  بيني ما هللا باعد

 يخبِ  موالكم عائالً  يعش وإن...  فعالكم يذمم ال المال يكثر إن

 عنه هللا رضي الھذلي مسعود بن هللا عبد أمر

 بيت مفاتيح ألقى حين مسعود بن هللا عبد أن إسنادھما في وعوانة مخنف أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس حدثني
 أبي بن سعد مثل أيعزل وبدل، غير وقد إال صاحبكم أرى وما عليه، هللا غيَّرَ  غيَّرَ  من: قال عقبة بن الوليد إلى المال
 هللا صلى محمد ھدي الھدي وأحسن هللا، كتاب القول أصدق إن: وھو يدعه ال بكالم يتكلم وكان. وليدال ويولى وقاص
 .النار في ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، ُمحدث وكل محدثاتھا، األمور وشر وسلم، عليه

 الكوفة، أھل وشيعه اصه،بإشخ يأمره عثمان إليه فكتب عليك، ويطعن يعيبك إنه: وقال بذلك عثمان إلى الوليد فكتب
 وفقھتنا القرآن، وأقرأتنا عالمنا، وثبتَّ  جاھلنا علمت فلقد خيراً، ُجزيت: له فقالوا القرآن، ولزوم هللا بتقوى فأوصاھم

 على يخطب وعثمان المدينة مسعود ابن وقدم وانصرفوا ودعوه ثم الخليل، ونعم أنت، اإلسالم أخو فنعم الدين، في
 يقيء طعامه على تمشِ  من سوءٍ  دويبة عليكم قدمت أنه أال: قال رآه فلما وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول منبر

 الرضوان، بيعة ويوم بدر، يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صاحب ولكني كذلك، لست: مسعود ابن فقال ويسلح،
 المسجد من فأخرج به عثمان أمر ثم وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول لصاحب ھذا أتقول عثمان، أي عائشة، ونادت
 ً  ويقال األرض، قصي بن العزى عبد بن أسد بن المطلب بن األسود بن زمعة بن هللا عبد به وضرب عنيفاً، إخراجا

 ياعثمان: علي فقال ضلعه، فدق األرض به ضرب حتى عنقه على تختلفان ورجاله عثمان غالم يحموم احتمله بل
 ولكن ھذا، فعلت الوليد يقول ما: فقال عقبة؟ بن الوليد بقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بصاحب ھذا أتفعل
 على زبيد من أحلت عليّ  فقال حالل، عثمان دم إن: مسعود ابن له فقال الكوفة إلى الكندي الصلت بن ُزبيد وجھت
 .الكندي الصلت بن كثير أخو الصلت بن ُزبيد: الكلبي ابن وقال ثقة، غير

 إلى منھا الخروج في عثمان له يأذن ال بالمدينة مسعود ابن فأقام منزله، به أتى حتى مسعود ابن بأمر عليّ  وقام
 العراق عليك أفسد مسعود ابن إن: مروان له وقال ذلك؛ من فمنعه الغزو برىء حين وأراد النواحي، من ناحية
ً  وكان بسنتين، عثمان مقتل قبل توفي حتى المدينة يبرح فلم الشام؟ عليك يفسد أن أفتريد  سنين؛ ثالث بالمدينة مقيما
 .وقاص أبي بن سعد على نازالً  كان إنه قوم وقال

: قال تشتھي؟ فما: قال ذنوبي: قال تشتكي؟ ما: فقال عائداً  عثمان أتاه فيه مات الذي مرضه مسعود ابن مرض ولما
 إليه محتاج وأنا منعتنيه: قال بعطائك؟ لك آمر أفال: قال أمرضني، الطبيب: قال طبيباً؟ لك أدعو أال: قال ربي، رحمة

 أسأل: قال الرحمن، عبد أبا يا لي استغفر: قال هللا على رزقھم: قال لولدك، يكون: قال عنه؟ مستغنٍ  وأنا وتعطينيه
: وقال غضب علم فلما يعلم، ال وعثمان بالبقيع فدفن عثمان، عليه يصلي ال أن وأوصى بحقي، منك لي يأخذ أن هللا

 :الزبير وقال عليه؛ تصلي ال أن أوصى إنه: ياسر بن عمار له فقال به، ونيسبقتم
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 زادي زودتني ما حياتي وفي...  تنُدبني الموت بعد ألعرفنك

 وأوصى لولده، أخرجه حتى وفاته بعد عطائه في عثمان كلَّم وھو وولده، ماله في مسعود ابن وصي الزبير وكان
 .أثبت الزبير ووصيةً  وصيَُّه، كان عماراً  أن يزعمون وقوم سر،يا بن عمار عليه يصلي أن مسعود ابن

: قال إسحاق نسيه رجل عن هللا عبد بن الرحمن عبد عن إدريس بن هللا عبد حدثنا موسى أبو الفروي إسحاق وحدثني
 من بعض قال عثمان انصرف فلما لصاحبه، منھما واحد كل فاستغفر مرضه في مسعود ابن على عثمان دخل
ً  إليه سددت أنني يسرني ما: مسعود ابن فقال لحالل، دمه إن: حضر ً  أُحدٍ  مثل لي وأن يخطئه سھما  .ذھبا

ً  وكان بالبقيع، ودفن سنة، وستون بضعٍ  وله وثالثين اثنتين سنة في مسعود بن هللا عبد مات: الواقدي وقال  نحيفا
 .الرحمن عبد أبا ويكنى شيبه، ُيغّير األدمة، شديد قصيراً،

 وغيره حمىال أمر

 كل في يحمل المسلمين،وكان لخيل النقيع حمى عثمان أن: الزھري عن معمر عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 على النقيع: الواقدي وقال لھا؛ حمى في الربذة بناحية ترعى اإلبل وكانت بعير، وألف فرس خمسمائة على سنة
 .المدينة من ليلتين

 درھم ألف مائة ثابت بن زيد أعطى وأن الحمى، حمى أن أنكر ما مع عثمان على أنكر: إسناده في مخنف أبو وقال
 من الساعدي بجرة بن أوس بن أسلم فقال حقك ھذا: له وقال األشعري موسى أبو حملھا درھم ألف ألف من

 :بالبقيع عثمان ُيدفن أن منع الذي وھو الخزرج،

ً  هللا ترك ما...  العباد رب با أقسمُ   ُسدى خلقا

ً ...  فأدنيته اللعين دعوت  مضى قد من لسنَّةِ  خالفا

 :الحكم يعني

ً ...  العباد خمس مروان وأعطيت  الحمى وحميت لھم ظلما

 ترى من أنھته الفيء من...  األشعري به أتاك ومالٌ 

نا إذ األمينان فأما  الصوى عليه الطريق منار...  بيَّ

ً  يأخذا فلم ً  يصرفا ولم...  غيلةً  درھما  ھوى في درھما

ع: قال الزھري عن أنس بن مالك عن الزبيري هللا عبد بن مصعب وحدثني  عليه هللا صلى النبي مسجد عثمان وسَّ
 .سنته ويغير هللا رسول مسجد يوسع: الناس فقال درھم، آالف عشرة ماله من عليه فأنفق وسلم

 مع صليت: قال أبيه عن هللا عبد بن سالم عن الزھري عن هللا عبد بن محمد عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
ً  أتمھا ثم خالفته، من صدراً  عثمان ومع وعمر بكر أبي ومع ركعتين، بمنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  أربعا
 .يرجع فلم ذلك عن يرجع أن وسئل فأكثروا، ذلك في الناس فتكلم

 المكان بھذا وسلم عليه هللا صلى هللا سولر مع ُتصلِّ  ألم: له قال عوف بن الرحمن عبد أن بلغنا: الواقدي قال
 اليمن حجاج بعض أن محمد أبا يا أُخبرك إني: قال ھذا؟ فما: قال بلى،: قال كذلك؟ خالفتك في وصليت ركعتين،
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 صلى وقد كالمقيم فھو أھالً  بمكة اتخذ قد عثمان إمامنا وإن أربعاً، المقيم صالة إن: ھذا عامنا في قالوا الناس وجفاة
 إذا وتخرجھا شئت إذا بھا تقدم بالمدينة زوجتك هللا سبحان يا: الرحمن عبد فقال أربعاً، أصلي أن فرأيت ناثنتي

 فسطاطٌ  بمنى ضرب فسطاطٍ  أول وكان وعشرين، تسعٍ  سنة في الحجة تلك وكانت لذلك الناس إنكار فعظم أردت،
 .له ُضربَ 

 كان: قال يزيد بن السائب عن محمد بن إسماعيل نع جعفر بن هللا عبد عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 وعمر بكر أبي عھد على األمر كان وكذلك يقيم، ثم المؤذن أذن للصالة خرج إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .بدعة وقالوا ذلك الناس فعاب السابعة، السنة في الثالث النداء نادى عثمان أن ثم عثمان، أيام من صدرٍ  وفي

: لعثمان الحارث بن ربيعة بن العباس فقال الجاھلية، في عثمان شريك المطلب عبد بن الحارث بن ربيعة وكان: قال
 ربيعة بن العباس دارَ  وأقطعه صلًة، درھم ألف مائة فأعطاه له فكتب درھم، ألف مائة ُيسلفني عامر ابن إلى اكتب
 .به ُتعرف فھي

 الوليد بعد ةالكوف وواليته أحيحة أبي بن العاص بن سعيد أمر

 بن الوليد عنه هللا رضي عفان بن عثمان عزل لما: قال إسناده في مخنف أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس حدثنا
 فيجتمع ويسامرھم، أھلھا ووجوه قراءھا يجالس فكان أھلھا، بمداراة وأمره العاص بن سعيد والھا الكوفة عن عقبة
 السعدي، زھير بن وُحرقوص العبديان، ُصوحان ابنا وصعصعة وزيد النخعي، األشتر الحارث بن مالك: منھم عنده

 بن لعبدة يقال وكان - النھدي عبدة بن وكعب العبسي، زاھر بن يزيد بن أوفى بن وشيرح األزدي، زھير بن وجندب
 بن هللا بدع بن الجواد حاتم بن وعدي -  بتثليث أرطأة أبي بن ُبسر قتله الذي وھو ناسكاً، كعب وكان الحبكة، ذو سعد
 ثعلبة بن مالك بن مالك بن مالك بني أحد عامر بن حضرمي بن وكدام طريف، أبا ويكنى الطائي الحشرج بن سعد
 بن حاجب بن عطارد بن وقيس يربوع، بن ثعلبة بني من خراش بن حبيب بن ومالك خزيمة، بن أسد بن دودان بن

 ويزيد عكابة، بن ثعلبة بن هللا تيم بني من ثقيف بن خصفة بن وزياد دارم، بن هللا عبد بن زيد بن ُعدسُ  بن زرارة
 ينبت ھو: وقالوا السواد ففضلوا والجبل السواد تذاكروا إذ العصر صلوا وقد لعنده فإنھم وغيرھم؛ األرحبي قيس بن
 ذلك، في الكالم أبتدأ الذي الذھلي سعنة بن حوط بن بشر بن محدوج بن حسان وكان النخل، ھذا وله الجبل، ينبت ما

 تمن: األشتر له فقال منه، أفضل لكم وإن لألمير أنه لوددت: شرطه صاحب األسدي خنيس بن الرحمن عبد فقال
 لو هللا فو عينيك؟ بين ما تزوي حتى تمني من يضرك ما: الرحمن عبد فقال أموالنا، له تمن وال منه أفضل لألمير
 فقال لقريش، بستان السواد إنما: وقال سعيد فغضب عليه، قدر ما ذلك لورام وهللا: األشتر فقال له، كان شاء

ً  علينا هللا أفاء وما رماحنا مراكز أتجعل:األشتر ً  لقرع أحد رامه لو وهللا ولقومك؟ لك بستانا  منه، يتصأصأ قرعا
 شتراأل مع الكوفة من أملك ال إني: وقال عثمان إلى بذلك العاص بن سعيد فكتب األيدي، فأخذته خنيس بابن ووثب

 ألراك إني: األشتر إلى وكتب الشام، إلى سيرھم أن إليه فكتب شيئاً، -  السفھاء وھم - القراء يدعون الذين وأصحابه
ً  تضمر ً  أظنك وما دمك، لحل أظھرته لو شيئا  إلى فسر ھذا كتابي أتاك فإذا بعدھا، بقيا ال قارعة تصيبك حتى منتھيا
 ابنا وصعصة زيد: وھم األشتر مع وثب كان ومن األشتر سعيد فسير االً،خب تألوھم ال وأنك قبلك من إلفسادك الشام

 بن والحارث األزدي، زھير بن وجندب النخعي، زياد بن وكميل تميم، بني من الطھوي، حملة بن وعائذ صوحان،
 نخعي،ال المكفف بن ويزيد صعب بن سبع بن السبيع إخوة صعب بن سبع بن حوث بني من الھمداني األعور هللا عبد

 .المعقل بني من الحارثي وقاص بن الحارث بن قيس بن وأصعر النخعي، الحارث بن المنقع بن قيس بن وثابت

 حبيب بن ومالك العامري، الطفيل بن هللا وعبد الرياحي، قيس بن معقل: منھم عثمان إلى القراء من جماعة فكتب
 صرد بن وسليمان الخزاعي، الحمق بن رووعم الكندي، عدي بن وحجر األرحبي، قيس بن ويزيد التميمي،
 وزياد النھدي، عبدة بن وكعب الطائي، حصن بن وزيد الفزاري، نجبة بن والمسيب مطرف، أبا ويكنى الخزاعي،

 بن خزيمة بن الھون بني من القارة من القاري عبد بن ومسلمة الحارثي، الديان بن مالك بن بشر بن النضر بن
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 وال دين، في يحل ال ما على أمرھم في فحملك والعفاف والفضل الورع أھل من قوم على كثر سعيداً  أن مدركة،
 أبيك بني حملت قد ألنك يديك على أمرھم فساد يكون أن خفنا فقد محمد أمة في هللا نذكرك وإنا سماع، في يحسن
ً  ظالماً، ناصراً  لك أن وأعلم رقابھم، على  الفريقان تباين الناقم عليك مونق الظالم نصرك فمتى مظلوماً، عليك وناقما

 ملتحداً  هللا دون تجد ولن واستقمت، هللا أطعت ما أميرنا فإنك شھيداً، به وكفى هللا عليك نشھد ونحن الكلمة، وأختلفت
 بن كعب وكتب ربيعة، أبا يكنى عنزة من رجل مع به وبعثوا الكتاب، في نفسه منھم أحداً  يسم ولم منتقذن عنه وال
ً  عبدة  .ربيعة أبي إلى ودفعه فيه تسمى نفسه نم كتابا

 عليّ  فمنعه وحبسه، ضربه فأراد يخبره، فلم الكتاب كتبوا الذي القوم اسماء عن سأله عثمان على ربيعة أبو قدم فلما
ً  عشرين عبدة بن كعب يضرب أن سعيد إلى عثمان وكتب حمل؛ ما أدى رسول ھو إنما: وقال ذلك من  ويحول سوطا

 مني كانت إنه: له قال عليه ورد فلما ففعل، إليه إشخاصه فكتب وندم تحوب عثمان إن ثم ففعل، الري إلى ديوانه
ً  إليه وألقى ثيابه نزع ثم طيرة،  .المؤمنين أمير يا عفوت قد: فقال اقتص،: وقال سوطا

 أعراب من أعرابي رجل مع إليه فأشخصه إليه، إشخاصه في سعيد إلى كتب كعب كتاب قرأ لما عثمان إن ويقال
 :قال وفضله نسكه وعرف صالته األعرابي رأى فلما أسد، بني

 ذنبي وغفران عني عفوه...  بكعب مسيري من حظي ليت

ً  وكان تراه، أن من خيرٌ  بالمعيدي تسمع ألن:عثمان قال عثمان على به قدم فلما  عليه أقبل ثم نحيفاً، السن حديث شابا
 إنما المؤمنين إمارة إن: كعب له فقال مشرك، رجلٍ  صلب في وأنت هللا كتاب قرأت وقد الحق تعلمني أأنت: فقال
 فيك يشاورونا وإن عنھا، تقصر ال نبيه بسيرة لتسيرن نفسك على هللا عاھدت حين الشورى أوجبته بما لك كانت
 فيه بما ارىءالق يعمل لم ومتى قراءته، في شركناك وقد وقرأه، بلغه لمن هللا كتاب إن عثمان يا عنك، نقلناھا ثانيةً 
 ھذا مثل أغرى حلمك: مروان فقال بالمرصاد، ھو: فقال ربك أين تدري أظنك ما وهللا عثمان فقال عليه، حجةً  كان
ً  عشرين وضرب فجرد بكعب عثمان فأمر عليك، وجرأه بك  فلما الدخان؛ جبل إلى ويقال دباوند، إلى وسيره سوطا
 قال أرى؟ ما الرجل بھذا أفعل لم: عليه ورد الذي الدھقان فقال األحمري حمران بن بكير مع فحمله سعيد على ورد
ً  إن: فقال شرير، ألنه: بكير  .لخيارٌ  شرارھم من ھذا قوما

 في فكتب الورد، عاقبة تحمد الصدر غب عند: طلحة وقال وغيره، كعب أمره في عثمان وبخا والزبير طلحة إن ثم
 عنھم هللا رضي فعفا اقتص، كعب يا: وقال ثوبه نزع عليه دمق فلما إليه وحمله عنه تعالى هللا رضي كعب رد

 .أجمعين

 الشام إلى الكوفة أھل من المسيرين أمير

 معاوية فبرھم زرارة، بن عمرو مع نزلوا بدمشق فاجتمعوا الكوفة أھل قراء من المسيرون خرج لما: قالوا
 حسبته لئن: فقال زارارة بن عمرو، فقام عاوية،م فحبسه تغالظا، حتى قول األشتر وبين بينه جرى إنه ثم وأكرمھم،
 لكم ما: معاوية فقال سكتوا ثم معاوية، يا جوارنا أحسن: فقالوا القوم سائر عمرو،فتكلم بحبس فأمر يمنعه، من لتجدن

 فإنا مظلومين كنا وإن هللا، إلى نتوب فنحن ظالمين كنا لئن بالكالم نصنع وما: صوحان بن زيد فقال تكلمون؟ ال
 بن سعيد إلى وكتب بالكوفة؛ اللحاق في له وأذن صدٍق، رجل أنت عائشة أبا يا: معاوية فقال العافية، هللا سألن

 وحسن وقصده فضله من رأيت لما بالكوفة منزله إلى المسير في صوحان بن لزيد أذنت قد فأني بعد أما: العاص
ً  أعطاني قد نهفإ وودك بوجھك إليه وأقبل عنه األذى وكف جواره فأحسن ھديه،  فشكر مكروھاً، منه ترى ال أن موثقا
ً  أن معاوية وبلغ. ففعل حبس من إخراج وداعه عند وسأله معاوية زيد  األشتر يجالسون دمشق أھل من قوما

ً  إلي بعثت إنك: عثمان إلى فكتب وأصحابه،  قبل من طاعة يفسدوا أن آمن وال وأنغلوه مصرھم أفسدوا قوما
 إلى يسيرھم أن يأمره معاوية إلى فكتب اعوجاجاً، وأستقامتھم غائلةً  سالمتھم تعود حتى ونهيحسن ال ما ويعلموھم
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 الكوفة إلى ردھم في كتب عثمان إن ويقال. المغيرة بن الوليد بن خالد بن الرحمن عبد واليھا وكان ففعل، حمص
 .الساحل فنزلوا حمص إلى تسييرھم في فكتب ثانيًة، سعيد منھم فضج

 عليه فقدم وشكيتھم، الناس ضجيج من رأى للذي عليه القدوم في أمرائه إلى عنه تعالى هللا رضي عثمان تبوك: قالوا
 بن وسعيد البصرة، من كريز بن عامر بن هللا وعبد المغرب، من سرح أبي بن سعد بن هللا وعبد الشام، من معاوية
ً  عليه وأشار أيدينا، تحت بما وخذنا الناأعم إلى وعمالك أعدني: له فقال معاوية فأما الكوفة، من العاص  بالمسير أيضا
ً  إليه يوجه أن عليه فعرض أزواجه، ومسكن قبره وجوار هللا رسول مھاجر من أخرج ال: وقال فأبى الشام إلى  جيشا
 وأما بجيش؛ وأنصاره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب وطيء من أول أكون ال: فقال منه فيمنع معه يقيم
 إن: فقال عامر أبن وأما بالغزو، فأشغلھم الفراغ القول وسوء الشكية إلى الناس دعا إنما: له فقال العاص بن دسعي
 .أعمالھم إلى فردھم إياه، فأعطھم المال في عليك نقموا الناس

 ى؛ترض تكذب ومتى تسخط، تصدق متى وإنك وبيٌء، خفيف الباطل وإن مريٌء، ثقيل الحق إن عثمان يا: علي وقال
ً  أحدثت قد إنك: طلحة له وقال ً  أحدثت ما: عثمان فقال يعھدونھا، الناس يكن لم أحداثا  عليّ  تفسدون أِظّناءُ  ولكّنكم حدثا
 .وتؤلبونھا الناس

 وأحب ذلك، سأله ألنه عليه ويثني ليقرظه المدينة إلى العاص بن سعيد مع شخص قد السدوسي الھيثم بن علباء وكان
ً  علباءٌ  ً  ييلق أن أيضا  إلى تعجل عماله رد على عزم قد عثمان أن رأى فلما منه، يكون وما عثمان حال ويعلم عليا
 أھل وأغتنم أقبل، قد له بستان السواد أن يزعم الذي أميركم ھذا الكوفة أھل يا: قال قدمھا فلما له، ناقةٍ  على الكوفة
 القدوم إلى يدعونھم األرحبي خطاب بن ھانئ عم بحمص الذين إخوانھم إلى فكتبوا الشام، عن معاوية غيبة الكوفة

 للسير مغذاً  خطاب بن ھانئ إليھم فسار منه، ماينكر على إقامته مع لعثمان طاعة ال أنه ويعلمونھم عليه ويشجعونھم
 ً  والوجوه القراء فأعطاه الكوفة، قدموا حتى المسيرون والقوم األشتر أقبل أصحابھم كتاب قرأوا فلما للفالة، راكبا
ً ج ً  الكوفة يدخل العاص بن سعيد يدعوا ال أن وعھودھم مواثيقھم ميعا  بن ھانئ مع كتبوا الذين وكان أبداً، واليا

 أوفى بن وشريح األرحبي، ثمامة بن قيس بن ويزيد األرحبي، ثم الھمداني هللا عبد بن كعب بن مالك: خطاب
 خصفة بن وزياد السعدي، زھير بن حرقوصو األسدي، سنان بن وجمرة السلمي، شجرة بن هللا وعبد العبسي،
 الھمداني، ميسرة أبو شرحبيل بن وعمرو الحارثي، نضر بن وزياد التيمي، ثم البكري قفل بن هللا وعبد التيمي،
 .أشباھھم رجال في النخعي قيس بن وعلقمة

ً  األشتر الحارث بن مالك وقام  الكوفة، دخول من يدسع منع على الناس وحض وبدل، غير قد عثمان إن: فقال يوما
 الغيبة، أطلت أثرك، وعفا شترك، دام أشتر يا: جدار بن عميرة ولد من األسدي وھب بن جابر بن قبيصة له فقال

 وھذا، أنت وما جابر بن قبيصة يا: األشتر فقال ؟.الخليفة وخلع البيعة ونكث والفتنة بالفرقة أتأمرنا بالخيبة، وجئت
ً  إلى قومك أسلم ما فوهللا  وجعل حاجبه، فوق وجرحوه فضربوه قبصة على الناس وثب ثم فقراً، إال ھاجروا وال كرھا
 صل: النضر بن لزياد وقال الجمعة بالناس صلى ثم يھدم؛ حوضه عن يذد ال من عوٍف، بوادي حر ال: يقول األشتر
 القصر، من ألنصاريا الخطيم بن قيس بن ثابت فأخرج زياد بن كميل وأمر القصر، والزم صلواتھم سائر بالناس
 بن عائذ وبعث والحيرة الكوفة بين األشتر وعسكر عثمان، إلى شخص حين الكوفة على خلفه العاص بن سعيد وكان
 عين إلى خمسمائة في األسدي سنان بن جمرة وبعث البصرة، وبين بينه كسكرمسلحةً  أسفل إلى خمسمائة في حملة
 ألف في حلوان إلى الوادعي ثم الھمداني علقمة بن حية أبي بن نئھا الشام،وبعث وبين بينه مسلحة ليكون التمر
 وبعث عظيمة، مقتلة منھم وقتل بھم فأوقع أفسدوا وقد الدينور بناحية األكراد بالجبل،فلقي الطريق ليحفظ فارس
ً  األشتر  لمدائن،ا دون ما الطائي الخيل زيد بن عروة وولى جوخى، وأرض المدائن إلى التيمي حجية بن يزيد إيضا
ً  يجبوا ال أن عماله إلى وتقدم  في األرحبي كعب بن مالك وبعث النواحي، يضبطوا وأن الناس يسكنوا وأن درھما

 ليلقى العذيب إلى زيد بن أدد بن مالك بن العشيرة سعد بن هللا عائذ بني أحد كباثة بن هللا عبد ومعه فارس خمسمائة
 قطرة، الفرات ماء من تشرب ال وهللا ال: وقال فرده سعيداً  رحبياأل كعب بن مالك فلقي ويرده، العاص بن سعيد
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ً  يعني ھؤالء عمل كله ھذا: عثمان فقال الشر،: قال وراءك؟ ما: عثمان له فقال المدينة إلى فرجع  والزبير عليا
 .وطلحة

 ألبي فقال الكوفة راألشت ودخل أبوابھا، قلعت حتى ومتاعه سعيد مال فيھا وكان عقبة بن الوليد دار األشتر وأنھب
 .والخراج السواد حذيفة ولينول الكوفة، بأھل الصالة تول: موسى

 ويعلمھم الطاعة إلى يدعوھم مخرمة بن والمسور بكر، أبي بن الرحمن عبد مع وأصحابه األشتر إلى عثمان وكتب
 مالك من: األشتر إليه فكتب يحبون، بالذي إليه والكتاب الحق ومراجعة هللا بتقوى ويأمرھم الفرقة سن من أول أنھم
 كتابك قرأنا فقد بعد أما ظھره، وراء القرآن لحكم النابذ نبيه، سنة عن الحائد الخاطئ المبتلى الخليفة إلى الحارث بن
 ظنك وذلك أنفسنا ظلمنا قد أنا وزعمت بطاعتنا، لك نسمح الصالحين وتسيير والعدوان الظلم عن وعمالك نفسك فانه
 وتسييرك خيارنا على تجنيك من هللا وتستغفر وتتوب تنزع فأن محبتنا وأما حقاً، والباطل عدالً  رالجو أرداك الذي

 األشعري موسى أبا قيس بن هللا عبد مصرنا تولي وأن علينا، األحداث وتوليتك ديارنا من إيانا وإخراجك صلحاءنا
 .والسالم هللا شاء إن بيتك أھل منم ىالھو إليه يدعوك ومن وسعيدك وليدك عنا واحبس رضيناھما، فقد وحذيفة

 سبرة أبي واسم الجعفي، سبرة أبي بن هللا وعبد الھمداني األجدع بن ومسروق األرحبي قيس بن يزيد بكتابھم وخرج
 عثمان قرأ فلما آخرين، في تميم بني من البرجمي الصلت بن وخارجة النخعي شبل أبو قيس بن وعلقمة يزيد،
ً  أمرھم فتوليا ثقة ولنا رضىً  الكوفة ألھل أنتما: وحذيفة موسى أبي إلى وكتب تائب، إني اللھم: قال الكتاب  به وقوما
 .الناس موسى أبو وسكن األمر وحذيفة موسى أبو فتولى ولكما، لنا هللا غفر بالحق،

 :الوغل بن عتبة وقال

 لياليا األشعري علينا وأمر...  واحتسب عفان بن يا علينا تصدق

 .بقيت إن وشھوراً  عمن: عثمان فقال

 األنصاري جبلة قول ذكر

 .عنه هللا رضي لعثمان الغفاري وجھجاه

 .بدري البياضي ثعلبة بن رخيلة ھو: الكلبي قال

 باب على وھو الساعدي عمرو بن جبلة على عفان بن عثمان مر: قال إسناده في الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 حرة إلى وألخرجنك جرباء قلوٍص  على وألحملنك ألقتلنك وهللا نعثل يا: له قالف أنكروا ما عليه الناس أنكر وقد داره
ً  وأتاه الغليظ، بالمنطق وتجھمه عثمان على اجترأ من أول وكان فأنزله المنبر على وھو أتاه ثم النار؛  بجامعة يوما
 وكان. وفعلت وفعلت وقالس الحكم بن الحارث وأطعمت ھذه، بطانتك لتتركن أو عنقك في ألطرحنھا وهللا: فقال

ً  ويصنع المتسوقين مقاعد ويجبي بسومه، ويبيعه بحكمه الجلب يشتري فكان السوق الحارث ولى عثمان  صنيعا
 هللا ألقى ال وهللا: فقال عنه الكف وسئل عثمان أمر في لجبلة وقيل يفعل؛ فلم يده من السوق إخراج في فكلم منكراً،

 " . السبيل ضلونافأ سادتنا أطعنا إنا"  فأقول غداً 

 أنزل عثمان يا: الغفاري سعيد بن جھجاه له فقال أيامه بعض في عثمان خطب: إسناده بعض في الواقدي وقال
 هللا قبحك: عثمان له فقال الناس، خيار سيرت كما الدخان جبل إلى األبل من شارف على ونحملك عباءةً  ندرعك
ً  جھجاهٌ  وكان به، جئت ما وقبح ً  ومعه عليه دخل الدار يوم كان فلما ن،عثما على متغيظا  هللا صلى النبي كان عصا
 .األكلة فيھا فوقعت ركبته، على فكسرھا بھا يتحضر وسلم عليه
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 عن حازم بن يزيد عن زيد بن حماد أنبأنا الزھراني داود بن سليمان الربيع أبو حدثني المؤمن عبد بن روح حدثني
ً  أن يسار بن سليمان  يتخصر كان التي وسلم عليه هللا صلى النبي عصا منه فأخذ عثمان على لدخ الغفاري جھجاھا

 .عنه تعالى هللا رضي الشجرة، تحت بايع ممن جھجاه وكان ركبته؛ في األكلة فأخذته ركبته على فكسرھا بھا

 عنه تعالى هللا رضي العنسي ياسر بن عمار أمر

 وجوھر حلي فيه سفط بالمدينة المال بيت في كان: لقا إسناده في مخنف أبي عن محمد بن ھشام بن عباس حدثنا
 أغضبوه، حتى شديد بكالم فيه وكلموه ذلك في عليه الطعن الناس فأظھر أھله، بعض به حلى ما عثمان منه فأخذ

 بينك ويحال ذلك من تمنع إذاً : علي له فقال أقوام، أنوف رغمت وإن الفيء ھذا من حاجتنا لنأخذن: فقال فخطب
 خذوه، تجترئ؟ المتكاء بن يا أعلي: عثمان فقال ذلك، من راغم أول أنفي أن هللا أشھد: ياسر بن عمار لوقا وبينه،
 هللا رسول زوج سلمة أم منزل به أتي حتى فحمل أخرج ثم عليه غشي حتى فضربه به فدعا عثمان ودخل فأخذ
 يوم أول ھذا ليس  الحمد: وقال ىّ وصل توضأ أفاق فلما والمغرب، والعصر الظھر يصل فلم وسلم عليه هللا صلى
ً  عمار وكان المخزومي المغيرة بن الوليد بن ھشام وقال هللا؛ في فيه أوذينا  عليّ  أما عثمان يا: فقال مخزوم لبني حليفا
 به ألقتلن مات لئن وهللا أما التلف، على به أشفيت حتى أخانا وضربت علينا فاجترأت نحن وأما أبيه، وبني فاتقيته
 وجدته أمه وكانت قسريتان، فأنھما قال القسرية، بن يا ھنا لھا وإنك: عثمان فقال السرة، عظيم أمية بني من رجالً 

 صنع ما عائشة وبلغ لعمار، غضبت ھي وإذا سلمة أم فأتى فأخرج، به وأمر عثمان فشتمه بجيلة، من قسريتين
ً  سلمو عليه هللا صلى هللا رسول شعر من شعراً  وأخرجت فغضبت بعمار  ما: قالت ثم نعاله من ونعالً  ثيابه من وثوبا
ً  عثمان فغضب بعد، يبل ولم ونعله وثوبه شعره وھذا نبيكم سنة تركتم ما أسرع  يقول، ما درى ما حتى شديداً  غضبا
 مصر عن إياه لعزله عثمان على واجداً  العاص بن عمرو وكان هللا؛ سبحان هللا سبحان الناس وقال المسجد فالتج
 ومن الوليد بن ھشام مصير عثمان وبلغ والتسبيح، التعجب يكثر فجعل سرح، أبي بن سعد بن هللا عبد إياھا يتهوتول
 يا عنك ذا دع: إليه فأرسلت الجمع؟ ھذا ما: إليھا فأرسل لعمار وغضبھا سلمة أم إلى مخزوم بني من معه مشى
 .له إنكارھم فاشتد فيھم، وشاع بعمار، فعله الناس واستقبح. يكرھون ما على أمرك في الناس تحمل وال عثمان

 كتبوا وسلم عليه هللا صلى رسول أصحاب من عدة في والزبير وطلحة ياسر بن وعمار عمرو بن المقداد إن ويقال
 ً  صدراً  فقرأ به، وأتاه الكتاب عمار فأخذ يقلع، لم إن مواثبوه انھم وأعلموه ربه وخوفوه عثمان أحداث فيه عددوا كتابا
 ابن وهللا وأنا: فقال سمية، يابن كذبت: فقال لك، أنصحھم ألني: عمار فقال بينھم؟ من تقدم أعلي: عثمان له فقال منه
ً  فأمر ياسر، وابن سمية  فأصابه مذاكيره على الخفين في وھي برجليه عثمان ضربه ثم ورجليه بيديه فمدوا له غلمانا
ً  وكان الفتق،  .عليه فغشي ضعيفا

ً  قيل وقد  موته إياه لكتمانه عمار على فغضب مسعود، بن هللا عبد قبر فقيل عنه فسأل جديد بقبر مر عثمان إن أيضا
 .الفتق أصابه حتى عماراً  وطىء فعندھا بشأنه، والقيام عليه للصالة المتولي كان إذ

 أبي بن عدس بن هللا عبد خرج عام مصر إلى خرجا حذيفة أبي بن ومحمد قحافة، أبي بن بكر أبي بتن محمد وكان
 صلى هللا رسول أباح رجالً  عثمان استعمل: وقال عليه والطعن عثمان عيب حذيفة أبي بن محمد فأظھر إليھا، سرح
 " . هللا أنزل ما مثل سأنزل قال"  حين بكفره القرآن ونزل الفتح يوم دمه وسلم عليه هللا

 أبي ابن فكبر بالناس، فصلى سعد بن هللا عبد وعليھا وثالثين أربعٍ  سنة المحرم في الصواري ذات غزاة وكانت
 ما بكر أبي ابن وعن عنه يبلغه يزل ولم خطوك، بين لقاربت أحمق حدث أنك لوال: فقال بھا أفزعه تكبيرة ُحذيفة
 هللا رضي عثمان كان وقد عثمان؛ غزو يعني وراءنا الغزو خلفنا إنا مصر أھل يا: يقول حذيفة ابن وجعل يكره،
ً  حقداً  لذلك عليه فاحتمل الشراب في حذيفة أبي بنا ضرب عنه تعالى  باليمامة، أبيه مقتل بعد رباه كان وھو وحنقا
 فكتب وأفسداه، المغرب عليّ  أنغال قد حذيفة أبي بن ومحمد بكر، أبي بن محمد إن عثمان إلى سرح أبي ابن فكتب
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 فإنه حذيفة أبي بن محمد وأما المؤمنين، أم وعائشة الصديق بكر ألبي أدعه فإني بكر أبي بن محمد أما: عثمان إليه
 .قريش فرخ وھو ربيته وأنا أخي وابن ابني

 محمد أن العزيز عبد بن عمر عن كيسان بن صالح عن جعدبة ابن عن جرير بن وھب حدثنا سالم بن خلف وحدثني
 سرح، أبي بن سعد بن هللا عبد وعليھا مصر قدما عثمان أمر في الناس أكثر حين بكر أبي بن ومحمد حذيفة، أبي بن

 في الصبح صالة شھد حذيفة أبي ابن وأن سعد، بن هللا عبد مع وھو هللا عبيد بن طلحة بن محمد بمصر ووافقا
 أبيض رجلٌ  فقيل عنه فسأل قراءته سرح أبي ابن فسمع بالقراءة، فجھر الصالة ففاتته فيھا قدم التي الليلة صبيحة
ً  جئت: قال بلدي؟ إلى بك جاء ما: قال رآه فلما به، ُيؤتى نأ صلى إذا فأمر الوجه، وضيء طوال  ومن: قال غازيا
 طلحة بن محمد إلى فأرسال فُسحبا، بھما وأمر الناس لتفسدا إال جئتما ما وهللا فقال؛ بكر، أبي بن محمد قال معك؟
 سفينة لھما فأعد إفريقية سرح يأب ابن وغزا سرح، أبي ابن فأطلقھما الغزو، من يمنعھما لئال فيھما يكلمه أن يسأالنه
 جماعة في خرجا إنھما ثم حذيفة، أبي ابن معه وتخلف فتخلف بكر أبي ابن فمرض الناس، عليه يفسدا لئال مفردة
 كتاب وافاه مصر سرح أبي ابن وافى فلما عثمان، على الناس صدور أوغرا وقد إال غزاتھما من رجعا فما الناس
 حذيفة، أبي وابن بكر، أبي ابن مع ھواه كان رجالً  مصر على وخلف المدينة، ىإل فشخص إليه، بالمصير عثمان
 .عثمان إلى المسير على وشجعھم شايعھم ممن فكان

 يامعشر: وقال المسجد في فوضع به فأمر كسوة عليه وبجملٍ  درھم ألف بثالثين حذيفة اببن إلى عثمان وبعث: قالوا
ً  مصر أھل فازداد عليه، ويرشوني ديني نع يخادعني عثمان إلى ترون أال المسلمين ً  لعثمان عيبا  عليه، وطعنا
 به فعل مما إليه فاعتذر ياسر بن بعمار دعا ذلك عثمان بلغ فلما عليھم؛ فرأسوه حذيفة أبي ابن إلى واجتمعوا
 ليأتيه مصر إلى الشخوص وسأله بك، ثقتي لك سالمتي من بحسبك: وقال عليه اليحقد أن وسأله منه هللا واستغفر
 عليه، قدم لمن العتبي عنه ويضمن بعذره يقوم أن وأمره باطله، من عنه بلغه ما وحق ُحذيَفة أبي ابن خبر بصحة
 وابن ُحذيفة أبي ابن رأي وقوي عليه، وأشعلھا خلعه إلى ودعاھم عثمان على الناس حرض مصر عمار ورد فلما
 في ويستأذنه عمار من كان ما يعلمه عثمان إلى رحس ابن فكتب المدينة، إلى المسير على وشجعھما بكر أبي

، واحمله عمار جھاز فأحسن سرح، أبي بن يا رأيت الرأي بئس: إليه فكتب عقوبته، : وقالوا مصر أھل فتحرك اليَّ
 .فأجابوه المسير إلى ودعاھم حذيفة أبي ابن فيھم ودب عمار، ُسير

 عن نمير بن ُحصين حدثنا أسد بن بھز حدثنا: قاال الدورقي إبراھيم بن وأحمد المقرىء المؤمن عبد بن روح حدثني
 إنا: عثمان إلى فأرسلوا عثمان باب إلى ومعھما وعمار سعد فجاء: قال عثمان، أمر حاضر أنا: قال الفھري جھيم
 ففانصر كذا، يوم وعودوا يومكم فانصرفوا اليوم عنكم مشغول إني: إليھم فأرسل أحدثتھا، أشياء نذاكرك أن نريد
 رسول فتناوله ينصرف أن فأبى األول، القول مثل عليه فرد عثمان، إلى الرسول وأعاد عمار، ينصرف ولم سعد

 رسولي تناوله: فقال عماراً، ضربك ذلك أول: قالوا علّي؟ تنقمون ما: عثمان لھم قال للميعاد اجتمعوا فلما عثمان،
ً  وذكر وأمري، رضائي بغير  .ذلك بعد كالما

 عنه هللا رضي الغفاري جنادة بن ندبج ذر أبي أمر

 .خزيمة بن كنانة بني من

 درھم، ألف ثالثمائة العاص أبي بن الحكم بن الحارث وأعطى. أعطاه ما الحكم بن مروان عثمان أعطى لما: قالوا
 وجل عز هللا قول ويتلو أليم بعذاب الكانزين بشر يقول ذر أبو جعل درھم ألف مائة األنصاري ثابت بن زيد وأعطى

 أن مواله ناتال ذر أبي إلى فأرسل عثمان إلى الحكم بن مروان ذلك فرفع اآلية،"  والفضة الذھب يكنزون والذين" 
 بسخط هللا أرضي ألن هللا فوا هللا، أمر ترك من وعيب هللا كتاب قراءة عن عثمان أينھاني: فقال عنك يبلغني عما انته

 .وكفّ  فتصابر وأحفظه، عثمان فأغضب برضاه، هللا أُسخط أن من لي وخير إلي أحب عثمان
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ً  عثمان وقال  يا: ذر أبو فقال بذلك، بأس ال: األحبار كعب فقال قضى؟ أيسر فإذا المال من يأخذ أن إلمام أيجوز: يوما
 أنه إال بالشام مكتبه وكان بكتبك، الحق بأصحابي، وأولعك لي أذاك أكثر ما: عثمان فقال ديننا؟ أتعلمنا اليھوديين بن
ً  يقدم كان  صار وإنما ذلك، له فيأذن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قبر مجاورة في له اإلذن عثمان ويسأل حاجا
ً  بلغ قد البناء رأى حين لعثمان قال ألنه بالشام مكتبه  بلغ إذا: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني: سلعا
ً  البناء  .له فأذن ھناك، فأغزو شامال آت لي فأذن ،"  فالھرب سلعا

 الذي عطائي من كانت إن: فقال دينار بثالثمائة معاوية إليه وبعث يفعلھا، أشياء معاوية على ينكر ذر أبو وكان
 دينار بمائتي الفھري مسلمة بن حبيب إليه وبعث فيھا، لي حاجة فال صلةً  كانت وإن قبلتھا، ھذا عامي حرمتمونيه

 إن معاوية يا: فقال بدمشق الخضراء معاوية وبنى. وردھا بمال؟ إليّ  تبعث حين مني عليك أھون وجدت أما: فقال
 .معاوية فسكت اإلسراف، فھذا مالك من كانت وإن الخيانة، فھي هللا مالك من الدار ھذه كانت

ً  أرى ال إني وهللا نبيه، سنة وال هللا كتاب في ھي ما وهللا أعرفھا، ما أعمالٌ  حدثت لقد وهللا: يقول ذر أبو وكان  حقا
ً  يحيا، وباطالً  يطفأ، ً  تقى بغير وأثرةً . ُيكذبُ  وصادقا  ذر أبا إن: لمعاوية مسلمة بن حبيب فقال. عليه مستاثراً  وصالحا
 بعد أما: معاوية إلى عثمان فكتب فيه، عثمان إلى معاوية فكتب حاجة، به كانت إن أھله فتدارك الشام عليك مفسد
ً  فاحمل  جعل المدينة ذر أبو قدم فلما والنھار، الليل به سار من معاوية فوجه وأوعره، مركب أغلظ على إليّ  ُجندبا
 بمكة،: فقال شئت، أرض بأي الحق عثمان إليه فبعث الطلقاء، أوالد ويقرب الحمى ويحمي الصبيان ستعمل: يقول
 يزل فلم إليھا فسيره الربذة، إلى يركمس ولكني ال،: قال المصرين، فبأحد: قال ال،: قال المقدس، فبيت: قال ال،: فقال
 .مات حتى بھا

 ال: فقال ويراح باللقاح عليك يغدى ُبعدنا من لك خير ذر أبا يا قربنا: الشام من قدم حين ذر ألبي قال عثمان إن ويقال
 .بھا ومات فأتاھا فأذن الربذة، آتي ولكني دنياكم في لي حاجة

 بأبي فمر أرمينية من مسلمة بن حبيب قدم: قال مكحول حدثنا الغاز نب ھشام عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 ھاھنا ما رأيت نفسي،: قال ھنا؟ ھا بك أتى ما: له فقال ذلك قبول فأبى ونفقه معه خادمين عليه فعرض بالربذة ذر
 .لي أسلم

 إلى أخرجته إنك يوقل ذر أبا إن لعثمان قيل أنه أبيه عن سمعان بن محمد بن هللا عبد عن الواقدي عن محمد حدثني
 النبي أصحاب في نعد ُكنا وما إسالمه وقديم فضله ألعرف وإني قط، شيء ھذا كان ما هللا سبحان: فقال الربذة،
 .منه شوكة أكلَّ  وسلم عليه هللا صلى

 رأم حين بالمدينة كنت: قال زياد بن كميل عن خديج بن فضيل عن مخنف أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
 .الربذة إلى سيره حين المقبل العام في بھا وكنت بالشام، باللحاق ذر أبا عثمان

 ظننت ما: فقال فكذبه عثمان كرھه بشيْ  ذر أبو تلكم: قال قتادة عن معمر عن الرزاق عبد عن الھيثم بن بكر وحدثني
 لھجةٍ  ذي على الخضراء أطبقت وال الغبراء أقلَّت ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول بعد يكذبني أحداً  أن

: قال الربذة إلى سار فلما صديقاً؛ لي الحق ترك ما: يقول ذر أبو فكان الربذة، إلى سيره ثم ،"  ذر أبي من أصدق
ً  الھجرة بعد عثمان ردني  .أعرابيا

 في وعثمان يّ عل بين وجرى راحلته، أذني بين بسوطه عليّ  فضرب منه، منعه مروان فأراد ذر أبا عليّ  وشيع: قال
 حتى بينھما ودخلوا عثمان قول الناس فأنكر وتغالطا، منه، عندي بأفضل أنت ما: عثمان قال حتى كالم ذلك

 .اصطلحا
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ً  روي وقد  كل من هللا فرحمه نعم: ياسر بن عمار فقال هللا، رحمه: قال بالبذة ذر أبي موت عثمان بلغ لما أنه أيضا
 تھيأ فلما بمكانه، الحق: وقال قفاه في فدفع وأمر تسييره؟ على ندمت أتراني أبيه أير عاضَّ  يا: عثمان فقال أنفسنا،
 رجالً  سيرت فإنك هللا اتق عثمان يا: علي له فقال فيه عثمان يكلم أن فسألوه عليّ  إلى مخزوم بنو جاءت للخروج
 ً  أنت: عثمان قال حتى كالم ابينھم وجرى نظيره، تنفي أن تريد اآلن أنت ثم تسييرك، في فھلك المسلمين من صالحا
 فإن ونفيته سيرته رجل كلمك كلما كنت إن: فقالوا المھاجرون واجتمع شئت، إن ذلك ُرم: علي فقال منه، بالنفي أحق
 .عمار عن فكف يسوغ، ال شيء ھذا

 لةمظ في بالربذة ذر أبا وجدت قال الكعبي خراش بن هللا عبد عن عبيدة بن موسى عن الواقدي عن محمد حدثني
ً  لي يتركالحق لم حتى المنكر عن والنھي بالمعروف األمر بي زال ما: فقال شعرٍ   .صديقا

 أنزلك ما ذر ألبي قلت: قال أبيه عن التيمي إبراھيم عن األعمش عن النحوي شيبان عن الواقدي عن محمد حدثني
 .ومعاوية لعثمان نصحي: قال الربذة

ً  فجلبت بالشربة أھلي كان: قال أبيه عن الفزاري حوشب نب بشر عن محمد بن طلحة عن الواقدي عن محمد  لي غنما
 هللا رسول صاحب ذر أبو: قالوا ھذا؟ من: قلت واللحية، الرأس أبيض شيخ بھا وإذا بالربذة فمررت المدينة إلى

: فقال ،غفار لبني بمحلة البلد ھذا ما وهللا: فقلت غنم، من قطعةٌ  ومعه حفشٍ  في ھو وإذا وسلم، عليه هللا صلى
: وقال أخرجه عثمان يكون أن فأنكر المسيب بن سعيد الحديث بھذا فحدثت: حوشب بن بشر فقال كارھاً؛ أُخرجت

ً  إليھا ذر أبو خرج إنما  .سكناھا في راغبا

 ومالك البجلي، هللا عبد بن جرير فيھم الكوفة أھل من ركبٌ  أقبل بالربذة الوفاة ذر أبا حضرت لما: محنف أبو وقال
 عدة في األسود عم يزيد بن قيس بن وعلقمة النخعي، بنيزيد قيس بن يزيد بن واألسود النخعي، األشتر لحارثا بن

 وكفنه جرير فحنطه إلينا، هللا ساقھا غنيمة ھذه: جرير فقال توفي، وقد فوجدوه عليه ليسلموا عنه فسألوا آخرين
 من بقيت سنين ألربع وفاته وكانت المدينة، بھا أتو ىحت امرأته وحملوا - األشتر عليه صلى بل ويقال - عليه وصلى
 .وثالثين إحدى سنة القعدة ذي آخر في بالربذة مسعود ابن عليه صلى: الواقدي وقال عثمان، خالفة

 رفقةً  أن ھالل بن ُحميد حدثنا المغيرة بن سليمان حدثنا أيوب حدثنا سليمان بن معتمر حدثنا مسلم بن عفان وحدثنا
 جزرة؟ عندكم ھل: فقال خباءٍ  على فأتى شاة، لھم يشتري رجالً  فبعثوا الربذة فأتوا عمرة أو لحجةٍ  وفةال من خرجوا
 وقد ويجنُّه يغسله أحد عنده وليس ُخلوف، والناس ذر أبو مات: قالت ھو؟ وما: قال ذلك؟ من خير أو: ذر أم فقالت
ً  يوفق أن هللا دعا  والحنوط الكفن ومعھم مسارعين فأقبلوا فأعلمھم لالرج فرجع ويدفنونه، يغسلونه صالحين قوما

 .أجنوه حتى بأمره فقاموا

 توفي وقد عنده جالسة أنا بينا: امرأته فقالت مات عنه تعالى هللا رضي ذر أبا أن إسناده في ُھشيم عن الواقدي وروى
 له فحفروا فأناخوا ه،ودفن غسله عن عجزت قد ميت ھذا ھو: قلت ذر؟ أبو فعل ما: فقالوا فسلموا ركب أقبل إذ

ً  هللا عبد بن جرير وأخرج وغسلوه، ً  حنوطا  ذر أبو حدثني فقالت المدينة؛ إلى وحملوھا دفنوه ثم وكفنه، فحنطه وكفنا
 " . صالحون رھطٌ  دفني يلي أنه وأخبرني ُغربة بأرض تموت إنك: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي قال: قال

 بك فعل له يقولون وقوم ذر أبا رأيت: قال سعد بن ثعلبة بني من رجل عن حوشب بن العوام عن ھشام عن وحدثت
 على صلبني عفان ابن أن لو: فقال الرجال؟ إليك فتجتمع رايةً  لنا ناصبٌ  أنت فھل عثمان، يعنون وفعل، الرجل ھذا

 .فرجعوا له، توبة فال السلطان أذل من فإنه وصبرت واحتسبت وأطعت لسمعت جذع أطول
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 عنه تعالى هللا رضي عثمان في عوف بن الرحمن عبد قول

 وعبد عليّ  تذاكر بالربذة ذر أبو توفي لما: قال أبيه عن سعد بن إبراھيم عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 قد إنه سيفي، وآخذ سيفك فخذ شئت إذا: الرحمن عبد فقال عملك، ھذا: علي فقال عثمان فعل عوف بن الرحمن
 .يأعطان ما خالف

 عثمان ُذكر: قال الشريد بن عثمان عن رافع بن عبيد عن صالح بن محمد عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 ذلك فبلغ ملكه، في يتمادى أن قبل عاجلوه: الرحمن عبد فقال فيه مات الذي مرضه في عوف بن الرحمن عبد عند

 ماءھا اجعل اللھم: الرحمن عبد فقال إياھا، فمنعه عوف بن الرحمن عبد نعمُ  منھا ُيسقى كان بئر إلى فبعث عثمان،
 .قطرة فيھا وجدت فما غوراً،

 الرحمن عبد أن ُصعير بن ثعلبة بن هللا عبد عن أبيه عن هللا عبد بن محمد عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 .أبداً  عثمان يكلم أال حلف كان عوف بن

 عثمان، عليه يصلي ال أن أوصى الرحمن عبد أن أبيه عن سعد بن إبراھيم عن الزبيري هللا عبد بن مصعب وحدثني
 .وثالثين اثنتين سنة وتوفي وقاص، أبي بن سعد أو الزبير، عليه فصلى

 تميم بني من العنبري ناشب بن قيس عبد بن عامر أمر

 ُحمران فكتب ه،وسيرت أمره عثمان على ُينكر التميمي قيس عبد بن عامر كان: وغيره يحيى بن لوط مخنف أبو قال
 عليه قدم فلما محمله، حمله في كريز بن عامر بن هللا عبد إلى عثمان فكتب بخبره، عثمان إلى عثمان مولى أبان بن

 عثمان وكان البصرة؛ إلى ورده وأكرمه ألطفه وزھده، لعبادته بلده عن وإزعاجه إشخاصه الناس أعظم وقد فرآه،
 كذَّب عثمان على قدم فلما الوليد، فرشاه خبره بحقيقة ليأتيه عقبة بن الوليد الناس شكا حين الكوفة إلى ُحمران وجه
 ُحمران على فغضب بذلك، عثمان فأخبر جليل، األمر: له فقال الوليد عن فسأله مروان لقي إنه ثم وقرظه، الوليد عن

 .الصدر ركوالب بركاً، األشعرُ  للوليد يقال وكان داراً، وأقطعه إياه لكذبه البصرة إلى وغربه

 الزھري األرقم بن هللا عبد أمر

 كالب بن زھرة بن مناف بنعبد وھب بن يغوث عبد بن األرقم بن هللا عبد عثمان مال بيت على كان: مخنف أبو قال
 مائة المال بيت من عثمان فاستسلف - زھرة بن مناف عبد بن أُھيب بن األرقم بن هللا عبد: يقول الرواة وبعض -

ً  عليه وأشھد للمسلمين حق ذكر األرقم بن هللا عبد بھا عليه وكتب درھم ألف  أبي بن وسعد والزبير وطلحة عليا
 مكة من العيص أبي بن أسيد بن خالد بن هللا عبد عليه قدم ثم عثمان، رّده األجل حل فلما عمر، بن هللا وعبد وقاص
 أرقم ابن إلى بذلك وصك درھم ألف القوم من رجلٍ  ولكل درھم ألف بثالثمائة هللا لعبد فأمر ُغزاًة، معهُ  وناسٌ 

 يدفع أن من األرقم ابن فامتنع ذلك، فأبى حقّ  ذكر به عليه يكتب أن عثمان سأل أنه ويقال له، الصك وردّ  فاستكثره
ً  أراني كنت: األرقم ابن فقال مافعلت؟ على َحملك فما لنا خازن أنت إنما: عثمان له فقال القوم، إلى المال  خازنا
 ألقاھا بل ويقال المنبر، على فعلقھا بالمفاتيح وجاء أبداً، المال بيت لك ألي ال وهللا غالمك، خازنك وإنما سلمين،للم
 إنه ويقال المفاتيح، وأعطاه المال بيت األنصاري ثابت بن زيد ولّى ثم مواله، ناتل إلى عثمان فدفعھا عثمان، إلى
 .يقبلھا فلم درھم ألف ثالثمائة األرقم بن هللا عبد لىإ وبعث فاطمة، أبي بن معيقيب المال بيت ولى

 المدينة أھل من اجتمع من مع إليه واجتماعھم عثمان إلى األمصار أھل مسير

 ومصر والبصرة الكوفة،: الثالثة األمصار أھل التقى: قالوا إسناده في مخنف أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس حدثني
 المثنى البصرة أھل ورئيس النھدي، عبدة بن كعب الكوفة أھل رئيس كان بعام، عثمان مقتل قبل الحرام المسجد في
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 وتبديله عثمان سيرة فتذاكروا التجيبي، ثم السكوني عوف بن عتاب بن بشر بن كنانة مصر أھل العبدي مخربة بن
 كل يرجع أن على ھمرأي فاجتمع بھذا، الرضى يسعنا ال: وقالوا عليه هللا وعاھد نفسه من أعطى بما الوفاء وتركه
 مثل على كان من إلى عثمان على الخالف أھل من مكة شھد من رسول فيكون مصره إلى الثالثة ھؤالء من واحد
 ففعلوا فيه، رأيھم رأوا وإال أعتب فإن فيستعتبوه داره في المقبل العام في عثمان يوافوا وأن بلده، أھل من رأيھم
 ذلك بعد به ولحق مائة في العبدي جبلة بن ُحكيم وخرج مائتين، في المدينة إلى األشتر خرج الوقت حضر فلما ذلك؛

: أربعة أمراء عليھم ستمائة، ويقال سبعمائة ويقال أربعمائة، وھم مصر أھل وجاء وخمسين، مائة في فكان خمسون
 بن وكنانة ربع، على البلوي عديس بن الرحمن وعبد ربع، على الخزاعي العزى بنعبد ورقاء بن ُبديل بن عمرو أبو
 معھم ووثب عثمان، دار أتوا فلما ربع؛ على الليثي ثم الكناني البياع بن شييم بن وعروة ربع، على التجيبي بشر
ً  وكان -  األنصاري رافع بن ورفاعة العنسي، ياسر بن عمار: منھم المدينة أھل من رجال  غزية بن والحجاج - بدريا

 .األول الحصار عثمان فحصروا كنانة، بني دأح بكير بن وعامر - صحبة له وكانت -

 سيرة يتشاكون بعض إلى هللا رسول أصحاب بعض كتب وثالثين أربع سنة كانت لما: إسناده في الواقدي وقال
َ  بعضھم ويسأل عليه ويكثرون ُعماله من فيه الناس وما وتبديله، وتغييره عثمان  كانوا إن المدينة يقدموا أن بعضا
 إال فيه، يقال ما ينكر وال عثمان عن يدفع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من أحد يكن لمو الجھاد، يريدون

 ثابت بن وحسان األنصار، من سلمة بني من كعب أبي بن مالك بن وكعب الساعدي، أسيد وأبو ثابت، بن زيد
 قد ورائي الناس إن: له فقال تاهفأ ويعظه، عثمان يكلم أن فسألوه عليّ  إلى وغيرھم المھاجرون فاجتمع األنصاري،

ً  أعرف ما لك، أقول ما أدري ما وهللا أمرك، في كلموني  نعلم ما لتعلم وأنك تعرفه، ال أمر على أدلك وال تجھله، شيئا
 سمعنا ما مثل ورأيت وسمعت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صحبت لقد عنه، فنخبرك شيء إلى سبقناك وما

 رحماً، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أقرب وألنت منك، بالحق بأولى الخطاب وابن افةقح أبي بان وما ورأينا،
 وهللا: عثمان له فقال جھل؛ من ُتعلم وال عمى من تبصر ال فإنك نفسك، في هللا فا يناال، مالم صھره من نلت ولقد
ً  وصلت أن عليك عتبت وال أسلمتك وال عنفتك ما مكاني كنت لو ً  وآويت خلة دتوسد رحما  كان من ووليت ضائعا

 إن: علي فقال معاوية؟ يولِّ  أولم: نعم،قال: قال ھناك؟ وليس شعبة بن المغيرة عمر ُيول ألم هللا نشدُتك يوليه، عمر
ً  أشد مان معاوية  ھذا: للناس ويقول علمك بغير ويقطعھا دونك، األمور يبتز اآلن وھو يرفأ، من لعمر وطاعة خوفا
 أمر ولكل آفًة، شيء لكل فإن بعد أما: فقال المنبر فصعد بعده عثمان وخرج خرج ثم ُتغير، فال ويبلغك عثمان، أمر

 النعام، مثل تكرھون ما لكم وُيسرون ُتحبون، ما يُرونكم طعانون عيابون النعمة ھذه وعاھة األمة ھذه آفة وإن عاھًة،
 برجله وطئكم ولكنه بمثله، الخطاب البن أقررتم ما عليّ  قمتمن وهللا البعيُد، إليھم مواردھم أحبُّ  ناعق، أول يتبعون
 فاجترأتم ويدي لساني عنكم وكففت كنفي لكم وألنتُ  وكرھتم، أحببتم ما على له فدنتم بلسانه وقمعكم بيده وخبطكم
،  .وأصحابي ودعني اسكت: عثمان له فقال الكالم مروان فأراد عليَّ

 بمصر، عثمان على التحريض من يفتران ال ُحذيفة أبي بن بكر،ومحمد أبي بن محمد وكان: روايته في الواقدي وقال
 شييم بن وعروة الخزاعي، الحمق بن وعمرو الُمرادي، حمران بن وسودان البلوي، ُعديس بن الرحمن عبد فخرج
 سرح بيأ بن سعد بن هللا عبد ووجه رجب، في خروجھم وكان العمرة، يريدون أنھم خمسمائة،وأظھروا في الليثي
 ھؤالء: عثمان فقال ُخشب، بذي نزلوا حتى المنازل وساروا ليلة، عشرة إحدى سار رسوالً  بخبرھم عثمان إلى

ً  ليتمنون فارقتھم ولئن عمري، الناس على طال لقد الفتنة، إال مايريدون ووهللا العمرة يريدون أنھم ُيظھرون  من يوما
ً  عثمان فأتى. أيامي  أن على بلغني فيما والقوم عظيم، وحقي قريبة قرابتي إن عم ابني: له فقال منزله في عليا

 أن على فتردھم إليھم تركب أن فأُحب منك، يسمعون وأنھم قدراً  الناس عند لك أن أعلم وأنا ليقتلوني، يصبحوني
 أبو لُنفي بن عمرو زيد بن سعيد: ومعه عليّ  فركب. أخالفك وال أمرك عن أخرج وال وتراه به ماُتشير إلى أصير

 بن الرحمن وعبد العاص، بن وسعيد حزام، بن وحكيم مطعم، بن وجبير العدوي، ُحذيفة بن الجھم وأبو األعور،
 بن وكعب ثابت، بن وحسان ثابت، بن وزيد الساعدي، أُسيد وأبو الساعدي، حميد أبو: األنصار ومن أسيد، بن عتاب
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 حتى مسلمة بن ومحمد عليّ  فكلمھم - معھم كان ياسر بن عمار إن: بعضھم وقال - مسلمة بن ومحمد مالك،
 .يفعلھا لم أنه عثمان فأقسم أموراً، وادعوا رجعوا أن ينشبوا لم ثم مصر، إلى راجعين انصرفوا

 عن معمر عن الرزاق عبد حدثني اليماني، منبه آل من الكريم، عبد بن إسماعيل حدثني الھيثم بن بكر وحدثني
ً  يأتون كانوا الناس أن الزھري  فيخبره عثمان يأتي مروان وكان منھم، ذلك أراد أنه ال وفضله، وقرابته لسابقته عليا

ً  أن عنه وأبلغه له، وغيرھم مصر أھل من يكون شيء كل ويعصب عليه الناس يؤلب أنه  مصر من قدموا قوما
 السيرة ھذه به هللا ُيبطل بجيش أھله من يأتيني من العراق إلى باعث فإني فتأھبوا ارجعوا: لھم فقال عدتھم فاستقل
ً  إن اللھم: عثمان فقال وذويه، مروان من وُيريح الجائرة  .فيھا له ُتبارك فال اإلمارة حب إال أبى عليا

 هللا عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن العطار الرحمن عبد بن وداود جريج، ابن عن الواقدي عن سعد بن محمد
 بھم يزل فلم فيھم، أنا األنصار من خمسين في مسلمة بن محمد إليھم عثمان ثبع ُخُشب بذي نزلوا لما المصريين أن

ً  معه فوجدوا لعثمان غالمٌ  وعليه الصدقة ميسم عليه بعيرا فرأوا رجعوا، حتى  فرجعوا وفالنا، فالنا اقتل أن كتابا
 .فحصروه

 عثمان عليھم فأشرف األولى رةالم في عثمان بدرا وغيرھم فأحاطوا المدينة وردوا المصريين أن مخنف أبو وروى
 ما على الصدقة إلبل الحمى في زدت: فقالوا محبتكم، عند ونازلٌ  معتبكم فإني عليّ  نقمتم الذي ما الناس أيھا: فقال
 خير قرآني: ھذا فقال القراءة في الناس اختلف: قال هللا، كتاب أحرقت: قالوا واليتي، في زادت إنھا: فقال عمر حمى
 القراءة على الناس فجمعت إلّي، وأنھاه ذلك أنكر من أول ُحذيفة وكان قرآنك، من خير قرآني: ھذا وقال قرآنك، من
 القراءة ھذه يوافق فيھا كان أما المصاحف، حرقت فلم: قالوا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين ُكتبت التي
 هللا رسول يدي بين كتب ما إال يبقى ال أن أردت قال؛ بحالھا؟ المصاحف تركت أفھالً  عليھا، الناس جمعت التي
 استغفر وأنا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول زوج حفصة عند كانت التي الصحف في وثبت وسلم عليه هللا صلى
 الرضوان، بيعة تشھد لم: ابنته،قالوا على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلفني: قال بدراً، تشھد لم فإنك: قالوا هللا؛
 من خير وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وشمال بيده، عني فصفق مكة إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عثنيب:قال

 علينا ووليت أبشارنا وضربت خيارنا سيرت: قالوا ذلك، عن عفا قد هللا فإن: قال الزحف من فررت: قالوا يميني،
ً  با فارضوا منھم مات فمن نةالفت مخالفة من سيرتُ  من سيرتُ  إنما: قال بيتك، أھل سفھاء  ومن وبينه بيني حكما
: قالوا فأقروه، إقراره رأيته ومن فاعزلوه عزله شئتم فمن عمالي وأما ضربت، لمن مني واقتصوا فردوه منھم بقي
ً  للمسلمين عليّ  به اكتبوا: قال قرابتك؟ أعطيت الذي هللا فمال  في وأسعى تعجيله على قدرت ما منه ألعجل صكا
 إحصان بعد زنىً  ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم يحل ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني يه،باق
ً  قتلت وال إسالم وال جاھلية في زنيت ما ووهللا ،"  به فيقتل رجالً  رجلٌ  يقتل أن أو إيمان، بعد كفر أو  بدون نفسا

 هللا رسول بايعت مذ عورتي على يدي وضعت ما وهللا وال م،لإلسال هللا ھداني مذ بدالً  بديني أبتغيت وال حقھا،
ً  وسلم عليه هللا صلى  .ليده إكراما

 يكفان وال يقلعان ال فأقبال شييم بن وعروة التجيبي بشر بن كنانة له ونصب عنه، حلماؤھم كسر المقالة ھذه قال فلما
 صاحوا منھم دنا فلما نحوھم فمضى يريدون، ما فانظر القوم آت دعني: له فقال عثمان شعبة بن المغيرة وأتى عنه،
 القوم إئت: له فال العاص بن عمرو عثمان ودعا فرجع؛ وراءك، فاسق يا وراءك، فاجر يا وراءك، أعور يا به

 ابن يا أرجع هللا، عدو يا ارجع عليك، هللا سلم ال: فقالوا سلم منھم دنا فلما ساءھم، مما والعتبى هللا كتاب إلى فادعھم
 عليّ  إلى عثمان فبعث طالب أبي بن عليّ  إال لھم ليس: وغيره عمر ابن له فقال والمأمون، بأمين عندنا فلست نابغةال

 وميثاقه هللا عھد أعطيتني إن نعم: قال نبيه، وسنة هللا كتاب إلى فادعھم القوم ھؤالء أئت الحسن أبا يا: قال أتاه فلما
 إلى واغلظ،وخرج يكون ما أوكد على وميثاقه هللا عھد عليه عليّ  م،فاخذنع:عنك،قال ماأضمنه بكل لھم تفي أنك على
 عثمان بذل ما عليھم سخطتم،فعرض ما كل من وتعتبون هللا كتاب تعطون أمامي البل:قال وراءك:فقالوا القوم
 وعاتبوه عثمان على دخلوا حتى عليّ  مع وأشرافھم وجوھھم رضينا،وأقبل: نعم،قالوا: قال عنه؟ ذلك أتضمن:فقالوا
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 أمير عثمان هللا عبد من كتاب ھذا الرحيم الرحمن هللا بسم:فكتب كتابا بھذا اكتب: فقالوا شيء كل من فأعتبھم
 ويؤمن المحروم نبيه،يعطى وسنة هللا بكتاب فيكم أعمل أن لكم إن"  والمسلمين، المؤمنين من عليه نقم لمن المؤمنين
 عثمان على والمسلمين للمؤمنين ضمين طالب أبي بن الفيء،وعلي فرويو البعوث تجمر وال المنفي ويرد الخائف
 بن هللا وقاص،وعبد أبي بن مالك بن وسعد هللا عبيد بن العوام،وطلحة بن الزبير: الكتاب،شھد ھذا في بما بالوفاء
 كل خذفأ وثالثين، خمس سنة القعدة ذي في وكتب زيد، بن خالد أيوب وأبو حنيف، بن ثابت،وسھل بن وزيد عمر
ً  يوم  .فانصرفوا كتابا

ً  فتكلم اخرج: لعثمان طالب أبي بن عليّ  وقال  فإن قلبك في ما على هللا وأشھد عنك ويحملونه الناس يسمعه كالما
 اركب عليّ  يا: فتقول مصر من أو البصرة من أو الكوفة من آخر ركب يأتي أن تأمن وال عليك تمخضت قد البالد
: وقال منه هللا واستغفر فعل بما فأقر الناس فخطب عثمان فخرج بحقي، واستخف رحمي قطع: قلت افعل لم فإن إليھم

 رأيھم، فليروني اشرافكم فليأتني نزلت اتغظ،فاذا من أول فأنا فلينب من: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
 بما مبتھجين بابه إلى واجتمعوا بخطبته الناس إليه،فسر إال مذھب هللا عن تبعته،وما ال عبد الحق إلى ردني لو هللا فو
 احتاج عنكم،فإن مشغول المؤمنين أمير اجتماعكم؟ ما وجوھكم، شاھت: وقال فزبرھم مروان ليھم إ فخرج منه، كان
ً  وبلغ فانصرفوا، فسيدعوه منكم أحد إلى  وال مروان من رضيت أما: فقال مغضب وھو عثمان فأتى الخبر عليا

 ھذا مقامي بعد بعائدٍ  أنا يصدرك،وما ال ثم سيوردك ألراه عقلك،وإني عن وخديعتك نكدي بإفساد إال منك رضي
 غير أنه أخبرك وقد مروان في طالب أبي بن عليّ  قول سمعت قد:الفرافصة بنت نائلة امرأته له وقالت. لمعاتبتك

 .يأته فلم عليّ  إلى ھيبة،فبعث وال الناس عند له قدر وال مروان أطعت إليك،وقد عائد

 عبد بن األسود بن الرحمن عبد سمعت: قال أبيه عن عون أبي بن شرحبيل عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 دموعه، استھلت حتى المنبر على وبكى الرضى فأعطاھم الناس على عثمان خرج هللا قبحه: فقال مروان ذكر يغوث
 ومعه والمنبر القبر بين فأجده عليّ  إلى وجئت: قال رأيه، عن لفته حتى والغارب الذروة في يفتله مروان يزل فلم

 عن ردھم حتى لھم وأغلظ وأنتھرھم وصنع بالناس مروان صنع يقوالن وھما بكر، أبي بن ومحمد ياسر، بن عمار
 مروان مقالة أفحضرت: قال نعم،: قلت عثمان؟ خطبة أحضرت: فقال علي عليّ  فأقبل الوجوه، أقبح على عثمان باب

  .نعم قلت للناس؟

ً  رأوا قبلھا بمنز أو بأيلة فصاروا عثمان كتبه الذي الكتاب بعد المصريون شخص لما: مخنف أبو قال  خلفھم راكبا
 وكان المؤمنين، أمير غالم وأنا سعد بن هللا عبد إلى المؤمنين أمير رسول: فقال أنت؟ من: له فقالوا مصر يزيد
ً  معه يجدوا فلم ففعلوا بشيء، فينا كتب قد صاحبه نيكو ال وفتشناه أنزلناه لو: لبعض بعضھم فقال أسود،  فقال شيئا
 في كتاب أيكون هللا سبحان: فقالوا فال إداوته أنظر أن دون وهللا أما: بشر بن كنانة فقال سبيله، خلوا: لبعض بعضھم
 كتاب القارورة فجو في -  مضمومة قال أو - مختومة قارورة فيھا فإذا اإلداوة حل ثم حيالً، للناس إن: فقال ماٍء؟
 وأقطع عنقه، فأضرب بديل بن عمرو أبو عليك قدم فإذا بعد أما: " فيه فإذا فقرئ فأخرجه رصاص من أنبوب في
 فيقال" .  النخل جذوع على أوثقھم ثم يموتوا، حتى دمائھم في يتشحطون دعھم ثم وعروة، وكنانة، عديس، ابن يدي
 بدئھم على عودھم رجعوا ثم محل، عثمان: قالوا الكتاب في ما عرفوا فلما عثمان، علم بغير الكتاب كتب مروان أن

ً  فلقوا المدينة، دخلوا حتى  كتابه ھو ما با فحلف عثمان على عليّ  به فدخل رصاص، من خاتمة وكان بالكتاب عليا
 كاتبي،فخرج وأتھم أتھمك تتھم؟قال فمن: عليّ  قال خاتمي، فعلى الخاتم وأما كاتبي، فخط الخط أما: وقال يعرفه وال

 .أمرك ھو بل:يقول وھو مغضبا عليّ 

 فكان البصرة إلى حمران شخص حين مروان أخذه أبان،ثم بن حمران يد في بديا عثمان خاتم وكان:مخنف أبو قال
 .معه
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 كتابك؟فجحد أھذا عثمان يا:عليھم أشرف وقد لعثمان وقالوا بھا فأحدقوا عثمان دار إلى المصريون وجاء
 ألنزع كنت ما:الخالفة،فقال من فاختلع المسلمين، أمور يلي مثلك تعلمه،ما ال بما عنك شر،يكتب ھذا:واوحلف،فقال

 ً  إنكم سفھاء يا:وألبت،فقال ودست أمرنا علينا أفسدت عليّ  يا:أمية بنو وقالت - هللا بلنيه سر:قال أو هللا قمصنيه قميصا
 فما أخرى بعد مرة أمره أصلحت ثم عثمان عن مصر أھل رددت وأني جمل، وال ھذا في لي ناقة ال انه لتعلمون
 .حدثٌ  به حدث إن دمه ومن يقولون مما بريء إني اللھم: يقول وھو وانصرف حيلتي؟

ً  حصروه حين عثمان وكتب: قال  وال به أمرت وال الكتاب كتبت ما وهللا: " فيه يقول اناس على الزبير ابن قرأه كتابا
 إلى فادفعوھا مالكم بيت مفاتيح وھذه أحببتم، من مصركم على فأمروا ساءكم ما كل من معتبون وأنتم بقصته علمت
 .أثبت واألول نفسه، الزبير عثمان كتاب قرأ الذي: بعضھم وقال فاعتزلنا؛ بالكتاب اتھمناك قد: فقالوا ،"  شئتم من

 إلى وجه عثمان أن هللا عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن العطار داود عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 فلما وانصرفوا، الرضى فأعطاھم فيھم أنا األنصار من خمسين في مسلمة بن محمد يريدونه أقبلوا لما المصريين

 رصاص من قصبة معه فإذا ففتشوه لعثمان، غالمٌ  فإذا فأخذوه، الصدقة ميسم عليه جمالً  رأوا الطريق ببعض كانوا
 إليھم فأرسل المدينة، إلى القوم فرجع كذا، وبفالن كذا بفالن افعل أن مصر عامل إلى كتابٌ  فيھا إداوة جوف في

 .وحصروه يرجعوا فلم مسلمة بن محمد عثمان

 عن الزھري شھاب ابن عن ذئب أبي بن محمد عن سميع بن محمد حدثنا الوليد أبو الدمشقي عمار بن ھشام وحدثني
 بن محمد مكانه يولى أن عثمان سألوا سرح أبي بن سعد بن هللا عبد فشكوا قدموا لما المصريين أن المسيب بن سعيد
 سرج، أبي ابن وبين بينھم فيما ينظرون واألنصار المھاجرين من عدة معھم ووجه وواله عھده فكتب بكر، أبي

 ربعي على أسود بغالم ھم إذا المدينة من ثالث مسيرة على كانوا فلما جميعاً، وشخصوا بكر أبي بن محمد فشخص
ً  البعير يخبط وھو  ھارب شأنك وما قصتك ما: بكر أبي بن محمد أصحاب له فقال ُيطلب، أو يطلب رجل كأنه خبطا
 برسالة، مصر عامل إلى وجھني مروان غالم أنا: أخرى مرة وقال المؤمنين، أمير غالم أنا: مرةً  لھم فقال طالب، أو

 فحركوه يتقلقل، شيء وفيھا يبست قد إداوة معه وكانت ئاً،شي معه يجدوا فلم ففتشوه ال،: قال كتاب؟ فمعك: قالوا
 من معه كان من محمد فجمع. سرح أبي ابن إلى عثمان من كتاب فيھا فإذا اإلداوة فشقوا يخرج، فلم ليخرج

 وفالن وفالن بكر أبي بن محمد أتاك إذ: " فيه فإذا منھم بمحضر الكتاب فك ثم وغيرھم، واألنصار المھاجرين
ً  إلي يجيء من واحبس رأيي، يأتيك حتى عملك على وقر محمد، كتاب وأبطل تلھملق فاحتل ". هللا شاء إن منك متظلما
 معه كان ممن نفر بخواتيم الكتاب بكر أبي بن محمد وختم المدينة، إلى ورجعوا وغضبوا فزعوا الكتاب قرأوا فلما

ً  فجمعوا المدينة وقدموا منھم، رجل إلى ودفعه  هللا صلى النبي أصحاب من كان ومن وسعداً  بيروالز وطلحة عليا
 إال المدينة أھل من أحد يبق فلم الكتاب وأقرأھم الغالم بقصة وأخبروھم منھم بمحضر الكتاب فكوا ثم وسلم، عليه
ً  ذر وأبي ياسر بن وعمار مسعود البن غضب من ذلك وزاد عثمان، على حنق  النبي أصحاب وقام وغيظاً، حنقا
 .الكتاب في لما مغتنم وھو إال أحد منھم ما بمنازلھم وسلم عليه هللا صلى

 وكانت هللا، عبيد بن طلحة ذلك على وأعانه وغيرھم، تيم ببني بكر أبي بن محمد عليه وأجلب عثمان الناس وحاصر
 كلھم وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب من نفر في وعمار وسعد والزبير وطلحة عليّ  ودخل كثيراً، تقرصه عائشة
 والبعير؟: قال نعم،: قال غالمك؟ الغالم ھذا: علي له فقال ، والبعير والغالم الكتاب عليّ  ومع عثمان، على بدري
 فقال شأنه، علمت وال به أمرت وال الكتاب ھذا كتبت ما با وحلف ال،: قال الكتاب؟ ھذا كتبت وأنت: قال نعم،: قال
 ما با فحلف به؟ تعلم وال خاتمك عليه بكتاب ببعيرك غالمك يخرج ففكي: قال نعم،: قال خاتمك؟ أفالخاتم: علي له

 مروان إليھم يدفع أن فسأله مروان خط أن وعرفوا قط، مصر إلى الغالم ھذا وجھت وال به أمرتُ  وال الكتاب كتبت
ً  عنده من وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب فخرج الدار، في عنده مروان وكان فأبى،  يحلف ال نهأ وعلموا غاضبا
ً  أن إال بباطل،  حال ونعرف األمر، عن نبحثه حتى مروان إلينا يدفع بأن إال قلوبنا في عثمان يبرأ لن: قالوا قوما
 كتبه مروان يكن وإن عزلناه، كتبه عثمان يكن فإن حق، بغير هللا رسول أصحاب من رجال بقتل يؤمر وكيف الكتاب
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 الناس فحاصر مروان؛ يخرج أن عثمان وأبى بيوتھم فلزموا مروان، أمر في منا يكون ما نظرنا عثمان لسان عن
 أال: قال ثم فسكت ال،: فقالوا سعد، أفيكم: قال ال،: فقالوا علي؟ أفيكم: فقال الناس على فأشرف الماء، ومنعوه عثمان

ً  ذلك فبلغ ماًء؟ فيسقينا يبلغ أحدٌ   من عدة بسببھا وجرح ليه،إ تصل كادت فما ماءً  مملوءة قربٍ  بثالث إليه فبعث عليا
ً  وبلغ ؟.وصلت حتى أمية وبني ھاشم بني موالي  قتل فأما مروان، أردنا إنما: فقال عثمان قتل يريدون القوم أن عليا
 الزبير وبعث إليه، يصل أحداً  تدعا فال عثمان باب على تقوما حتى بسيفكما اذھبا: والحسين للحسن وقال فال، عثمان
 الناس ليمنعوا أبناءھم وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من عدة وبعث كره، على ابنه طلحة وبعث هللا، عبد ابنه
 حتى بالسھام عثمان الناس رمى وقد بكر، أبي بن محمد رأى فلما مروان؛ إخراج ويسألوه عثمان على الدخول من

 مولى قنبر وُشج طلحة، بن محمد وُخضب الدار، في وھو سھم مروان وأصاب بابه، على بالدماء الحسن ُخضب
: لھما فقال رجلين بيد وأخذ فتنًة، فيثيروھا والحسين الحسن لحال ھاشم بنو يغضب أن بكر أبي بن محمد خشي علي،
 حتى بنا مروا ولكن تريدون، ما وبطل عثمان عن الناس كشفوا الحسن وجه على الدماء فرأت ھاشم بنو جاءت إن

 على دخلوا حتى األنصار من رجل دار من وصاحباه محمد فتسور أحد، يعلم أن غير من فنقتله الدار عليه نتسور
 أبدأ أنا: بكر أبي بن محمد فاقل. امرأته إال معه يكن ولم البيوت فوق كانوا ألنھم معه كان ممن أحد يعلم وما عثمان
 أبوك رآك لو وهللا: عثمان هل فقال بلحيته فأخذ محمد فدخل تقتاله، حتى فتوجاه فادخال ضبطته أنا فإذا بالدخول، كما
 وصرخت دخلوا، حيث من ھاربين وخرجوا قتاله حتى فتوجآه عليه الرجالن ودخل يده، فتراخت مني، مكانك لساء
 أمير إن: فقالت الناس إلى امرأته وصعدت الجلبة، من الدار في كان لما صراخھا ُيسمع فلم الناس إلى امرأته

 وخرجوا يبكون، عليه فانكبوا مذبوحاً، عثمان فوجدوا معھما كان ومن سينوالح الحسن فدخل قتل، قد المؤمنين
 فخرجوا بالمدينة كان ومن وسعداً، والزبير، وطلحة، الخبر، طالب أبي بن عليّ  وبلغ وذبوحاً، فوجدواه الناس ودخل
 قتل كيف: البنيه على وقال فاسترجعوا، مقتوالً  فوجدوه عثمان على دخلوا حتى أتاھم الذي للخبر عقولھم ذھبت وقد
 هللا عبد ولعن طلحة، بن محمد وشتم الحسين صدر وضرب الحسن فلطم يده ورفع الباب على وأنتما المؤمنين أمير
 ضربت الحسن أبا يا لك ما: فقال طلحة فلقيه كان، ما على أعان طلحة أن يرى غضبان وھو عليّ  وخرج الزبير، بن

 هللا رسول أصحاب من رجلٌ  المؤمنين، أمير يقتل ذلك، يسوءني أن إال أبيت هللا لعنة عليك: فقال والحسين، الحسن
 إليكم أخرج لو: علي فقال ُيقتل، لم مروان دفع لو: طلحة فقال حجة، وال بينة عليه يقم لم بدريٌّ  وسلم عليه هللا صلى
 .حكومة عليه تثبت أن قبل لقتل مروان

 وھم وغيرھم وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب علي، إلى نيھرعو كلھم الناس وجاء منزله فأتى عليّ  وخرج
 ذاك ليس: علي فقال أمير، من بد ال فإنه يدك فمد نبايعك: له فقالوا داره دخلوا حتى علي، المؤمنين أمير إن: يقولون
ً  أتى إالّ  بدر أھل من أحد يبق فلم خليفة، فھو بدر أھل به رضي فمن بدر أھل إلى ذاك إنما إليكم  نرى ما: فقالوا عليا
 رأى فلما بيده، وسعدٌ  بلسانه بايعه من أول طلحة وكان والزبير؟ طلحة أين: فقال نبايعك، يدك فمد منك بھا أحق أحداً 
: وقال عليّ  منھا فتطير شالء طلحة إصبع وكانت بيده، طلحة فبايعه إليه، صعد من أول وكان المنبر صعد ذلك عليّ 
 وطلب الناس فدعا نزل ثم جميعاً، وسلم عليه هللا صلى النبي وأصحاب وسعد لزبيرا بايعه ثم ينكث، أن أخلقه ما

 .منه فھربوا معيط أبي وبني مروان،

 أنت الملك عبد ياسر بن عمار لھا فقال هللا، رحمه عثمان قُتل: تقول باكية عنھا تعالى هللا رضي عائشة وخرجت
 هللا رحمه عثمان قتل من: لھا فقال عثمان امرأة إلى يّ عل وجاء. تبكينه اليوم أنت ثم عليه تحرضين باألمس

 وأخبرت بكر، أبي بن محمد معھما وكان وجوھھما، أرى أن إال أعرفھما ال رجالن عليه دخل أدري ال تعالى؟فقالت
 ً  وهللا دخلت فقد تكذب لم: محمد فقال عثمان امرأة ذكرت عما فسألھى محمداً  عليّ  فدعا محمد، صنع بما والناس عليا
 .أدخلھما صدق: عثمان امرأة قالت أمسكته، وال قتلته ما وهللا تائب، وأنا عنه فقمت أبي فذكر قتله، أريد وأنا عليه

 على باإلقدام آمركم ال: علي قال: قال عمير بن ُعبيد عن األعمش عن وكيع حدثنا بھرام بن ھشام بن محمد حدثني
 .سيفرخُ  فبيضٌ  أبيتم فإن عثمان
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 فيمن كنت: قال األصم بن عمرو عن إسحاق أبي عن سفيان أبي عن عقبة بن قبيصة عن محمد نب عمرو وحدثني
ً  واجعلوا وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب سلوا: فقالوا ُخشب ذي من أرسلوه  فسألناھم تسألونه، من آخر عليا
ً  إال أقدموا: فقالوا  .سيفرخ فبيضٌ  أبيتم فإن آمركم ال: قال فإنه عليا

 يبلغ األمر أن علمت لو: علي قال ،:قال صالح أبي عن األعمش عن معاوية أبي عن المروزي حاتم بن حمدم حدثنا
 .فيه دخلت ما

 الحسن عن عون ابن حدثنا بكر أبو السمان سعد بن أزھر حدثنا األعرابي بن محمد الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثنا
 فنزل وتحاصبوا فحصب غيرك؟ طالب هللا لكتاب أما اقعد: له قالف هللا كتاب نريد: فقال رجل فقام عثمان خطب: قال

 .عشرة خمس عشرة أربع ابن: قال يومئٍذ؟ منت كم ابن للحسن فقلت: عون ابن فقال عنقه، يقيم يكاد وما الشيخ

 يويلب ُيحرم بأن العاص بن عليه وأشار عليه، يدخل أن أجل من ومنعوا عثمان القوم حرس: وغيره مخنف أبو وقال
 عليه واشتد وبينه، بيننا هللا يحكم حتى فارقناه ال خرج لئن وهللا: فقالوا قوله فبلغھم عليه، ُيقدم فال مكة فيأتي ويخرج
 فأدخلت ذلك، من طالب أبي بن عليّ  غضب حتى الماء إليه يدخل أن أجل من ومنع الحصار، في هللا عبيد بن طلحة
 .الماء روايا على

 أھل من والعدوان البغي أھل أن ُيعلمھما سفيان أبي بن ومعاوية كريز، بن عامر بن هللا عبد إلى عثمان وكتب: قالوا
 هللا سربله الذي السربال يخلع أو قتله، دون شيء بزعمھم يرضيھم فليس بداره أحاطوا قد والمدينة ومصر العراق
 رسوله وكان ويريده، يكيده من بأس عنه بھم يدفع أن هللا لعل ورأي وبأس نجدة ذوي برجال بإغاثته ويأمرھما إياه،
 بن مجاشع إليه فوجه عامر ابن فأما الزھري، مخرمة بن المسور معاوية والى مطعم، بن جبير عامر ابن إلى

 الكالبي الحارث بن زفر مجاشع مع ندب فيمن وكان درھم، خمسمائة خمسمائة أعطاھم خمسمائة في السلمي مسعود
 البجلي بنأسد يزيد أمامه حبيب فقدم فارس، ألف في الفھري مسلمة بن حبيب إليه فبعث معاوية وأما رجل، مائة على
 عامر إلى به كتب ما عثمان حاصر ممن معھم ومن مصر أھل وبلغ بجيلة، من القسري يزيد بن هللا عبد بن خالد جد

ً  حصاره، في وجداً  عليه شدة ذلك فزادھم ومعاوية  .بالقتل معاجلته على وحرصا

 مع آالف بأربعة فأمده أمدني، أن معاوية إلى عثمان كتب: قال الشعبي عن مجالد عن موسى بن حبان عن نيالمدائ
 ما حي وعثمان المدينة دخلت لو: وقال الطريق من فرجع عثمان بمقتل الناس فتلقاه الجلي كرز بن أسد بن يزيد
ً  بھا تركت  .سواء والقاتل الخاذل ألن قتلته إال محتلما

 عنه هللا رضي للقتال عثمان كراھة ذكر

 ومن مواليه يأمر أن عثمان على أشار الثقفي شعبة بن المغيرة إن: روايتھم في وغيرھما والواقدي مخنف أبو قال
 أمرھم ثم تعبيتھم، على يمرون وجعلوا ففعل، عنه، فينكسروا له المحاصرون ليراھم بالتسلح بيته أھل من معه

 :معيط أبي بن عقبة بن الوليد الفق يقاتلوا، ال وأن باالنصراف

 بغافل ليس هللا أن وأيقن...  بابه أغلق ثم يديه وكف

 يقاتل لم أمرئٍ  كل عن هللا عفا...  تقاتلوا ال مه الدار ألھل وقال

 التواصل بعد والبغضاء عداوة...  ال عليھم ألقى هللا رأيت وكيف

 الحوامل المخاض إدبار الناس عن...  بعده أدبر الخير رأيت وكيف



76 

 

 لحق حتى - حمران بن سودان ويقال - المرادي حمران بن سيدان خرج تسلحوا الذين أولئك أنصرف ولما: قالوا
 وتأميري، نزعي في ھذا أكل هللا سبحان يا: عثمان فقال شيئاً، يصنعا فلم بسيفيھما، فاضطربا مروان إليه فرجع بھم،
 .الدار دخل حتى مروان فجاء معه، نوم إلي ينصرف أن مني بعزمة مروان الق ناتل يا

 بمن نفسه عن دفعھم إلى فدعاه محصور وھو عثمان الحارثي الغصة ذي الحصين بن هللا عبد بن قطن وأتى: قالوا
 فكان رشيداً، محموداً  فانصرف عليھم لحجتي أعظم ذلك فإن أقاتلھم وال هللا إلى آكلھم أنا: فقال إليه ومال أطاعه
 .عثمان مع تلتق إني ددت لو: يقول

 يوم لعثمان قلت: قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا الناقد محمد بن عمرو وحدثني
: قال جميعاً، الناس قتلت فكأنما واحداً  رجالً  قتلت إن إنك ال: فقال بالضرب؟ عنك أنفرجھم: المؤمنين أمير يا الدار

 .أقاتل ولم فرجعت

 زيد جاء: قال سيرين ابن عن حسان بن ھشام عن األزدي إدريس بن هللا عبد حدثنا ميمون بن محات بن محمد حدثني
 .فال القتل أما: عثمان فقال مرتين هللا أنصار كنا شئت إن يقولون بالباب األنصار إن: له فقال عثمان إلى ثابت بن

 يوم عثمان قال: قال ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن سعيد بن يحيى عن إدريس ابن حدثنا معين بن يحيى حدثني
 .وسالحه يده كف رجل غناءً  عني أعظمكم: الدار

 ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن خالد بن قرة عن الطيالسي داود أبو حدثنا الدروقي إبراھيم بن أحمد حدثني
ً  عليه لنا رأى من على عزمت: يقول فسمعته عثمان قتل يوم الدار في كنت: قال  فألقى سالحه، يلقي أن ةً وطاع سمعا
 ھريرة،فألقيت أبو شجاعاً،قال وكان: سالحه،قال ألقي أال نفسي على أعزم وأنا: قال فإنه مروان إال أسلحتھم القوم
 .أخذه من أدري فال سيفي

 يوم لعثمان قلت: قال الزبير بن هللا عبد عن ملكيه أبي ابن عن عليه بن اسماعيل حدثنا الزاھد أيوب بن يحيى وحدثنا
ً  في ھراق رجالً  هللا أذكر: أقاتل،فقال لي فأذن هللا تنصر مستبصرة عصابة معك الدار  .دما

 سبعمائة الدار في عثمان مع كان: قال سيرين ابن عن عون ابن عن علية بن اسماعيل عن أيوب بن يحيى وحدثني
 .الزبير وابن عليّ  ابنا نوالحسي الحسن منھم أقطارھا من يخرجوھم حتى هللا شاء إن لضربوھم يدعھم لو

 قلت: قال الزبير بن هللا عبد عن أبيه عن عروة بن ھشام عن أسامة أبو حدثنا الدروقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 وكان فقتلوه، صائم وھو عليه فدخلوا أبداً، أقاتلھم ال وهللا ال: فقال قتالھم لك أحل لقد هللا فو قاتلھم الدار يوم لعثمان
 .الزبير بن هللا عبد فليطع طاعة عليه لي كانت من: وقال الدار على الزبير ابن أمر قد عثمان

 أن عليه فعرض محصور وھو عثمان على دخل الثقفي العاص أبي بن عثمان أن وغيره مخنف أبي رواية وفي
 .بالبصرة فلحق ذلك في له فأذن البصرة إتيان في فاستأذنه فأبى، معه ليقاتل يقاتل

 وغيره لعاصا بن عمرو أمر

 هللا فاتق النھابير بالناس ركبت عثمان يا إنك: األول الحصار حضر حين لعثمان قال العاص بن عمرو وكان: قالوا
 بھا فأقام فلسطين إلى فخرج مصر، عن عزلتك ألن الطغام عليّ  تاؤلب لممن وأنك النابغة بن يا: له فقال إليه وتب
 حككت إذا إني هللا عبد أبو أنا:قال مقتله بلغه فلما الغنم، رعاة حتى نعثما على الناس يحرض وجعل ھناك، ماله في

 .نكاتھا قرحة



77 

 

 قاتليه، وهللا أظنكم: قال صاحبك؟ فعل ما مجمع يا: فقال هللا عبيد بن بطلحة األنصاري جارية بن مجمع ومر: قالوا
 .مرسل نبي وال مقرب ملك فل قتل فإن: طلحة فقال

 ما إنه: لھم وقال المدينة حرمة وعظم فوعظھم إليھم فخرج فكلمھم، إليھم اخرج: سالم بن هللا لعبد عثمان وقال: قالوا
 .اليھودية ابن يھودي يا كذبت: فقالوا ألفاً، وثالثون خمسة به قتل إال قط خليفة قتل

 تريد وھي عائشة فأتيا أسيد بن عتاب بن الرحمن وعبد الحكم بن مروان أمر عثمان على األمر أشتد ولما: قالوا
 ال ووهللا نفسي على الحج وأوجبت ركابي قربت قد: الرجل،فقالت ھذا عن بك يدفع هللا فلعل أقمت لو: لھا فقاال الحج
 :يقول ومروان وصاحبه مروان فنھض أفعل،

 أجذما اضطرمت إذا حتى...  البالد عليّ  قيسٌ  وحرق

 ومر البحر، في ألقيه حتى حمله صوقت وإني ھذه غرائري من غرارة في أنه وهللا وددت مروان يا: عائشة فقالت
 أتاك قد هللا إن عباس بن يا: فقالت طريقھا منازل من بمنزل وھي الموسم عثمان واله وقد بعائشة عباس بن هللا عبد

ً  عقالً  ً  وفھما  .الطاغية ھذه عن الناس ترد أن فإياك وبيانا

 وھو عثمان مع كنا: قال سھل بن أمامة أبي عن سعيد بن يحيى عن زيد بن حماد حدثنا البزار ھشام بن خلف حدثنا
ً  فدخل محصور  إني أما بالقتل، ليتوعدونني إنھم: فقال اللون متغير وھو إلينا خرج ثم بالبالط كالم فسمع لحاجته يوما
 أو نهإيما بعد كفر رجل: ثالث إحدى في إال مسلم امرئ دم يحل ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
ً  قتل أو إحصانه بعد زنى  ھداني مذ بديني لي أن تمنيت وال إسالم وال جاھلية في زنيت ما ووهللا ،"  نفس بغير نفسا
 .بنحوه سھل بن أمامة أبي عن سعيد بن يحيى عن حماد عن عفان حدثنا يقتلونني؟ فبماذا نفساً، قتلت وال بدالً  هللا

 لما: قال مھران بن ميمون عن برقان بن جعفر أنبأنا ھشام بن كثير ناحدث -  عبيد أبو -  سالم بن القاسم حدثني
 دمه، حل لقد: يقول بعضھم سمعت: فقال فأتاه الناس، يقول ما اسمع: له فقال رجالً  بعث الدار في عثمان حوصر
 في يسعى أو هب فيقتل رجالً  يقتل أو إحصانه بعد يزني أو إيمانه بعد يكفر أن إال مسلم دم يحل ما: " عثمان فقال

 " . فساداً  األرض

 ليلى أبي عن سليمان أبي بن الملك عبد عن أسامة بن حماد أسامة أبو حدثنا األسود بن عليّ  بن الحسين وحدثني
 تصلون ال قتلمتوني لئن فوهللا تقتلوني ال الناس أيھا: فقال كوٍّ  من فاطلع محصور وھو عثمان شھدت: قال الكندي
 ً ً  دونتجاھ وال أبداً  جميعا  ال قوم يا: " قال ثم أصابعه، بين وشبك"  ھكذا تصيروا حتى"  ولتختلقُن أبدا جميعا

 ابن دعا ثم"  ببعيد منكم لوطٍ  قوم وما صالحٍ  قوم أو ھودٍ  قوم أو نوحٍ  قوم أصاب ما مثل ُيصيبكم أن شقاقي يجرمنكم
 .الحجة في أبلغ فإنه الكف: قال نرى؟ ما: فقال سالم

 قال: قال عمر بن هللا عبد حدثني نافع عن حكيم بن يعلى أنبأنا حازم بن جرير حدثنا عثمان أبو لممس بن عفان حدثنا
 القوم ھؤالء إن: قال ھو؟ وما: قلت: قال األخنس؟ بن المغيرة عليّ  به أشار فيما تقول ما: محصور وھو عثمان
 ال،: قال قتلك؟ على يزيدون ھل تخلع لم إن أرأيت: فقلت: قال إليھم أمرھم فدع قتلوك، وإال فعلت فإن خلعك، يرون
ً  تخلع ال خلعوه، أميرھم قومٌ  سخط فكلما اإلسالم في السنة ھذه تسن أن أرى فال: فقلت: قال  .هللا قمصكه قميصا

 نقتله ال يقول بعضھم فسمع الناس على عثمان أشرف: قال بإسناده مخنف أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
 ما طلحة يا: فقال عليه يردوا فلم طلحة فيھم جماعة على وسلم فعسى؛ قتلي وأما فال عزلي أما: لفقا نعزله ولكن
 .السالم عليّ  ترد فال عليك اسلِّم أن إلى أعيش أني أرى كنت
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 ويأخذونك ظلمك من يمنعون جماعة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسجد إن: له فقال عثمان إلى الزبير جاء: قال
: فقال بالسالح عليه الناس فوثب معه فخرج وسلم، عليه هللا صلى النبي أزواج إلى القوم فخاصم خرجفا بالحق
 .منزله إلى الزبير ومضى ودخل ظلم، من يمنع وال بحق يأخذ أحداً  أرى ما يازبير

 عثمان عتسم: قال جده عن أبيه عن سعد بن إبراھيم عن سوار بن شبابة حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 .فضعوھما القيود في رجلي تضعوا أن هللا كتاب في وجتم إن: يوقل عفان بن

 عثمان أتت وسلم عليه هللا صلى النبي زوج سفيان أبي بنت حبيبة أم أن: روايتھما في والواقدي مخنف أبو وقال
 مناظرته أريد وأنا أيتامنا وأمر لوصايانا المتولي كان إنه: فقالت الدخول من فمنعوھا الحصار عليه اشتد وقد بإداوة
 .اإلداوة فأعطته لھا فأذنوا ذلك، في

 ُحصر: مطعم بن جبير قال يقول مليكة أبي ابن سمعت قال الورد بن الجبار عبد عن صالح بن هللا عبد وحدثني
 حتى عمتك ابن يحصر أن بھذا أرضيت: فقلت عليّ  على فدخلت داره، في فقير من إال يشرب ال كان حتى عثمان
 فأدخلھا ماء روايا إلى فعمد نعم،: قلت الحال؟ ھذه به بلغوا قد أو هللا سبحان: فقال داره؟ فقير من إال يشرب ما وهللا
 .فسقاه إليه

 أمر على استولى قد طلحة كان: قال سعيد بن يحيى حدثنا إدريس بن هللا عبد موسى أبو الفروي إسحاق وحدثني
 :البيت بھذا عليّ  إلى المطلب عبد بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن هللا دعب عثمان فبعث الحصار، في الناس

 أمزقِ  ولما فأدركني وإال...  آكلي أنت فكن مأكوالً  كنتُ  إن

 .الممزق سمي وبه حزيل، بن األسود بن نھار بن شأس واسمه العبدي للمزق البيت ھذا: الكلبي ابن ھشام وقال

 وبصري سمعي من عليّ  أعز ألنت وهللا الحسن أبا يا وهللا: طالب أبي بن لعلي ثةحار بن زيد بن أسامة وقال: قالوا
 يعدل لم أمره تشھد لم أنت وإن بدمه، ُرميت بالمدينة وأنت قتل إن عثمان فإن بينبع أرضك إلى وأخرج فأطعني
 يعتزل؟ أن لعلي ينبغي ريشق من ثالثةٍ  أبعد عيٍن؟ بعد أثراً  أتطلب محمد أبا يا: ألسامة عباس ابن فقال بك، الناس
 :الممزق ببيت عثمان إليه فبعث محصور، النحروعثمان يوم بالناس عليّ  على صلى: مخنف أبو وقال

 أمزقِ  ولما فأدركني وإال...  آكلي أنت فكن مأكوالً  كنت إن

 له فقال اعتذرف عثمان دخل طلحة ذلك رأى فلما طلحة، عن الناس عليّ  ففرق الحارث، بن هللا عبد به رسوله وكان
 قبل ممن هللا قبل ال معتذراً، جئت تريد ما فاتك إذا حتى قتلي إلى ودعوتھم الناس عليّ  ألبت الحضرمية بن يا: عثمان
 .عذرك

: قال ببيعتي، الوفاء: قال بك؟ جاء ما: فقال عليّ  بن الحسين إلى الحكم بن مروان نظر: روايته في مخنف أبو وقال
 .به آمر وال قتاالً  أريد فلست انصرف: عثمان له وقال معنا؛ ھاھنا وأنت علينا ناسال يؤلب أبوك عنا، اخرج

 أنبأنا جعفر أبي عن راشد بن إسحاق عن عمرو بن هللا عبيد عن الرقي جعفر بن هللا عبد عن الناقد عمرو حدثنا
ً  أتيت بالحجارة الرمي علينا كثر لما: قال عثمان  حتى فرماھم معي فمشى لحجارة،ا علينا كثرت قد عم يا: فقلت عليا
 .حالكم ھذه لتكن ثم بسبيل منكم كان ومن مواليكم اجمع أخي بن يا: قال ثم يده، فترت

 فانصروا ونبيه هللا نصرتم إنكم األنصار معشر يا: قال األنصاري ثابت بن زيد إن: روايته في مخنف أبو قال
 قصيرة نخلة والعضيدة - المدينة عضدان من عثمان شبعكأ زيد يا: حنيف بن سھل فقال منھم قوم فأجابه خليفته،
 بني أحد األنصاري غزية بن الحجاج فقال أجله، أقرب فما يموت حتى ودعوه الشيخ تقتلوا ال: زيد فقال - حملھا ُينال
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 نصارياأل مالك بن رافع بن رفاعة وجاء. بدمه لتقربنا والعصر الظھر مابين إال عمره من يبق لم لو وهللا: النجار
 عدي وقال. الدار واقتحموا اآلخر الباب الناس وفتح وسقط فاحترق البابين أحد في فأشعلھا حطب في بنارٍ  الزرقي ثم
 منه يقبلوا فلم عثمان فنھاھم للقتال معه وعدة مروان وتھيأ. عناقٌ  فيه تحبقُ  ال فإنه اقتلوه الناس أيھا: الطائي حاتم بن

 األنصاري لوذان بن زيد بن حزم بني دار من بالحجارة عثمان وُرمي وھم،فأخرج الدار دخل من على وحملوا
 :يقول وھو بالسيف األخنس بن المغيرة وشد. يخطئني بم هللا رماني لو: يرميك هللا نرميك لسنا: ونادوا

 جديل ولھا وشاحٌ  لھا...  ُعطبول جاريةٌ  علمت قد

 تنكيل ذو حاربت بمن أني

 :يقول وھو رافع بن رفاعة عليه فشد

ً  ُترخي...  للذيل سحوب خود علمت قد  الخيل أذناب مثل قرونا

 الويل مني الوغى في لقرني أن

 ُجرح حتى الزبير بن هللا عبد يومئذٍ  وقاتل - الناس ُعرض من رجل قتله بل ويقال - فقتله بالسيف رأسه على فضربه
 :يقول وھو الحكم بن مروان وخرج جراحاٍت،

فولِ  واألنامل والكف...  لميلا القرون ذاتُ  علمت قد  الطُّ

 الرعيل أول أروع أني

 :يقول وھو غزية بن الحجاج عليه فحمل وشماله، يمينه عن ضرب ثم

 الكفل قعساءُ  الليتين واضحة...  الطلل حسناء بيضاء علمت قد

 بطل مقدامٌ  الروع غداة أني

 وھي. بلي من األنصارية شريك بنت اطمةف وجاءت لوجھه، مروان وخر سيفه يقطع فلم بالسيف عنقه على فضربه
 على فقامت مروان، ربت كانت التي وھي اليمامة واله مروان بن الملك عبد كان الذي الكناني عربي بن إبراھيم أم

ً  وأدخل فُحمل به أمرت ثم رأسه  سعيد بن العاص بن سعيد على بدري وھو الكناني بكير بن عامر وشد. كتب فيه بيتا
 فأدخلته احتملته ثم رأسه على الفرافصة بنت نائلة وقامت فصرعه، رأسه على بالسيف فضربه يةأم بن العاص بن
 ً  .بابه وأغلقت بيتا

 آل فجعلت حبيبة، أم إلى عثمان قتل يوم أمية بنو لجأ: قال حرب بن خالد عن محارب بن مسلمة عن المدائني
ً  معاوية ونظر آخر؛ مكان في رھمسائ وجعلت كندوج في أسيد وآل العاص أبي وآل حرب وآل العاص  إلى يوما
 .كندوج في جعلتك حين الحي بھذا أعلمھا كان ما حبيبة أمُّ  وأمي بأبي: فقال مشيته في يختل سعيد بن عمرو

 هللا عبد: قريش من نفر ثالثة دونه فقاتل األنصاري، حزم بني دار من عليه وتسلقوا عثمان إلى الناس ومشى: قالوا
 قصي، بن الدار عبد بن السباق بن عوف بن هللا وعبد قصي، بن العزى عبد بن أسد بني أحد سوداأل بن زمعة بن

 وبينكم بيننا هللا عباد يا: يقول العوام بن الرحمن عبد بن هللا عبد وكان خويلد، بن العوام بن الرحمن عبد بن هللا وعبد
 :ليقو وھو الجمحي هللا عبد بن الرحمن عبد عليه فشد هللا، كتاب

 واألحزابِ  الكفار بقية...  بالقرضاب اليوم ألضربن
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 كتابِ  إلى تدعونا أأنت...  ارتياب بذي ليس امرىءٍ  ضرب

 األحقاب سائر في نبذُتهُ 

 .الدار جانب في فقلوھما السباق بن عوف بن هللا وعبد زمعة بن وھب بن هللا عبد على الناس من جماعةٌ  وشد فقتله،

 الحسن: عثمان عن يذودون كانوا محمولين أربعة أخرج أخطب بن حيي بنت صفية مولى كنانة كان: المدائني وقال
 جبلة له يقال مصر أھل من رجلٌ  قتله والذي. الحكم بن ومروان حاطب، بن هللا وعبد الزبير، بن هللا وعبد علي، بن
 .داره في عليّ  وكان نعثل، قاتل أنا: يقول أيام ثالثة بالمدينة طاف األيھم بن

 من القابضي كريب بن مسلم له فقال فرجع، أحداً  عنده ير فلم عثمان إلى انتھى حتى األشتر مالك وجاء: لواقا
 أبوك : األشتر له فقال عقبيك، على عنه نكصت إليه نظرت إذا حتى فأجبناك رجل قتل إلى دعوتنا أشتر يا: ھمدان
 سعر الذي األشتر وهللا ھذا واثاله: عثمان مولى ناتل لقا لينصرف ذھب فلما وازع، عنه وال مانع له ليس تراه أما

 ھمدان من الحارثي عبيد بن عمرو به فصاح أثره في فشد أقتله، لم إن هللا قتلني المؤمنين، أمير على كلھا البالد
 عبيد بن ياعمرو: األشتر ونادى اليسرى، يده فأطار بالسيف فضربه ناتل إلى األشتر فالتفت أشتر، يا الرجل وراءك
 .فقتله ناتالً  عمرو فاتبع الرجل، إليك

 :الدار يوم في مروان وقال

 القتلِ  على الحياة اختاروا وال رويداً ...  حاجزوا للقوم الدار يوم قلت وما

 الكھلِ  إلى يوصلن ال بأسيافكم...  قاتلوا للقوم قلت قد ولكنني

 لحلفت لھا أحلف أن أنفسھا في ما يذھب أمية بني نأ أعلم لو: علي قال، حصين أبي عن الربيع بن قيس عن المدائني
ً  خمسين  .قتله على أمالىء ولم عثمان أقتل لم أني والمقام الركن بين مرددة يمينا

 وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من أحد يكن لم: قال سيرين ابن عن عون وابن أيوب عن جزيّ  أبي عن المدائني
 .طلحة من عثمان على أشد

ً  به الحتلبوا ھدى عثمان قتل كان لو: قال موسى أبي عن قتادة عن جزيّ  أبي عن المدائني  ضالالً  كان لكنه لبنا
ً  به فاحتلبوا  .دما

: الحسن فقال الوضوء، أسبغ: له فقال يتوضأ السالم عليھما الحسن عليّ  رأى: قال قتادة عن جزي أبي عن المدائني
 .عثمان على حزنك طال لقد: علي فقال صالة، لكل الوضوء يسبغ كان رجالً  قتلتم لقد

 ومقتله عنه هللا رضي عثمان رؤيا

: قال ذلك؟ وكيف: قالوا مقتول، إني: ألصحابه قال صائماً، أصبح وقد عثمان، فيه قتل الذي اليوم كان لما: قالوا
 لي فقال ارحة،الب منامي في أتوني عنھما تعالى هللا رضي وعمر بكر وأبا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت
 " . عثمان يا غداً  عندنا أفطر: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 بن هللا عبد عن أمية أبي بن مروان عن فضالة بن فرج أنبأنا ھارون بن يزيد حدثنا بھرام بن ھشام بن أحمد وحدثني
ً : عليه دخلت حين فقال محصور وھو عثمان أتيت: قال سالم  في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت بأخي، مرحبا
 منھا فشربت دلواً  لي فأدلى: قال نعم،: قلت أعطشوك؟: قال نعم،: قلت حصروك؟ عثمان يا: " لي فقال الليلة ھذه
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 فاخترت عليھم نصرت شئت وإن عندنا أفطرت شئت إن: قال ثم وكتفي، ثديي بين الماء برد ألجد فإني رويت حتى
 .اليوم ذلك ؛فقتل"  عنده أفطر أن

 عن عوف بن الرحمن عبد مولى علقمة أبي عن عقبة بن موسى حدثنا خالد بن وھيب حدثنا مسلم بن عفان حدثنا
 رسول رأيت: النوم من استيقظ وقد الجمعة يوم وھو فيه، قتل الذي اليوم في عثمان قال: قال الكندي الصلت بن كثير
 " . الجمعة فينا شاھدٌ  إنك: " فقال ھذا منامي في وسلم عليه هللا صلى هللا

 رأى عثمان أن نافع عن يحدث يعلى سمعت: قال أبي حدثنا جرير بن وھب حدثنا الدروقي إبراھيم بن أحمد حدثني
 .صائم وھو فقتل: عثمان يا عندنا أفطر: " له فقال أتاه وسلم عليه هللا صلى النبي أن صبيحتھا في قتل التي الليلة في

 دھقان ونعثل - نعثل يا: فقال بلحيته وأخذ يديه بين جلس حتى عثمان على بكر أبي بن محمد ودخل: الواقدي قال
 ودع أخي بن يا هللا اتقي خيراً : قال بك؟ هللا صنع ترى كيف -  به عثمان فشبھوا اللحية جيد جميالً  كان اصبھان
ً  كان لو أباك فإن لحيتي ً  كان لو بيأ إن: محمد فقال بلحيتي، يأخذ ولم المقعد ھذا مني يقعد لم حيا  تعمل رآك ثم حيا
 تكرھون، مما والعتبى فيه ما لكم هللا عباد: فقال حجره في فوضعه المصحف عثمان وتناول عليك، ألنكره العمل ھذا
 يده في كانت قداحٍ  جماعة رفع ثم"  المفسدين من وكنت قبل عصيت وقد أآلن"  بكر أبي بن محمد فقال. أشھد اللھم
 بن كنانة فرفع وتختلفوا، فتندموا تقتلوني ال هللا عباد: فقال تقطع ولم فحزت أوداجه في عتوق حتى خششائه بھا فوجأ
 سيدان ويقال -  حمران بن سودان وضربه فوقع، جبھته به فضرب معه كان حديد من عموداً  التجيبي عتاب بن بشر
 وھو هللا فسيكفيكھم"  على المصحف في دمه من قطرت قطرة أول فكانت ضربةً  بالسيف المرادي - حمران بن

 عمرو فكان معه كانت بمشاقص وجآت تسع فوجأه صدره على الخزاعي الحمق بن عمرو وقعد"  العليم السميع
 الحنق من عليه نفسي في كان لما األخر الست وجأته منھن،ولكني ثالث في مات أنه علمت طعنات تسع طعنته:يقول

ً  داره في قتيالً  وترك عثمان عن الناس وانصرف والغيظ؛  األربعة أحد امرأةٌ، فيھم أربعةٌ  حمله حتى يومين أو يوما
 .مطعم بن جبير

 وجھه في بمشقص األسلمي،وجأه عياض بن نيار عنه تعالى هللا رضي عثمان دمى من أول إن يقال:المدائني
 .الخير نيار ولآلخر نيار لھذا يقال فكان نياران بالمدينة فدماه،وكان

 بن جبير قتيالً،فجاء داره في فترك الجمعة يوم قتل عنه هللا رضي عثمان أن:يحيى بن لوط مخنف أبي رواية ومن
 ويجنوه، عليه ليصلوا العدوي حذيفة بن الجھم الزھري،وأبو مخرمة بن بكر،ومسور أبي بن الرحمن وعبد مطعم،
 عليه صلت فقد عليه نصلي تدعونا إال:أبوالجھم فقال عليه، تصلون ندعكم ال: فقالوا األنصار من رجال فجاء

ً  كنت إن: غزية بن الحجاج فقال المالئكة،  هللا إن: غزية ابن قال معه، هللا حشرنى نعم: قال مدخله هللا فأدخلك كاذبا
 عثمان أمر أغفلوا القوم إن الجھم؛ثم أبو فسكت وعجٌز، لخطأ به إلحاقك تركي إن وهللا الشيطان، ومع معه حاشرك
 حصن بن عيينة بنت البنين أم وحملت مطعم، بن جبير وأمھم ودفنوه، عليه فصلوا النفر ءھؤال فعاد عنه وشغلوا
 .رجاله عنه خرجت قد جريد من صغير باب على وحمل السراج، عثمانلھم امرأة

 ثم التميمي أرطاة بن الحارث بن ضابئ بن عمير توطأ ثم طرحوه حتى فقاتلوھم األنصار من قوم لقيھم إنه: وقال
 ضابئ أبوه عثمان،وكان على الناس أشد عمير وكان منه، بطن ألين كافراً  رأيك ما: يقول وجعل بطنه، البرجمي
 :الحبس في فقال أحمد فحبسه به، ففطن به ويفتك عثمان ليتوجأ أندس

 حالئله المعوالت فكان فعلت...  وليتني وكدت أفعل ولم ھممت

 خصائله لجبن ترع لم ريع إذا...  حفيظةٍ  ذي المرئٍ  إال الفتك وما

 فاعله أنك القيت من تخبر...  الذي وال فيه أمرت ما الفتك وما
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 نائله فالموت الموت لقاء ار حذ...  ضائمٍ  ضيم امرؤ بعدي يرأمن فال

 لي أحي ضابئاً، أرني: يومئذ يقول فكان عثمان على االناس أشد وكان الدار، شھد ممن ضابئ بن عمير وكان
 خبر من وكان. قتله يوم بذلك يوسف بن الحجاج فقرعه به، فعلت وما الحال من عليه عثمان ما ليرى يقول ضابئاً،
ً  له وھبوا نھشل بن جرول بني أن ضابئ  الكلب وكان منه، فارتجعوه منھم جماعة إليه ركبت ثم إياه، سألھم كلبا
 :فيھم فقال قرحان يسمى

ً  قرحان ركب نحوي تجاوز  حسير وھي الوجناء به تظل...  مھمھما

 كبير الوالدين عقوق فإن...  لكلبكم تعقلوھا ال فأمكم

 بصير النطاق تحت بما عليم...  فإنه غفولٍ  ذا منكم يك فمن

 أمير الھرمزان بتاج حباھم...  كأنما فاستمروا أخاھم رددت

 له ففطن الفتك أرادف خاله، إال حبسه بل ويقال وخاله، أدبه أنه فيقال وفيھم، أمھم في قال لما عثمان عليه فاستعدوا
 :الحبس في فقال السجن، في مات حتى فحبس وأخذ

 حالئله المعوالت فكان فعلت...  وليتني وكدت أفعل وال ھممت

 خصائله لجبنٍ  ترعد لم ريع إذا...  حفيظةٍ  ذي المرئٍ  إال الفتك ما

 فبايعوه، عليّ  إلى دفن حين سالنا أقبل ثم كوكب، له يقال قديمٍ  لرجل نخلٌ  وھو كوكب حش في عثمان ودفن: قالوا
 وقال الساعدي، عمرو بن جبلة ويقال الساعدي بجرة بن أسلم فيھم قوم ذلك من فمنعھم بالبقيع عثمان دفن وأرادوا

 .مخرمة بن مسور عليه صلى: دأب ابن

 بيننا لتخلن :قالت ثم المسجد بباب حبيبة أم فوقفت عثمان دفن من امتنعوا: الزھري عن الوقاصي عن المدائني وقال
 .دفنه وبين بينھم فخلوا. هللا رسول ستر ألكشفن أو الرجل ھذا دفن وبين

 خلت ليلة عشرة لثماني الجمعة يوم وقتل وعشرين أربع سنة المحرم من يوم أول بالخالفة عثمان بويع: الواقدي قال
 جانب إلى كوكب حش في ءوالعشا المغرب بين السبت ليلة ودفن العصر، بعد وثالثين خمس سنة الحجة ذي من

 عشر اثني غير سنة عشرة اثنتي خالفته وكانت اليوم، أمية بني مقبرة فھي رجٌل، وكوكب نخل، موضع في البقيع
 وھو مناف عبد بن نوفل بن عدي بن مطعم بن جبير حملوه الذي وكان سنة؛ وثمانين اثنتين ابن وھو وقتل يوماً،
 العدوي، غانم بن حذيفة بن الجھم العزي،وأبو عبد بن أسد بن خويلد بن حزام بن وحكيم الحديبية ھدنة في أسلم ممن

 .معھم كانا الزھري مخرمة بن والمسور بكر، أبي بن الرحمن عبد إن ويقال. األسلمي مكرم بن ونيار عبيد، واسمه

 عليه هللا أظلم تھمبيو عليھم أظلموا: فقال السوق في شارعةً  أسلم منازل إلى نظر معاوية حج لما: الواقدي قال
: قال وقبرناه؟ عثمان حملنا أربعةٍ  رابع وأنا بيتي عليّ  تظلم: األسلمي مكرم بن نيار فقال عثمان، قتلة فإنھم قبورھم،
ً  به دعا ثم داره، وجه في تبنوا ال: فقال فعرفه،  المغرب بين السبت ليلة حملناه: فقال صنعتم؟ كيف حدثني: فقال خاليا
 .حفرته في ونزلناه عليه فصلى جبير وتقدم حذيفة، بن الجھم وأبو وجبير، وحكيم، أنا، فكنت اآلخرة، والعشاء

 .أثبت واألول الحجة، ذي عشر في قتل إنه ويقال: الواقدي قال
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 شھراً  عشر وأحد سنة عشرة إحدى رأس على عثمان مقتل كان: وغيره عوانة قال: الكلبي محمد بن ھشام قال
ً  عشر وثمانية ً  الناس وبايع العصر، صالة وقتل عنه، تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر مقتل من يوما  يوم عليا
 .وثالثين خمس سنة الحجة ذي من خلت ليلة عشرة لتسع السبت

 بن عثمان أن النھدي عثمان أبو حدثنا: يقول أبي سمعت: قال سليمان بن معتمر حدثنا الصفار مسلم بن عفان حدثنا
 .التشريق أيام أوسط في قتل عفان

 أسمر عظيمھا، اللحية كبير البشرة رقيق الوجه حسن الطويل، وال بالقصير ليس رجالً  عثمان وكان: الواقدي قال
 .بالذھب أسنانه يشد وكان لحيته، يصفر الرأس شعر كثير المنكبين، بين ما بعيد الكراديس، عظيم اللون،

 الطائف، على عثمان عامل وكان الثقفي، الصلت أبي بن ميةأ بن ربيعة بن القاسم أقبل: روايته في مخنف أبو وقال
 على عامله وكان المخزومي، ربيعة أبي بن هللا عبد وأقبل فانصرف؛ قتل قد أنه بلغه العقيق إلى انتھى فلما لينصره،
 أبو وھو أھله، إلى فانصرف رجله فانكسرت راحلته عن سقط نخلة بطن إلى انتھى فلما لينصره، الجند، مخليف
 هللا عبد وجه فيمن البصرة من السلمي مسعود بن مجاشع وأقبل الشاعر؛ المخزومي ربيعة أبي بن هللا عبد بن عمر
 ما: له فقال مجاشع مع وكان الكالبي الحارث بن زفر فلقيه مقبٌل، راكبٌ  إذا الطريق ببعض كان فلما عامر، بن

: زفر له فقال معي، شعره من طاقاتٌ  وھذه الحق،: قال تقول؟ ما ويحك: قال نعثالً، المسلمون قتل: قال وراءك؟
 األنصاري بشير بن النعمان خرج. بعثمان قتيل أول فكان فقتله، عليه وشد أدبر، وما منك أقبل ما ولعن هللا لعنك
 به فخرج الدم، وعليه عثمان قميص وسلم عليه هللا صلى النبي زوج سفيان أبي بنت حبيبة أم إليه فدفعت الشام، يريد

 فانصرفا حبيب إلى فرجع مسلمة، بن حبيب مقدمة على وھو القرى، بوادي البجلي أسد بن يزيد لقي حتى يركض
 ً  :عثمان لنصر الشام من الخيل في معاوية بعثه حين القاضي شريح يقول حبيب وفي. جميعا

ً  يدعى امرىءٍ  كل  فھر بني حبيب يفدي مروته...  بدت ولو حبيبا

 الجمر جاحم الحصى برضراض يطأن...  كأنما ىحت الخيل يقود أميرٌ 

 .ونكأتھا أدميتھا قرحةً  حككت إني هللا، عبد أبو أنا: فقال بفلسطين وھو عثمان مقتل العاص بن عمرو وبلغ: قالوا

 أشياء منه رأوا الجزع، فأسأنا وجزعنا األثرة، فأساء استأثر عثمان إن: اليمان بن حذيفة قال عثمان قتل ولما: قالوا
 ذلك فأنكر وآثرھم قوماً، وأرضى قوماً، أسخط: العاص بن عمرو وقال ينكرونھا؛ فال منھا أنكر وليرون نكروھاأ

 .فقتل األثرة أھل فغلبوا السخط أھل

 الزھري عن األيلي يزيد بن يونس عن أبي حدثنا حازم بن جرير بن وھب حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 بناھا دوراً  الحكم آل وأقطع عقبة، بن الوليد وولى وقاص، أبي بن سعد عزل أن عثمان على عابوا مما كن: قال

ً  وخص إفريقية، خمس الحكم بن مروان وأعطى أمواالً، لھم واشترى  ھذا ولي قد: الناس له فقال أمية بني ومن ناسا
ً اح ذلك صنعا إنما: فقال وأھليھما، أنفسھما المال ھذا فمنعا خليفتان قبلك األمر  له فقال احتساباً، به ووصلت تسابا
ً  عمر واستسلف وفاته، بعد عائشة فقضته المال بيت من استسلف بكر أبا إن الناس  وحفصة هللا عبد عنه ضمنه شيئا
 بن هللا عبد وقال قضاء، لھا عندك وليس درھم ألف خمسمائة المال بيت من واستسلف عنه، ووفوا سھامه فباعوا
 ھو بالمفاتيح هللا عبد فجاء يرد، وال يستسلف وجعل يفعل فلم مفاتيحك، عنا اقبض: وصاحبه المال بيت خازن األرقم

 إليكم نبرأ ونحن -  خزائنكم مفاتيح: قال أو -  مالكم بيت مفاتيح ھذه: وقاال المنبر على فوضعاھا الجمعة يوم وصاحبه
 .ثابت بن زيد إلى ودفعھا عثمان فقبضھا منھا،

 عليه، الطعن ذلك عند فأظھروا أھله بعض به فحلى عثمان منه فأخذ حلي فيه سفط لخزائنا في وكان: الزھري قال
 وهللا أنا: عمار فقال رغم، من أنف هللا فأرغم شئت، من وأمنعه شئت من أعطيه هللا مال ھذا: فقال فخطب ذلك وبلغه
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 ھذا ما: عمار فقال عليه، غشي تىح وضربه سمية، بن يا عليّ  اجترأت لقد: عثمان فقال ذلك، من أنفه رغم من أول
ً  ونعله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول شعر من شعراً  عائشة وأطلعت هللا، في أوذيت ما بأول  فيما - ثيابه من وثيابا

 شعره وھذا ثيابه وھذه نبيكم منبر ھذا: العاص بن عمرو وقال نبيكم، سنة تركتم ما أسرع ما: قالت ثم - وھب يحسب
 وقد العاص، بن عمرو واغتنمھا المسجد والتج يقول، ما يدر بم حتى عثمان فغضب وغيرتم، بدلتم قدو فيكم يبل لم

 أعجفتم ألنكم: فقال ألبانھا، بعدك درت قد بمصر اللقاح إن: مصر عن عزله وقد ذلك قبل لعمرو قال عثمان كان
 بك وركبوھا نھابير بالناس ركبت قد كإن عثمان يا: فقال مصر، عن عزلت مذ جبتك قملت: عثمان له فقال أوالدھا،

ً  وأنت النابعة بن يا: فقال تعتزل، أن وإما تعدل أن فإما  .وتوعده! مصر؟ عن عزلتك ألني بھذا تتكلم أيضا

: وقال فجمعھم ومعاوية عامر وابن العاص بن سعيد امرائه إلى عثمان وأرسل عثمان، على الطعن في الناس ونشب
 دابة دبرة تكون حتى عليھم البعوث وتابع جمرھم: العاص بن سعيد فقال علي، فأشيروا نترو ما صنعوا قد الناس إن

 قد: معاوية وقال كلھم، الناس ترض المصحف لوحي بين ما أعطيھم: عامر ابن وقال الكالم، من إليه أھم أحدھم
 .امالش أھل أكفيك وأنا عمليھما، أھل في بذلك فليعمال فأمرھما به أشار بما عليك أشارا

 فردھم طالب أبي بن عليّ  إليھم فخرج خشب، ذا فنزلوا المصريون عليه قدم وثالثين خمس سنة أول كان إذا حتى
 ثم فانصرفوا ھم، مما أكثر فيكونوا يجتمعوا أن وأمرھم عليّ  استقلھم -  مروان يعني: جرير قال -: الناس بعض فقال

 رجالً  وكان الجمعة إلى عثمان فخرج بالمدينة، فاجتمعوا األمصار أھل من طوائف وقدم كانوا، مما أكثر رجعوا
 ً  عليه تجيب من مصر أھل من رجل إليه قام المنبر صعد فلما الرجلين، أروح أصلع والوجه الشعر حسن مربوعا
 يرد ولم أحد يتكلم فال الناس إلى يلتفت عثمان فجعل كذا، وفعلت كذا فعلمت: وقال وعابه فشتمه أصفر خز كساء
 يده في كانت عصا منه انتزع ثم المصري، قول مثل فقال الغفاري، سعيد بن جھجاه فقام يكد، ولم فقعد عليه،

 بني منن الناس به وحف وصلى، يسيرة بكلمات فتكلم دھش على عثمان فقام منعه، وال عليه أحد رد فما فكسرھا،
 .وحصروه داره دخل حتى وغيرھم أمية

 إنكم: فقال هللا، شاء إن نعم: قالوا أتطيعوني؟ فقال سعيد؟ أبا يا ترى ماذا: فقالوا ثابت بن زيد إلى األنصار واجتمعت
 بن الحجاج فقال مرتين،  أنصاراً  تكونوا خليفته فأنصروا هللا، أنصار فكنتم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نصرتم
 هللا إلى لتربنا الليل إلى العصر بين ما إال أجله من يبق لم لو وهللا: تقول ما الصيحاء البقرة ھذه تدري إن وهللا: غزية
 فراشه على يمت فدعوه اليسير، إال أجله من مابقي فوهللا الرجل، ھذا دم في هللا هللا: سالم بن هللا عبد فقال بدمه؛
ً  وثالثون خمسة منكم يقتل حتى ُيغمد فلم المغمود هللا سيف عليكم ُسل قتلتموه إن فإنكم  .ألفا

 إلى عليّ  فأرسل العذب، الماء عليه يدخل أن من عثمان طلحة ومنع األمر، على استوليا قد وطلحة الزبير وكان
 وال - رومة بئر يعني - بئره ومن مائه من فليشرب الرجل ھذا دع أن المدينة من ميل على له أرض في وھو طلحة
 عليه ألدخلت أحداً  عنه أرد ال ُيطعني لم إن أنه خشب ذي يوم آليت قد أني لوال: علي فقال فأبى، العطش، من تقتلوه
 .الماء

 إسالماً، المسلمين أول في كنت ولقد ذلك، لھم يحل ما فوهللا قتلي؟ أيريدون: فقال لنقتلنه يقولون عثمان وسمعھم: قال
 وأمر فكتب بكتابٍ  أمر ثم عمر، ثم بعده، من بكر أبو ثم راٍض، عني وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مات ولقد
 بأعلى قرأه ثم بالترسة، ترسوه حتى يقرأه الدار من اطلع حين يدعوه فلم الناس، على يقرأه أن الزبير بن هللا عبد

 مني أنكرتموه شيء كل عن أنزع إني: " عثمان به كتب فيما فكان بالنبل، ورموه منه فرغ حتى ينزع ولم صوته
 أخلع ولست منكم، الرأي وذوو وسلم عليه هللا صلى النبي زواجأ عليه أجمع ما آتمر وال عملته، قبيح كل من وأتوب
 ً  .بيعتكم أقيلكم وال هللا قمصنيه قميصا

 :له قل فقال عليّ  إلى نوفل بن الحارث بن هللا عبد عثمان وأرسل
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 آكلٍ  خير فكن مأكوالً  كنت إن

 فلم -  طلحة يعني -  يأكلھا ميةالحضر ابن نترك ال وهللا صدق: علي فقال ملكك؟ وتسلب عمتك ابن يقتل بأن أترضى
 وصلى إليه الناس فمال بھم فصلى فتقدم إلي، ھلموا الناس أيھا: لھم يقول وھو بعلي إال - الظھر صالة - الناس ُيرع
 .الدار في محصور وعثمان النحر، يوم بھم

 ورددت: فقال لطريقبا عثمان قتل بلغه عباس ابن صدر فلما الموسم، على عباس بن هللا عبد بعث عثمان كان وقد
ً  فيقتلني، عثمان قتل الذي يأتيني حتى أبرح ال أني  .قتله من جزعا

 أمرت بمكة، وھي أمره، بلغھا فلما عثمان، على تؤلب عائشة وكانت العام، ذلك حجتا سلمة وأم عائشة كانت وقد
 .بدرٍ  يوم قومه يانسف أبو شأم كما قومه سيشوم عثمان أرى إني: وقالت الحرام المسجد في فضربت بقبتھا

 من خلت ليلة عشرة لثماني الجمعة يوم قتل بعضھم وقال التشريق، أيام في قُتل أنه الناس بعض فزعم عثمان وقتل
ً  الدار في عثمان ومكث علياً، الناس وبايع حمران، بن سودان ومعه بكر أبي بن محمد قتله وولي الحجة، ذي  أو يوما

 طرحوه حتى فقاتلوھم قوم وتلقاھم رجاله، عنه خرجت صغير النخل جريد نم باب على أھله أخرجه حتى يومين
 .ودفنوه البقيع جانب إلى قبر له ُحفر وقد حملوه ثم بعضھم، وتوطأه

 إلى أنظر كأني: فقالت عثمان، قتل: قال وراءك؟ ما: فقالت راكب فمر بسرف، نزلت حتى مكة من عائشة وخرجت
ً  الناس وبايع عثمان قتل: فقال آخر راكب جاء ثم يديھم،أ تحس وإصبعه طلحة يبايعون الناس  واعثماناه،: فقالت عليا

 أبي بن عليّ  قتله قتل، قد عثمان إن قريش معشر يا: وقالت الحرام المسجد في قبتھا لھا فضربت مكة إلى ورجعت
 وأقامت المدينة إلى سلمة أم وخرجت كله، الدھر عليّ  من خير عثمان من - لليلةٌ  قالت أو -  ألنملةٌ  وهللا طالب،
 .بمكة عائشة

 طعنتان وأصابته الدار يوم عثمان مع وكان وثاب، عن الحسن عن عون ابن عن علية ابن حدثنا عبيد أبو حدثني
 لھم تخلع أن يخبرونك: قال مني؟ الناس يريد ما أشتر يا: فقال له األشتر فدعوت عثمان بعثني: قال كيتان، كأنھما
 فوهللا القصاص وأما هللا، سربلنيه سرباالً  ألخلع كنت فما الخلع أما: قال قاتلوك، فھم وإال نفسك نم ُتقصَّ  أو أمرھم
 وال أبداً  بعدي تتحابون ال قتلتموني لئن فوهللا قتلي وأما للقصاص، بدني يقوم وما يعاقبان، كانا صاحبيَّ  أن علمت لقد

ً  عدواً  ُتقاتلون  .أبداً  جميعا

 دم من إليك برىء إني اللھم: قال أنه حذيفة عن رجل عن ليث عن شھاب أبو حدثنا زارالب ھشام بن خلف حدثني
 .قتلوه ثم واستعتبوه إليه عھدوا عثمان،

 عثمان قتل كان إن اللھم: قال اليمان بن حذيفة أن سيرين بن محمد عن عوف عن األشھب أبو حدثنا ھدبة حدثني
 شراً  قتله كان وإن لبناً، ليحتلبنھا خيراً  كان ولئن بريء، منه فأنا شراً  كان وإن نصيٌب، منه لي فليس خيراً 

ً  ليمتصرنھا  .دما

 يا: فقالوا فسقةٌ  جاء ثم سنة عشرة اثنتي عثمان عمل: يقول الحسن سمعت قال ھالل أبو حدثنا خالد بن ھدبة وحدثني
 باب أغلقوا ثم فحصره غبار،ال من السماء أديم ُيرى ما حتى المسجد بحصباء وتراموا هللا، كتاب أعطنا عثمان
: عثمان لي فقال مرًة، وأقوم مرة أنزف أنا ف جراحة أصابتني: قال عثمان مولى وثاب فحدثني: الحسن قال القصر؛

 ذئب كأنه ھر جاء إذا كذلك ھو فبينا الفسقة من به فتحرم المصحف أخذ ثم فتوضأ نعم،: قلت وضوٌء؟ عندك ھل
 حسن عثمان وكان ركبتيه، على جثا حتى بكر أبي بن محمد فدخل ونھارھم، أمر ردھم لقد فقلنا رجعنا ثم فاطلع
 يابن: فقال عامر؟ ابن عنك أغنى ما معاوية، عنك أعني ما: قال ثم أضراسه نقيض ُسمع حتى يھزھا فجعل اللحية،
 .مخبر منھم أفلت ما وهللاف فقتلوه، عليه وتعاونوا فأشعره: قال المجلس، ھذا مني ليجلس أبوك كان ما فوهللا مھالً  أخي
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 سمعت: قال عون ابن عن سلم بن سعيد حدثني الراوية األعرابي بن محمد حدثني الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 .عثمان في ذنبه ألبي اغفر اللھم: ساجد وھو يقول بكر أبي بن محمد بن القاسم

:: قال أسيد أبي مولى سعيد أبي عن نضرة أبي عن التيمي سليمان عن أنس بن قريش حدثنا إبراھيم بن أحمد وحدثني
 فقال"  هللا فسيكفيكھم"  على المصحف في دمه من فقطر يده على أحدھم فضربه عثمان على المصريون دخل
 .المفصل خطت يد األول إنھا أما: ذلك عند عثمان

 عفان بابن القوم نزل لما: لقا سيرين ابن عن عون ابن عن عدي أبي بن محمد حدثنا الناقد محمد بن عمرو حدثنا
ً  ظل أعلمه فال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صحبت: عمر ابن قال  ثم راٍض، عني وھو إال ليلة بات وال يوما

 يا صحبتك ثم كذلك، فكان اإلمامة وحق اإلبوة حق حقين له فرأيت عمر صحبت ثم كذلك، فكان بكر أبا صحبت
 عمر، آلل يا خيراً  هللا جزاكم: عثمان له فقال قال، كما أو مضى، لمن يترأ الذي مثل لك فرأيت المؤمنين أمير
 فأرسل. لك وخير لھم خير فھو قبلوه وإن لھم، وشر لك خيرٌ  أبوه فإن هللا كتاب عليھم اعرض: فقال القوم عن وسأله
ً  واشترطوا فقبلوه، هللا كتاب عليھم فعرض طالب أبي بن عليّ   الفيء ويوفر يعطي رموالمح يقلب المنفي أن: جميعا

 الزبير، وابن الحسن منھم لسبعمائة الدار في وإن عثمان قتل لقد: وقال واألمانة؛ القوة ذوو ويستعمل القسم في ويعدل
 .المدينة أقطار من ألخرجوھم لھم أذن فلو

 بن حبيب نع حوشب بن العوام عن الواسطي يزيد بن ومحمد ھارون بن يزيد حدثنا الناقد محمد بن عمرو وحدثني
 به فتعلقوا يأتيه أن فأراد محصور وھو يدعوه عليّ  إلي عثمان بعث: قال عليّ  بن محمد جعفر أبي عن ثابت أبي

 .مراتٍ  به، آمر وال قتله أرضى ال إني اللھم: فقال ومنعوه

 إلى بعث مانعث أن العبسي فزارة أبو راشد حدثني برقان بن جعفر حدثنا ھشام بن كثير حدثنا سعد بن محمد وحدثني
 تخلص ولن الكتائب من يديك بين ما ترى أال: وقال فحبسه أھله بعض إليه فقام يأتيه أن فأراد محصور، وھو عليّ 
 خرج إنه ثم رأيت، بالذي أخبره: وقال عثمان رسول إلى بھا رمى ثم رأسه على كانت سوداء عمامة فنفض إليه،
 .قتله على ماألت أو قتلته أكون أن دمه من إليك أبرأ إني اللھم: فقال المدينة سوق إلى

 الرحمن عبد بن سعيد عن المغيرة أبي بن جعفر عن القمي هللا عبد بن يعقوب عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 فبعث أئتني، أن طالب أبي بن عليّ  إلى عثمان إلى بعث بالدار وأحاطوا مصر أھل رجع لما: قال أبيه عن أبزى بن
ً  إليه  أن على أتقدر أخي بن يا: قال بيعتي، ألفي جئت قال بك؟ جاء ما أخي بن يا: عثمان له قال جاء فلما ه،ابن حسينا

 بقول فأخبره عليّ  إلى الحسين فجاء يأتني، ألبيك فقل بيعتي، من حل في فأنت: قال ال،: قال الناس؟ من تمنعني
ً  رأيت فأنا: أبزى ابن قال ذلك، من منعهي بضبعيه فأخذ الحنفية ابن إليه فقام ليأتيه عليّ  فقام عثمان،  له يطرف عليا
 دم من إليك أبرأ إني اللھم: قال ثم القبلة إلى يده عليّ  فمد عثمان قتل قد أن الصريخ جاء حتى لك، أم ال: ويقول
 .عثمان

 الذي ليوما كان لما: قال الحنفية ابن عن يعلى أبي منذر عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا محمد بن عمرو حدثني
 كنت ولو دونك أمراً  يبرموا لن فإنھم فتمنعه الرجل ھذا تأتي أال: علي إلى مروان أرسل عثمان قتل فيه أرادوا
 رھينة، إال ونك مايريد وهللا: وقال - بحقويه قال أو - بكتفيه الحنفية ابن فأخذ ليأتيھم عليّ  فقام: قال التراب، بمنقطع
 .عنه مينھاھ بعمامته إليھم وأرسل فجلس

 لقد وهللا: قال عليّ  بن محمد عن األعلى عبد عن إسرائي عن موسى بن هللا عبيد عن العجلي عليّ  بن الحسين حدثني
 .قتله وبمن به علم ما داره في وعلي عثمان قتل
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 بن محمد عن أنيسة أبي بن زيد عن عمرو بن هللا عبيد عن الرقي جعفر بن هللا عبد عن محمد بن عمرو وحدثني
ً  أتيت: قال أبيه عن األنصاري دعبي  المؤمنين، أمير قتل شٌر،: قلت وراءك؟ ما: فقال عثمان قتل يوم داره في عليا

ً  حبيبك أحبب: قال ثم فاسترجع ً  بغيضك يكون أن ماعسى ھونا  إليك أبرأ إني اللھم: مراراً  يقول وسمعته: قال ما، يوما
 .عثمان قتل من

 كلم: قال دينار بن عمرو عن الجمحي عمر بن نافع حدثنا داود بن موسى ثناحد الدورقي إبراھيم ين أحمد حدثني
 قتل وقد رجع ثم بھم، ُحج الملك عبد فقال ذلك في فاستأذنه محصور، عثمان بھم يحج أن في عباس ابن المدينة أھل

 .القيامة يوم إلى عثمان دم الناس ألزمك األمر بھذا قمت إن إنك: لعلي فقال عثمان

ً  فذكر عثمان، أمر حاضر أنا: قال الفھري جھيم عن نمير بن حصين حدثنا بھز حدثنا إبراھيم بن حمدأ وحدثني  كالما
ً  وجدوا ثم راضين، القوم فانصرف عمار، أمر في  المصريين رؤساء أعناق يضرب أن مصر على عامله إلى كتابا

 أتھم: فقال فيه؟ تتھم فمن: علي له فقال به يعلم ولم يكتبه لم أنه له فحلف به فأتاه عليّ  إلى الكتاب ودفعوا فرجعوا
 .فحصروه: قال عني، تردھم ولم القوم عند مطاع ألنك عليّ  يا وأتھمك كاتبي

 أبي عن الجھني بشر بن سعدان عن النبيل عاصم أبو مخلد بن الضحاك حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 حمله فيمن فكنت الحسن، فخرج عنه يضارب عليّ  بن حسنوال الدار، في عثمان شھدت: قال األنصاري محمد

 .المصحف على ينثعب الدم فرأيت عثمان فضرب رجل وجاء: قال جريحاً،

 العبدي نضرة أبي عن سلمة أبو حدثنا زيد بن حماد أنبأنا حرب بن سليمان حدثنا الناقد محمد بن عمرو وحدثني
 فيه، عليه مانقموا وذكروا عثمان معھم ومن المصريون كلم :قال أسيد أبي مولى سعيد أبي عن مالك بن المنذر

 مكر قد رجلٍ  حلف ألسمع إني فوهللا ارجعوا قوم أي: األشتر فقال وجوه، الذي الكتاب على وحلف الرضى فأعطاھم
 .قتلوه حتى أقاموا ثم -  مالك يا - أشتر يا سحرك انتفخ: رجل فقال عنه، بكم ومكر به

 ممن رجل حدث قال، ھالل بن حميد سمعت: قال أبي حدثنا حازم بن جرير بن وھب حدثنا إبراھيم بن أحمد حدثني
ً  فتحوا ثم قتلوه: قال الدار يوم عثمان على دخل  في فقلت ويضحكون يأكلونه فجعلوا جوازاً  منه فاستخرجوا له تابوتا
 .ويضحكون يأكلون ھم ثم المؤمنين أمير قتلوا أبداً، خيرٌ  ھؤالء يصيب ال: نفسي

 .مرتين الدار يوم الدرع عمر ابن لبس: قال نافع عن عون ابن عن عدي ابن حدثنا إبراھيم بن أحمد حدثني

 زھدم بن الحارث بن محمد حدثنا أسماء بن جويرية حدثنا جرير حدثنا جرير بن وھب حدثنا إبراھيم بن أحمد حدثني
 إلى البقيع أقصى إلى به فانتھينا عثمان احتملنا: قال حدثه عامر أبي بن مالك أن أنس بن مالك عمة فاختة ابن وھو
 أمير يا: فقيل البقيع أھل في ذكرت التي للدعوة يتحاملونه الناس فكان بالمقبرة، ليصله اشتراه عثمان كان قد حائط

 عثمان فكان بعه، الدفن في الناس فيستن صالح رجل فيه يدفن لعله دعوه:: فقال عليه، الناس أكرھت لو المؤمنين
 .فيه دفن من أول

 حيصات من حيصةٌ  ھذه: موسى أبو قال عثمان قتل لما: قال طاوس عن دينار بن عمرو عن جزي أبي عن المدائني
 .له أشرفت لھا أشرف ومن به ھاجت فيھا ھاج من التي الرداح المثقلة وبقيت الفتن،

 .الحزن عام عثمان فيه قتل لذيا العام يسمي المسيب بن سعيد كان: قال الزھري عن الوقاصي عن المدائني

 إنك: فقال فالن، من هللا على أجرأ رجالً  رأيت ما: يقول رجالً  سمع أنه طاوس بن عمرو عن جزي أبي عن المدائني
 .عثمان قاتل تر لم
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 كان: قال مخرمة بن المسور مولى عون ابن عن القاسم بن الحكم عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 .عاجاوه ذلك فعند عماله من عثمان إلى أقبلت قد األمداد أن أبلغھم تىح كافين المصريون

 بن سعد قال الملك عبد قال سھيل بن المجيد عبد عن سبرة أبي بن هللا عبد عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 .سوءٍ  ألمر أمراؤه ھؤالء أمراً  إن: عديس بن الرحمن وعبد جبلة بن وحكيم األشتر رأى حين وقاص أبي

 المصريون كان: قال مخزوم بني مولى القاري جعفر أبي عن الزناد أبي عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 الحمق بن وعمرو الكندي عتاب بن بنبشر وكنانة البلوي عديس بن الرحمن عبد عليھم ستمائة عثمان حصروا الذين

 رجل مائة البصرة من قدموا والذين النخعي، راألشت بن مالك عليھم مائتين الكوفة من قدموا والذين الخزاعي،
 أصحاب وكان أحالمھم، وسفھت أماناتھم مرجت قد الناس من حثالة إليه وضوت العبدي جبلة بن حكيم رئيسھم
 فحثا بعضھم قام لو ولعمري ندموا، قتل فلما القتل به يبلغ األمر أن يرون ال خذلوه الذين وسلم عليه هللا صلى النبي
 .النصرفوا أولئك وجوه في التراب

 بن وسودان بشر، بن وكنانة بكر، أبي بن محمد حزم بن عمرو دار من عثمان على تسور: روايته في الواقدي وقال
 المصحف، في البقرة سورة يقرأ وھو نائلة امرأته عند عثمان فوجدوا الخزاعي، الحمق بن وعمرو المرادي، حمران
 المؤمنين، أمير هللا عبد ولكني بنعثل، لست: عثمان فقال نعثل، يا هللا أخزاك قد: وقال بلحيته وأخذ محمد فتقدمھم
 وال المجلس، ھذا ليجلس أبوك كان فما لحيتي دع أخي يابن: فقال وفالن؟ وفالن معاوية عنك أغنى ما: محمد فقال
 عليك، واستنصره با استعين: عثمان فقال ھذا، من أشد بك أريد اللذي: فقال منھا، عليه قبضت ما على يقبض

 .قتله على فاجتمعوا

: يقول وھو السيف ومعه شحناء، بينھما وكان عثمان، إلى بديل ابن جاء: قال سيرين ابن عن ھالل أبي عن المدائني
 أخذت ما أدري ال ضربةً  فضربه عثمان على فدخل ذاك، من هللا على أھون ألنت: عثمان جارية له فقالت ألقتلنه،

 .منه

 وإذا هللا، على توكلت هللا بسم: عثمان قال بمشاقصة عثمان بكر أبي بن محمد ضرب لمنا: روايته في قديالوا وقال
 .المصحف عثمان وأطبق"  هللا فسيكفيكھم: " على وقع حتى المصحف وعلى لحيته على يسيل الدم

 أبي بن عقبة بن الوليد فقال ،وجبينه رأسه مقدم على ضربةً  بعمودٍ  عثمان التجيبي بشر بن كنانة ضرب: الكلبي وقال
 .ُمعيط

 مصر من جاء الذي التجيبي قتيل...  ثالثةٍ  بعد الناس خير إن أال

 :غيره أو الوليد وقال: قال

 والجبينا منه الرأس فأوھى...  ُتجيبس أخو بالعمود عاله

ً  سمع أنه: خلدة أبو حدثني بشير بن حوثرة حدثنا عفان حدثنا سعد بن محمد حدثني  يقول عنه تعالى هللا ضير عليا
 .ساءني وال قتله على ماألتُ  وال قتلته ما ھو إال إله ال الذي وهللا: فقال عثمان فذكر يخطب، وھو

 العصر، صالة عند عثمان قتل: قال الزھري عن رجل عن جعفر بن هللا عبد عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 فصاح عثمان، دار الغوغاء وركب فقتله، العبد على حمران بن دانسو وشد فقتله، بشر بن كنانة على أسود عبدٌ  وشد
 أردتم ما وهللا الكعبة، ورب لصوصٌ : امرأته نائلة فقالت متاعه، فانتھبوا ماله؟ يحل وال عثمان دم أيحل: منھم إنسان
ً  قتلتموه ولقد بقتله، هللا ً  صواما : قتلى ثالثة على بابال وأغلق الدار من الناس وخرج. ركعة في القرآن يقرأ قواما

 .بشر بن ومنانة لعثمان وعبدٍ  عثمان
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 .وھم ھاھنا كنانة وذكر بھا، بكر أبي ابن قتل حين قتل بشر بن كنانة أن والثبت: الواقدي قال: سعد بن محمد قال

 وابن الواقدي وقال. سنة وثمانون خمس وله عثمان توفي: قال إبراھيم بن غياث عن الكوفي مسعود أبو وحدثني
 .سنة وثمانون اثنان وله توفي: الكلبي

ً  معاوية إلى عثمان امرأة الفرافصة بنت نائلة كتبت: محارب بن ومسلمة مخنف أبي عن المدائني وقال  تخبره كتابا
 ياسر بن وعمار بكر، أبي وابن طالب، أبي بن عليّ  إلى أمرھم أسندوا مصر أھل أن وتعلمه ومقتله، عثمان بأمر فيه

 وبعثت يثرب، وأنباط ومزينة جھينة من وطوائف وھذيالً  بكر بن وسعد خزاعة حصره فيمن وأن ،بقتله فأمروھم
ً  لنقتلن وهللا: الشام أھل من قوم فقال إليه، بقميصه  .عليا

 ھل عمر ابن سألت: قال يسار بن مسلم عن أنعم بن زياد بن الرحمن عبد عن إسرائيل عن صالح بن هللا عبد حدثني
ً  كان ولكنه عالنية، وال سر في ذلك علمت ما وهللا ال:عثمان؟فقال دم في عليّ  شرك  لم ما به فألحق إليه يفزع رأسا
 .يكن

 سراج ومعھا دفن ليلة عثمان امرأة نائلة خرجت: قال أبيه عن الزناد أبي ابن عن العجلي صالح بن هللا عبد حدثني
 الباب، من ترين فقد السرج أطفئي: مطعم بن جبير فقال المؤمنيناه، واأمير واعثماناه تصيح وھي جيبھا شقت وقد

 وأبو العزى، عبد بن أسد بن خويلد بن خزام بن حكيم وخلفه جبير، عليه فصلى البقيع إلى به وانتھوا السراج فأطفأت
 ،جھم وأبو نياز،: حفرته في ونزل امرأتاه، حصن بن ُعيينة بنت البنين وأم ونائلة، مكرم، بن ونيار حذيفة، بن جھم

 .وتفرقوا قبره وعموا عليه وبنى قبر، حتى الرجال على يدلونه واالمرأتان حكيم وكان وجبير،

 .تجبه ولم ثنيتيھا فنزعت معاوية فخطبھا الشام إلى نائلة وخرجت

 رجلي وعقبة بطني بطعام عفان ابن أجير كنت: يقول فكان ُبسرة وھي غزوان بنت فاختة على ھريرة أبو وخلف
ً  يعلي فغضب ركبوا، إذا بھم وأسوق لوا،نز إذا أخدمھم  .امرأته تزوجت ثم حافياً، لتمشين: فقال يوما

 أن بلغھا أبيھا، كجفاء جفاء فيھا وكان حصاره، في ُعيينة ابنة عثمان طلق: روايته في المدائني الحسن أبو وقال
 ألن: ُعيينة فقال وغطفان، وعامر وأسد تميم من خير وغفار وأسلم وجھينة مزينة: قال وسلم عليه هللا صلى النبي
 .أبي أبعد ما وهللا: فقالت الجنة، في أولئك مع أكون من إلي أحب النار في ھؤالء مع أكون

 يأتي وما منه، نقموا ما على عثمان أدركت: قال الحسن عن فضالة بن المبارك حدثنا البصري خالد بن ھدبة حدثني
 كسوتكم على اغدوا: ويقال فبأخذونھا، فيغدون أعطياتكم على اغدوا: الويق خيراً  فيه ينالون وھم يومٌ  الناس على

 .صلح البين وذات مقموع والعدو دارة، فاألعطيات والسمن، العسل أعطوا لربما حتى فيأخذونھا،

 االمرأة كانت: قال سعد بن يحيى عن زيد بن حماد حدثنا. حرب بن سليمان حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد حدثني
 حسان قال عثمان قتل فلما بدل؛ اللھم: تقول ثم ذلك وغير والثياب الطعام من وقرھا فتحمل عثمان عھد على ءتجي
 :ثابت بن

 وذھب وإماءٍ  وعبيد...  خلفةٍ  ثيابٍ  من مانقمتم

 حتى حكأض وال كذا أفعل أال عليّ  لك إن اللھم يقتل أنه تنرى كنا ما وهللا: بدريا وكان الساعدي حثميد أبو وقال: قال
 .ألقاك

 قُتل يوم عثمان قتل لقد: قال سيرين ابن عن حسان ھشام أنبأنا زيد بن حماد حدثنا الربيع أبو داود بن سليمان حدثنا
ً  يتھم أحد وما  .قتله في عليا
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 رأيت: قال األنصاري جعفر أبي عن عبيد بن ثابت عن األعمش أنبأنا وكيع حدثنا بھرام بن ھشام بن أحمد وحدثني
 ً ً : يقول فسمعته النساء ظلة في بسيفه محتبٍ  وھو سوداء عمامة وعليه عثمان قتل يوم عليا  .الدھر سائر لكم تبا

ً  رأيت: قال أبيه عن ياسر بن عمار بن محمد عن الصلت بن الحكم عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني  على عليا
 نھيت وال به أمرت وال كرھته، وال قتله أحببت ام: يقول وھو عثمان قتل حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول منبر
 .عنه

 سمع أنه عباس ابن عن طاووس عن ليث أنبأنا الضرير معوية أبو حدثنا الزاھد الحارث أبو يونس بن سريج حدثنا
 ً ً  يقولھا غلبت، ولكني أمرت وال قتلت ما وهللا: عثمان قتل حين يقول عليا  .ثالثا

 ليلى أبي ابن عن عيسى بن هللا عبد عن شريك أنبأنا نمير بن هللا عبد حدثنا عثمان أبو الناقد محمد بن عمرو حدثنا
ً  رأيت: قال ً  الزيت أحجار عند عليا  .عثمان دم من اليك ابرأ إني اللھم: يقول يديه رافعا

 عباس ابن عن عنطاووس الكريم عبد عن كدام بن مسعر عن األزرق يوسف بن إسحاق عن محمد بن عمرو حدثني
ً  كنت ولقد عنه نھيت لقد: عثمان قتل في قال أنه عليّ  على أشھد: قال  .غلبت ولكني لقتله كارھا

 قال: قال المليح أبي عن المليح أبي بن زياد عن ليث عن إدريس بن هللا عبد حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد حدثني
 .لوطٍ  قوم رمى كما بالحجارة لرموا عثمان قتل على أجمعوا الناس أن لو: عباس ابن

: قال ابنعمر عن نافع عن يحدث عبيد بن يعلى سمعت: قال أبي حدثنا جرير بن وھب حدثنا إبراھيم بن أحمد حدثنا
 .قال ما مثل قلت أكون ال أن على نفسي ألوم جعلت حتى شأنه ويعظم عثمان قتل عن ينھى عباس ابن زال ما

 عن راشد بن النعمان عن أبيه عن جرير بن وھب حدثنا: قاال إبراھيم بن وأحمد حرب بن زھير خيثمة أبو حدثنا
ً  كنت ليتني: قالت عائشة عن عروة عن الزھري ً  نسيا ً  له أحببت ما فوهللا عثمان أمر قبل منسيا  بمثله، منيت إال شيئا
 .لقتلت يقتل أن أحببت لو حتى

 كنت: قالت العوفية الحجاج أم عن لممس بن قيس عن وكيع أنبأنا الطيالسي داود أبو حدثنا إبراھيم بن أحمد حدثني
 امرأة فتكلمت الرجل؟ ھذا أمر في تقولين ما المؤمنين أم يا: لھا فقال األشتر فجاء محصور وعثمان عائشة عند

 كتبتن: األشتر فقال حرمتھم، واستحالل إمامھم وقتل المسلمين، دماء بسفك آمر أن هللا معاذ: فقالت اللسان بينةُ  صيته
 .تنھيننا أنشأتن ساق على الحرب قامت ذاإ حتى إلينا

 بعد المدينة قدمت: قال خشاف بن طلق عن األسود أبي عن القطعي حزم عن داود أبي عن إبراھيم بن أحمد وحدثنا
 األشتر إلى وأھدى بكر أبي من هللا أقاد مظلوماً، قتل فقد قتلته هللا لعن: فقالت قتله عن عائشة فسألت عثمان مقتل
 ً  .دعوتھا أصابته إال أحد القوم من ما فوهللا بديل، ابني دم وھراق ھامهس من سھما

 إال رجلٌ  منھم فما عثمان قتل فيمن كنت: قال سدوس بني من رجالً  أن قتادة عن إسحاق بن النضر عن المدائني
 .بصفين بديل ابنا وقتل: داود أبو قال عمي، حتى مات فما: قالقتادة غيري؛ عقوبة أصابته

 انتزعت حين ھذا: فقال نعم،: قوال عثمان؟ أقتل: صحبة له وكانت صنعاء، على أميراً  وكان. عدي بن مةثما وقال
ً  األمر وصار النبوة خالفة  .أكله شيءٍ  على غلب من وجبرية ملكا

 أبي عكيم بن هللا عبد ابنة عن الجھني موسى عن سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد حدثني إبراھيم بن أحمد حدثني
 أبي سمعت فما متآخيين، وكانا علياً، يحب ليلى أبي بن الرحمن عبد وكان عثمان يحب أبي كان: قالت الجھني معبد
ً  الرحمن لعبد يقول ً  سمعته إني إال عليّ  في قط شيئا  .الناس ألتاه صبر صاحبك أن لو:يقول يوما
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 الجھني عكيم بن هللا عبد عن ھالل بن حميد عن أيوب"  أبي"  بن محمد عن إدريس ابن عن إبراھيم بن أحمد حدثني
 إعانةً  مساويه ذكر أعد إني: قال دمه؟ على وأعنت معبد أبا يا له فقيل عثمان، بعد أبداً  خليفة دم على أعين ال: قال
 .دمه على

 صنع ما ذكر إذا ھريرة أبو كان: قال صالح أبي عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا شيبة أبي بن هللا عبد حدثنا
 .ينتحب ھاه، ھاه يقول أسمعه فكأني بكى نبعثما

ً  عليّ  دخل: قال الحسن زيد بن عليّ  عن عثمان بن سلمة عن المدائني : فقال عيونھن يمسحن وھن بناته على يوما
 .ابكين: وقال فبكى عثمان، على نبكي: قلن تبكين؟ مالكن

 أنھا عائشة عن مسروق عن خثيمة عن مشاألع حدثنا معاوية أبو حدثنا: قاال سعد بن ومحمد يونس بن سريج حدثني
 فقال ھذا؟ قبل ھذا كان فھال الكبش، يذبح كما ذبحتموه ثم الدنس من النقي كالثوب تركتموه: عثمان قتل حين قالت

 الكافررون به وكفر المؤمنون به آمن والذي ال: فقالت إليه، بالخروج تأمرينھم الناس إلى كتبت عملك، ھذا: مسروق
 .لسانھا على كتب أنه يرون فكانوا: األعمش قال ھذا؛ مجلسي جلست حتى بياض في بسوداء مإليھ كتبت ما

 .بالفاسق إال بكر أبي بن محمد يسمي ال كان أنه الحسن عن األشھب أبو حدثنا خالد بن ھدبة وحدثني

 .ابنه عمرو بلوغ إلى الزبير إلى عثمان أوصى: الزبيري مصعب وقال

 رثى: قال سويد بن اسحاق عن المغيرة بن اليمان عن ھارون بن يزيد حدثنا الواسطي انالطح خالد بن محمد حدثني
 :فقال عنه تعالى هللا رضي عثمان ثابت بن حسان

ً  أمسى...  بالئه لحسن عمٍرو أبا أبكي  الغقد بقيع في رھينا

 المسجد باب تنحرعند بدنُ ...  عشيةً  النبي أصحاب وكأن

 المدينة عن صادر وھو بالمراض عفان بن عثمان مولى بجاداً  عقبة بن الوليد لقي: ريالزبي هللا عبد بن مصعب وقال
 :فقال عثمان بقتل فأعلمه الخبر عن فسأله

 فؤادي منه وريع جسمي سل...  حديث قبل ھلكت أني ليت

 بجاد قبل ھلكت أني ليت...  بجاداً  بالمراض القيت يوم

 :ثمانع أمر في معيط أبي بن عقبة بن الوليد وقال

 مناھبه تحل ال تنھبوه وال...  أختكم أبن سالح ردوا ھاشم َبني

ً  غدرت كما...  مكانه يكونوا كي قتلوه ھم  مرازبه بكسرى يوما

 ونجائبه سيفه عليّ  وعند...  عندنا البراءة يرجون وكيف

 وضاربه ممسكاه علينا سواءٌ ...  فإنه قاتليه تكونوا فإالَّ 

 .أبيات في

 :تثاب بن حسان وقال
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 خربُ  محرقٌ  وبابٌ  صريعٌ  بابٌ ...  خاويةً  عفان بني دار تمس ان

 والحسبُ  العز إليھا ويأوي فيھا...  حاجته الخير باغي يصادف فقد

 والكذب هللا عند الصدق يستوي ال...  أنفسكم ذات أبدوا الناس أيھا يا

 عصب خلفھا من عصبٍ  بغارةٍ ...  تعترفوا الرحمن إلى تتوبوا إال

ً ...  يقدمھم القوم إمام بحبي فيھم  الغضب وجھه في بدا قد مستلئما

ً  حسان وقال  :أيضا

ً  المكروه في الصبر ينفع قد...  تھنوا ال األحرار بني جميالً  صبراً   أحيانا

 عفانا وابن عليّ  شأن كان تخبرنيما الطير وليت شعري ليت يا

ً  لتسمعن  عثمانا ثارات يا أكبر هللا...  دياركم في وشيكا

 ويقال المجاشعي، عقال بن ناجية بن صعصعة بن ھمام بن إھاب ويقال الغنوي، المضرس بن الغدير بن عليّ  وقال
 :النھشلي الغريرة ابن

 قليال إال الخير ذھب لقد...  تكذبي فال أبيك لعمر

 طويال شراً  عفان ابن وخلى...  دينھم في الناس فتن لقد

 :العبدي عوف بن حبيب وقال

 كراھا فينفعھا تغفي فما...  قذاھا تأوبھا عيني أرى

ً  أرى...  إني الشيخ قتال كرھت لقد  جناھا من سيندم حربا

 دجاھا جماعتھا عن وأقشع...  بأمرٍ  أمتنا الرحمن أتى

 سواھا أخرى أمةً  تقارع...  نراھا حتى بينھا وأصلح

 :الشني األعور وقال

 مكان لك الفرقان ورق نفى...  بعدما عفان ابن يبكي من عين بكت

ً  ثوى ً  وأورث...  الھوى متبع للحق تاركا  بطعان حشھا حربا

 الرجالن أيھا صخرٍ  ابن ودين...  نعثلٍ  دين من الرحمن إلى برئت

 :الحكم بن الرحمن عبد وقال

 أجمعونا زريقُ  ضلت فقد...  أروى ابن في زريقُ  شركت لقد

 :وتقول بدف تضرب بناته بعض فسمع سفيان أبي آل بعض بدار عليّ  مر: قال جعدبة ابن عن المدائني حدثني



93 

 

 طلحه لنا منه وأوتر...  الزبير عند عثمان ظالمة

 بالفضحه حقيقين وكانا...  بأجذالھا سعراھا ھما

 النبحه كانت أعلنا ولو...  الكالب ھرير شر يھران

 .ثأرھا بموضع أعلمھا ما هللا قاتلھا: علي فقال

 نهع تعالى هللا رضي عفان بن عثمان وولد

 عليه هللا صلى النبي بنت رقية أمه األكبر، هللا وعبد غزوان، بن عتبة أخت غزوان بنت فأخته أمه األصغر، هللا عبد
 جندب بنت عمرو أم أمھم ومريم، وعمر، وخالد، وأبان، وعمرو، تقدم، فيما ذكرناه وقد فمات ديكٌ  عينه نقر وسلم
 بن شمس عبد بن الوليد بنت هللا عبد أم أمھم سعيد، وأم ليدوالو وسعيد، األزد، من الدوسي حممة بن عمرو بن

 عيينة بنت مليكة أمه الملك، وعبد ھشام، بن جھل أبي بنت أسماء أمه والمغيرة، فاطمة، اسمھا و المخزومي المغيرة
 .البنين ام وھي الفزارية حصن بن

 وھو عثمان عند وھي ليالً  عيينة عليھا خلفد حصن بن عيينة بنت البنين أم عثمان تزوج: المدائني الحسن أبو قال
 والنھار الليل صوم بين مثلت إني: قال بالليل؟ أيصام هللا سبحان: عثمان فقال صائم إني: فقال العشاء إلى فدعاه يفطر

 .عثمان فتيسم علي، أخف الليل صيام فوجدت

 ھند تقول ولھا المھاجرات، من كانتو شمس عبد بن ربيعة بن شيبة بنت رملة أمھن وعائشة، عمرو، وأم أبان، وأم
 :عتبة بنت

 الحجون بأطراف أو ومكة...  بوجٍّ  صابئة كل عدمنا

 باليقينِ  جاءك أبيك أقتل...  أباھا قتلوا لمعشرٍ  تدين

 .الصغرى أبان وأم وأروى، خالد، أم وھن لھا وأخواتٌ  الكلبي، الفرافصة بنت نائلة وأمھا الصغرى، ومريم

 عنھا ھلك ثم عثمان، بنت الكبرى مريم أختھا فتزوج عنده فھلكت أمية بن العاص بن سعيد ھافتزوج عمرو أم فأما
 .عنده فھلكت المخزومي ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد عليھا فخلف

 .الزبير بن هللا عبد عليھا خلف ثم العاص، أبي بن الحكم بن الحارث فتوجھا عائشة وأما

 .العاص أبي بن لحكما بن مروان فتزوجھا أبان أم وأما

 .العيص أبي بن أسيد بن خالد بن هللا عبد فتزوجھا سعيد أم وأما

 .معيط أبي بن عقبة بن الوليد بن عمرو فتزوجھا الصغرى مريم وأما

 بمنى؛ ومات فأبى له ليبايع الشام إلى يشخص أن إلى مروان دعاه ولداً، وأشرفھم عثمان بني أكبر فكان عمرو وأما
: قلت المدينة أھل خرج إذا فاسق يا إيه: له فقال به فدعا بالحرة لقتالھم عقبة بن مسلم قدم حين المدينة أھل مع وكان
 ھذا الملك عبد فقال معه من إلى التفت ثم عثمان، المؤمنين أمير ابن أنا: قلت الشام أھل ظھر وإذا منكم، رجل أنا

: المؤمنين ألمير تقول ثم فيھا في الشيء تجعل كانت اأنھ بلغني لقد أمه، قبل من أتي وإنما الطيب، بن الخبيث
 .بالسياط فضرب أمر ثم وناءھا، ساءھا ما فمھا وغفي فمي، في ما حازيتك
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 أمه األكبر، هللا وعبد سفيان، أبي بن معاوية بنت رملة أمھما وخالداً، األكبر، عثمان عفان بن عثمان بن عمرو فولد
 عاتكة وأمھا الثقفي عبيد أبي بن المختار أخت عبيد أبي بنت صفية وأمھا ابالخط بن عمر بن هللا عبد بنت حفصة
 أبي بن عوف أبي بن عوف بن الحارث بن عمارة بنت وأمه عمرو، بن األصغر وعثمان العيص، أبي بن أسيد بنت

 .ىشت أوالد ألمھات والوليد وعمر، وعنبسة، شاعراً، وكان والمغيرة األصغر، هللا وعبد المري، حارثة

 :الفرزدق يقول وفيه لجماله، المطرف يسمى فكان عثمان بن عمرو بن األكبر هللا عبد فأما

 الكبارِ  بالجراثيم وساعٍ ...  ماشٍ  خيرُ  إنك هللا أعبد

 النھارِ  منصدع فأنت أبوك...  أروى وابن جدك الفاروق نمى

 بالخيارِ  المنازل في شھيد...  حيٌّ  هللا عند أبويك كال

 .عثمانو عمراً  يعني

 :عباد الثعلبي يقول المطرف وفي

 إصبعُ  النكب له تألم ولم بحزنٍ ...  يطأ لم اللون واضح المحيا جميل

 قعقعوا الباب حلقة اللئام وھاب...  أتو إذا الذين الشم النفر من

 وأوسعوا أرقوا برديه حوك له...  يسروا اليمانيون األدم النفر إذا

 سعيد وكان البجلي، هللا عبد بن جرير ابنة وأمھا العاص بن سعيد ابنة أمه خالد، بن سعيد فولد عمرو بن خالد وأما
 :يذمه شھواتٍ  موسى يقول وله بخيالً  ھذا عمرو بن خالد بن

 سعيد بنت ابن أعني ال العرف أخا...  خالدٍ  بن سعيد أعني خالدٍ  أبا

 :يمدحه كثير وقال

 منتسبُ  والعرق والده ميراث...  له بخالتٍ  سعيداً  أذكر

 العرب قتله في عوقبت الذي وابن...  سعيھم والمحمود األكارم يابن

 له ابنه على خلف ثم الخالفة قبل فطلقھا يزيد بن الوليد عند أخرى وكانت الملك عبد بن ھشام عند له ابنة وكانت
 :الفرزدق يقول وله خليفة، وھو أخرى

 خالد بن سعيد من نصفا نال إذا...  كامالً  كان وإن يرضى امرىءٍ  كل

 حاسدِ  كل أمه كفي عض وإن...  وقبصھا طيبوھا قريش من له

 وكان الفدين، صاحب وھو مال، فيه لي بلد على إال تمطرين فما شئت حيث أمطري: السماء برقت إذا يقول وكان
 مني فيقع ردينا بألف مرة كل في يصلني إنه: فقال إليه؟ وتعدل تمر لم له فقيل فيصله، يمر المطرف بن الديباج
 ً ً  موقعا  .حسنا

ً  وكان الزنج، خرء يلقب فكان عثمان بن عمرو بن عثمان وأما  :الشاعر يقول وفيه مضعوفا
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ً  كان وإن مايأتي لعمرك  وبطائل عمرٍ  بن عثمان الزنج خرُ ...  معرقا

 :الشاعر يقول فله عمرو بن عنبسة وأما

 تتابعالم بالحيا تحيا زلت ال...  بالرايع الذي عنبسة قصر يا

 الواسع الرحيب الحسن بفنائك...  ومسرةٍ  نلتھا قد لذةٍ  كم

 يلقب عثمان بن عمرو بن هللا عبد كان:قالوا وغيره حفص بن سحيم عن المدائني محمد بن عليّ  الحسن أبو حدثني
 بن هللا عبد الزبير؛وكان بن عمرو بعد حسُنُ◌ُ◌مطرف ھذا قيل ألنه بذلك سمي وقيل وبھائه، لجماله المطرف
 أسد، بني من الفقسي مدرك: قال أنت؟ ومن: قال عمك ابن أنا: له فقال الفقعسي مدرك فأتاه الجمال فائق عمرو
 :مدرك فقال قريش، من عمي بنو إنما:فقال

 كعاب مخبأةٍ  على دخلت...  عمٍرو ابن على دخلت إذ كأني

 الروابي أعلى بيوتھم تحل...  صدقٍ  اّباء لھا منعمةٍ 

 السباب يوم عليھم يعد...  مما ونويك بغيبھم تخون

 عثمان بن عمرو بن هللا لعبد قصر في غيالن بن مثجور أخذ المدينة واليته أيام المري حيان بن عثمان وكان
ً  المطرف فادعى العراق، من ھرب وقد الحجاج من فيه استخفى كان ألنه المطرف  بھا ذھب: لعثمان فقال له، دروعا
 استخلف فلما - منكوح يا:له قال ويقال -  منخس يا النساء دروع إال دروعك ما: نحيا بن عثمان فقال أصحابك،
 .حداً  له عثمان جلد حزم بن عمرو بن بكر أبو وولي حيان بن عثمان وعزل الملك عبد بن سليمان

 ميالمخزو المغيرة بن ھشام بن الحارث بن عبدالرحمن بنت أسماء أمھما وعائشة، خالد، الولد من للمطرف وكان
 أم أمھم هللا، عبد وأم وعبدالعزيز،وأمية، الصديق؛ بكر أبي بنت أسماء وأمھا العوام الزبيربن بنت الحسن أم وأمھا
 أبي بن عليّ  بن حسين بنت فاطمة أمھم ورقية، والقاسم، األصغر، ومحمد أسيد، بن خالد بن هللا عبد بنت العزيز عبد

 .عفان بن عثمان بن أبان بنت عمرو أم أمھما وسعدة، وعمرو، الخارق، وھو ولد ألم األكبر، ومحمد طالب،

 أم وأما الملك، عبد بن يزيد فتزوجھا سعدة وأما الملك، عبد بن سليمان بن هللا عبد فتزوجھا المطرف بنت عائشة فأما
 .الملك عبد بن الوليد فتزوجھا هللا عبد

 عن بكار بن الزبير حدثني طويلة، وصالة ونبل قدر هل وكان لجماله، الديباج المطرف بن األصغر لمحمد يقال وكان
 عليّ  بن حسين بنت فاطمة - عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن محمد وھو -  الديباج أم: قال هللا عبد بن مصعب عمه
 الحسن حضرت فلما إياھا، فزوجه الحسين إلى خطبھا طالب أبي بن عليّ  بن الحسن بن الحسن وكان طالب، أبي بن
ً  جمته مرجالً  المطرف عثمان بن عمرو بن هللا عبد إلى نظرت قد بك كأني: لھا قال الوفاة نالحس بن  حلته البسا

 ً  الحسن بن الحسن ومات فيھا، يرغب جميلةً  وكانت تتزوجه ال أن فحلفت سواه، شئت من فانكحي لك، معترضا
: إليھا فأرسل وجھھا تلطم حاسراً  مةفاط إلى فنظر عثمان، بن عمرو بن هللا عبد المطرف فحضرھا بجنازته وخرج

: فقالت لألزواج حلت حين خطبھا ثم وجھھا، وخمرت اإلسترخاء فيھا فعرف به، فارفقي حاجةً  وجھك في لنا إن
 له يقال الذي محمداً  له فولدت يمينھا، عن وكفر فتزوجھا شيئان، شيء كل مكان لك: فقال بيميني؟ أصنع كيف

 الغيرة أخذتني إال قط البالط على يخطر عثمان بن عمرو بن هللا عبد رأيت ما: ثينةلب يقول جميلُ  وكان. الديباج
ً  عليك  .دارك بعدت إن مثله أوتري تريه أن خوفا

 :يمدحه شھواتٍ  موسى وقال
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 فاني أنك غير الناس عابه...  عيبُ  منك لنا بدا فيما ليس

 لإلنسان بقاء ال أن غير...  تبقى كنت لو المتاع خير أنت

 :ساعدة بن عويم ولد من رجل فيه لوقا

 بقباء يقرني ما أبغني...  قريشٍ  خير وابن عثمان بن يا

 الغرماء عجاجة جبيني عن...  وجلى نداك بلني ربما ربما

 الخليفة ونسل ذريته ومن النبي أبي سمي وابن النبي سمي ھو: الناس فقال نبيالً  الديباج كان: قال المدائني وحدثني
 الطالق كثير التزويج كثير وكان. له يبايعوا وأن وھموا خاصة الشام أھل عند أمره وجل أعينھم في فعظم المظلوم،
 المؤمنين أمير فأخذه فجعاتھا؛ تأمن وال نعيمھا يدوم ال الدنيا مثل مثلك وإنما: نسائه من جماعة امرأة له فقالت

 الھند إلى برأسه وبعث صبراً  عنقه فضربت عليّ  بن حسن بن حسن بن هللا عبد بن محمد أيام الطالبيين مع المنصور
 .الحسن بن هللا عبد بن محمد رأس أنه وأظھر

 به فدعا علي، بن حسن بن حسن بن هللا عبد بن إبراھيم أو هللا عبد بن محمد من ابنته الديباج زوج: اليقظان أبو قال
ً  ستين وضربه حسن بن حسن بن هللا عبد ولد إلى ميل على فعاتبه بالمدينة المؤمنين أمير المنصور  وأمر سوطا
 صاحبيك، بخروج عينك يقر ال وهللا: وقال بالھاشمية صبراً  عنقه فضرب به دعا وإبراھيم محمد خرج فلما بحبسه،
 .حسين بنت فاطمة أمھما المه، حسن بن حسن بن هللا عبد أخا الديباج وكان خراسان، إلى برأسه وبعث

 على إال يزوجه أن فأبى ابنه على خليفة وھو ابنته ھشام عليه وخطب واللسان، لنفسا شديد المطرف بن القاسم وكان
 .ابنته ابنه فزوج ھشام خالف في ومات يشتطرتھا، وشروطه حكمه

 بن عمرو بن هللا عبد إن: له فقال أخته يزيد إليه فخطب الملك عبد بن يزيد إلى وفد نبيالً  فكان المطرف بن خالد وأما
 بالمال؟ إال أكفاء ترانا ما أو: يزيد فقال أزوجك، لم وإال أعطيتھا فإن دينار ألف عشرين لنسائه سن قد أبي عثمان
 المال، من ذكرت مما بأقل لزوجته قريش من رجل إليك خطب لو ألظنك إني: قال عمنا، بنو إنكم وهللا بلى: قال
 على يحمل أن فأمر يزوجه، أن وأبى ورةمقھ مملوكة عندكم وھي مملكة مالكة عنده تكون ألنھا لعمري أي: قال
 من بخالد وكل أن المدينة على عامله وھو الفھري قيس بن الضحاك ابن إلى وكتب المدينة، إلى به ينخس ثم بعير
 شبيبة به فأتى الجاھلين، من فإنه القرآن عليه ليقرأ المقريء نصاح بن شبيبة إلى به وينطلق يوم كل في بيده يأخذ
 أقرأ قط أحداً  رأيت ما: عليه قرأ حين شيبة فقال الجاھلين من فإنه القرآن علمه المؤمنين أمير لك يقول: له فقيل

 فمر المدينة سكك في ويجيء يذھب خالداً  أن بلغني: عامله إلى يزيد كتب ثم. منه جھل ال جھله الذي وإن منه للقرآن
 .ينةبالمد عقب وله ومات، مرض حتى فضربوه به، يبطش أن معك من بعض

 ذلك، من فتطيروا سار يوم لواؤه فسقط بقديد، اإلباضية قاتلوا الذين الجيش على فكان المطرف بن العزيز عبد وأما
 .والطائف مكة ھذا العزيز عبد الملك عبد بن الوليد بن يزيد وولى. أخوه المطرف بن أمية يومئذٍ  وقتل وانھزم،

 يعني عنقك، يدق ما ذلك دون: الزبير بن المنذر بن محمد له فقال العاص، أبي ابن أنا: المطرف قال قال، المدائني
ً  كان عفان،  .موضعا

 عثمان بن عمر ابنه وأمه عفان بن عثمان بن عمرو بن عمر بن هللا عبد: ولده فمن عثمان بن عمرو بن عمر وأما
ً  شاعراً  وكان بالعرجي، يعرف فكان الطائف عرج ينزل وكان عفان بن ً  شاعراً  وكان ل؛وحا يسار له سخيا  له سخيا

 مكة مولدات من مولدة عليه بكت بالشام موته وكان نعي لما المخزومي ربيعة أبي بن عمر أن فحدثت وحال؛ يسار
 ومالحة حسنھا يصف وكان بعده؟ مكة ألباطح من: وقالت عليه وتفجع له توجع وجعلت مروان بني لبعض كانت
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  الحمد: فقالت مذھبه، يذھب شاعرٌ  الطائف بعرج يسكن عفان بن عثمان دول من فتى حدث قد إنه: لھا فقيل نسائھا،
 .الملك عبد بن ھشام أيام في السكر في الحد العرجي، وضرب. عني وهللا سريتم خلفاً، له جعل الذي

 مع وغزا ويعطيھم، عليھم فيفضل إليه يفدون وغيرھما قريش فتيان وكان قريش، فتيان من العرجي وكان: قالوا
ً  المعدمين الغزاة من أراد من التجار معشر يا: فقال الملك عبد بن سليمان خالفة آخر في الملك عبد بن مسلمة  شيئا
 المال بيت: قال العزيز عبد بن عمر استخلف فلما دينار، ألف عشرين عليه فأعطوھم إياھا، فأعطوھم إياه، فأعطوه
 .المال بيت من ذلك فقضى العرجي، مال من التجار ھؤالء بمال أولى

 وھو المخزومي، المغيرة بن الوليد بن ھشام بن إسماعيل ھشام بن إبراھيم حبسه حتى قريش فتى العرجي يزل ولم
 :بالناس حج وقد فقال ھذا إبراھيم ھجا العرجي وكان الملك، عبد بن ھشام قبل من المدينة والي

 والشكولُ  المواسم تغيرت...  حجٍ  بعام ليس العام كان

 الرسول رجع فال ليخبرھا...  رسوالً  جيدا إلى عثواب وقد

ً  وقال بسالمته، رسوالً  إليھا بعث أمه وجيداء  :أيضا

 ضيق في هللا بيت أھل تركت قد...  جالسةٍ  جعداء إلى دفعت حتى

 :حبسه في وقال كان، حتى الحبس في يزل فلم

 أدم من الحمراء القبة أدخل ھل...  تخبرني الطير وليت شعري ياليت

 إرمِ  ومن عادٍ  من كأني حتى...  وحاشيتي طراً  أسرتي أسلمني

ً  إسماعيل بن ھشام ابن كان: قال الفھري أسلم بن هللا عبد عن المدائني وحدثني  مكة على الملك عبد بن لھشام واليا
 عمرو بن مرع بن هللا عبد فحبس المغيرة بن الوليد بن ھشام بن إسماعيل بن ھشام بنت ھشام أم وأمه خاله ابن وھو
ً  يزل فلم قتله، عليه أدعى عمر بن هللا لعبد مولى دم تھمة في عثمان بن  متحامالً  ھشام ابن وكان مات، حتى محبوسا
 :السجن في فقال عليه

 ثغرِ  وسداد كريھةٍ  ليوم...  أضاعوا فتىً  وأي أضاعوني

 .العرجي هب تمثل وإنما الثقفي القاسم بن لمحمد البيت ھذا إن ويقال: المدائني قال

 .إسماعيل بن ھشام ين إسماعيل حبسه بل ويقال العرجي، حبس ھشام بن إبراھيم إن يقال: المدائني الحسن أبو وقال

 ثم مواله فقتل العرجي عند ذلك وصح اليھن يخالف فكان بحرمه له مولى العرجي وكل: الزبيري مصعب قال
ً  وكان ماعيلإس بن ھشام بن محمد مواله امرأة عليه فاستعدت أحرقه،  .وشھره وضربه فحبسه إياه، بھجائه عليه حنقا

 :ھشام بن محمد زوجة في وله: قال

 تحرجي تفعلي ال إن إنك...  الھودج ربة علينا عوجي

 منھجِ  على إال نلتقي ال...  كلهُ  كامالً  حوالً  نلبث

 :يقول وفيھا
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 سفرُ  وأنتم الوقوف فيم...  جبر فسلمي عليّ  عوجي

 :ھشام ابن سجن في العرجي قول من انك: الواقدي وقال

 مساقي عن يخبر حين ويغضب...  ربي بعد الخليفة سينصرني

 ساقي نصف تغيب البلوى مع...  ليست برقاءُ  عباءةٌ  عليَّ 

 الرقاق والدمث البيت قطين...  قصي بأجمعھا لي ويغضب

 :قال يغث ولم حبسه طال فلما: قال

 ثغر وسداد ريھةٍ ك ليوم...  أضاعوا فتى وأيَّ  أضاعوني

 لصدري أسنتھا شرعت وقد...  المنايا بمعترك وخلوني

ً  فيھم أكن لم كأني  عمرو آل في نسبتي تك ولم...  وسيطا

ً  وقال عثمان، بن عمرو يعني  :أيضا

ً  ھبطنا لما...  لنا نزاع ال رأتنا سلمى ياليت  السوقِ  أبطح جميعا

 الروق نيايھاأ عن تكشر كاألسد...  ينكبنا القين وكبول وكشرنا

 مخنوقِ  العين لدموع وممسك...  حنقٍ  بغضةٍ  ذي من صفان والناس

 ممذوقِ  غير حب لوعة يكتمن...  خردٌ  الدمى كأمثال السطوح وفي

ً  ناشرةِ  كل من ً ...  لرؤيتنا فرعا  مفروق غير نباتٍ  ذا ومفرقا

 المشاريق شمسُ  وال السموم لفح...  يلوحھا ال وجوه حر يضربن

 األباريقِ  كأعناق جيزٍ  كل من...  مشرفةً  التلع أعناقھنَّ  كأن

 :الشاعر فيه يقول الذي عمر بن عاصم العرجي سوى عثمان بن عمرو ولد ومن

 عاصمِ  عند القرى يرجو من بؤس فيا...  عليكما الظالم جن فقد سيراً 

 صائمِ  غير زرته قد أنني سوى...  علمتهُ  إليه ذنبٌ  لي كان فما

ً  وقال  :انةكن من وھو أيضا

 سراھا فطال عيسٌ  سرت إليك...  عاصم عفان بن عثمان البن فقل

ً  ونقطع...  وحرمةٍ  بحقٍّ  ندلي بنا أتتكم  قطاھا يثار ما أرضا

ً  اليدين كز صادقت فقد نا ً ...  ملعَّ  لظاھا شب الحرب ما إذا جبانا
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 قفاھا الصديق عرس خلت ما إذا...  أنه غير رحله في بما بخيالً 

 .الكيُّ  أنضج اآلن: عاصم فقال

 على الحمار فوثب أتان على جارية ومعھا حمار على فأتته إمرأة إلى بعث قريش من غيره أو العرجي أن وحدثت
 .عذاله غاب قد يوم ھذا: فقال فباضعھا وقام جاريتھا، على وغالمه األتان،

 بعير غرارتي على جراب أبو فحملھا فيھا قاله بشعرٍ  عنده األصغر أمية بني أحد جراب أبي جارية العرجي واتھم
 .عنھا فرضي فحلفت كذبه، على والمقام الركن بين فأحلفھا مكة، إلى

: عثمان ولد من رجل قال اليقظان، أبو قال وشرفاً، وفتوة سخاءً  قريش فتيان من فكان عفان بن عثمان بن الوليد وأما
 .حجلته في مخلق وھو قتل عثمان أباه فإن الوليد هللا قبح

 :بشراب فيھا إليه بعث كان إداوةً  عنده ورأى المحاربي سيحان بن أرطأة بن الرحمن عبد يقول ليدالو وفي

ً  كانت...  مطروحةٌ  إداوةٌ  تبعدن ال  العاتق للشراب قديما

 الشارق قرن وذر النجوم طلع...  كلما نفسي وأم الوليد بأبي

 وخالئق ندىً  ذا الدسائع ضخم...  ماجداً  أتينا أتيناه لما

 باسق أروع عند من حاجاتنا...  وقضيت الثواء في وأحسن وىأث

 حرب بني حليف سيحان ابن كان: قال أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 بن الوليد مع يشرب وكان أمية، بني أحداث ينادم فكان الشراب، يقارف ذلك على وھو الحديث حلو شاعراً  أمية بن
 الوليد فأصاب إليه، سيحان بابن جاء وھو عتبة، بن الوليد ينادم عفان بن عثمان بن الوليد وكان سفيان، أبي بن بةعت
 :فقال أمدوه ثم فشربھا، شراب فضلة فيھا بإداوة فأتى اشرب،: له فقال سيحان بابن فدفعا خمارٌ  عتبة بن

 ارقالش قرن وذرَّ  الصباح كان...  كلما نفسي وأم الوليد بأبي

 باسق أبيض عند من حاجاتنا...  وقضيت الثواء في فأحسن أثوى

 وخالئق ميمونةٍ  وشمائلٍ ...  وسماحةٍ  نائلٍ  من عنده كم

ً  ماله في...  اعتفوا إذا للمعتفين وكرامةٍ   صادق وقولٍ  حقا

 والناطق ماله بصامت رھنٌ ...  ولغيركم لكم يدي الوليد فالى

ً  نتكا...  مطروحةٌ  إداوةٌ  تبعدنَّ  ال  العاتق للشراب زمانا

 .أثبت واألول معيط، أبي بن عقبة بن الوليد في الشعر ھذا قال زبيد أبا أن ويقال: قال المدائني وحدثني

ً  يلعن كان الوليد، بن هللا عبد له يقال التأله يظھر ابن عفان بن عثمان بن للوليد وكان  عثمان جدي قتل: ويقول عليا
 أمير يا: فقال عرفة عشية المنبر على وھو الملك عبد بن ھشام إلى وقام العوام، بن زبيرال ابنة أمه وكانت والزبير،
 الناس لسب ھاھنا نأتِ  لم إّنا هللا عبد يا: له فقال تراب، أبي لعن فيه تستحب الخلفاء كانت يوم ھذا إن المؤمنين
 .ولعنھم
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 يقال الذي وھو عقب، وله منه، فھلك قطع أصابهف دابةً  ركض أبيه، خالفة في فتوفي عفان بن عثمان بن خالد وأما
 ليلحق بغلةً  فركب بالُسْقيا كان: الواقدي وقال. ولده عند حجرة في وھو قتل الذي عثمان مصحف وكان الكسير، له

 .كسر خالداً  وأصاب نافقةً  البغلةَ  فسقطت السير وأسرع عثمان أبيه مع الجمعة صالة

 عبد ألنّ  فّطلقھا عنھا الملك عبد بن سليمان فنھاه عليّ  بن الحسين بنت َكينةسُ  تزّوج عثمان بن عمر بن زيد وكان
 .فأَبته الزبير بن مصعب بعد خطبھا الملك

 أُصيبت نحيالً  أعور وكان سمرقند، ففتح خراسان والّه معاوية فإنّ  عثمان أبا ويكنى عفان بن عثمان بن سعيد وأما
 :رالشاع فيه يقول اَلذي وھو بسمرقند، عيُنه

ً  لِْصاِحِبهِ ...  َيَرى ال َعّفانَ  بنِ  ُعْثمانَ  بنُ  َسعيدُ   َفْرَضا وال عليهِ  َقْرضا

 :مفرغ ابن يقول وفيه

 وعديدي ناصري عفان بن ن...  عثما بن سعيد ندى تركي إِن

 بعيد شأوٍ  وفوت لنقصٌ  م...  واللؤ الرضاعة أخا واتباعي

 سعيد موت قبل مت ليتني...  داجٍ  والليل المحزون قول قلت

 .زياد ابن مع وخرج تركه حين ھذا

 طلبه من خاف لما معاوية عزله حين معه بھم فقدم رھائن، إليه دفعوا السغد ملوك أبناء من غلمانٌ  سعيد عند وكان
 الصوف جباب وألبسھم غلمانه، إلى فيدفعھا ومناطقھم كسوتھم يأخذ جعل المدينة إلى بھم صار فلما الخالفة،
 أبي بن عقبة بن الوليد فقال أنفسھم، قتلوا ثم به ففتكوا مجلسه في عليه فدخلوا الصعب، والعمل نيالسوا وألزمھم
 :معيط

ً  الناس خير إن أال  األعاجم قتيل عثمانٍ  بن سعيد...  ووالداً  نفسا

 :المحاربي سيحان بن الرحمن عبد وقال

 دراعٌ  وھو خالدٌ  عنھم فر وقد...  عنھم غبت إن الدار في يلومونني

 المسامع مني واستك يدي فشلت...  فسمعتھا دعوةً  نادى كان فإن

ً  وكان معيط، أبي بن عقبة بن خالد يعني ً  وكان قاضيا  .الحكم بن مروان أيام في بالمدينة قاضيا

 :خالد فقال

 واسعُ  الدار في ممشاك إذا بعينيك...  فتركتھم أبصرتھم قد لعمري

 :يقولون ونساؤھم وعبيدھم المدينة أھل صبيان جعل معاوية بن يزيد بويع ولما: قالوا

 سعيد بعده األمير الحديدإن رأسه ينال حتى يزيد ينالھا ال وهللا

 إن وهللا معاوية؟ ذلك من تنكر وما: قال المدينة؟ أھل يقوله بلغني شيء ما أخي بن يا: له فقال معاوية على سعيد فقدم
 فما ووصلناك عزلناك، فما استعملناك ولقد، منه، لخير وإني أمه، من لخير أمي وإن يزيد، أبي من لخيرٌ  أبي
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 أمه من خير أمك وأن مني خير قولك في صدقت قد: معاوية فقال أجمع، عنه فحألتنا يدك في أمرنا وصار قطعناك،
 ما فوهللا منه خير أنك قولك وأما نسائھا، صالحي من تكون أن امرأة ويحسب كلب، من وأمه قريش من أمك ألن
 وأن خراسان، يوليك أن أرته فقد زياد بعمك الحق: له قال ثم. أمثالك فيه لي ُنظم حبالً  العراق وبين بيني أن رنييس

ً  عزله ثم خراجھا، الكالبي زرعة بن أسلم وولى خراسان، زياد فواله حازماً، رجالً  الخراج يولي  .منه خوفا

 فقال سيحان، بن أرطأة بن الرحمن عبد الدار في معه كان سعيداً  السغد قتل لما: الزبيري هللا عبد بن مصعب وقال
 :معيط أبي بن عقبة بن خالد

 عفانا بن عثمان بن سعيد وأبكي...  تھتانا منك بدمعٍ  جودي ياعين

 سيحانا بن أرطأة ابن عنه وفر...  مودته تصدق لم المواكل إن

 :سيحان ابن فقال ه،عن وفر مودته تصدق لم أرطأة ابن بالمواكل يعني الضعيف، المواكل

 رائعُ  مثلك تلقاء من وذلك...  تجب فلم دعاك قد خليلي يقول

 المسامعُ  مني واستك يدي فشلت...  فسمعتھا دعوةً  نادى كان فإن

 دارعُ  وھو خالدٌ  عنه فرَّ  وقد...  حاسراً  الدار في كنت أن يلومني

 :سيحان البن بعضھم وقال

 واسعُ  الدار في مجراك إذ بعينك...  رأيته ولكن تسمع لم فإنك

 شائعُ  الدار في والصوت وفارقته...  كلومه تدمى للسغد فأسلمتهُ 

 سامعُ  ھو أو صم عليه سواءً ...  معذراً  اللؤم خالد فيھا كان وما

 القوارعُ  بالبالء عليكم ودارت...  ذميمةٍ  سوءٍ  حال في زلتما فال

 :معيط أبي ولد بعض وقال: قال

 سعيدِ  على ُھبلت أبكيو...  حسرةً  موتي نفس يا

 والوليد الخليفة بين...  ماجدٍ  لقرمٍ  وأبكي

 بعيدِ  من حتفك وحملت...  بغدرةٍ  أُصبت ولقد

 :عقبة بن خالد أو الوليد وقال: قال

 األعاجم قتيل عثمان بن سعيد...  ووالداً  الناس خير إن أال

 سالمُ  الدھر على حي سعيداً ...  صروفھا أردت األيام تكن فإن

 :متمثالً  فقال معه السغد وأبناء سعيداً  عليّ  بن الحسين لقي: قال حفص بن سحيم عن ائنيالمد

 الضبعُ  تأكلھم لم قومك فإن...  ثقلٍ  ذا كنت إما عمارة أبا
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 فيه السغد أولئك جعل وقد له حائط في سعيد فبينا: قال الحسين؛ عين إال قتله ما: يقولون: عثمان بني من قوم وكان
 يجده، فلم عليھم المدخل يطلب الحكم بن مروان فجاء فقتلوه، عليه ووثبوا الحائط باب أغلقوا إذا احيبالمس يعملون
 .سعيداً  وأخرجوا الباب ففتحوا الرجال وتسورت أنفسھم، السغد وقتل

 أصم، أحول أبرص وكان انھزم، من أول فكان عائشة مع الجمل فشھد سعيد أبا ويكنى عفان بن عثمان بن أبان وأما
 :المازني الريب بن مالك وقال

 وأعورا كسير من العظايا بطون...  دماؤكم لطلت حربٍ  بنو ولوال

 أدبرا حين بعده منن عقبة سوى...  علمتهُ  عيبٌ  عثمان في كان وما

 .البرص العظايا ببطون يعني

 قال نزل فلما منبر،ال على والزبير طلحة فشتم مكة المحرث بن صفوان بن علقمة الملك عبد ولى: قال المدائني
 في شركاء يكونا أن بليةً  بحسبي سؤتني، ولكن وهللا ال: قال عثمان، المؤمنين أمير في المدھنين في أرضيتك: ألبان
 .دمه

 والية عند أمية بني ھالك إن الحديث في جاء أكبر هللا: الزبير بن عروة فقال الملك عبد أيام في المدينة أبان وولي
 خلف جعفر بن هللا عبد بنت كلثوم أم أبان عند وكانت ھشاماً، األحوال كان وإنما ھذا، يكون أن وأرجو أحول رجل
 .عمله في وجور رشوة صاحب أبان وكان الحجاج، بعد عليھا

 في ومات أبان، فالج أصابك: دعوا ادا بالمدينة يقولون فكانوا بسنة، موته قبل شديد فالج أبان أصاب: الواقدي وقال
 .الملك عبد نب يزيد خالفة

ً  المخزومي، ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بنت وأمه عثمان، بن أبان بن الرحمن عبد وكان  كل في يصلي مصليا
: قال بصدقةٍ  تصدق إذا وكان كثيرة؛ وصدقة وصالح ومروءة خطر له وكان والعمرة، الحج ويكثر ركعة ألف يوم
ً  فانطلق الموت، عني فخفف الكريم لوجھك ھذا اللھم  ميتاً، فوجدوه للرحيل يوقظونه فذھبوا نام، ثم الغداة فصلى حاجا

 كمة رأسه على جعل بل: ويقال -  ووجھه رأسه طين وقد الطمع العالء أبو أشعب وجاء بالمدينة، المأتم عليه فأقاموا
ً  إليه وكان النساء، مع يلتدم فجعل - طين من  .محسنا

 الطعام على خداش، يا طعامنا بنا قدم: لغالمه فيقول أصحابه ومعه جللح مكة إلى يخرج أبان بن الرحمن عبد وكان
 .الناس الناس يقتل

ً  وكان مروان له يقال ابنٌ  ألبان وكان. باألندلس ولد وألبان ً  وكان فسالً، رديا  والنساء الرجال بين يجمع مأبونا مخنثا
 وذكره لعنه إال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسجد في ممن موته بلغه أحد يبق لم مات فلما والفاحشة، الريبة على

 .أجمل ذلك فكان موته ألخفوا شاؤوا لو: الرأي ربيعة فقال بسوء،

 عليھا جلس كراسي أربعة فوضع خليفة وھو المدينة الملك عبد بن الوليد قدم: قال قريش من العدويين بعض وحدثني
 بنت حفصة أمه المطرف، عفان بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد: عدوية منھم واحد كل أم قريش، من أشراف أربعة
 وطلحة نفيل؛ بن عمرو بن زيد بن سعيد بنت عاتكة أمه الزبير، بن المنذر بن ومحمد الخطاب؛ بن عمر بن هللا عبد
 بن مساحيق بن ونوفل العدوي؛ األسود بن مطيع ابنة وأمه زھرة، بن الحارث عبد بن عوف بن هللا عبد بن الندى
 األسود بن مطيع ابنه وأمه لؤي؛ بن عامر بنى من ود عبد بن قيس أبي بن العزى عبد بن مخرمة بن هللا عبد

ً  العدوي  .أيضا
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 أبيك، إلى أخطبك أن ھممت لقد جارية إال أظنك كنت ما: محمد فقال كالم المطرف وبين المنذر بن محمد بين ووقع
 .المطرف يعني ھذا، من اليك أحبُ  اسم لك: قالف عثمان، بن عمرو بن محمد أبو هللا عبد أنا: فقال

 الذي وھو شاعراً  عفان بن عثمان بن عمرو بن المغيرة كان الملك عبد قال الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 :يقول

 المودود ودادك في ولما...  المعھود لعدك سقيا أرو

 الورود لحين حائم جوى من...  يشفي أرو يا لديك ولشرب

 بالصدود فتولعي صدودٍ  أو...  بيأس منك دنر أن حذراً 

 موعودي وأنجزي فصليني...  أروى ألھلك سلمٌ  إني أرو

 بكير، بنت عثمان أم ابنته عفان بن عثمان بن عمرو بن بكير زوج: قالوا وغيره عمه عن بكار بن الزبير وحدثني
 المخزومي ھشام بن إبراھيم ذلك فبلغ الزبير، بن هللا عبد بن حمزة بن عامر الزبير، بن مصعب بنت سكينة وأمھا
ً  ابنتك زوجت أن على حملك ما: له فقال بكير إلى فبعث المدينة، على وھو  الحكم بني فتيان من به من وبالشام زبيريا
 .فسكت علمت، ما الدار يوم عندنا الزبير بن هللا عبد يد إن: له فقال عمك، بنو وھم عليھم تعرضھا لم العاص أبي بن

 الحسين بنت وسكينة دخلت المطرف هللا عبد من ابنتھا الحسين بنت فاطمة زوجت لما: قال بكار بن الزبير وحدثني
 وصفي - حسن بن حسن يعني - عمك ابن من ولدك حسين بنت يا لنا صفي: لفاطمة فقال الملك عبد بن ھشام على
 بن حسن وأما فينا، والمطاع وشريفنا سيدناف حسن بن هللا عبد أما: فقالت - المطرف يعني - عمنا ابن من ولدك لنا

ً  شمائالً  وسلم عليه هللا صلى هللا برسول الناس فأشبه حسن بن إبراھيم وأما ومدرھنا، فلساننا حسن بن حسن  ولونا
 ً  عمكم ابن من اللذان وأما - األرض عقباه تمس تكاد فال تقلع مشى إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان -  وتقلعا
 بأبي الناس وأشبه بھا نمتنع التي عارضتنا والقاسم به، نباھي الذي جمالنا - الديباج تعني - هللا عبد بن محمد فإن

 بردائه سكينة فجبذت ووثب حسين، بنت يا صفاتھم في أحسنت لقد وهللا: فقال ونفساً، عارضةً  أمية بن العاص
 كثيرة امرأة أنت: وقال فضحك الطف، يوم إال لك أبرزنا ما وهللا أما بنا، تھكم أصبحت لقد أحول يا وهللا: وقالت
 .نكرمك فنحن السن كبيرة ولكنك الشر،

 :عفان بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن محمد الديباج في السعدي وجزة ألبي عمي وأنشدني: الزبير قال

 والرسول الخليفة بين فتىً ...  قريشٍ  من األبيض المحض وجدنا

 السيول بمعتلج له فكنت...  وھنا ھنا من المجد أتاك

 مقيل من دونك للمجد وما...  مبيتٍ  من دونك للمجد فما

 بالقليل أخاه يرضي ومن...  عنه الحق يذود من لك فدى

 رحيلي حمدت وال محملةً ...  ركابي ُرحلت ما أنت فلوال

 هللا عبد بن هللا عبد بن العزيز عبد اوخطبھ امرأة عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن محمد الديباج وخطب: المدائني قال
 فرأت ليلة خرجت إذ كذلك ھي فبينا أحسنھما، عن تبحث فجعلت أيضاً، الديباج له يقال وكان الخطاب، بن عمر بن

ً  الديباجين  وطوله بياضه فرأت إليھا العزيز عبد وجه وكان مقمرة، ليلة في غيره أمر أو أمرھا في يتعاقبان جميعا
 :يقول وھو خرج ثم له برك أكل فلما فأكرمه، وليمتھا في هللا عبد بن محمد ودعا فتزوجھا ه،ب حسبي: فقالت
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 ُسخن وليمتھا من بعرقٍ  رضيت...  وليھا أكون أن أرجي بينا

: يقول الواحد عبد فسمع ،4 بن الواحد عبد وعليھا المدينة أبرد، ابن وھو ميادة بن الرماح أتى: قال الزبير وحدثني
 فإذا مسجدكم دخلت: فقال شرحبيل؟ أبا يا من على: فقال أدلك، أنا: الرماح فقال أيما، فابغوني يالتزويج ألھم أني
 استلھاني عليه عيني وقعت فلما رجل، عطر رائحة قادتني إذ أمشي أنا فبينا وأھلھا الجنة فيه وبمن به شيء أشبه

 الحيين بين أنه فأخبرت عنه فسألت ھو، ھو: لقلت ميرباأل علمي فلوال سكت، حتى زبوراً  أو قرآنا قرأ وتكلم حسنه،
 في ساطع نور فلھا وسلم عليه هللا صلى النبي من والدة نالته قد وأنه عنھما، هللا رضي وعلي عثمان للخليفتين
 بن هللا عبد بن محمد ذاك: فقال البالد؛ ذكره وجاب العباد ساد ابنته تتزوج بأن ولد على وھو اجتمعت فإن غرته،

 :ميادة ابن فقال شرحبيل، أبا يا الحسين بنت لفاطمة عفان بن عثمان بن مروع

 مقسم فضل هللا عطاء وكل...  غيرھم هللا يعطھا لم نبرة لھم

 حلة كأنھا: قالوا حلة من الناس تعجب فإذا الحلل، أسرى يلبس الحازوق، وھو المطرف، ابن األكبر محمد وكان: قال
 .عدا ما الحازوق حلة كانت لو: قالوا بحلة أحد فخر وإذا الحازوق،

 فزارة، من سبعون فجاءه وطيء أسد على واله قد سليمان بن الواحد عبد وكان بقديد، المطرف بن أمية وقتل: قال
 وتجمع بھم فخرج فيھم، لھم كان لثأرٍ  طيء على ليغيروا معه بھم يخرج أن فسألوه محمد بن مروان أيام في وذلك
ً  لمعادنا أھل من ناس إليھم  كانوا وقد فھزموه، طيء من جماعة في بالمنتھب الطائي معدان فلقيه للغنائم، طلبا

 الواحد عبد إلى يعتذر معدان يقول ذلك وفي أموالھم، صدقة ألخذ أحب فيمن ويأتي فزارة يرد أن عليه عرضوا
 :صدقاتھم ويعطوه فزارة يرد أن أمية على عرضھم ويذكر المدينة وأھل

 حالھا يعرف المعروف من خصاالً ...  عرضنا المدينة أتى ھل أال

 نصالھا زايلتھا ما بأغمادھا...  مصونةٌ  والسيوف عاملينا على

ً  فرتاج إلى أتينا  عقالھا حان حين الزكاة نؤدي...  وطاعةً  سمعا

 رجالھا ُيعد ما حتى فيد إلى...  وفودنا وجاءت صرنا ما قبل ومن

 مالھا واجتيح الخيل وطئتھا إذا. .. طيءٌ  تعطيك بالناس أغر فقالوا

ً  الضرب من...  ھبوةٌ  أمية منوا الذي ودون  ظاللھا تجلى ال قدما

 نعالھا نزارٍ  في زلت ھنالك...  بطيءٍ  فاعترينا بنزارٍ  دعوا

 .والطائف مكة المطرف بن العزيز عبد الوليد بن يزيد وولى

 الحكم بن مروان

ً أ شمس عبد بن أمية بن العاص أبي بني ومن  أبا ويكنى عثمان، عم ابن وھو العاص، أبي بن الحكم بن مروان يضا
 بن عامر بن مخدج بن رقبة بن شق بن جمل بن المحرث بن أمية بن صفوان بن علقمة بنت آمنة وأمه الملك؛ عبد
 .خزيمة بن كنانة بن مالك بن الحارث بن ثعلبة
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ً  مروان أبو الحكم وكان  هللا رسول خلف يمر فكان مكة؛ فتح يوم في اإلسالم رهإظھا وكان إسالمه في عليه مغموصا
 بن حسان بن الرحمن عبد فقال خبلة؛ وأصابته التخليج ذلك على فبقي بعينيه ويغمز بأنفه فيخلع وسلم عليه هللا صلى
 :لمروان األنصاري ثابت

ً  ترمِ  ترمِ  إن...  عظامهُ  فأرم أباك اللعين إن  مجنونا مخلجا

 بطينا الخبيث عمل من ويظلُّ ...  التقى ملع من البطن خميص يضحي

 من: " وقال بعنزة إليه فخرج نسائه حجر بعض في وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على يوم ذات الحكم وطلع
 ومعه الطائف إلى وسيره فلعنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أحاديث يفشي وكان ،"  الوزغة ھذه من عذيري
 تعالى هللا رضي عثمان ردھم حتى طرداء يزالوا فلم يساكني ال وقال بنيه من وغيرھما ارثوالح األزرق، عثمان
 .عليه فيه نقم مما فكان عنه،

 بالقرآن أخلت ما: يقول وكان للقرآن الناس قرأ من وكان قريش رجال من مروان كلن: أشياخه عن المدائني وقال
 .قط والكبائر الفواحش آت لم أي قط،

 " . وينزلون منبري يصعدون ببنيه كأني: " للحكم قال وسلم عليه هللا صلى بيالن أن: وروي

 .الملك عبد أبا اكتنى ثم القاسم أبا يكنى مروان وكان

 بن عليّ  عن زيد بن سعيد عن سليمان بن جعفر عن إبراھيم بن مسلم حدثنا المقرىء المؤمن عبد بن روح حدثنا
 هللا صلى النبي على العاص أبي بن الحكم استأذن: قال الجھني مرة بن عمرو عن الجزري الحسن أبي عن الحكم
 الدنيا في يشرفون ھم، ما وقليل المؤمنين إال صلبه من يخرج من وعلى عليه هللا لعنة له ائذنوا: " فقال وسلم عليه

 " . اآلخرة في ويتضعون

 :فقال حاتم فغضب حارث بن أوس ھطر من قوم فتناوله طيء حاتم على الجاھلية في الحكم نزل: المدائني قال

ً  سماؤكم مطرت إذ اآلن  األصيد رأس مثل رأسك ورفعت...  دما

 ويقال الشاعر، فقال الشمس، في يرى الذي األبيض الخيط شبه وطوله، لدقته باطل خيط يلقب مروان وكان: قالوا
 :أخوه الحكم بن الرحمن عبد أنه

 يصنع كيف القفا بمضرو حليلة...  لسائلٌ  وإني أدري ما لعمرك

ً  هللا لحى  ويمنع يشاء ما يعطي الناس على...  باطلٍ  خيط أمروا قوما

 .قفاه على الدار يوم ضرب وكان

 كندية، موھب بنت مارية وأمھا العبدي، طلحة أبي بنت الصعبة، ويقال صفية، وإخوته مروان أم آمنة أم وكانت
ً  موھب كانو الزرقاء بنو فيقال بھا يعيرون التي الزرقاء وھي  .قينا

 هللا عبيد بن طلحة رمى كان الذي وھو مرتين؛ المدينة وواله البحرين الحكم بن مروان سفيان أبي بن معاوية وولى
 .رميته من فمات بالبصرة،
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 الحرة، بأھل ايقاعه بعد المري عقبة بن مسلم مات حين بالمدينة مروان كان: روايتھما في والواقدي مخنف أبو وقال
 .معاوية بن يزيد بن معاوية بعد الخالفة ولي حتى بھا يزل فلم الشام إلى أشخص ثم

 السكوني، نمير بن حصين وشخوص يزيد، موت بعد الزبير ابن كتب حتى بالمدينة مروان يزل لم: المدائني وقال
 سيروا لما انمرو وكان بويع،؛ قد يزيد بن معاوية الشأم فورد وسيرھم فسيروه أمية بني تسيير في مطيع ابن إلى

 :راجزه فقال وبھم، به يحث أن وأمر وبنوه أبعرة اكترى

 القوم وتالھن قليالً  إال...  النوم عليھن مروان حرم

 بالدوم يبتن أو يقلن حتى

 ألبي قل: بإزعاجھم وكل الذي للرسول فقال عليالً  مروان بن الملك عبد وكان المدينة؛ من ليلتين مسيرة على والدوم
 قطيفة أبو له قيل وإنما معيط أبي بن عقبة بن الوليد عمروبن واسمه قطيفة، أبو يقول ذلك وفي ،هللا يصنع: خبيب
 .الشام إلى الزبير ابن سيره ممن وكان اللحية، عظيم ثائرة الرأس شعر كثير ألنه

 آلف القوم من وجدٍ  بذي فكيف...  أھله تحمل لما أحدٌ  بكى

 :غيره ويقال أيضاً، وقال

 سيرا بعدك هللا قطين بأن...  جمةُ  والحوادث اأتاھ ھل أال

ً  وكل قليالً  وعش بعيداً  وأمل شديداً، ابن: ھريرة أبو له قال داره مروان بنى ولما  .هللا والموعد خضما

ً  قال األذان سمع إذا مروان وكان ً  وبالصالة عدالً  بالقائلين مرحبا ً  معاوية عن ھذا ويروي وأھلھا؛ مرحبا  .أيضا

 كل في بابك يحضر بمن يخبرك أن حاجبك ُمر: له وقال وقال، هللا، بتقوى فلسطين واله حين الملك عبد مروان وأمر
 على أمرٌ  عليك اشكل إذا بالعقوبة تعجل وال إليك، يبسطوا بالحديث عليك يدخل من وآنس تحجب، أو فتأذن يوم

 واله حين العزيز عبد الوصية بھذه وصىأ إنه ويقال أمضيتھا؛ إذا ارتجاعھا على منك أقدر أردتھا إذا العقوبة
 .أثبت واألول مصر،

 الفھري قيس بن الضحاك فولى يضاده أحد يبق لم أنه الزبير ابن علم ليلى، أبو معاوية بن يزيد بن معاوية مات ولما
ً  وكان دمشق،  طاعته، ىإل يدعوھم قبله من إلى وكتاب بعھده إليه فبعث كاتبه وقد إليه فبعث كاتبه وقد إليه صاغيا
 وكان فلسطين الجذامي زيد بن قيس بن ناتل وولى إليه، مائالً  النعمان وكان حمص، على بعھده النعمان إلى وبعث
 ووالي إليھا وكان فلسطين، أتى حتى ناتل فخرج قومك تكفيني أال: له فقال بمكة عنده كان بل: ويقال ھوى، فيه لناتل

 تخرج أن إما: ناتل إليه فأرسل عماله وفيھما يده في فبقيتا بحدل، بن الكم بن حسان معاوية بن يزيد قبل من األردن
 إلى بحدل ابن جذام،فخرج من وبقومه به له قوة ال أنه بحدل ابن فعرف فأقاتلك عليك أدخل أن وإما قومي بالد من

 وفرق أھلھا ةبيع له وأخذ دمشق، قيس بن الضحاك له وضبط بفلسطين، الزبير البن وبويع طبرية فنزل األردن
 وھذا األردن إال كلھا الشام الزبير البن فاستقامت حمص أھل بيعة األنصاري بشير بن النعمان له وأخذ فيھا، عماله
 .الثبت

 الزبيرية وكانت بحدل بن مالك بن حسان عن ومنحرفين ناتل، إلى مائلين كانوا قد األردن أھل بعض إن: ويقال
 بدم والطالب وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول حواري ابن ألنه باألمر زمانه لأھ أولى الزبير ابن: تقول بالشام
 جحدم بن عتبة بن الرحمن عبد مصر الزبير ابن وولى وفضل، وسنٌّ  شجاعة له ورجل عثمان، المظلوم الخليفة
 كلب في ارفس عليه وعزم معاوية بن يزيد بن لخالد الدعاء بحدل بن مالك بن حسان وأظھر له، فضبطھا الفھري
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 الجذامي زنباع بن وروح السكوني، ھبيرة ابن ومالك السكوني نمير بن الحصين بھا إليه فاجتمع الجابية نزل حتى
 يسار بن حيويل كبشة وأبو األشعري، عضاه بن هللا وعبد الفزاري، مسعدة بن هللا وعبد العذري عمرو بن وزمل

 سعيد بن األشدق وعمرو معاوية، بن يزيد بن وخالد الخالفة في يفكر ال وھو الحكم بن مروان إليه وصار السكسكي،
ً  ودعا األمويين من وغيرھم العاص بن  أراك: األشعري عضاه ابن له فقال فأجابوه؛ وأذرعات البلقاء أھل من قوما
 عضاه ابن فأتى والرئاسة، السياسة ومقر الملك معدن إنه ك فقال السن حدث وھو يزيد، بن لخالد األمر ھذا تريد
ً  فوجده الوجوه من نظرائه من جماعة في خالداً  ً  نحورنا أتجعل قوم يا: فقال متصبحاً، نائما  والسھوم لألسنة أغراضا
 الحكم بن مروان أتى ثم المتيقظ، الحازم المشمر المجد األمر ھذا صاحب وإنما الساعة، ھذه في نائم وھو الغالم بھذا
 بين والمصحف فسطاطه، جانب إلى مربوط وفرسه بفنائه مركون والرمح نبهجا إلى درعه وإذا له فسطاط في فألفاه
 المؤمنين أمير عثمان عم ابن وھو األمر له يصلح الذي صاحبنا ھذا قوم يا عضاه ابن فقال القرآن، يقرأ وھو يديه
 مروان على مجمعون أنھم وأعلموه ومروان، خالد بخبر فأخبروه مالك بن حسان إلى فرجعوا وسنھا؛ قريش وشيخ
 من وتخرج الزبير، ابن إلى الخالفة تعدل أن كرھت إنما تبٌع، لرأيكم رأيي: بحدل ابن فقال وشيخھا، قريش كبير ألنه
ً  حسان قام ثم البيت؛ ھذا أھل  عم وابن وسنھا، قريش كبير ھو: فقال مروان ذكر ثم عليه، وأثنى هللا فحمد خطيبا

 من باألمر وأحق عثمان بميراث أولى فھو هللا رجمكم فبايعوه أجمعين اسالن قبل بدمه والطالب المظلوم الخليفة
 بنو إليه والتفت له ودعوا وماسحوه بيعته إلى فسارعوا بالمعصية، هللا وجاھر الخالفة خلع الذي الزبير ابن الملحد
 .منا يخرجھا لم الذي  الحمد: فقالوا أمية

 لم مروان بال ما: فقال أصبحت، حين عمر فجاء ونمت الغداة صليت رالفج طلع فلما كلھا ليلة أحييت مروان وقال
 أحب والغداة العشاء يعني جماعة في أصليھا ألن: فقال الغداة، صلى حين ونام ليلته أحيى: له فقيل الصالة؟ يحضر

 .يميتھما ما أحيي أن من إليّ 

 كان حتى الحق ايثاري زال فما دوني ربيق كلھم قريش من فتيةٍ  في عمر عند رأيتني لقد: ولي حين مروان وقال
 .اآلخرة الخترت واآلخرة الدنيا من أمرين بين أخير ثم حمار ظمءُ  إال أجلي من يبق لم ولو أمره، مھم في يبعثني

 أنجبت فقد زرقاء كانت إن: مروان فقال الزرقاء، بن يا: عمرو فقال منازعة العاص بن وعمرو مروان بين وكان
 .النابغة تؤده لم إذ الشبه وأدت

 .ظنه أعمل إذا الشيخ يكون ما أحمق: حبيش فقال أحمق ألظنك إن: دلجة بن لجيش. مروان قال: قال المدائني؛

ً  له فقال جريج، له يقال غالم بذي بأرضه لمروان كان: قال مسلمة، عن المدائني  من شيٌ  أدرك جريج يا: يوما
 من: قالوا ھذه؟ أين من: فقال أحماٌل، فتلقته أرضه إلى وانمر فركب بھا، وكأنك يدرك، أن يوشك: قال غالتنا؟
 اشتريتني عاجزاً  األمير أيھا أظنك وهللا وأنا: قال خائناً؟ أظنك إني ياجريج: فقال األرض فأتى خشب، بذي ضيعتك

 أمير نلتخو وإنك ألخونك، إني وهللا المنازل وابتنيت الخدم اتخذت قد موسر اليوم أنا ثم صوف، مدرعة في وأنا
 .الثالثة شر هللا فلعن هللا ليخون المؤمنين أمير وإن المؤمنين،

 أن وأمره الكناني جحش ابن مروان فبعث دارك في يبيت الكناني عمرا إن بمكة وھو لمروان قيل: قال المدائني،
 زيادة ظھرھا في إن يقال وكان الزلوج، لھا يقال له ناقة على المدينة إلى مكة من فسار الدار، في يجد من كل يحمل

 :يقول وھو الدار ودخل مكة إلى مروان عيال من الدار في وجد من كل ليالً  فورد فقارتين،

 الخروج لك حان فقد أخرج...  اللجوج الخالفة أيھا يا

 معروج قتبٌ  فاھا كأن...  الزلوج وھي جحش ابن أنا

 :أقول الذي إني أما األعرابي قال ناوفرغ الدفتر طوينا قد: فقال لي، أفرض: فقال مروان أعرابي وأتى
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 يزيد فال اللئيم مدح وإن...  خيراً  يزيداً  الكريم مدح إذا

 .له ففرض فرض من لك بد ال ھو أنت: فقال ھجاه ثم مروان مدح كان وقد

 أشاء لو خراسان رجال من كأنه أزرق أحمر رجل فإذا مروان على دخلت: سبرة أبي بن الجارود قال: قال المدائني
 :الحكم بن الرحمن عبد يقول وله وله قفاه على الدار يوم ضرب وكان لفعلت، عنقه عالبي في يدي أدخل أن

 يصنع كيف القفا مضروب حليلة...  لسائلٌ  وإني أدري ما وهللا

ً  هللا لحى  ويمنع يشاء من يعطي الناس على...  باطلٍ  خيط أمروا قوما

 .الغساني قيس بن يحيى مروان شرطة على وكان

 قدم ثم الضحاك، وقتل بھم فظفر المرج أھل قاتل مروان أن: محارب بن ومسلمة وعوانة، مخنف، أبي عن المدائني
 :غيرھم أو األنصار بعض فقال جديدة بيعة الناس فبايعه دمشق

 عوقھا الملحدون أراد وقد...  فوقھا ال التي أعطاك هللا

 قھاطو قلدوك حتى إليك...  سوقھا إال هللا ويأبى عنك

 .الرحمن عبد بن كثير قاله الملك عبد في قيل الشعر ھذا إن: ويقال

 :فأنشده دينار بألف: له فقال أنشدني أمامة أبا يا له فقال بالدينة مروان على األعجم زياد ودخل: قالوا

 أمس منك خيرٌ  اليوم وأنت...  لؤي بني خير أمس رأيتك

 شمس عبد ادةس تكون كذاك...  خيراً  الضعف تزيد غداً  وأنت

 .مروان غير في ھذا قال إنه: ويقال دينار؛ ألفي فأعطاه

 خبر فبلغه دمشق قدم معاوية بن يزيد موت بعد البصرة أھل أخرجه لما سفيان أبي بن زياد بن هللا عبيد وكان: قالوا
 أمره، على تابعوهو الزبير البن الناس بايعه قد بدمشق، الفھري قيس بن الضحاك وكان الجابية، ونزوله بحدل ابن
 ناحية فعسكر فأخرج بدمشق نفسك حصرت قد ھنا ھا وأنت النواحي له واستقامت صاحبك بويع قد زياد ابن له فقال
 أن إال ھو فما فعسكر راھط مرج إلى الضحاك فخرج إليه؛ والمنظور قريش كبير فإنك أوب كل من الناس يأتيك
 إليه وكتب الضحاك، حركة عمراً  بلغت كانت أنه وذلك نفسه على فأغلقھا األشدق سعيد بن عمرو دخلھا حتى خرج
 إلى الضحاك أخرجت قد إني: فقال بالجابية وھو مروان زياد ابن وأتى لدخولھا فاستعد دمشق من فدنا زياد ابن بھا

 .سعيد بن عمرو وأدخلتھا الصحراء

 الضحاك وعليھا دمشق قدم البصرة، من زياد بن هللا عبيد وأخرج معاوية، بن يزيد مات لما: الحكم بن عوانة وقال
 والنعمان الزبير البن يبايع بقنسرين الكالبي الحارث زفر ثار وقد الزبير، بن هللا لعبد عامالً  الفھري خالد بن قيس بن
 بفلسطين وكان فلسطين، على معاوية بن ليزيد عامالً  بحدل بن مالك بن حسان وكان طاعته، على بحمص بشير بن
 على الجذامي زنباع بن روح حسان فاستخلف فلسطين أھل سيد وكان الزبير البن ممالىء وھو قيس بن ناتل

 لھواه الزبير البن وبايع عليھا واستولى فلسطين، عن فأخرجه زنباع بن روح على ناتل فوثب األردن وأتى فلسطين
 وكان مروان، وفيھم الشام إلى المدينة لىع عامله فسيرھم المدينة عن أمية بني بنفي أمر الزبير ابن كان وقد ن فيه

 :مروان أخو الحكم بن الرحمن عبد فقال وزبيري حساني فريقين الناس
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 فتزبرا عصى زبيري وإال...  الھوى عن بحدليٌّ  إال الناس وما

 منافق هللا عبد: قالوا الحرة أھل وقتلى الزبير بن هللا عبد في تقولون ما األردن أھل يا: فقال باألردن حسان فقام
 الجنة في يزيد قالوا الشام؟ أھل من بالحرة قتل ومن معاوية بن يزيد في تقولون فما: قال النار، في الحرة أھل وقتلى
 إنه باطل على يومئذ الزبير ابن كان ولئن حق، على شيعته إن حق على يومئذ يزيد كان لئن: فقال الجنة، في وقتالنا
 خالد: الغالمية ھذين تجنبنا أن على الزبير ابن وأطاع خالفك من قتال على ايعكنب صدقت: قالوا باطل، لعلى اليوم
 .بصبي ونأتيھم بشيخ الناس يأتي أن نكره ونحن أسنانھما، حديثةٌ  فإنھما هللا عبد وأخيه يزيد، بن

ً  سراً  الزبير البن الناس يبايع بدمشق الضحاك وكان ً ك بحذل ابن إليه فكتب وكلب، أمية بني من خوفا  ابن فيه يشتم تابا
 له يقال رجل مع إليه الكتاب وانفذ به، وبرھم له واصطناعھم إليه إحسانھم ويذكره أمية بني حق له ويعظم الزبير،
 فأقرأه وكتمه الكتاب ھذا الضحاك يظھر لم إن: وقال نسخته إليه ودفع كلب، إخوة وبرة بن تغلب ولد من ناعصة
: فقال سفيان أبي بن عتبة بن الوليد فقام نسخته ناعصة فقرأ يظھره ولم فقرأه إليه الكتاب فأوصل الناس، على أنت

 شراحيل بن المعد بن األسود النمس أبي واسم النمس، أبي بن يزيد وقام وشتمه، الزبير ابن وكذب حسان صدق
 رجاء أبو قام ثم ذلك، مثل فقال الكلبي األبرد بن سفيان وقام الزبير، ابن وشتم وكتابه حسان مقالة فصدق الغساني،

 أمر ثم بنعالھم، الناس واضطرب الزبير، بن هللا عبد على وأثنى وكذبه مالك بن حسان فشتم الحكمي زيد بن عمر
 عمر على كلب ووثب بعض، في الناس بعض وجال فحبسوا، وسفيان النمس أبي بن ويزيد عتبة بن بالوليد الضحاك

 فأخرجت كلب وجاءت الناس، وسكن فتكلم المنبر من مرقاتين على عاويةم بن يزيد بن خالد وقام الحكمي، زيد بن
 أخرجت غسان أو كلب من كنت لو: عتبة بن الوليد فقال النمس، أبي ابن فأخرجت غسان وجاءت الحبس، من سفيان
 اليوم ھذا نيسمو الشام أھل فكان الوليد؛ فأخرجوا كلب من أخوالھما ومعھما يزيد بن هللا وعبد يزيد، بن خالد فجاء
 .المسجد عند بدمشق موضع وجيرون جيرون، يوم

ً  كلب من شاب إليه فقام معاوية، بن يزيد في فوقع فيه فجلس دمشق مسجد إلى قيس بن الضحاك وخرج: قال  بعصا
 الزبير ابن إلى تدعوا وقيس فاقتتلوا، بعض إلى بعضھم إلى سيوفھم، وعليھم الحلق في جلوس والناس بھا فضربه
 دار الضحاك ودخل: قال معاوية؛ بن ليزيد وتتعصب يزيد بن خالد وإلى أمية بني إلى تدعو وكلب الضحاك، ونصرة
 فوالني ھذا إليَّ  وكتب قائم، منكم يقم لم: وقال إليھم، فاعتذر أمية بني إلى وبعث الفجر لصالة يخرج ولم اإلمارة
ً  يريد ال عنده،وأنه بالئھم حسن وذكر  ونوافيه الجابية يوافي حتى حسان إلى ونكتب اكتبوا :وقال يكرھونه، شيئا
 األخنس بن يزيد بن معن ويقال السلمي، يزيد بن معن بن ثور فجاء للميعاد، أمية وبنو الناس منكم لرجل فنبايع
ً : له فقال الضحاك إلى نفسه،  كلب من األعرابي ھذا إلى تسير اآلن أنت ثم فبايعناك، رجل طاعة إلى دعوتنا لك عجبا

 ابن بيعه من نستره كنا ما تظھر أن: قال الرأي؟ فما: الضحاك قال غمر صبي وھو يزيد بن خالد اخته ابن ليستخلف
 الزبير ابن بيعه وأظھر راھط، مرج نزل حتى وأقبل وعطفھم معه بمن الضحاك فعرج طاعته على ونقاتل الزبير،
 .أمية بني وخلع

 بن النعمان إلى الضحاك وكتب يتشاورون، والناس ليلة أربعين بھم صلىف حسان ووافى الجابية، إلى أمية بنو وصار
 من خلق إليه فصار فأمدوه بفلسطين وھو ناتل وإلى قنسرين، على وھو الحارث بن زفر وإلى بحمص وھو بشير
 ھويي ھبيرة بن ومالك مروان، يولى أن يھوى نمير بن حصين: مختلفة بالجابية األھواء وكانت راھط؛ بمرج الخلق
 فقال أبيه، من كانت منزلتنا عرفت فقد يزيد بن خالد نبايع ھلم: للحصين ھبيرة بن مالك فقال يزيد، بن خالد يولى أن

 سوطك على يحسدونك مروان وآل مروان إن ويحك مالك: فقال بصبي، بشيخ الناس يأتينا ال وهللا ال: الحصين
 لھم، عبيداً  منتم بايعتموه وإن عشرة وعم عشرة، وأخو عشرة أبو ومروان بھا، تستظل شجرة وظل نعلك، وشراك
 وال ويسوسنا يدبرنا وھو المظلوم، الخليفة بدم والطالب قريش، شيخ مروان: فقال خالد أختكم بابن عليكم ولكن
 فقال الخطاب بن عمر بن هللا عبد بعضھم وذكر! ويساس يدبر أن إلى يحتاج وغيره ونسوسه، ندبره أن إلى يحتاج
 بالضعيف، محمد أمة صاحب وليس ضعيف أنه إال ذكرتم كما وھو عمر بن هللا عبد تذكرون إنكم: زنباع نب روح
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 بعد وھو النطاقين، ذات الصديق بكر أبي بنت أسماء وابن هللا رسول حواري ابن وهللا وھو الزبير، ابن وتذكرون
 وأما العصا، وشق الدماء، وسفك يزيد، بن اويةومع معاوية، بن يزيد: خليفتين خلع منافق ولكنه قدمه في ذكرتم كما

 بن عليّ  وقاتل الدار، يوم عثمان المؤمنين أمير قاتل الذي وھو شعبه ممن كان إال صدع اإلسالم في كان فما مروان
 البيعة على رأيھم فتم! الكبير؟؟؟؟؟ وندع الصغير أفنبايع لعثمان، منه فاستقاد طلحة ورمى الجمل، يوم طالب أبي
 البيعة يقع فلم مروان، فبويع خالد، بعد من األشدق سعيد بن لعمرو ثم بعده، من لخالد ثم عليھا، وأجمعوا انلمرو
 .خلق إليه فاجتمع الناس ودعا وحاربه الضحاك بازاء فصار راھط مرج نزل حتى مروان وسار لغيره،

 الشعبي خالد أبي بن إسماعيل عن الواسطي يزيد بن محمد حدثنا: قاال سالم بن والقاسم الناقد محمد بن عمر وحدثني
 أبي ألن ال: قلت معنا؟ فتقاتل تخرج أال: فقال معه القتال إلى مروان دعاني: قال األسدي فاتك بن خريم بن أيمن عن

ً  أقاتل ال أن إلي عھدا وقد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع بدراً  شھدا وعمي  وأن هللا إال إله ال أن يشھد انسانا
 :فقلت بك لنا الحاجة انطلق: فقال معك، قاتلت النار من ببراءة أتيتني فإن هللا، رسول مداً مح

 قريش من آخر سلطان على...  يصلي رجالً  مقاتالً  ولست

 وطيش سفهٍ  من هللا معاذ...  إثمي وعلي سلطانه له

ً  أأقتل  عيشي عشت ما بنافعي فليس...  ذنبٍ  غير في مسلما

 ثم بالخالفة، ليلة أربعين بحدل بن مالك بن حسان على سلم: قال جده عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 :وقال مروان إلى سلمھا

 شھود ونحن إال نالھا فما...  نفسه الخليفة منا يكن فإال

 :الكلبيين بعض وقال

 منبراً  تستطيعون إن وما ظللتم...  ما بعد الملك منبر عن لكم نزلنا

 راھط مرج يوم خبر

 زياد، بن هللا عبيد ميسرته وعلى األشدق، سعيد بن عمرو ميمنته على مروان جعل: وغيره الحكم بن عوانة قال
 الھاللي شمر أبي بن زحر ميسرته وعلى العقيلي، معاوية بن عمرو بن زياد ميمنته على قيس بن الضحاك وجعل
 الخزائن على وغلب منھا، الضحاك عامل وأخرج عليھا فغلب بدمشق، النمس أبي بن يزيد وثار حمص، أھل من

 من ألفين في حوارين من زياد بن عباد وأقبل والسالح، والرجال باألموال وأمده لمروان، بھا وبايع األموال، وبيوت
 وقتلوا، المرج أھل ھزم ثم ليلة، عشرين بالمرج الضحاك مروان فقاتل ألفاً، ستين في الضحاك وغيرھم،وكان مواليه
 لكل كان القطيفة، يأخذ كان كلھم ثمانون األشراف من معه وقتل الضحاك، وقتل قط مثلھم يقتل لم من قيس من وقتل
 معن بن ثور وقتل عظيمة، مقتله الشأم أھل من وقتل عطائھم مع يعطونھا وقطيفة ألفان العطاء في منھم رجل

 في وصرت عظمي، ودق سني، رتكب حين اآلن: قال مروان رآه فلما الضحاك برأس كلب من رجل وجاء السلمي،
ً  المرج يوم الملك عبد يحضر ولم: الھيثم قال! بالكتائب؟ الكتائب أضرب أقبلت الحمار، ظمء مثل  .تورعا

 :مقبل ابن وقال

 الحامي أحسابھا عن المذبب بعد...  ھمام بعد قيس آنف ياجدع

 .المرج يوم قتل ممن وكان قبيصة ين ھمام يعني
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 :الفرزدق وقال

 ھاشم آل في الملك نصاب لعاد...  عزكم أسياف حسان نوب ولوال

 المواسم في بھا العاصي أبو يسب...  التي يقبل أن مروان أبي ولكن

 .بالعھد العزيز وعبد الملك عبد البنيه مروان بايع حين ھذا قال إنه: ويقال

 :فقال المرج يوم رجل مر: الكلبي قال

 غلب قريش رئيسي أي س...  النفو حين غير ضرھم وما

ً  يعرفه رجالً  رأى مروان إن: ويقال  أن هللا هللا أبه يا: له قال العزيز عبد ابنه إن: ويقال البيت؛ بھذا فتمثل صريعا
 .أبيك على استرھا بني يا صدقت: فقال أحد، منك ھذا يسمع

 بن أليمن وھو لبيت،ا بھذا فتمثل السلمي، معن بن وثور العقيلي، عمرو بن زياد برأس مروان أتي المدائني وقال
 .األسدي خريم

 على الكلبي ذؤالة بن الوازع وفد: قال عوانه عن الحميد عبد بن العزيز عبد عن البصري يزيد بن عباس حدثني
 الناس في هللا يجعلھا غرائز: قال الشجاعة؟ ما: الحجاج له فقال المرج يوم أصيبت عينه وكانت يوسف، بن الحجاج

ً  الرجل تجد فقد  في به وتحجم األقدام، حال غير في به تقدم ألنھا لصاحبھا الضارة الشجاعة فتلك له، رأي ال شجاعا
 حين في به وأحجمت اإلقدام، حين به أقدمت إذا لصاحبھا نافعة الشجاعة تكون وقد ويھلك، فيھلك اإلحجام وقت غير

 عنه انفض وقد لواقف النميري بيصةق بن ھمام وإن راھط مرج يوم رأيتني لقد األمير هللا أصلح وهللا اإلحجام،
ً  حمي ولكن يمكنه، الفرار لكان فر ولو يصنع، ما اليدري لواقف شجاعته من وإنه أصحابه،  وحملت عليّ  فحمل أنفا

 :قال ثم وجھي في فتفل رأسه ألحتز إليه نزلت ثم دابته، عن فأرديته عاتقه على بضربة فبادرته عليه

 وأكرما فرارٍ  من خيراً  الموت يرى...  مرىءٍ أ على أجھز النوف ذات بن يا أال

 أحجما مثلك الناس ما إذا أكر...  إنني بالحشاشة تتركني وال

 عليه أعانك فھل: قال نعم،: قلت قتلته؟ أأنت: قال قبيصة، بن ھمام رأس ھذا: وقلت مروان، به وأتيت رأسه فأخذت
 :الشاعر لقا كما وهللا ھو: فقال مدته، وانقضاء هللا نعم: قلت أحد؟

 الفوارس عنھا يزور صولةٌ  له...  لبأسه يقام ال ھيجا وفارس

 العساعس العاويات منھا وتذعر...  وقعھا األسد ترھب ليثٍ  وشدة

 المغامس األحوشي يزدھيه وال...  بناكلٍ  ليس اإلقدام على جريء

 :المرج يوم حربه في مروان وقال: قالوا

ً  أمراً  األمر رأيت لما  وكلبا لھم غسان يسرت...  صعبا

 :ويروى

 الغلبا الرجال والسكسكيين...  جبنا مالوا الناس رأيت لما
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ً ...  نكبا الحديد في تمشي والقين  ضربا إال يأبون وطيئا

ً  إال الملك يأخذون ال...  صعبا مشمخراً  تنوخ ومن  غصبا

 قربا ال فقل قيس دنت فإن

 إلى معاوية أخت الحكم أم ابن وھو الثقفي، هللا عبد بن الرحمن وعبد زياد، بن هللا عبيد جاء: مخنف أبو وقال
: زياد بن هللا عبيد وقال أجمعين، لك أسلحھم فأنا أمية بني موالي إليك إجمع مروان يا: الرحمن عبد فقال مروان،

 في مالكم: فقالوا يولون، من ينظرون الشام أھل رؤوس واجتمع شئت، ما عدوك على والقوة المال من لك أبذل وأنا
 إلى فقاموا للحرب، وتجربة وحيلة رأي ذو وھو أمية، بني وسيد قريش، شيخ مروان وھذا خيٌر، األحداث تولية
 عسكر حتى الضحاك وأصحر الضحاك، إلى يسيرون بھم وأقبلوا فجلبوھم األردن أھل إلى بعثوا ثم فبايعوه، مروان
 نمير بن الحصين ميمنته على مروان بعثف األجناد، من فأمدوه الزبير ابن عمال واستمد راھط، بمرج

 خالد بن ھبيرة بن ومالك بحدل، مالك بن حسان الخيل وعلى الحكم، أم بن الرحمن عبد مسيرته السكوني،وعلى
 .قيس بن الضحاك قتل ثم أياماً، فاقتتلوا بھم زحف ثم زياد، بن هللا عبيد الرجالة وعلى السكوني،

 بن ثور بن رفيدة هللا تيم بني من الكلبي، هللا عبد بن زحنة الضحاك قتل الذي كان: القطامي بن والشرقي الكلبي وقال
 :البلوي رويفع وھو الشاعر، فقال التميمي؛ رقيم بن عليم رأسه وأخذ وبرة، بن كلب

 ومغرب شرقٍ  كل من العدى علينا...  تألبت حين الضحاك لدى ويوم

ً  زحنة الالت تيمم ابن حشاه  المتلھب القابس قبسك طريراً ...  ثعلبا

 رجب في: ويقال وستين؛ أربع سنة القعدة ذي من خلون ليال لثالث األربعاء يوم بالجابية مروان بيعة وكانت: قالوا
 .وستين أربع سنة في الفھري قيس بن اضحاك ومقتل راھط، مرج وقعة وكانت وستين؛ أربع سنة

 :كلب من العبيد بني أحد حصن بن قيس بن ثمامة وقال

 مخالف عاٍص  وللضحاك مطيعُ ...  سامعُ  لمروان أني ھدكمأش

 بعد العجز يكون قد نعم: فقال كيس؟ بعد أعجزاً  أنيس، أبا: يقولون الناس جعل المرجع إلى مروان برز ولما: قالوا
 .الكيس

 :يقول وھو بھا يقاتل راية المرج يوم مروان بن بشر مع وكانت: قالوا

ً  رئيس كل على إن  تندقا أو الصعدة ضبيخ أن...  حقا

 مدداً  معنا إن: فقال قلة، في منفرد فإنك الناس إلى انضممت لو: له فقال قلة في يقاتل محارب من رجالً  مروان ورأى
ً  وأمر وضحك مروان فسر السماء، من  :حنظلة بن سھم وقال إليه، ينضموا أن حوله كانوا قوما

 ينصر الخالفة سيب يعطه من...  إنه أمية بني اإلله نصر

 المنبر وعود خاتمه وجواز...  سلطانه محمداً  الوارثين

 محير للجبان موتٍ  يوم في...  ضالله ضل الضحاك لقوا لما

 المغفر وراء ھامته وفقلن...  نخاعه بحبل سيوفھم حطوا
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 معصر وشاحي وخذ عليك عار...  إنه خبيب أبا السالح ألق

 وألنسر لخوامع لتركنه...  خيلنا الضاللة زفر أدركت لو

 :فقال قومي راية ومعي مروان بن العزيز عبد مع وقفت: الكلبي ضبثم وقال

ً  فالموت...  ضبثم يا بھا إقدم  أكرم قدما

 يداً  خذھا: وقال برمحه نجله ثم فأرداه طعنه ثم العزيز عبد عن جمعنا فرق حتى فأقبل الفري، بفري رجل فإذا
 بن بشر قتله المرج يوم خالد وقتل الكالبي، الحصين بن خالد ھذا: لفقي عنه فسألت انصرف ثم مكفورًة، أو مشكورةً 
 .سعيد بن وعمرو مروان

 لك أوثق: الحارث بن زفر له فقال دخولھا، من فمنعه عياض وبھا قرقيسيا إلى الكالبي الحارث بن زفر وھرب
ً  وأخرج بھا، وأقام الحمام خليد فلم فدخلھا له فأذن منھا، أخرج أن بھا الحمام دخلت أنا إذا والعتاق بالطالق  عياضا
 .المرج وقعة يحضر لم زفر أن زعم من قول وھذا قيس، إليه وثابت بھا وتحصن عنھا

 .بالحجاز الزبير بن هللا بعبد فلحق فلسطين، من الجذامي قيس بن ناتل وھرب

 ونأمن لتأمن، الزبير بأبن حقفال بمروان، لنا طاقة ال إنه: قالوا مروان أمر قوة ناتل قوم رأى لما: الواقدي قال
 .الزبير ابن إلى فشخص

 المرج؟ ويوم مروان، عن أخبرني: األعمى العباس ألبي الجمحي صفوان بن هللا عبد قال: عوانه عن الھيثم قال
 :المري الحمام بن حصين قال لكما وإنه. بمثله أسمع لم: فقال

ً  عنه ينحاش ال الموت ترى  الجمر على قيامال كان وإن وصبراً ...  تكرما

 ً  الصبر من خيرٌ  الناس في وما وصبراً ...  جدودنا أورثتنا ما على حفاظا

 الدھر من نضج ال نمضي ملك على...  نزل فلم عوفٍ  ابن أوصانا بذلك

ً  الزبير البن هللا قدر وإن الملك عبد بأبي أبصرك ما: فقال  ألن سيملكون وبنيه أنه ظني أكبر وإن كائن، فھو شيئا
 .مرتين العاص أبو ولده وقد رأسه، على فوضعته برنسي أخذت وقد رأيتني: وقال صدره إلى الملك عبد ضم عثمان

 الضحاك مع مناف، عبد بن نوفل بن عمرو بن قرظة بنت فاختة وأمه سفيان، أبي بن معاوية بن هللا عبد وقاتل: قالوا
 لنشدد نقاتل نحن سليمان أبا يا: عمرو له فقال شدقاأل سعيد بن عمرو به وأتي أسيراً  فأخذ يحمق، وكان المرج، يوم

 .الشيطان لطيم يا اسكت: له فقال لتضعفه؟ تقاتل وأنت ملككم،

ً  مخنف أبي رواية ومن  ابن نفاھم قد بتدمر أمية بني وجد الشام فنزل البصرة من زياد بن هللا عبيد قدم لما أنه: أيضا
 ووافى الزبير، بن هللا عبد قبل من الشام على أميراً  قيس بن الضحاك وألفى كله، والحجاز والمدينة مكة من الزبير
 هللا أنشدك: زياد ابن له فقال أمية لبني األمان منه بالخالفة،ويأخذ ليبايعه الزبير ابن إلى الركوب يريد وھو مروان

 فبايعھم تدمر أھل ادع ولكن الرأي، مضطرب منافق وھو فتبايعه خبيب أبي إلى قريش شيخ وأنت أتنطلق تفعل أن
: سعيد بن عمرو فقال الشام، من تخرجه حتى الضحاك إلى وأتباعھم ومواليھم أمية بني من معك وبمن بھم وسر
 ھذا إلى الناس ينظر وإنما األمر، بھذا الناس أحق وأنت وفرعھا قريش سيد أنت: عمرو قال ثم هللا، عبيد وهللا صدق
 ابنھا يولي أن ووعدھا ذلك، مروان ففعل: قال حجرك، في فيكون أمه تزوجف معاوية بن يزيد بن خالد يعني الغالم
 باإلمرة فبايعوه أمية بني وجمع حبة، ولقبھا ربيعة بن عتبة بن ھاشم أبي بنت فاختة وھي خالد، أم فتزوج عھده،
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 فلما بدمشق، ئذيوم وھو الضحاك، إلى عظيم جمع في سار ثم تدمر، أھل وبايعه وأتباعھم، مواليھم وبايعه عليھم،
 أشد راھط بمرج فاقتتلوا الحارث، بن زفر وفيھم وغيرھم، دمشق أھل من معه بمن خرج إليه مروان خروج بلغه
 عليھم ورأسوه قيس إليه فاجتمعت بقرقيسيا زفر ولحق وتفرقوا، بقيتھم وانھزم أصحابه، وعامة الضحاك فقتل قتال،
 :الحارث بن زفر يقول حين فذلك

 تماديا إال تزداد ال الحرب أرى...  إنني لك أبا ال سالحي أريني

 لسانيا من قاطع أو دمي مقيد...  أنه بالغيب مروان عن أتاني

 المثانيا لھن رفعنا نحن إذا...  مھرب األرض وفي منجي لي العيس ففي

 بلقائيا جئتكم إن والتفرحوا...  غافالً  تغيبت إن تحسبوني فال

 ھيا كما النفوس حزازات وتبقى...  رىالث دمن على المرعى ينبت فقد

 ھيا ما وھي راھطٍ  قتلى ونترك...  رماحنا تنلھا لم كلب أتذھب

 :يقول فذلك ونجا تركھما المرج يوم حاص فلما سليم من رجالن معه وكان

 ورائيا صاحبي وتركي فراري...  ھذه قبل نبوة مني تر فلم

 :فقال الكلبي جناب بن ضمضم بن حصن بني أحد وھو ثابت، القعطل واسم القعطل، بن جواس فأجابه

 باقيا الداء من داءً  زفر على...  راھطٍ  وقيعة أبقت لقد لعمري

 البواكيا ويبكي معذوراً  وذبيان...  وعامرٍ  سليمٍ  قتلى على يبكي

 المذاكيا والطوال جناب سيوف...  رأى إذ أحجم ثم بسالح دعا

 العواليا الطعان يوم رعواأش إذا...  نجدةٍ  فتيان الغاب كأسد عليھا

 عبد بن عبيدة والھا إفريقية، عن الكلبي صفوان بن حنظلة عزل أيامه في الملك عبد بن ھشام وكان: الكلبي قال
 :ضرار بن الحسام الخطار أبو فقال عليھم، وتعصب كلب من ھناك بمن فأضر السلمي، الرحمن

ً  مروان بنو أقادت  عدل حكمٌ  عدلوات لم إن هللا وفي...  دماءنا قيسا

 الفضل له ثم كان من تعملوا ولم...  راھطٍ  مرج تشھدوا لم كأنكم

 رجل وال سوانا خيل لكم وليس...  بنحورنا القنا ورد وقيناكم

 جناب بن عدي ين ھزيم بني أحمد مسعود بن حزيب بن محرز فاستنقذه المرج يوم يقتل مروان وكاد: الكلبي قال
 العزيز عبد من القعطل بن جواس فرأى جناب، بن عدي بن نوفل بني أحد غرار بن حصين بن والحراق ھو الكلبي،

ً  له جفوة مروان بن  :له فقال للحراق وتقديما

 الحراقا وحبا قرابتي أضاع...  حصنٍ  ضرب من امرىءٍ  بئس أال

 .حصن بني من كليبة العزيز عبد وأم فالن؛ من نساء ضرب فالن بني في يقال
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 النطاقا حازمه شد ما إذا...  يلٍ أص رأيٍ  على ومحترم

 الخناقا لمروان راخوا ھم...  قوم الضيم أقر أن لي أبى

 الفراقا رام صاحبي ما إذا...  انصراف لذو فاعلمن وإني

 الشقاقا أھب ال الغيب ونصحي...  عذلي األمراء تقبل فإال

 :فقالت الجعونية عامر بنت عميرة فرثته قبيصة بن ھمام وقتل: قال

 عامر بن نمير نشاه كريم...  بسيدٍ  الحادثات جعتنيف لقد

 عاثر غير جدھم صدقٍ  بآباء...  عالھم الرجال ماشى إذا أعز

 بواتر األكف في خفاف ببيض...  ورده طاب إذ الموت يردون ھم

ً  كان فما...  منيةٌ  أتته ھمامٌ  كان فإن  التغاور غداة وقافا

 الشواجر بالرماح يسق فوارس...  تبادرت إذ قرنه عن حائداً  وال

ً  الموت ناله حتى كر لقد  باتر الغرارين بمسنون وحامة...  مقدما

 الفواقر باللدواھي كلب حي رمى...  فربما أقصدته كلبٌ  تلك فإن

 قراقر مياه من عدٍ  كل على...  فلولھم عزين شتى وغادرھم

 يزيد بن معاوية مات لما: قالوا أشياخھم عن أبيه عن حازم بن جرير بن وھب حدثنا المخزومي، سالم بن خلف حدثنا
 بن ھاشم بنت ھاشم أم وأمه شاب، غالم يومئذ وھو يزيد، بن خالد فبايعوا األردن أھل اجتمع يستخلف ولم معاوية بن

 حيث وذاك بالشام، فألحقوه زياد بن هللا عبيد البصرة أھل وأخرج الزبير، ابن والحجاز العراق أھل وبايع عتبة،
 بايعوا وقد أمية بني على األردن زياد ابن فقدم الشام، أبلغوه حتى األزد من أخرجه فيمن عمرو بن دمسعو أخرجه

 هللا صلى هللا رسول حواري ابن وھو الزبير ابن الناس بايع وقد خالد، بيعة في الرأي أخطأتم قد إنكم: فقال خالداً 
ً غ أنتم وتبايعون وفضل دينه في وصالح سنٌ  له ورجل وسلم عليه  أن وتريدون حنكة له ليست السن حديث الما

ً  له فإن الحكم بن مروان تبايعوا أن أرى: قال ترى؟ فما: قالوا الزبير؟ ابن به تقارعوا ً  سنا  وتشترطون وفضالً، وفقھا
 وناحية دمشق على فغلب الفھري قيس بن الضحاك الزبير ابن وبعث ففعلوا، بعده من يزيد بن خالد يبايع أن عليه
 .فقتله راھط بمرج مروان فحاربه والجزيرة، الشام

 وما فأدركوه حبقلي، تيس أباه قتل وإنما يقاتلني، للضحاك عجبت قال مروان إن ذكروا: قال عمار بن ھشام حدثني
 .سوءة فنال ابنه الرحمن عبد ھذا فقتل بيص وال حيص به

 :زياد ابن فقال زياد بن يا والفرار إياك: زياد البن مروان وقال

 حيود غير الخيالن التقت إذا...  أنني فسوة ابن مروان يعلمس

 بن يا: فقال مروان، يريد رجل وأقبل وانسلت، بدائھا رمتني العضيھة، لشديد إنه فسوة أمھاتي وأي: مروان فقال
 .فقتله زياد ابن عليه فشد الرجل زياد
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 فإن لك أبا ال بھا ادن: وقال ظھري، في سيفه بنعل فدفع المرج يوم مروان راية معي كانت: كرز بن حبيب وقال
 .انفرجوا الجراح ألم وجدوا قد لو ھؤالء

 ظھر حتى فقاتلھم وتحصنوا منه، فامتنعوا مصر أھل غزا مروان أن: أبيه عن محارب بن مسلمة عن المدائني
 يريد وما حاجة فيك له ما وهللا: وقال فنھاھا، ذلك له فذكرت ابنھا فدعت خالد أم فخطب األردن إلى رجع ثم عليھم،

 جلست عليه وأدخلت البناء ليلة كانت فلما تزوجه أن إال فأبت الناس، في منزلتي وإسقاط بي والتقصير فضيحتي إال
 إلى وأرسلت الصالة في أصبح حتى يكلمھا ولم نفسه ويحدث البيت سقف إلى ينظر إلقبل فأخرج فراشه، على معه

 له فذكر مروان على فدخل فيه الناس عصيت وقد اإلستخفاف، من احبكص بي صنع ما إلى ترى أال شرطه صاحب
 سني كبرت فلما شيئاً، عليھا أوثر وال آخرتي، أمر على مقبالً  شاب وأنا كنت فعلت،إني قد صدقت: فقال ذلك،

 ذلك في وأنا بھا فأتيت آثرته، إال للدنيا أحدھما أمران لي يعرض فليس آخرتي، على دنياي آثرت أجلي واقترب
ً  عليه فدخل وأقصاه خالد بابنھا استخف مروان إن ثم عنھا، فشغلني  عليه فرد وتجھمه، له فأغلظ شيء في فكلمه يوما
 أفعل؟: فقالت فأخبرھا أمه إلى الفتى وخرج مختبر، أمين: له فقال. الرطبة بابن تجيبني أراك: مروان له فقال خالد،
 حين مرفقة وجھه على ألقت أنھا بعضھم وزعم فقتلته؛ مسموم لبن شربة سقته أنھا الناس بعض فزعم: قال نعم،: قال
 مات: وقالت صرخن ثم نفسه على أتين حتى فغممته وجواريھا ھي عليه ووثبت اآلخرة، العشاء بعد مضجعه أخذ
 عبد ولي ولما خالد، بيعة ونقض بعده، من العزيز ولعبد الملك، عبد البنه وبايع سنة وموته بيعته بين وكان فجأًة؛
 .بھا مات حتى عليھا العزيز عبد يزل فلم مصر، العزيز عبد أخاه ولى الملك

 ابن أنا: فيقول يضعه برأس منھم واحد كل جاء إخوة سبعة كلبٍ  طابخة بني كان: قال عجالن، بن خليد عن المدائني
ً  كان زرارة إن: مروان فقال زرارة،  .أحد معك يقاتل لم وإال ھذا عن أمسك: له فقيل مكثراً  مخبثا

 البن فمبايعه قيس بن الضحاك إلى ذاھب إني: بويع حين لمروان قال زياد ابن كان: روايته بعض في الواقدي قال
 الناس في يدب زياد ابن وجعل بذلك، فسر فبايعه الضحاك على زياد ابن فقدم كرھتكم، قد إني ومخبره الزبير
ً  ماالً  مروان عطىأ زياد ابن وكان مروان، إلى ويدعوھم فيفسدھم  حتى زياد ابن يزل جيشه،ولم على فأنفقه عظيما
 األمر بھذا أولى وأنت الزبير ابن بيعتك في لرأيك العجب وهللا: له فقال به، ووثق الضحاك وبين بينه الحال لطفت
 فاختلف نفسه إلى ودعا الزبير، ابن خلع حتى به يزل فلم بيعتك، إلى الناس فادع وسيدھا اليوم قريش شيخ أنت منه
 حتى مروان فأقبل وأفسدته، أمره الرجل على صدعت قد إني: مروان إلى زياد ابن فكتب أمره إلى عاد ثم جنده عليه
 أن تريد مما تستحي أال: زياد ابن فقال فيھا، ويتحصن دمشق مدينة أبواب يغلق أن الضحاك فأراد راھط، مرج نزل
 كان بمن مروان إلى زياد ابن انصرف التقوا فلما فأخرجه، معك وأنا ،فقاتله إليه أخرج معك، كلھم والناس تصنع
 فذلك مروان، مع كانوا منھم قليالً  إال زبيرية قيس وكانت ذريعاً، قتالً  يومئذ معه قيس وقتلت الضحاك فقتل تابعه
 :القائل يقول حيث

 وھام ھناك ألصداءٍ  فسقيا...  تنوسيت قد راھطٍ  قتلى تك إن

 .أھلھما وبايعه والجزيرة الشام له واستوسقت أھلھا، فبايعه قدمش مروان ودخل

 بعض على وعتب فقال قبيصة، بن ھمام الكلبي ذؤالة بن الوازع قتل: قال عوانة عن الكوفي مسعود أبو حدثني
 :األمراء

 واسع والمرج المرج عنك ضاق وقد...  راھطٍ  يوم أسديته الذي أتنسى

 الروائع ترعھا لم حرب بفرسان.. . مشمراً  يحدو الموت حادي وأقبل

 ودسائع محمودةٌ  شيمٌ  لھم...  سادٌ  قضاعة من قرومٌ  عليھا
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 األشاجع تخنھا لم طوالُ  وأيدٍ ...  سيوفھم مرتھا حربٌ  لقحت إذا

ً  الموت ورود يرون  المخادع المنايا ورد عن حاد إذا...  عليھم حقا

ً  تركنا قد كريم من فكم  المطالع عليه سدت قد وآخر...  ملحبا

ً  ورثت: قال  :فقالت الجعونية عميرة ھماما

 مدبرا كان وما ھمام بمصرع...  كثيرة عيون قرت لقد لعمري

ً  المنايا منه صادفت لقد  قسورا الصوارم دفع على صبوراً ...  مجربا

 أحمرا الموت من وردٍ  في وغامرت...  سبةٌ  بعرضك تلحق فلم أبيت

 بشير بن النعمان مقتل

 الخزرج بن الحارث بني من لبةثع بن سعد ابن

 قيس بن الضحاك ومقتل راھط، مرج يوم الھزيمة عنه تعالى هللا رضي األنصاري بشير بن النعمان بلغ لما:قالوا
ً  ليالً  خرج الزبير ابن قبل من حمص على وھو الفھري،  عمارة بنت نائلة امرأته ومعه المدينة، يريد منھا ھاربا
 الكالعيين من رجل طلبه في جد الذي وكان فطلبوه حمص أھل وأصبح كلھا، ليلته حيرفت وولده ثقله ومعه الكلبي،
 وبنائلة برأسه فأقبل فقتله، حمص،فلحقه أھل غوغاء ومعه الخمر في حده النعمان كان قد الخلي بن عمرة له يقال

 بعد يوسف بن الحجاج عند كانت التي وھي بشير، بن النعمان بنت أبان أم حجر في الرأس فألقى وولدھا امرأته
 من فجاء حمص إلى بھم أقبلوا ثم حجرھا، في الرأس فألقي به أحق فإني إلى الرأس ألقوا: النعمان امرأة نائلة فقالت

 .المدينة إلى نائلة وامرأته بولده بعثوا انھم: ويقال المدينة، إلى بثقله وبعثوا وولدھا نائلة فأخذوا كلب من بحمص

 .بالمدينة األنصار من اإلسالم في مولود أول عنه تعالى هللا رضي النعمان وكان

 :اليمن أبناء من الديملي بن فيروز بن الضحاك وقال

 أزور دوسر أبيات عن أنت أم...  دوسر فؤادك سلبت أم أصحوت

 حمير تعاوت إذ غدراً  قتلته...  والندى التفضل أخا بأن زعموا

 أكثر أو مثلھا حمير ولرأس...  غدرةً  سعدٍ  بن بنعمان غدروا

 .أبيات في

 :الحكم بن الرحمن عبد وقال

 الحرم صاحب نقتل جذام ومن...  حكمٍ  ومن خاءٍ  من هللا يمكن إن

ً ...  حنقٍ  على أقوامٍ  جماجم نفري  األمم سائر عنا ينكل فريا

 :الكلبي مخلى بن عمرو وقال

 بريد كل للزبيريين جرى...  بعدما الخالفة لمروان رددنا
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ً  وقال  :أيضا

ً  بشراً  القوم رماح أصابت  فاجع للعشيرة وكل وثوراً ...  وثابتا

ً  وأدرك  مدافع وصبورٌ  عمٍرو بني من فتى...  صارمٍ  بأبيض ھماما

 :زفر فأجابه

 تدافع قد من بالمرج به عالك...  بمشھدً  الحمار مخالة اين فخرت

 متضالع ثعلبٌ  شبت الحرب إذا...  بينھم كأنك قومٌ  به عالك

 :الكلبي طرامة ابن وقال

 النقاب حاسرة وھي وتنادي...  نمير من الجواِعرِ  وبادية

ً ...  صبراً  ألفين منكم قتلنا  وبالراوبي بالتالع وألفا

 نصر مروان فتح

 ابنه واستخف وستين، خمس سنة جمادى في وذلك مصر إلى بالشام الناس أمر له اجتمع بعدما مروان وخرج: قالوا
 عبد بن الحارث بن إياس أبي بن عتبة بن الرحمن عبد الزبير ابن قبل من مصر والي وكان دمشق، على الملك عبد
 فارس آالف ثالثة مروان إلى جحدم ابن فوجه فھر، بن بن الحارث بن ظرب بن عابس بن عمرو بن جحدم بن أسد

 بأخذ زنباع بن وحر عليه أشار بفلسطين مر لما مروان وكان العامري، ربيعة بن عمرو بن ھشام بن السائب عليھم
 لقي فلما جحدم، ابني كانا الغالمين إن: قوم وقال عنده، رھينةً  فكانا برفح كانا إنھما: ويقال ھناك، كانا له ابنين

 ترى قد: المؤمنين أمير لك يقول: له ويقال الخيلين بين الغالمان يوقف أن أمر الفسطاط دون بجمعه مروان السائب
 برؤوسھما إليك وألرمين أعناقھما بن ألضر أو الفسطاط إلى خيلك لتصرفن بيده نفسي والذي الغالمين، ھذين

ً  السائب فانصرف  ابتلى ما بمثل يبتل لم إنه: الحميري أبرھة بن كريب فقال جحدم ابن فغضب الفسطاط، إلى راجعا
 أربعة في حدمج ابن إلى األشدق العاص سعيد بن عمرو مروان ووجه فرضي، فعله مثل فعل إال أحد السائب به

 ويلحق مصر يخلي أن على مروان جحدم ابن وصالح المصريون فھزم فاقتتلوا خيالً  جحدم ابن إليه فأخرج آالف،
 بن كريب سعيد بن وعمرو جحدم ابن بين سفر الذي وكان مروان، يد في مصر وصارت الزبير بابن فلحق بمأمنه،
 .الحميري الصباح بن أبرھة

 .جحدم بن إياس أبي بن عتبة بن رحمنال عبد قتل: الكلبي وقال

 :جرير قال

ً ...  نكثت التي مصر بھم سألت ھال  البھم الراية يحمي يوم وراھطا

 وإليھا يزل فلم وجباباتھا، وصالتھا حربھا الفھري نافع بن عقبة وولى مصر، فتحت حتى الفسطاط مروان ودخل
 فيما إليه األمر مصير عند إياھا بتوليته أوصاه مروان وكان العزيز، عبد أخاه الملك عبد فوالھا مروان، مات حتى
 .دمشق إلى صار حين فلسطين الملك عبد مروان وولى يقال،

Maurice
Cross-Out
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ً  أقبل ولما: قالوا ً  أخاه بعث قد الزبير بن هللا عبد أن بلغة دمشق يريد راجعا  ناتل خبر بلغه حين فلسطين نحو مصعبا
 فھزم عمرو فقاتله الشام، إلى يدخل أن قبل عمرو فلقيه لھاٍم، جيش في سعيد بن عمرو إليه فوجه ھارباً، إليه وإقباله

 .مروان إلى سعيد عمرو ورجع الحجاز إلى فرجع أصحابه،

 عليھا، الملك لعبد خليفة زنباع بن روح وجعل فلسطين، الملك عبد ولى مروان أن: وغيره مسلمة عن المدائني
 لي شرط: يقول السكوني ھبيرة بن مالك أن بلغه األردن عمل من بالصنبرة كان فلما دمشق، يريد مروان وشخص
 كان مروان أن وذلك مروان، بعد لي األمر: يقول عمرو وكان البلقاء، مورة ولقومي لي يجعل أن بالمرج مروان
 مروان فقال مروان، بعد لي األمر: يقول معاوية بن يزيد بن خالد وكان ونصيحته، طاعته به ليستنزل ذلك يعده
ً  إن: يحدل بن مالك بن سانلح ً  لھم اشترطت أني يزعمون قوما  مكحلة عطارة: منھم عداتٍ  ووعدتھم شروطا

 سليمان أبا يا: مروان فقال الطبيين، الحزام يبلغ ولم تھامة تفتح ولم ھذا: مالك فقال ھبيرة بن مالك يعني مخضبة،
 إني وقال يزيد، بن خالد ومنھم فيھا، نفسه ويطمع الخالفة له جعلت أني يزعم سعيد بن عمرو ومنھم داعبناك، إنما
 مروان عند الناس اجتمع فلما األمر، ھذا أكفيك أنا: حسان فقال بالعھد بعده من العزيز ولعبد الملك لعبد البيعة أريد
 المؤمنين رأمي ابن الملك لعبد فبايعوا فقوموا أباطيل، ويدعون أماني يتمنون رجاالً  أن يبلغنا إنه:فقال بحدل ابن قام

 بن مالك بن لحسان قال مروان وكان. آخرھم عند من مسارعين فبايعوا الناس فقام بعده، من العزيز ولعبد بالعھد،
 بيعة في الجد على ذلك فحداه بعده، الخالفة يزيد بن خالد يولي أن مروان على اشترطت إني: تقول أنك بلغني:بحدل
 لطيم يا اسكت: فقال! خرت ما أسرع ما: فقال مالك بن حسان سعيد بن روعم ولقي عنه، مروان أبلغ ما ليكذب ابنيه

 بن إبراھيم يقتله بالموصل، فقتل والعراق الجزيرة إلى ووجھه بدمشق زياد بن هللا لعبيد عقد مروان إن ثم الشيطان،
 .هللا شاء إن يستقبل فيما خبره وسنذكر األشتر،

 انصرف، ثم وفتحھا عمرو، بن وھالل اللخمي، أكدر بن حمام قتلف مصر إلى مروان خرج: عدي بن الھيثم وقال
 .سعيد بن وعمرو يزيد، بن خالد وخلع العزيز، وعبد الملك لعبد بايع باألردن كان فلما

 الربذة يوم خبر

ً  مروان ووجه: قالوا  الزبير، ابن إلى جشم بن وائل بني أحد القيني دلجة بن حبيش مع غيرھا أو فلسطين من جيشا
 وال الناس على يتنزلون وكانوا يوسف، بن الحجاج ابنه ومعه الثقفي الحكم بن يوسف فيھم وأربعمائة آالف ستة في

 أھلھا على فوضعوا منھا الزبير بن هللا عبد عامل ھرب القري وادي إلى صاروا فلما ثمناً، لشيء أحداً  يعطون
ً عن منھم أھلھا فلقي المروة بذي ونزلوا إليھم، أدوھا ضريبة  .تا

 أتيت أو تغيبت لو: المسيب بن لسعيد وقيل الصالحين، من بشر فتغيب لجة، بن حبيش جيش خبر المدينة أھل وبلغ
 المنذر، وھو الزبير ابن عامل وھرب منه، عندي أخوف والناس هللا رآني ال وهللا الجماعة، فضل فأين فقال البادية،
 حين الجيش ھذا حركة بلغته لما الزبير بن هللا عبد وكان عوف، بن األسود بن جابر: ويقال الزبير، بن عبيدة: ويقال
 إليه يوجه أن يأمره البصرة على عامله وكان القباع، ھو والحارث ربيعة، أبي بن هللا عبد بن الحارث إلى كتب أنفذ،
 ً  ثم التميمي، سجفال بن الحنتف الحارث فوجه ذلك، بمثل الكوفة على عامله وھو مطيع ابن إلى وكتب كثيفاً، جيشا
 بن األشعث بن محمد مطيع ابن ووجه ألفين، في ويقال آالف ثالثة في حنظلة بن مالك بن ربيع بن العجيف بني أحد
ً  مكة من الزبير ابن ووجه الكوفة، أھل من ألفين في قيس  وكان بالجرف، فعسكر دلجة جيش وقدم النصري، مسروقا

 فالتقى للمحاربة، الزبير ابن يوجھه لمن إال وقصده صمده اليكون المدينة،وأن ألھل يعرض ال أن أمره مروان
 الشام، وأھل لحبيش الدولة صارت ثم الزبير البن الوقعة أول شديداً،وكان قتاالً  فاقتتلوا بالمنبجس، وحبيش النصري
 ريالنص أصحاب وبقي أصحابه من قتل من بدفن دلجة ابن فأمر وھزموھم، خلقا، النصري أصحب من فقتلوا
 وھيبة، رعب وأصحابه تداخله الوقعة خبر بلغه فلما قيس، بن األشعث بن محمد وقدم والطير، السباع تأكلھم بالعراء
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ً  فانكفأ : روي وقد وافاه، إذا الموصل األشعث بن محمد بتولية مطيع ابن إلى الزبير ابن وكتب الكوفة، إلى منصرفا
 .أعلم وهللا األشعث، محمد بن الرحمن عبد حبيش عن والمنصرف جيشبال القادم وأن وإليھا بالموصل كان محمداً  أن

 المدينة أھل يا: فقال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول منبر على وخطب مروان دار فنزل المدينة، حبيش ودخل: قالوا
 ال ثم بھم لنغرينك المدينة في والمرجفون مرض قلوبھم في والذين المنافقوان ينته لم لئن: " هللا بقول قديم نفاقكم

 .ھذا بسيفي ضربته إال بكلمة منكم أحد يتكلم ال وهللا بكم، هللا صنع رأيتم كيف"  قليالً  إال فيھا يجاورونك

 المدينة أھل ويحذف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول منبر على التمر يأكل دلجة بن حبيش كان: عدي بن الھيثم قال
 ولھم األنصار بھا إن: له وقيل علي، ھوانكم أعلمكم أن أحببت ولكنني تمر، أكلب ليس أنه ألعلم إني ويقول بالنوى،

  .عثمان المؤمنين أمير خذلوا إنھم: فقال قرابة بك

ً  وبلغ  ومن أھلھا فيعينه المدينة إلى يصير حتى يمھله وال يتلقاه أن عليه فأشير السجف، بن الحنتف قرب حبيشا
 فيحاربه الحنتف ليلقي وسار والعدة، بالسالح وقواھم أصحابه حبيش فجمع ير،الزب بن هللا عبد مدد ويأتيه حولھا،
 يقال الشام أھل من رجالً  أمرھم وولى معه من سائر بالمدينة أصحابه،وخلف من آالف أربعة في فسار يثرب، دون
 كندي وھو لنمر،ا أخت بابن يعرف الذي يزيد بن السائب أخو يزيد بن يزيد المدينة أھل من معه وخرج ثعلبة، له

 في فاطمة أبي بن إياس بن هللا وعبيد العاص، بن سعيد مولى وكعب مروان، مولى وذكوان قريش، في حليف
 والحنتف مروان، طاعة إلى يدعو حبيش فجعل بيوم، قبله وردھا قد الحنتف وجد الربذة إلى انتھى فلما آخرين،
 من غيابه في أكمنھم فد فارس ألف الحنتف وكان الظھر، وقت في االتقي إنھما ثم الزبير، بن هللا عبد طاعة إلى يدعوا

 ظاھرون، والشاميون ساعة والشاميون البصريون فاقتتل رباح، له يقال قومه من رجل وعليھم ھبطة، أي األرض،
 بن حبيش وقتل وجه كل في حبيش أصحاب فانھزم ورائھم من وھم إال يشعروا فلم عليھم، خرج الحنتف كمين إن ثم

 أصحاب من رجل فنادي وثابوا الھزيمة، بعد كروا حبيش أصحاب إن:ويقال أصحابه، وتقطع الخيل حوافر عند دلجة
ً  وأخذ البصري قتله أن يلبث فلم الشامين، من رجل فبارزه مبارز من ھل: الحنتف  ذلك فأغضب وجرده معه ھميانا
 َ ً  فضرب ھميانه، خذوأ الشامي قتل الذي الرجل فبارزه مبارز، من ھل: فقال حبيشا  ثنى ثم أثخنته، ضربة حبيشا
 فأتوا ثالثمائة منھم وھرب أكثر، ويقال خمسمائة منھم وأسر ذريعاً، قتالً  فقتلوا الشاميون وانھزم فقتله، بأخرى
 فلم خلفه، ابنه الحجاج أردف وقد الحكم بن يوسف وھرب باألسرى، فخلطوا عليھم قدر ثم بھا، فاستخفوا المدينة
 دلجة بن حبيش جيش في أباه يعني آخر ورجل كنت لقد الھزيمة، أقبح ما: يقول الحجاج فكان نخل، ندو يعرج

 .أكتافنا في القوم رماح أن إلينا ليخيل وإنه الفرس، قام حتى ميالً  ثالثين فركضنا فانھزمنا

 .دينار مائة معه وجد ما أقل كان إال دلجة ابن أصحاب من رجل يقتل ولم: قالوا

 :عكابة بن ثعلبة بن هللا تيم بن من سعةتو وقال

 اللواء سقط ما بعد دراك...  ركض الثقفي يوسف ونجى

 وقاء مخطأةٍ  ولكل به...  نحبا لقضين أدركته ولو

 . الھزيمة عند القوم لواء سقط حبيش قتل حين أنه أراد: ويقال لواء، يوسف مع وكان مخطأة، نفس لكل يريد

 قوم وجعل به واستبشروا وتلقوه قدومه إلى المدينة أخل فتطلع المدينة، إلى باألساري السجف بن الحنتف وقدم: قالوا
ً  إن ويقال المدينة، أھل طرده ويقال حبيش، حليفة ثعلبة وھرب الحتف، ھو إنما الحنتف ھو ليس: يقولون  من قوما
ً  الزبيرأخاه بن هللا عبد وبعث أعلم، وهللا فقتل به وثبوا المدينة أھل  واله: يقولون وقوم الغير، األسارى قتلل مصعبا

 قتله وكان أسير، ثمانمائة قتل من جميع وكان مكة، إلى انصرف ثم األسارى، أولئك قتل المدينة قدم فلما المدينة،
 فلم جعال أحدھما أو وابنه الحكم بن بيوسف جاء لمن مصعب وأصحابه،وجعل الغسيل ابن مصارع في بالحرة إياھم
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 هللا عدو أي: فقال األسارى أول مصعب به فدعا األسارى، في يزيد بن السائب أخو يزيد بن يزيد انوك عليھما، يقدر
 لدينا، أم ذلك طلبت ألدين دلجة، ابن مع الثانية عدت حتى بذلك ترضى فلم صنعت، ما بالحرة صنعت الذي ألست
 لقد: يقول أخوه السائب فكان الحرة، راءأس عقبة بن مسلم فيه قتل الذي الموضع في فقتل به وأمر منھما، لصفر إنك
 لسعيد وقييل قتله، من علينا أشد كان ما يزيد بمقتل والفرح بالشماتة والصبيان النساء من بنا صاح من صياح بنا مر
 المعركة في وأخذ بقتله، سر قد السائب ألحسب إني وهللا هللا، رحمة ال: أخيه؟فقال عن السائب تعزي أال المسيب بن
 لھم، أروح مصعب،السيف فقال فاطمة، أبي وابن العاص بن سعيد مولى وكعب مروان، مولى ذكوان لربذةا يوم

ً  بالسياط فضربھم  .شديداً  ضربا

 أھل بقتلى لنا وثأرت النفوس شفيت وتقول رأسه فتقبل الحنتف تأتي المدينة أھل من المرأة جعلت: الواقدي وقال
 ابن إن: ويقال الربذة، أيام بعد هللا عبد أخوه إياھا واله حين مصعب مع ةالبصر إلى الحنتف انصراف وكان الحرة،
ً  الزبير ابن أمر: يقولون المدينة وأھل القرى بوادي فمات أطرافه، على فيغير الشام إلى ينفذ أن أمره الزبير  أن حنتفا
ً  يزل فلم عامله ليعاضد بالمدينة يقيم ً  الملك عبد وجه حتى مقيما  الحنتف فلقيه القرى وادي إلى انعثم مولى طارقا

 .أعلم وهللا القرى بوادي واقعه: بعضھم وقال طارق، فقتله الدوم شبكة له يقال بموضع

 ساحة عن عدوكم نفي من وأوالدكم أبالكم ما على هللا أحمدوا المدينة ياأھل: فقال بالمدينة المصعب وخطب: قالوا
 هللا رحمكم فأعينوا عدوكم، من هللا أقادكم حتى حرمتكم من انتھك لما ناغضب فقد وأطيعوا واسمعوا هللا واتقوا بالدكم
 معه وشخص مكة، إلى رجع ثم أيام خمسة بالمدينة وأقام عنكم، يحب ما هللا أصلحه المؤمنين أمير وليبلغ والتكم،
 ثور أبي بن هللا عبيد بن هللا عبد المدينة الزبير بن هللا عبد وولى البصرة إلى فشخص العراق، أخوه واله ثم الحنتف
 بالقوم صنع ما علمتم وقد شديد، عقابه فإن وخافوه هللا اتقوا: فقال يوم ذات خطب الذي وھو مناف، عبد بني حليف
 .الناقة مقوم فسمي درھم خمسمائة قيمتھا وإنما ناقته، عقروا الذين

 على فأنت حدث بحبيش حدث إن: وقال يش،حب مع أخاه الحكم بن هللا عبيد مروان وجه: وغيره عدي بن الھيثم وقال
 .المعركة في الربذة يوم الحنتف فقتله الجيش،

 جعدبة ابن عن حازم بن جرير بن وھب حدثنا: قاال حرب بن زھير خيثمة وأبو الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
ً  الزبير ابن بعث:قال كيسان بن صالح عن  بن الحنتف وقدم دلجة، ابن فھزمه القرى بوادي دلجة ابن فلقي جيشا

 . بالشام باقوھم ولحق أصحابه، وعامة حبيش فقتل بالربذة فاقتتلوا آالف، أربعة في دلجة وابن ثمانمائة، في السجف

 فھرب الزھري، عوف بن األسود بن جابر وعليھا المدينة، إلى دلجة ابن انتھى: رواياته بعض في مخنف أبو وقال
 سعد بن سھل بن عباس الزبير بن هللا عبد ووجه نحوه المدينة من سار إليه الحنتف بمسير دلجة ابن سمع ولما جابر،

 إثره في فأسرع البصرة، وأھل الحنتف قدوم إلى ويحاربه دلجة ابن طلب في يسير أن وأمره المدينة إلى الساعدي
 وافى وقد بالربذة فلحقه نة،بالمدي يواقعه وال الحنتف يتلقى بأن دلجة ابن على أشير ألنه الربذة، نحو متوجه وھو

 أنزل ال وهللا ال: فقال البصرة، أھل قتال إلى تعجل ال: له قال دلجة ابن أصحاب بعض وكان البصرة، وأھل الحنتف
 وتحرز الجذامي، قيس بن المنذر وقتل فقتله، غربٍ  سھم دلجة ابن فجاء فاقتتلوا سويقھم، يعني منقندھم أشرب حتى
 أن الحنتف عليھم فعرض والحنتف، سھل بن عباس فحصرھم خمسمائة، من نحو بذةالر عمود في الشامين من

 يماني وأنه لألنصارية للحنتف منھم أرجى له وكانوا حكمي، انزلوا: عباس لھم فقال يفعلوا، فلم حكمه على ينزلوا
 .الشام إلى الفل ورجع أعناقھم فضربت فنزلوا األصل،

 بن جويرية حدثنا جرير بن وھب حدثنا: قالوا الدورقي إبراھيم بن وأحمد سالم، بن وخلف حرب، بن زھير وحدثني
ً  والشام الزبير بن كلھا البالد واستوسقت نمير بن حصين رجع لما: قالوا تحدثوا المدنيين سمعت: قال أسماء  أيضا
 فقال له، صحبمنا ليس الزبير ابن عامل وھو قيس بن الضحاك أن سعيد بن عمرو بلغ األردن، مدينة طبرية غير

: مروان فقال غيرك من األمر بھذا وأحق وسيدھا، وكبيرھا قريش شيخ وأنت الخالفة طلب من يمنعك ما:لمروان
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 فدونك قال معك، وأتباعھم معاوية موالي فيصير يزيد بن خالد أم نكحت شئت إن بلى: قال طاقة، بالضحاك لي ليست
 شيخ من يمنعك الذي فما: قال بلى،: فقالت بيتك؟ أھل ملك يرجع أن تريدين أما: لھا فقال سعيد، بن عمرو فأتاھا
 اخرج فقال الزبير البن البيعة في الضحاك عليه واشتد مروان، أمر فقوي فعلت؛ حتى بھا يزل فلم وسيدھا قريش
 قبل الزبير البن يبايع أن أراد مروان كان وقد أبايعك، ثم أشياء الناس رؤوس عليك اشترط حتى المرج إلى
 ال الخلق خبيث الفرس ذلك وكان الفالني فرسك اركب: لعمرو مروان فقال إليه يغدوا أن على المرج لك،فاتعدواذ

ً  إال يمشي  فآمرك وبفرسك بك سأتأذى فإني الضحاك وبين بيني سر ثم جانبه إلى تكون دابة كل ويكدم معترضا
 وبينه، بيني ثم هللا يحكم حتى العبد وبين ينيب عليك،وخل المدينة أبواب فأغلق رجعت فإذا غيره، فتركب أنترجع
 ما: مروان له فقال يستقيم وال ويعترض يكدم عمرو فرس جعل المدينة جاوز فما والضحاك وعمرو مروان وخرج
ً  وكان فرجع، غيره، فاركب ارجع تحتك؟ الشيطان ھذا  ومضى دمشق، أبواب عليه الشام،فأغلق أھل في محببا

: المرج،فقال نزل حتى يلحقنا:فيقول عمرو؟ أين مروان يا: ساعة بعد ساعة يقول اكالضح وجعل وصاحبه مروان
 وقد السفيانية وسائر كلب إليه فانضمت مروان وانخزل فنصب بمنبره الضحاك فأمر الناس،وينزلوا، يلتئم حتى ھلم

 بني في األمر ھذا نمافھر،وإ بن محارب من رجل وأنت لك، أم ال األمر ولھذا مالك: الضحاك إلى وبعث واطأھم،
 ومع بالمرج، فتزاحفوا العزى، عبد بن أسد بني من رجل فإنه الزبير، البن الدعاء أظھرت وإن وأنت مناف، عبد

 :الحارث بن زفر يقول ذلك وفي قيس؛ وھزمت الضحاك فقتل فاقتتلوا قيس، الضحاك ومع اليمن، أھل مروان

ً ص المرج لدى...  راھطٍ  وقيعة أبقت لقد لعمري  متباينا بيننا دعا

 على عامله إلى فكتب جيش، له يسر قد أنه الزبير ابن وبلغ الزبير، ابن إلى جيش في دلجة بن حبيش مروان ووجه
 فقتله بالربذة فلقيه المدينة، دخوله قبل قاتله: لحبيش فقيل التميمي، الحنتف فوجه إليه، جيش توجيه في البصرة
 .الشاميين وقتل الحنتف

: يوم ذات قال الحارث بن زفر أن بلغني: قال جويرية عن جرير بن وھب عن إبراھيم بن وأحمد خيثمة أبو وحدثني
 باألخ، المصيبة: بعضھم وقال بالولد، المصيبة بعضھم وقال بالولد، المصيبة: القوم بعض فقال أشد؟ المصائب أي
 مع وليي أربعة، لي بنون ومعي ھزمناوان راھط عشية رأيتني لقد مال، في مصيبة من أشد مصيبة ما: زفر فقال

 ورد فالن أخيك إلى معك التي النفقة ادفع: الخيل غشيتنا حين لألكبر فقلت الخيل، علينا وعطفت دينار مائتا األكبر
 ورد فالن أخيك إلى النفقة ادفع فالن يا: فقلت الخيل، لحقنا ثم أصيب، حتى وقاتل أخيه إلى الدنانير فدفع الخيل، عنا
 الخيل، عنا ورد موالنا فالن إلى النفقة ادفع: للرابع قلت ثم الثالثة، أصيب حتى القوم ھذا أقول زلت فما لخيل،ا عنا
 .نفقتي المكان ذلك في موالي على وجدت كما ولدي من أحد على وجدت فما موالنا، وقتل قتل، حتى وقاتل ففعل

 بن يا: مروان له فقال كالم خالد وبين بينه كان أنه نيفبلغ ھلك؛ ثم أشھر ثمانية فعاش لمروان الشام أھل واجتمع
 لي قال بي، صنعت ما لھا فقال أمه على ودخل أحسن، وال األمانة أدى فما أؤتمن كان لئن وهللا: خالد فقال الرطبة
ً  منه تسمع ال وهللا أما: فقالت كذا، الناس رؤوس على مروان ً  فسقته أبداً  تكرھه شيئا ً م يزعمون فيما شرابا  فلم سموما
 .مات حتى يضطرب يزل

 مصر أن الملك عبد على واشترط بعده، من العزيز ولعبد الملك لعبد بايع كان قد مروان أن وبلغني: جويرية قال
 .يعزله أن الملك لعبد ليس حياته العزيز لعبد

ً  عليه فدخل وجفاه معاوية بن يزيد بن خالد مروان أقصى: قال الدمشقي عمار بن ھشام وحدثني  :يتمثل وھو يوما

 تعرف كنت التي بالدار الدار وما...  عھدتھم الذين بالناس الناس وما

ً  فقتله بذلك أمه وأخبر الرطبة؟ بن يا وتعرف تنكر الذي ما: وقال مروان فشمته  .غما
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 ابن شيعة من كان الجذامي قيس بن ناتل أن الحميد، عبد عن حفص بن وعامر محارب، بن مسلمة عن المدائني
 الشام، نواحي إلى منھا يصير وأمرھأن إليھا الزبير ابن وجھة وقد قتل، أو القرى، بوادي الحنتف مات فلما الزبير
 فقتل فحاربه بأجنادين الملك عبد فلقيه الشام فدخل الحنتف بعث لما ناتالً  بعث بھا، مسلحة يكون أن أمره بل: ويقال
 إلى مضى الملك عبد إن ثم مروان، بن الملك عبد إلى تصل تكاد امھمسھ وكانت الرماة من قوم ناتل مع وكان ناتالً،
 على أغلقھا سعيدحي بن عمرو لمحاربة إلٮدمشق ورجع مرته في ينفذ فلم والعراق، الجزيرة يريد وھو حبيب بطنان
 :كلب من وھو الشاعر فقال نفسه؛

ً ...  ناتالً  قوم يا بأجنادين قلنا  القين بني حبيش القى بما قصاصا

ً  وقال  :أيضا

 ناتال بحبيشٍ  أبأنا أنا...  وائال وخص القين بني بشر

ً  أذقناه حتى...  الذوابال القنا نقريه غداة  عاجال حماما

: بعضھم وقال شھرين، إال سنة: غيره وقال وشھرين، سنة الحكم بن مروان والية كانت: الكلبي محمد بن ھشام وقال
 العھد والية من وعده فيما معاوية بن عتبة بن ھاشم أبي بنت ھاشم أم زوجت أنه وفاته سبب كان: الكلبي وقال سنة؛
 أمين: خالد فقال الرطبة؟ بن يا الوقت ھذا في عليّ  أدخلك ما: له فقال دمشق، من مرحلة على خالد عليه ودخل
 مروان ودخل أبداً، امثلھ منه تسمع لن: له فقالت مروان، له قال بما فأخبرھا أمه وأتى واسحقھا، هللا أبعدھا مختبر
ً  محشوة مرفقة إلى عمدت ثم نام حتى فتركته خالد أم على  حتى عليھا وجواريھا وجلست وجھه على فجعلتھا ريشا
 .فجأة المؤمنين أمير مات وقلن وولولن وجواريھا صرخت ثم غماً، مات

 لسانه فاعتقل به أتوه أفطر مافل أفطرت، إذا به ائتوني فقال مسموم بلبن فجاءته يعجبه اللبن كان: عوانة وقال
 يوصيكم ترونه أما: تقول وجعلت قتلتني، إنھا وغيرھم ولده من إليه اجتمع من إلى يشير وأقبل وجواريھا فصرخت

 .بحفظي إليكم ويشير بي

 شھر في وستين خمس سنة في مروان مات: قالوا وغيره الھمداني عياش بن هللا عبد أخبرني: عدي بن الھيثم وقال
 .الملك عبد ابنه عليه وصلى سنة، وستون ثالث وله نرمضا

 .بدمشق خليفته وكان الحكم أم بن الرحمن عبد عليه صلى: المدائني وقال

 ابن وھو وستين، خمس سنة بدمشق ومات سنين، ثماني ابن ومروان وسلم عليه هللا صلى النبي قبض: الواقدي وقال
 .حاضره وكان ابنه الملك عبد عليه صلىو الصغير الباب بمقبرة ودفن سنة، وستين ثالث

 :الراجز يقول مروان وفي عنھما، تعالى هللا رضي عفان بن عثمان وعن عمر، عن مروان روى وقد

 يمنع وسعيد يعطي مروان...  خروع وسعيد نبع مروان

 .سعيد بن العاص بن سعيد يعني

 العاص أبي بن الحكم وولد

 أمھم وزينب، البنين، وأم الحكم، بن وصالح الرحمن،والحارث، وعبد ،ولده أكبر وھو األزرق عثمان مروان سوى
 موھب بنت مارية وأمھا الدار، عبد بني من طلحة أبي بنت صفية وأم مروان، أم وھي الكنانية، علقمة بنت آمنة

 وأم وحبيباً، وعمر، وأبان، المدينة، الملك عبد واله ويحيى األصغر، بھا؛وعثمان يعيرون التي الزرقاء وھي الكندي
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 أبي بن عوف بني من وأمھا المرية، عوف بن الحارث بن أوفى بنت مليكة أمھم عثمان، وأم سلمة، وأم يحيى،
 ربيعة بن عتبة بن ھاشم بنت يوسف أم وأمه ويوسف، المري؛ ظالم بن زحل بن قيس بنت مليكة وأمھا المري حارثة
 ثقفية؛ حذيفة بنت النعمان أم أمھم وسھيالً، وأمامة، أبان، وأم ،الحكم وأم وعمراً، وأوساً، والنعمان، شمس، عبد بن

 .ولد ألم ومسلماً، ولد؛ ألم األصغر، الرحمن وعبد وخالداً، ولد؛ أم أمھم والحكم، هللا، وعبد هللا، وعبيد

 بن الزبير بن عروة يحيى أم وتزوج الثقفي، األخنس بن أسيد زينب وتزوج العاص، بن سعيد البنين أم فتزوج
 أم أختھا على خلف ثم المخزومي، حنطب بن المطلب بن هللا عبد أبان أم وتزوج الحكم، ولد أصغر وھي العوام،
 .لؤي بن عامر بني ذئب أبي بن الحارث بن الرحمن عبد أمامة وتزوج الحكم،

 فبعث عمرو، عن يقاتلون قوم فانتدب األشدق، سعيد بن عمرو قتل يوم الملك عبد حضر فكان الحكم بن خالد وأما
 .عليھم خالد فكان يقاتلھم من إليھم الملك عبد

 من الملك عبد بن سليمان فتزوج له، فولدت معيط، أبي بن عقبة بن خالد بنت عثمان أم فتزوج الحكم بن أبان وأما
 .أبان بنت أبان أم ولده

 بن الزبرقان بنت مفداة فتزوج الحكم بن الحارث وأما الربذة يوم السجف بن الحنتف فقتله الحكم بن هللا عبيد وأما
 .فرقداً  ولقب السيرة مذموم فكان المدينة الحكم بن الحارث بن الملك عبد بن خالد ھشام وولى له، فولدت بدر،

 حين خراسان، الملك عبد بن مسلمة واله خدينة العزيز، عبد بن سعيد فولد الحكم بن الحارث بن العزيز عبد وأما
 ھذا: فقال شعره رجل وقد معصفرة عليه دخل بلخ نھر وراء ما دھاقين بعض ألن خدينة لقبو العراق، مسلمة ولي

 أبجر بن سورة خذينة وقد ابنته، على مسلمة صھر سعيد بكالمھم،وكان زوجھا بمنزل والقيمة الدھقانة وھي خدينة،
 صارت وقد إشتيخن فنزل بلخ ھرن وراء ما إلى فتوجه اتبعه ثم حنظلة، بن مالك بن دارم بن أبان ولد من الحنظلي
ً  طلبھم من الناس ومنع وھزمھم فحاربھم إليھا، الترك ً  جبنا  فھزموه بعد الترك لقي ثم كرة، لھم تكون أن من وخوفا

 قتل على أطاوع لم ألني خدينة سميت يقول وكان طخارستان؛ سيار بن نصر خدينة وولى أصحابه في القتل وأكثروا
 :خدينة العزيز عبد سعيد في الشاعر وقال فضعفوني؛ اليمانية

 مغمد وسيفك مشھور وأيرك...  بلعبةٍ  تلھو األعداء إلى وشرت

 وأيرك ليلة تسعين:ويروي

 تجرد كالحسام علينا وأنت...  حفيةٍ  عرس عاديت امرؤ وأنت

 :فقال ملط، يا: له فقال شيء في األسدين بعض خدينة وكلمم

 والمشط اضالمقر ولخدنة...  ملط أنني خدينة زعمت

 خط خدھا في دلھا من...  ولھا ومجامر ومكاحل

 الحرشي عمرو بن سعيد وولى فعزله خدينة، العزيز، عبد بن سعيد فشكوا مسلمة، إلى خرسان أھل من قوم وشخص
 .خراسان

 بن يمالكر عبد بن الحميد عبد بن هللا عبيد وھو ترفل، إليه به سعى الجعفي، قيس زحر بن جھم قتل خدينة أيام وفي
 الملھب بن ليزيد ولوا قد إنھم وقال اليمانية، من معه بعدة وسعى بخراسان، مسلم أبو قتله الذي كريز، بن عامر

 اليؤدون إنھم: له فقيل مرو قھندز في فحسبھم إليھم فأرسل له، وسماھم واختانوھا أحتجنوھا قد أموال وعندھم
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 له فقال انفه فوجأ عمران بن الفيض إليه فقام حمار على به فجيء جھم بإخصار فأمر عليھم، البسط دون بالحبس
 بھذا تكلمه أن عليّ  أتجترىء وقال جھم على سعيد فغضب الخمر، في ضربتك حين ھذا فعلت ھال فاسق يا: جھم
ً  دفع ثم السوق أھل فكبر سوط، مائتي فضربه وحمل بحضرتي، الكالم  نشيط بن الزبير إلى اليمانية وأولئك جھما
 :قطنةً  عينه على يضع أعور وكان األزدي، قطنةٍ  ثابت فقال الحبس في جھم فمات فعذبھم، ليستأديھم ھلةبا مولى

 جھما صبحوا التي الكأس وأشياعه...  ترفالً  أسق ولم أيامي أتذھب

 قسما لھا المنايا حوض من فيشعب...  مالك بن عمرو السعدي تقرھا ولم

ً ج قتل الزبير هللا قبح يقول خدينة وكان  .ھما

 :القطامي يقول وفيه المدينة الحكم بن الحارث بن الواحد عبد الملك عبد وولى

 األجل الواحد عبد تخطأ إذا...  شأنھم يحزنك ال المدينة أھل

ً  فكان الحكم بن يحيى وأما  فاتك بن خريم بن أيمن يقول وله مروان، أبا يكنى وكان الملك؛ لعبد المدينة على واليا
 :األسدي

 ضالليا من ضلةً  يحيى وصاحبت...  أكفھم تندى مروان بن تركت

 اختالليا يسد ما ليلى ابن وظل...  وأبنه الخليفة ظل في كان لقد

 :مروان بن العزيز عبد يعني

 قتاليا أراد أو لشتمي تھيا...  حاجةٍ  طالب جئت ما إذا أمير

 ليا وال أتوك إذ ھجراً  لقومي...  تقل لم مروان أشبھت لو فإنك

 :الباھلي العمرد بن أحمر بن عمرو فيه وقال

 والشجر الماء وباد السعاة ظلم...  أحرقنا الناس ملوك بن أي يحيى

 صدر وال ورد لحاجتنا فما...  بحاجتنا العاصي أبي بن يا تنب إن

ً  وواله.المال بيت ادركوا الملك عبد فقال ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بنتع زينب وتزوج  .فلسطين أيضا

 هللا رحم ال: دفن حين ماوية أبو فقيال عليھا وھو فمات الموصل على الحكم بن يحيى بن يوسف بن الحر وكان
 .ممشاكم أكرم وال متوفاكم

 .مرية الحكم بن يحيى أم وكانت

 وھو حسان، بن الرحمن عبد وھاجى شاعراً، فكان حرب، أبا ويقال مطرف، أبا ويكني الحكم بن الرحمن عبد وأما
 :الحكم بن لمروان يقول الذي

 قيصرا وابن قيصراً  فينا بك نرى...  كأنما حتى واستكبرت تجبرت

 أعسرا المكارم بأخالق أراه...  إنني لمروان يغفر ال العرش فذا
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 :زينب واسمھا ابنته في وقال

 الحواري قزم من هللا بحمد...  عمرو أم زنيبة ما لعمرك

 النضار في قريش من وكانت...  وطابت كرمت أنھا تر ألم

 .عمرو أم ھذه زينب وكنية العاص، سعيد بن يحيى وتزوجھا

 الحكم بن مروان ولد

 وأمھم عفان، بن عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد تزوجھا عمرو وأم ومعاوية الملك، عبد: الحكم بن مروان ولد
 أنف جدع الذي وھو المغيرة بن ةومعاوي جميحٌة، وأمھما أمية بن العاص أبي بن المغيرة بن معاوية بنت عائشة
 هللا رسول بأمر طالب أبي بن عليّ  قتله أيام بثالثة قريش إنصراف بعد أحد على فقتل أحد يوم المطلب عبد بن حمزة
 .به فظفر قريش مضي بعد تخلف أنه وذلك وسلم، عليه هللا صلى

 .عفان بن عثمان بنت أبان أم أمھم وداود وأبان، هللا، وعبيد

 بن زبان بنت ليلى أمھم عفان، بن عثمان بن الوليد تزوجھا عثمان وأم صغيراً، مات الرحمن وعبد زيزالع وعبد
 :أخيه بنساء يشبب وكان الحكم بن الرحمن عبد يقول وفيھا الكلبي، األصبغ

 ومجسدٍ  درعٍ  بين استكبرت ما إذا...  كمثلھا أنثى الناس في وھل ليلى

 .الخزومي األسد عبد بن سلمة أبي بن مرع بنت زينب وأمه مروان، بن وعمرو

 :الحكم بن الرحمن عبد يقول ولقيطة كالب، بن جعفر بن مالك بن عامر بن بشر بنت قطية وأمه مروان، بن وبشر

 المبرد كالشراب أبان وأم...  نقشهُ  أحسن كالتمثال قطية

 .ولد ألم مروان، بن ومحمد

 .هللا شاء إن أخباره وسنذكر الخالفة فولي الملك عبد فأما

 مروان بن معاوية وأما

 الشام أھل سمع وقد له بحقل ومر دمشق، أبواب بغلق فأمر بازي له طار الناس، أحمق من فكان المغيرة، أبا ويكنى
 .فيه وأحدث فنزل صاحبه، است يرى ال حقل يفلح ال: يقولون

 وجعل إنجيل: له قال تقرأ؟ ما: له فقال اباً،كت يقرأ فوجده إليه فصعد له غرفة في وھو بديراني يوم ذات ومر ركب ثم
 وفي العلية ھذه أسفل يطحن لي حماراً  ولكن ال،: قال حر؟ اإلنجيل أفي: له فقال حر: مرة بعد مرة يقول الديراني
 رأسه يحرك ثم يقف لعله يدريك وما له فقال فأزجره وقف قد أنه علمت الجلجل صوت أسمع لم فإذا جلجل، عنقه
 .ھذا لفعل األمير عقل مثل له كان لو نيالديرا فقال

ً  وقال  .فأقامه الزعيزعة أبا الملك عبد فغمر رمضان؟ شھر في الضحى يكون متى المؤمنين أمير يا: الملك لعبد يوما

 فخجأتھا ابنتك أخذت: له قال أباھا رأى فلما كلب، من امرأة زوج مروان بن معاوية أن بلغني: عمار بن ھشام وقال
ً  كنت ولو ألزواجھن، يحفظن نسوة من إنھا: فقال دماً، فمألتني المنبر، عمود كأنه بأير  .زوجتك لما غنيا
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 فأنا: قال العاص، أبي بني في مدابر مقابل فأنت عائشة وأمك مروان، ابن أنت المغيرة أبا يا: رجل له قال: المدائني
 .ترديداً  اللخناء بني في مردد: القائل قال كما

 دمشق على مروان بن معاوية بن الوليد كان: يقولون وقوم وبشر؛ والمغيرة، الملك، عبد: مروان بن لمعاوية فولد
 عبد وھدم الوليد وقتل دمشق فتح ثم العباس بن هللا عبد بن عليّ  بن هللا عبد فحصره الجعدي محمد بن مروان قبل من
 .دمشق مدينة سور هللا

 كان دمشق صاحب أن والثبت فقط، وبشراً  والمغيرة، الملك، عبد: ذاھ معاوية ولد: اليقظان وأبو الكلبي ابن وقال
 .لھم علم ال قومٍ  قول واألول مروان، بن الملك عبد بن مروان بن معاوية بن الوليد

 بك يعتد وال يوليك، أخاك أرى ال المغيرة أبا يا: مروان بن لمعاوية معاوية بن يزيد بن خالد قال: اليقظان أبو وقال
 بلى: قال أخاك؟ ألست أمير يا: فقال الملك عبد على فغذا لھيا، بيت يوليك أن فسله قال لوالني ذلك أردت لو: فقال

 تكتمه، ال: قال أمس، عشية: قال يزيد؟ بن خالد لقيت متى: قال لھيا، بيت قال تريد؟ وما: قال فولني،: قال وشقيقي،
 .كالمك عن ھذا نھانا قد: قال المغيرة؟ أبا أصبحت كيف: فقال خالد ودخل

ً  يزيد بن خالد له وقال  المقصورة المؤمنين أمير دخل إذا: قال كيف؟: قال المؤمنين، أمير كنت قلب لك كان لو: يوما
 فقال خالد إلى الملك عبد فالتفت ذلك، ففعل المؤمنين، أمير كنت المنبر على رآك إذا فإنه فاصعده المنبر إلى فاسبقه

 .مثلھا إلى تعد فال علمت قد: قال نعم،: قال امرأته؟ أنت: له

 .به ألتيتك سرقه من علمت لو: الغالم قال سرقه؟ من انظر: له لغالم فقال برذون مروان بن لمعاوية وسرق: قالوا

 أقرم ابن فيه يقول الذي وھو شرطه، على يوسف بن الحجاج وكان الملك، عبد ألخيه فلسطين فولي مروان أبا وأما
 :منه فأفلت أخذه أبان وكان النميري،

 كبير أبي وابن داود أبو...  عليه يمنن لم هللا طليق

 األمير مع األمير أھل وال...  شريفٍ  أبي ابن وال جزءٌ  وال

 الصقور حذر طرفھا تقلب...  ماءٍ  بنت عينا الحجاج وال

 وكان كالب، بن قصي بن عبد بن المنھب كبير أبي ولد من رجل كبير أبي وابن المحاربي، ھبيرة بن يزيد داود أبو
 .الماء طائر بعين عينه فشبه الناس أخفش الحجاج

 نذل: فقيل لھا زوجٍ  بعد العزيز عبد بن الملك عبد بنت فاطمة فتزوج أعور وكان سليمان فولد مروان بن داود وأما
 .أعور

 مروان بن بشر وأما

 :رثيه الشاعر فقال سعيد، بن روعم ومعه الكالبي حصين بن خالد فقتل المرج وشھد مروان أبا يكنى فكان

 الصوارد الرياح عام برمٍ  وال...  ملومٍ  غير بالمرج خالدٌ  ثوى

 المشاھد كريمٍ  ناال فقد وعمرو...  لحينه بشر أرداه قد لعمري

ً  المعروف شاكر وما...  بالءه ذكرتھم العاص بني ھال  كجاحد يوما
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 ساجد وآخر منكم مسندٍ  لدى...  معفرٌ  العزيز عبد إذ براھط

 لخالد بواءً  بأيدينا علينا...  ھامةٌ  لمروان تزقون أو صلح فال

 .كالب بن بكر أبي بني من وھو استبقاه، ثم المرج يوم العزيز عبد صرع خالد وكان

ً  بشر وكان  :فقال بشر استجفاه الخالفة ولي فلما الخالفة، الملك عبد والية قبل العزيز عبد إلى منقطعا

 الرحال أقصى منك ورحلي...  ونيد الغنوي صالح أتجعل

 مالي ويرب كربتي ويفرج...  عني عينك أغناك الذي سيغنيني

 أبالي فلما العزيز عبد إلى...  رحلي وحلت أبلغتني إذا

 :العزيز عبد إلى فكتب البصرة، إليه أضاف ثم الكوفة، الملك عبد فواله

 ومشارب عندكم عما مأكل...  وعاقنا غنانا فأغنانا غنينا

 :الكالبي زرارة بن العزيز عبد قول وھو ھذا، من بأحسن كتبت ھال: العزيز عبد إليه كتبف

 بذميم عندنا نجدٍ  عھد وما...  وأھله نجداً  ودعت قد فأصبحت

 كريماً، الوجه طلق الحجاب، سھل الوالية، لين بشر وكان بذميم عھد فما هللا رعاه األصبغ أبو صدق: بشر فقال
 :بشراً  يمدح كثير وقال. عليه دمينا شراب صاحب وكان

 الكھوال عدوا إذا وكھلھم...  قريٍش فتى أنت مروان أبا

 :األخطل وقال

 والحسبُ  المجد حاضنيه وجدته...  تسألهُ  مروان أبا أتيت إذا

 عصب أبوابه على أوبٍ  كل من...  سائلة الناس رفاقَ  إليهِ  ترى

 واليھب يعطي ماك جواد يعطي...  وال وادييه أقصى الناس يبلغ ال

ً  وقال  :أيضا

 متبعُ  األقوام علم قد والخير...  فواضلهُ  بشر إلى دعاني إني

 الجذعُ  األزلم يديه عليّ  ألقى...  بمنزلةٍ  منكم أكن لم لو بشر يا

 والفرع االثرون بطحائھا وأھل...  نسبتھا عندَ  قريشٍ  خيارُ  أنتم

ً  وقال  :أيضا

 يعادله بشر ميزان وال رٍ كبش...  فيھم تلق لم األقوام وزن إذا

 شاغله الحق عن الدنيا زبرج وال...  متعبس ال التاج عليه أغر
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 صياقله أخلصته اليماني كصدر...  رأيته عنه األبواب انفرج إذا

 البصرة يتقلد وھو خالد فطلبه أخاه، وأمية أسيد بن خالد بن هللا عبد بن خالد ھجا الفرزدق وكان: عدي بن الھيثم قال
 فبلغه استبطأه البصرة بشر قدم فلما اليظھر، منطمراً  فكان األرصاد عليه ووضع به، ظفر إن بقتله أن فآلى ربش قبل
 :فقال البصرة أبلغه من معه وجھوا تميم بني إن ثم عليه وجد أنه

 غبرا لمن أخرى بقيت إحداھما...  ھلكت إن نفسين ذا كنت أنني لو

 القدرا يغلب حذاراً  رأيت وما...  حذر من كان ما على لجئت إذاً 

 ذعرا من والمذعور مروان بن بشر...  آمنه للموت آمن امرىءٍ  كل

 فترا وما يمسي نائل ذو وأنت...  فاترة وھي وتمسي الرياح تغدو

 وإذا عنه، بشر أداھا حمالة حمل إذا الفرزدق وكان وكساه، رائع فرس على وحمله وأكرمه بشر فحباه قصيدة، وفي
 إنه قيل حتى بھا، فيؤتي الطعام من بشھوته فيدعوا البشر دار ويدخل له، شفع ومن نفسه في له قضيت حاجة سأل
 .بشراً  نادم

 :حجابه لين يذكر غيره أو جرير وقال

 ستر وال دار باب الغواشي حذار...  طرفه يثن لم الطرف مراد بعيد

 حمر صقالبة أو سود طماطم...  بابه دون من حل بشر شاء ولو

 واألجر الحمد غبھا في له يكون...  للتي الباب سھل راً بش ولكن

 البارقي مرداس بن سراقة فقال فمطروا معھم وھو فاستسقوا بشر أيام في الناس اقحط: قال المدائني، الحسن أبو
 :بالكوفة

 السحابا فأسقانا لدعوته...  فاستجابا بشر الرحمن دعا

 أصابا من ويحيى به يعاش...  غيث صوب بشر دعاء وكان

 ترفع ولم ھذا األمير أيھا نرى قد: قال سراقة؟ يا ھذا ما: فقال داره الماء دخل وقد بسراقة استسقائه بعد بشر ومر
 .بشر فضحك الطوفان لجاءنا رفعتھما فلو بالدعاء، يديك

 :شيبان بني أعشى وقد

 شمس عبد سيد الفتيان من...  بشراً  أخويه خال ما رأينا

 ويمسي أبداً  خيرھم فيصبح...  شٍ قري من سواھم من وسيد

 نحس غير لسعدٍ  خالفته...  أخيه إلى أخوك خلى إذا

 لبس غير في حازمٍ  وصية...  إليه الموصي الثالث فأنت

 :األسدي فاتك بن خريم بن أيمن يقول وله
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 البريدا مروان بن بشر إلى...  جمادى في المقطم من ركبت

ً  رأى...  ألفٍ  ألف بسر أعطاك فلو  يزيدا أن ليهع حقا

 :شيبان بن ذھل بن ربيعة أبي بن أعشى وقال

 كلھا مروان بن بشر يا تحبك...  وأصبحت معداً  أمست لقد لعمري

 جلھا وللدين للدنيا وترجوك...  خليفة تكون أن وترجو تمنى

 شراحيل نب أرطاة بن الرحمن عبد فقام المنبر على مروان بن بشر قام: الكلبي محمد بن ھشام وقال: أبيات في
ً  فضرب به فأمر ومحاسب، ميت فانك هللا اتق: بشيء تكلم وقد له فقال الجعفي،  .منھا مات أسواطا

ً  ھجاه بل:ويقال سراقة، فھجاه جرير بھجاء البارقي سراقة مروان بن بشر وأمر:قالوا  :جرير فقال مبتدئا

 أمير وأنت لنا غضبت ھال...  التبشير لوجھك حق بشر يا

ً  كان قد  جرير سب فيم بارق آل يا...  لبارقٍ  تقول نأ حقا

 وعور عليك مطالعه أمراً ...  لبارقٍ  كسبت قد إنك أسراق

 تطھير خروجھم وإن رجس...  دخولھم إن عليك يدخلون ال

 مھور لھن ما بارق ونساء...  سياقةً  مھورھن النساء تعطى

 :قوله سمع فلما

ً  كان قد  جرير سب فيم بارق آل يا...  لبارقٍ  تقول أن حقا

 .غيري وكيالً  وجد أما هللا أخزاه: قال

 يدك، على هللا أخزاه من بعض: فقال أنت؟ من: جرير له فقال جريراً  سراقة لقي: قال األعرابي بن محمد وحدثني
 .زلتك عن لعفوت منك رأيت ما بك ظننت لو وهللا: فقال. نعم: قال البارقي؟: قال سراقة،: قال أنت؟ أيھم: قال

 .ثعلبه بن هللا تيم بني من ربعي بن عكرمة بالكوفة شرطته بشر ىوول: قال

 فأما الكوفة، أھل قراء بين يقسمة أن وأمره بمال طلحة بن موسى إلى مروان بن بشر بعث: الكلبي ابن ھشام وقال
ً  المال من يقبل فلم الھمداني مرة  إليه به بعث ما العقيلي رزين أبو ورد دراھم، عشرة يساوي ما بيته في وما شيئا

 .هللا عبد بن وھب واسمه السوائي جحيفة أبو وقبل إليه، به بعث ما األودي ميمون بن عمرو وقبل منه، وامتنع

 فلما مروان، بن بشر بالكوفة العيدين في األذان احدث من أول: قال حضين بن ھشيم حدثنا ھشام بن خلف حدثنا
ً  رؤوسھم عونيرف وجعلوا له، واستشرفوا أنكروه ذلك الناس سمع  .تعجبا

 بن بشر رأى أنه: الثقفي روبية بن عمارة عن الرحمن عبد بن حصين عن شعبة عن أبيه عن معاذ بن هللا عبيد
 هللا صلى هللا رسول رأيت لقد الفاسق ھذا إلى انظروا فقال المنبر، على وھو للدعاء، يده يرفع جمعة يوم في مروان
 .السبابة بإصبعه وأشار ھذا، على يزيد وما وسلم، عليه
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 عليھا، بعھده إليه وبعث مروان، بن بشر إلى البصرة،وضمھا عن هللا عبد بن خالد الملك عبد عزل: قال المدائني،
 .األزارقة قتال الملھب ولى قدم ولما عليالً، بالبصرة يزل فلم التياذريطوس، شرب كان وقد كله، العراق له فجمع

 بني من ورجل منجوف، بن سويد وفيھم سدوس بني فأتى قومه، عن ديات حمل وقد عليه البصرة األخطل وقدم: قال
 :القائل ألست: األسعدي فسألھم،فقال ھمام بن أسعد

 البعيد والنسب األضغان أبي...  بكراً  صالحت قد قلت ما إذا

 الحديد فيھن آلھام يعض...  طوال ولھم لنا وأيام

 :فقال ألھل للھوان منا وإنك نعينك وال نرفدك ال هللا لعمر ال

 يقول وما األسعدي نتيت...  يضرني ال األراقم آت متى

 قبول طيبة الريح فإن...  درھميھا سدوس تمنع فإن

 تزول ليست كرامةٍ  ظالل...  ألبستني أمية بني وإن

 حمول مثقلةٍ  لكل فذاك...  بشر مروان أبو سيحملھا

 حولي وال يمن ال بفعلٍ ...  منھا استكفيت التي ويكفيني

 وبني سدوس بني من برفدك أحق أنا وقال بھا، له فأمر ألفاً، خمسون: قال حمالتك؟ وكم مالك أبا يا: بشر له فقال
 .أسعد

 ربيعة أبي بني أعشى يقول ولبشر

 حسب وفي دين في الناس وأفضل...  عرب ومن عجم من الناس سيد يا

ً  كان آخر ورجل الجارود بن لمنذرا بن الحكم بين البصرة فدخل شراب، صاحب بشر وكان: قالوا  للشراب، مدمنا
 .مات حتى نديميه يزاال فلم الشراب يدع ال أنه الناس فعلم

 :الملك لعبد قال علته اشتدت فلما الشعر يقول بشر وكان

ً ...  تجد لم البرية خير يا مت إذا  غنائيا مثل عنك يغني لك أخا

 مواسيا الحفاظ عند تجد لم إذا...  جھده واليسر الضراء في يواسيك

 صافيا كان واضح من تبدلته...  وحمرةٍ  سوادٍ  من لوني شريجان

 بيا ما يكتمونك ورسل إلي...  بعثته أتاني قد رسول من وكم

 بكرة، أبي بن هللا عبيد برأس ائتوني ويقول يدي، خضبوا يقول سكر إذا بشر كان: قال عبيدة أبي عن األثرم وحدثني
 :يقول حين منه أشعر كان الريب بن مالك: قال بكرة أبي ابن ذهھ بشر أبيات بلغت فلما

 نائيا خراسان بابي عن كنت لقد...  ھامتي خراسان غالت لئن لعمري



132 

 

ً  كان بل لموته بكترث ولم  .ذلك قال الملك عبد إن: ويقال عليه، ھينا

 فأرسل السجن، في رجالً  حبس أنه: شريح عن إبراھيم عن مغيرة عن عوانة أبو حدثنا المؤمن عبد بن روح حدثنا
 .أحبسه أن الحق في رأيت فإني أنا وأما عاملك، والبواب سجنك السجن: فقال أخرجه أن بشر إليه

 خلع في وامرأة رجل وأتاه مروان بن بشر شھدت: قال شھاب بن هللا عبد عن خثيمة عن الحكم عن سعيد عن وحدثنا
 إنما: وقال فأجازه، خلع في وامرأة رجل وأتاه الخطاب بن عمر شھدت: شھاب بن هللا عبد فقال يجيزه، أن فأبى
 .بمالك طلقك

 في ربعي بن وعكرمة ورقاء، بن عتاب بن وخالد أسيد، بن خالد بن هللا عبد بن وخالد بشر، بينا: قال المدائني،
 :يقول بشر فجعل نفد، قد الشراب أن تخبرھم أن لھا وصيفة بشر امرأة أمرت. شربھم

ً  بعير ابن إسقي  وخالدا بعده من وخالداً ...  واحدا قعيبا

 نافذا لشيء تقولن وال...  باردا الليل ترين أما

ً  فأتيته مروان، بن بشر مظالم إلي كانت: قال الشعبي عن مجالد، عن عدي، بن الھيثم عن العمري حدثنا  ألمر يوما
 يؤتى ال األمير إن:فقال عليه، لي استأذن عمر أبا:فقلت حرسه وصاحب حاجبه جالس،وكان مواله أعين فإذا

 على جالس ھو فإذا فدخلت لي فأذن إليه، رفعھا رقعة في مكاني فأعلمه. له ذكره من البد أمر أنه: بالعشي،فقلت
 عتاب بن وخالد ربعي، بن عكرمة وعنده ريحان، إكليل رأسه وعلى مرافق، وخلفه وشماله يمينه وعن صفر فرش
ً  خالالً  لك عندي إن: فقلت له، أذنت ما الناس من غيرك لو شعبي يا: فقال ورقاء بن  يستر، أن يجب لما الستر: ثالثا

 له فعمل وأمرت المغني العبادي بلوع بن حنين فإذا التفت ثم ويجمل، يحل فيما معك والدخول تولي، لما والشكر
 يصلحه، ما لھذا: قال ثم غداءه فاستطاب فتغدى فأتاھا عندي غداؤك ليكن إليه ارسلت ثم محسي، في وجعل سمك
: أخويھا إلى فارسلت يحادثنا، من: قال ھي؟ ما: فقالت واحدة، بقيت فقال شرابه، من أجود فوجده بالشراب فدعت
 .بشر بن الملك عبد له وولدت عنده فحظيت فنادماه، وعيينة أسماء بن مالك

 فأنشده عليه الليثي المتوكل دخل إذ سريره لىع جالس ھو فبينا بشر، من منزلة العجلي أبجر بن لحجار وكانت: قالوا
 ً  :فيھا أبياتا

 التجرم ماذا بشر يا له فقلت...  أتيته غداة بشر لي تجرم

 أو: حجار فقال الحبالى، منه تسقط كالم األمير هللا أصلح: فقال عنقك، لضربت ذلك إلى لوصرت ويلك: بشر فقال
 ما درھما الشعر ھذا بمثل لوسألتني وهللا: حجار فقال أدل، عليك وال اخاطب، إياك ما: فقال متوكل، يا أنت حبلى

 خرج فلما إياه، لمنعته ذلك مثل فطلب مريم بن عيسى أتاك وهللا صدقت: فقال أھالً، له رأيتك وال إياه، أعطيتك
 يرق ھونصرانياً،و كان أباه ألن قال األنبياء؟ من مريم بن بعيسى جئت كيف متوكل يا ويلك: بشر له قال حجار

 .ذلك إال أقامه وما وهللا نعم: قال أردت؟ لما فطن أتراه: وقال بشر فضحك للنصرانية،

 أم أشعر أجرير: لسراقة مروان بن بشر قال: قال المثنى بن معمر عبيدة أبي عن األثرم المغيرة بن عليّ  حدثني
ً  ذلك في فقل: قال الفرزدق،: قال الفرزدق؟  :فقال أبياتا

ً  أبلغ  ويجور مرةً  يقصد والحكم...  وسمينھا اغثھ تميما

 جرير الغبار في وغودر عفواً ...  آباؤه برزت الفرزدق أن
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 عثور اللئيم إن أعراقه...  به عثرت مقرف أول كنت ما

 محسور مفحم المراغة وابن...  والعلى بالفضائل الفرزدق ذھب

 :جرير يقول حين فذلك ھاينقض حتى التبرح: وقال رسول، مع جرير إلى بھا وبعث بشر، فكتبھا

 أمير وأنت لنا غضبت ھال...  التبشير لوجھك حق بشر يا

ً  كان قد  جرير سب في بارق آل يا...  لبارقٍ  تقول أن حقا

 وعور عليك مطالعه أمراً ...  لبارق كسبت قد إنك أسراق

 مھور لھن ما بارق ونساء...  سياقةً  مھورھن النساء تعطي

 تطھير خروجھم وإن رجس.. . دخولھم أن عليك يدخلن ال

 نصور للئام اللئيمة وابن...  ابنھا الكرم تنصر الكريمة إن

 :جرير وقال غيري رسوالً  المراغة ابن وجد أما: قال بشر على القصيدة قرئت فلما

ً  غويت قد إنك أسراق...  وقائلٍ  تقول قائلةٍ  رب يا  سراقا

 ألعناقاا تقطع صواعق مني...  لقوا قد عواءك عووا الذين إن

ً  أدمر بأن ھممت ولقد ً  عمنا فيھم فحفظت...  بارقا  إسحاقا

ً  جرير وجعل: قالوا  على هللا أخزى من بعض قال أنت؟ من فتى يا: له فقال وهللا، أحسنت:يقول وسراقة ينشد، يوما
 .عنك لعفوت شاھدت ما على أنك علمت لو: قال البارقي، سراقة: قال أنت؟ وأيھم قال؛ يدك،

 :مروان بن بشر في الرقيات قيس ابن وقال

 للبخل يديك اإلله خلق...  ما الجعفرية بن يا يابشر

 عكل وال جرمٍ  من ھن ما...  مقابلة عجز به جاءت

 ألف مائة فأعطاه وعشرون، عشرون لك هللا قبحك: قال درھم، ألف عشرين أعطني: قال أحتكم،: بشر له فقال
 وفيھا ربيعة، أبي بني ألعشى وقيل األسدي، لزبيرا البن الشعر ھذا إن: قوم قال وقد درھم؛

 األصل عزة مكة بطن في...  لھم الذين األشياخ ابن أنت

 :الزبير ابن وقال

 منير قمر وسطھا نجوم...  بشرٍ  حول أمية بني كأن

 األمور مآخذھا أخذت إذا...  قريشٍ  في المقدم الفرع ھو

 .درھم آالف بخمسة له فأمر
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 بشراً  ربيعة أبي بني أعشى أنشد: قالوا لشعراء،ا بين يغري بشر وكان

 غلبوا كلھم ببشر يوزنون لو...  علموا قد اثنين بعد أمية أمست

ً  صنعت ما فقال  :فقال شيئا

 شمس عبد سادة األحياء من...  بشراً  أخويه خال ما وجدنا

 أمس منك خير اليوم وأنت...  معدٍ  بني خير أمس وجدتك

ً ضعف الخير تزيد غداً  وأنت  شمس عبد سادة تزيد كذاك...  ا

ً  صنعت ما فقال  :فقال شيئا

ً  مكثت ً  زمانا  المصليا أنت كنت حتى الجري بك...  يزل لم ثالثا

: قال شبة بن عمر حدثني وكساه درھم آالف عشرة وأعطاه فال، ھذا أما: قال سابقاً؟ جعلتك شئت إن قال نعم،: قال
 فدفعھا درھم، خمسمائة مسلفي أنت ھل: فقالت ربعي بن عكرمة تهامرأ فأتت بيته لزم حتى غالب بن بشر أعوز
 على وقرع دينار ألف أخذ الدرھم المائة الخمس استسلفت له الذي عرف فلما صارت، أين ليعلم رسوالً  وبعث إليھا
 ومن لك،قال فھو تعذر وغن رددت تيسر إن وقال فاقبضھا، دينار ألف ھذه: وقال ليالً  بابه األسدي غالب بن بشر
 بيته بشر فدخل الكرام، عثرات جابر ربعي بن عكرمة أنا: قال قبضته فلما أخبرتك المال قبضت إذا: قال أنت؟

 ً  أكافيه، أو ماله أرد حتى متضائالً  أزال ال: وقال صنع وما عكرمة خبر فاخبرھا مالك؟: امرأته له فقالت مھموما
 أن يسأله األسدي غالب بن بشر إلى أرسل الكوفة مروان بن ربش قدم فلما المائة، الخمس أخذت وهللا فمنه: فقالت
 ولكني به أقوم وال الشرطة أمر أضبط لست: فقال درھم، ألف بمائة له أمر شرطته رجالً  ولى إذا وكان شرطته، يلي
 .درھم ألف بمائة له وأمر شرطته فواله ربعي بن عكرمة: قال ھو؟ ومن: قال برجل؟ عليك أشير

ً  فأنشده نصيب عليه فدخل بمصر، مروان بن العزيز عبد عند فاتك بن خريم بن أيمن كان: المدائني قال  مديحا
 بن ببشر ولحق فغضب، يده في بياض بأيمن وكان وكذا، كذا مذ أؤاكلك وأنا ملول إنني أتقول: فقال به امتدحه
 :وقال مروان

 البريدا مروان بن بشر إلى...  جمادى في المقطم من ركبت

ً  رأي...  ألف ألف بشر كأعطا فلو  يزيدا أن عليه حقا

 .درھم ألف بمائة له فأمر

ً  غديراً  تركت إني: له فقال بالكوفة نصيب به ومر: وقال  .زاخراً  بحراً  وأتيت ناضبا

ً  واشتھى أيمن يؤاكل ال بشر وكان ً  يوما  بن أيمن فأدخل فخرج معي، يأكل من لي فانظر اخرج للحاجب وقال لبنا
َ  البارحة اشتھيت إني:فقال ساءه، بشر رآه فلما خريم  وضع فلما باللبن فاتيت الصوم أنوي واصبحت لي، فھيء لبنا
 يده بياض يغير وكان صفره أن يلبث فلم فدونكه منك، بأكله بأحق أحد وليس صائم أبي أن ذكرت يدي بين

 .بالزعفران
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 بن بشر فأتي وقطيفة، درھما أربعون الضرطة دية إن يقولون كانوا: قال الكلبي ابن شھام عن الوراق الحسن حدثني
ً  ھالل بني من رجل فغمز بغمزھا، جلساءه فأمر بتراس مروان : وقال بشر فغضب منه فضحكوا فضرط، منھا ترسا
ً  باربعين للھاللي فأمر وقطيفة، درھما أربعون: قالوا الضرطة؟ دية وكم  :الشاعر فقال خز قطيفة وأربعين الفا

 بدورا لھا األمير فيعطيه...  ترسٍ  غمز من ضارط أيضرط

 فقيرا أغنت ضرطةً  لك ويا...  بخير عادت ضرطةً  لك فيا

ً  ضرطوا أن القوم فود  عشيرا عطيته من فنالوا...  جميعا

ً  أيقبل ً  ضارطا  األميرا هللا أصلح ليرخص...  بألفٍ  ألفا

 الضارط أن: يزعمون وقوم الثبت؛ وھذا درھم آالف بأربعة له وأمر ضراطه، في لنا حاجة ال: قال الشعر أنشد فلما
 .القسري خالد عند كان

 أشعر أنا: قال ھذا؟ أم أشعر أأنت: بشر فقال حصين بن عبيد الراعي وعنده بشر على األخطل دخل: قال المدائني،
 مثل ولدت من أمھاته في كان فإن أكرم قوله وأما أدري، فال شعره أما: قال تقول؟ ما: للراعي فقال وأكرم منه

 إن: قال منه؟ أكرم أنا األمير لخال أتقول ويلك: رجل له قال بشر عند من األخطل خرج فلما صدق، فقد األمير
 .شعر بشر في ولألخطل أقول؛ ما معھا أعقل ما وهللا ال أكؤسا جمجمتي، في وضع الخمار أبانسطوس

 .الحنظلي ثم التميمي يلالفض بن عمران بن الھذيل بالبصرة بشراً  ينادم ممن كان: الكلبي وقال

 على واستخلف البصرة إلى فانحدر وسبعين، أربع سنة البصرة إله ضمت حتى الكوفة على بشر يزل ولم: قال
 .العراق الحجاج وولي بالبصرة، بشر مات حتى عليھا فكان المخرزومي، حريث بن عمرو الكوفة

 فلما مروان، بن بشر قبر عند ودفن جنازته فتبعنا انبهج إلى فدفن أسود مات فدفن بشر مات لما: دينار بن مالك وقال
 :الشاعر قول فذكرت ھذا، قبر من ھذا قبر أعرف فلم مررت أيام عليه أتت

 ومقل مثر قبر وسواء

 ھلك، حتى فأمرضه التياذريطوس شرب وكان أشھر، أربعة: ويقال شھرين، بالبصرة بشر مقام كان: المدائني وقال
 فرس ومعه جنازته في الفرزدق ومشى زياد بن سلم قبر جانب إلى بشر ودفن بھا؛ مات بالبصرة أمير أول وكان
 :يقول وأنشأ القبر على الفرس عقر دفنه من فرغ إذا حتى يقوده وھو عليه، حمل كان

 شزر على أمر قد الجياد سباق...  معاودٍ  السراة لمحبوك أقول

ً  ألست  تجري معي تغدو أو رھانٍ  ليوم...  بعده ركبتك إن شحيحا

 القبر على يكوس حتى النسا صحيح...  بعده الدھر أركب ال له حلفت

 :يرثيه الفرزدق وقال

 صبرٍ  وال عزاءٍ  من بشرٍ  بعد فما...  ألمكما تسعداني إال أعيني

 بشر عن المنية لدافعت بشيءٍ ...  بعده الموت دافعوا قوما أن فلو
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 واألمر نقيبةال ميمون بأبيض...  مثله والرزيئة فجعنا ولكن

 الزھر كواكبھا في الثريا عليه...  بكت فقد بكته ھند تكن فإال

 بدر قمر عن األبواب تفرجت...  كأنما أبوه العاصي أبو أغر

 الصخر من الراسيات وتلك تدھدى...  لفقده النجوم كاد ملكٍ  على

 مصر في لإلمارة العزيز وعبد...  مصابه المؤمنين أمير سيأتي

 غدر وال بعجزٍ  متبوعٍ  غير ثوى...  أخاھما بشراً  مروان أبا بأن

 .قصيدة في

 بشر وفاة بعد عليھا فكان البصرة على العيص أبي بن أسيد بن خالد بن هللا عبد بن خالد استخلف بشر احتضر ولما
 ولي ثم خالد من العمل قبض حتى بكرة، أبي ابن وجه: ويقال أيوب، بن الحكم فولى العراق، الحجاج ولي حتى
 .بعد الحكم

: ويقال وجعه، فاشتد التياذريطوس فشرب أشھر، أربع ويقال أشھر ستة بھا فأقام البصرة بشر قدم: اليقظان أبو وقال
 .أشھر بعد بالبصرة فمات السعب فأمرضه البصرة إلى شخص ثم بالكوفة شربه

 .جواداً  وكان والشعراء األشعار عن يسال جعل بشر قدم ولما: قال

 رجل مع طاعته إلى يدعوھم العراق أھل إلى الزبير بن مصعب مقتل بعد الزبير ابن كتب: وغيره لبيالك ابن وقال
 نعيم وكان دارم، بن هللا عبد بن زيد بن عدس بن زرارة بن معبد بن القعقاع بن نعيم على الرجل فنزل األنصار، من
 كتاب األنصاري مع كان إنه: ويقال سراً، طاعته إلى ويدعو الزبير، ابن ويقرظ واألفن، الفسق إلى وينسبه بشراً  يذم
 بشر إلى بنعيم فعسى ونعيم، األنصاري بخبر الشيباني رويم ين يزيد بن الحارث بن يزيد بن حوشب فعلم نعيم إلى
 لقيتھا حين بالري قتل يزيد ألن وھم وذلك الحارث، بن يزيد بنعيم سعى: بعضھم وقال نعيماً؛ وقتل األنصاري فقتل
 يزيد به فسعى بشر، بشرا ويذكر بخير الزبير ابن يذكر نعيم جعل قتل لما األنصاري إن: بعضھم وقال رج؛الخوا
 .أعلم وهللا كتاب، معه كان وال نعيم على ينزل لم وأنه صبراً  فقتله بشر به فدعا

 .قبله الزبير بن مصعب كان وكذلك العامة، يطعم وال وحرسه، خاصته يطعم مروان بن بشر وكان: قالوا

 مروان بن بشر فولد

 بن خالد ابنة وأمه مروان، بن بشر بن العزيز وعبد عوف؛ بن الرحمن عبد بن سلمة أبي بنت كلثوم أم وأمه. الحكم
ً  الملك عبد وكان الفزاري، خارجة بن أسماء بنت ھند أمه بشر، بن الملك وعبد معيط؛ أبي بن عقبة ً  سخيا  مطعاما
 .للطعام

 مروان، بن بشر بن الملك عبد: منھم الطعام يطعمون فتيان بالكوفة كان: قال أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس فحدثني
ً  أكثرھم وكان  أبي بن عقبة بن الوليد بن وخالد معيط، أبي بن عقبة بن عمارة بن هللا وعبد به، وأسخاھم طعاما
 بن ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن األعور المغيرة فقدم هللا، عبيد ن طلحة بن موسى بن وعمران معيط،
 ينفق وكان األنطاع، على وتجعل الراكب، منھا يأكل حيسة يقال فيما يتخذ وكان فغمرھم، الكوفة المخزومي المغيرة

 :األقيشر فقال كثيرة؛ دنانير مائدته على يوم كل في
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 بشر ابن راغ فقد مغيري...  قريش على طم البحر أتاك

 نزر غير منه المعروف رأى...  لما التيم جدي الجدي وراغ

 صخر ورھط الحاطبي ورھط...  شفاني قد عقبة أوالد ومن

 الفرزدق فقال عزله ثم البصرة، بشر بن الملك عبد ولى الملك عبد بن مسلمة وكان

 يتوقع لمثلھا ھراة وأخو...  عنھم عمٍرو وابن بشرٍ  ابن عزل

 وما: قال رؤيا رأيت وقد لي، جفاؤك: قال علي؟ أغضبك ام: له فقال الشاعر عبدل ابن بشر بن الملك عبد ورأى
 :فأنشده قال ھي؟

 تھمامھا عادھا أم بھا أقذى...  سجامھا يجف ال عينك بال ما

 :قوله بلغ حتى

 أنامھا قبل كنت ما ساعةٍ  في...  مسھدٍ  نوم الصبح عند أغفيت

 قيامھا عليّ  حسن مغنوجةٍ ...  بوصيفةٍ  لي جدت أنك فرأيت

 لجامھا يصل ناجية شقراء...  وبغلةٍ  إلي ملتح وببدرةٍ 

 وسالمھا بردھا ينالك عني...  جنةً  يثيبك أن ربي فدعوت

 فما البغلة إال عندي ھذا كل: قال إنه: ويقال تذكره؛ أن فنسيت رؤياك في كان ھذا: وقال وزاده كله، بذلك إليه فبعث
 .غلط ولكن دھماء إال رآھا كان إن له الزم الطالق فقال دھماء ولكن شقراء، عندي

 .قتل يوم بواسط معه وقتال ھبيرة ابن مع كانا والحكم أبان بشر بن الملك عبد وولد

 :ھبيرة ابن على يدخل كان من شعره في وذكر عكابة، بن ثعلبة بن قيس بني من األقطع خليفة بن خلف وقال

 الداخلة األول العصب ھي...  البطاح قريش قريش وقامت

 المائلة والشفة الضرس وذو...  والزندبيل الفيل يقودھم

 المائلة الشفة ذو وھو المخزومي، سلمة بن خالد الضرس وذو بشر، بن الملك عبد ابنا والحكم أبان والزندبيل الفيل
 ً  .أيضا

 يدالول بن عمرو بن هللا عبد فقال معيط، أبي بن عقبة بن خالد بن سعيد بنت سعيد أم بشر بن الملك عبد وتزوج: قالوا
 :عقبة بن

 تالق من القيامة حتى وھل...  سبيل بنا إليك ھل أسعدة

 طالق أو حيلك من بموت...  يوافي أن ذلك ولعل بلى

 الصداق في ھنداً  أعطيت ولو...  بكفءٍ  لھا فلطلقھا
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 ضاءالق وولى الباھلي، معاوية بن شريك شرطته فولى بشر، بن الملك عبد البصرة الملك عبد بن مسلمة ولي: قالوا
 الملك وعزله ھبيرة بن عمر ولي فلما أشھر، ستة ويقال أشھر، ثمانية بالعراق مسلمة مالك،وأقام بن أنس بن موسى
 :قال

 سحا وهللا فوجدته...  زائراً  بشراً  جئت

 .أبيات في

 :األسدي عبدل ابن وقال

 الزمع ذي الوحشي مربض فمربضي...  كرمي الھوى يعصي نزه امرؤ إني

 شبع من مروان أبا تركت وما...  به ألم أن بشرٍ  ابن تركت وقد

 .أبيات في

 :الرمة ذو وقال

 األصابع بأولى نفسي في عددتك...  ثقاتنا بشرٍ  بن يا عددنا ما إذا

 مروان بن العزيز عبد وأما

 الملك دعب وكان بمصر، قبله فمات مروان بن الملك عبد بعد العھد ولي كريماً، جواداً  كان فإنه األصبغ، أبا ويكنى
 :كثير يقول وفيه ذلك، قبل فمات ابنه الوليد وتولية خلعه أراد

ً  حلم ذا بھا يزيد...  جمةٍ  مواطن في ليلى ابن شھدت  حضورھا حلما

 مشيرھا مقصىً  النصح كلمات وال...  عنده تؤثر القول ھجرات فال

 :كثير قال

 برت األلية منه سبقت إذا...  ليمينه حافظٌ  األاليا قليل

 :مصر أخوه واله حين العزيز عبد في فاتك بن خريم بن أيمن وقال

 نيل مصر في الذي النيل مع...  أتاھم فقد مصر أھل فبشر

 الخليل ويرزؤه مودتھم...  إال الخالن يرزأ ال فتى

ً  وقال  :أيضا

 أميرا ليلى ابن العزيز بعبد...  يعدلوا أن الناس تستحي أما

 كبيرا جربوه وقد اً صغير...  العزيز عبد الناس جرب وقد

ً  قدره ترى  جزورا جزورٍ  بعد تلقم...  بالفناء معلما

 :كلب من رجل وقال
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 عشر بعد عشراً  العيس رحلنا...  قريشٍ  فتى العزيز عبد إلى

 :فجفاه العزيز عبد زار خثعم من رجل وقال

 الحمارِ  فيشلةِ  مثل بأنفٍ ...  عني يصد العزيز عبد أرى

 بدارِ  لنا الھوان دار وما. .. برب لنا العزيز عبد فما

 :الرقيات قيس بن هللا عبيد وقال

 رذما جفانه تأتي اليون ب...  ببا العزيز عبد ليلى ابن أعني

 اللجما تألك والخيل غزالن...  كال والوصائف البخت الواھب

 .ماال وأعطاه ذكره ما كل من له فوھب

 :يرثيه كثير وقال

 مثمرُ  الثراء يرجو أو الناس من ... واحدٌ  الخلد يأمل ليلى ابن أبعد

 :العدوي حذيفة بن جھم أبي بن بكر أبو وقال

 الدھرُ  يستعتب الزبان أي وبعد...  لحاجةٌ  العزيز عبد يا أبعدك

 مصرُ  بعدكما بالنيل سقيت وال...  سواكما لحيٍ  مصر صلحت فال

ً  بعدك النيل مجرى زال وال  القطرُ  واستبطىء العصفور به يموت...  يابسا

 .ليلة عشرة بخمس أبيه قبل مات العزيز، عبد بن األصبغ الزبان أبو

 بن العزيز عبد حد عوف بن الرحمن عبد بن مصعب: ويقال األشدق، سعيد بن عمرو كان: وغيره المدائني وقال
 :الشاعر فقال الشراب في مروان

 الخمر في يجلد حين العزيز وعبد...  فديته أني هللا وبيت وددت

 فقال الحد، عمر فجلده العرجاء خليدة بيت في جعفر بن هللا عبد بن عليّ  بن إسحاق العزيز عبد بن عمر دفوج: قالوا
 .العزيز عبد بأبيه يعرض مجلودون كلھم الناس ودك على عمر يا: إسحاق له

 وھو إليه وحملت فزوجھا، الخطاب بن عمر بن عاصم بنت عاصم أم مروان بن العزيز عبد خطب:الواقدي وقال
 عنھا فقتل العدوي، النحام نعيم بن إبراھيم قبله زوجھا وكان عاصم بنت حفصة فتزوج عنده، فتوفيت وإليھا بمصر
ً  مصر إلى إليه وحملت بالحرة  شرشير له يقال ھناك، كان معتوه لھا أھدى بأيلة مرت حين عاصم أم وكانت أيضا

 أغفلته أو له، وھبت فيما فدنت أختھا عاصم ألم أھدى ماك لھا أھدى حفصة به مرت فلما إليه، وأحسنت فأثابته ھديةً 
 .عاصم أم رجال من حفصة ليست ھيھات: فقال

 وعاصما، العزيز عبد بن بكر وأبا هللا؛ شاء إن خبره وسنذكر الخالفة ولي العزيز عبد بن عمر العزيز عبد وولد
 الحكم، وأم وسھيالً، وسھالً، ولد؛ ألم غواألصب ثقفية؛ عمارة وأمھا الخطاب، عمر بن عاصم بنت عاصم أم أمھما
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 بنت ليلى أمھما الملك، عبد بن الوليد عند كانت البنين وأم وزبان، العاص؛ بن عمرو بن هللا عبد بنت هللا عبد أم أمھم
 .جعفرية سھيل

ً  وكان عھده توليته على العزيز عبد بن عمر وكان المسلمين، خيار من بكر أبو وكان  .به معحبا

ً  فكان العزيز عبد بن صمعا وأما  .مخنثا

 بن عمر بن هللا عبد واله قريش رجال من عمرو وكان لقصره، كيلجة يلقب وكان سھيل، بن عمرو فولد سھيل وأما
 لمن الشرطة يتولى المسور وكان سدوس، بني من رجاالً  ووالھا شرطته عن المسور فعزل البصرة، العزيز عبد
 .هللا شاء إن موضعه في خبره وسنذكر سھيل، ابن عزل حتى فتنة في فكان ميمت بني في ودب المسور فجانبه قبله

 ھلك والنجوم، الزجر يتعاطى أمية بني في قدر له وكان عالماً، الزبان، أبو وھو العزيز، عبد بن األصبغ وكان
 بن الھادي موسى المؤمنين أمير خرج األصبغ، بن مصعب بن دحية ولده ومن. ليلة عشرة بخمس أبيه قبل بمصر
 بن عليّ  وقتله حاربه بل: ويقال الھادي، إلى برأسه وبعث قتاٍل، بعد بمصر عليّ  بن صالح بن الفضل فقتلة المھدي،
 .علي بن سليمان

 مروان بن محمد وأما

 حسن في وأشجعھم مروان ولد أشد من وكان ولد أم وأمه الرحمن، عبد أبا عمار بن ھشام به أخبرني فيما ويكنى
 إبراھيم وقتل فقتله مصعب لمحاربة وجھه وكان منه، يضع أن ويجب شجاعته، على يحسده الملك عبد نوكا خلق،
 :الشاعر يقول وفيه له، حسداً  الملك عبد فازداد األشتر، بن

 المصعب وبين أشترھم ابن بين...  محمدٌ  األغر مروان ابن جمع

ً  معاوية ين يزيد بن هللا عبد وكان  وكان عنده، كانت يزيد بنت عاتكة أخته ألن وذلك الملك، عبد عند محمداً  متقدما
 :وابصة ابن فقال يحبھا؛

ً  تجعلن ال ً ...  سرةٍ  ذا مثديا  الموكب عظيم سرادقة ضخما

 األنكب كمشي بسكته يمشي...  معاقالً  السيوف يتخذ كأغر

 .مصعب خبر في الشعر كتبنا وقد

 الزبير، بن مصعب قتله بعد والسيما وعارضته، وبأسه جلده من رىي لما محمداً  يحسد الملك عبد كان: قال المدائني،
ً  الملك عبد على فدخل إليھا، الشخوص على وعزم فرحلت بإبله فأمر بھا العدو لغزو أرمينية إتيان على فعزم  مودعا
 :وتمثل بھا والغزو أرمينية أريد إني: فقال

 الھوان طرف به كإلزاق...  لحرٍ  طرداً  ترى لن فإنك

ً  بمنزلةٍ  كنا ولو  العنان مضطرب وأنت جريت...  جميعا

ً  مني رأيت وال أبداً، عينك أقذيت ال فوهللا أقمت لما أخي يا عليك أقسمت: الملك عبد فقال  وواله أبداً، مكروھا
 .وأرمينية والجزيرة الموصل

 .منه الروم فھربت وسبعين خمس سنة في مروان بن محمد وغزا
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ً  الحكم بن يحيى غزا السنة ھذه وفي  .منھم فنال كلبا

 مروان بن محمد فولد

 بن عمر ولد من جميل أم وأمه الرحمن، وعبد ربيعة؛ بن شيبة بن هللا عبيد بن يزيد بنت يزيد أم وأمه يزيد،
 من أبوه أخذھا كردية وأمه الملك عبد أبا ويكنى محمد، بن ومروان ولد؛ ألم محمد، بن العزيز وعبد الخطاب؛
 وسنذكره الخالفة ولي وقد الجعدي، ھو ومروان فراشه، على فولدت حبلٌ  وبھا أخذھا إنه: فيقال ،األشتر ابن عسكر
 .هللا شاء إن خبره

 مقتل بلغه فلما بعده، من الملك عبد بن يزيد بن وللوليد الملك، عبد بن لھشام وأرمينية الجزيرة ولي قد مروان وكان
 بدم طلبه في معاوية بأمر شبيه أمري: وقال المظلوم، الخليفة وسماه دالولي بدم طلب ثم الجزيرة، إلى انصرف الوليد

 الملك عبد بن الوليد بن إبراھيم خلع بعد األمر فولي بخيالً، كان أنه إال الرجال، من رجالً  مروان وكان عثمان،
 هللا شاء إن أخباره وسنذكر سنة، وستين تسع ابن وھو ومائة، وثالثين ثالث سنة في بمصر وقتل سنين، خمس
 .تعالى

 فتنته في واألحداث مروان بن الملك وعبد مروان أيام في الزبير بن هللا عبد أمر

 بايعوه معاوية بن يزيد موت بعد بيعته إلى الناس الزبير ابن دعا لما: قالوا حديثھم سقت العلماء من جماعة حدثني
 ابن وقبض طالب، أبي بن عليّ  بن هللا عبيد ايعهب ممن وكان الصالحين، الخلفاء وسيرة نبيه وسنة هللا كتاب على
 فيه أمر مصعب وبايع يبايع، أن مطيع ابن أبى: الناس فقال فبايع، عوف بن الرحمن عبد بن مصعب فقام يده، مطيع

 أعطي ال أنا: وقال يبايع، أن عمر ابن وأبى فأبى، البيعة على الحنفية ابن وأراد جعفر، بن هللا عبد وبايعه صعوبة،
 .يفعل فلم الخلفاء بويع حيث المدينة آلزم له وقال جماعة، في أمنعھا وال فرقة، في يميني فقةص

 صبرت أفال والشورى، الرضى إلى تدعو كنت إنما نصرناك ألھذا: لنفسه دعا لما خزاعة مولى حرة أبو وقال
 :وقال ونبايعك فنختارك وشارورت

 العربا ذلك أبلغو الزبير وابن...  لھا عرضت إن عني أمية أبلغ

 والحربا الجوع تشكو الخليفة على...  عاتبة وھي أضحت الموالي أن

 نسبا غيره في لنا ترون وال...  ساحتكم حل بالء إن إخوانكم

 ذھبا من بعد شورى اليوم نقبل أن...  به نخيس ال عھداً  هللا نعاھد

 أمرھم فاعتزل واألزد، بببة، أھلھا وتراضى بصرةال من زياد ابن وأخرج األردن، إال اآلفاق بيعة الزبير ابن وأتت
 بعث ثم يوماً، أربعين بالناس فصلى مالك بن أنس إلى فكتب رجالً، عليھم يستعمل أن يسألونه الزبير ابن إلى فكتبوا
 لىإ فكتب العمرة، يريد وھو فوافقه البصرة على بعھده التيمي ثم القرشي معمر بن هللا عبيد بن عمر إلى الزبير ابن
 .قدم حتى بأمرھم وقام بالناس، فصلى معمر بن هللا عبيد أخيه

 .معاوية بن ليزيد عامالً  قبله وكان ريسان، بن بجير باليمن الزبير البن وبايع

 .السلمي خازم بن هللا عبد بخراسان له ودعا

 .المدينة عوف بن األسود بن جابر وولى
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 في الناس فكان الزبير، ابن قبل من مناف، عبد بني حليف ثور بيأ ابن عليھا وكان مجاعة، بالمدينة الناس وأصابت
 هللا إن: وقال المعاصي، عن بالتناھي وأمرھم فوعظھم وعدس مطبوخة حنطة من حسى ليل إلى ليل من ينالون جھد
 .الناقة مقوم فسمي درھم خمسمائة قيمتھا ناقة في صالح قوم أھلك

 األسرى لقتل الزبير بن بمصعب وبعث الزبير، بن عبيدة ثم األسود بن جابر المدينة الزبير ابن ولى: قال المدائني،
 عزله، ثم الجمحي حاطب بن الحارث وولى عزله، ثم ثور أبي ابن عبيدة بعد وولى دلجة، بن حبيش أصحاب من

: الناس الفق قيس، أبا يكنى رجالً  ثم الزبير، مولى معتب وھب ثم الزبير، بن جعفر ويقال األسود، بن جابر وولى
 وال يضر قيس أبو الزبير والبن قيس، أبا يكنيه كان الذي يزيد قرد يعنون ينفع، وال يضر ال قيس أبو ليزيد كان
 .ينفع

 من رجل فقال شعثاء، لھا يقال امرأة فقتلت امرأة أربعون الزبير ابن مع قاتل:قال محمد، أبي بن عامر عن المدائني
 :الشام أھل

 باألردن أھلھا بغية كان بل...  بصيرة لالقتا في لشعثا وكانت

ً  طلحة بنت مريم وأخذت  .لنقاتلنھم الشام أھل علينا دخل لئن: وقالت سيفا

 يخلعھا حتى الأخلعھا وهللا: فقال الملك عبد أيام في أو يزيد أيام في إما أيامه، بعض في األمان الزبير ابن وأعطى
 :وتمثل أموت حتى قليالً  إال بقيت ما ولوفعلت الموت،

 الھرم فالغاية عبطةٍ  نمت إال...  منقصةٍ  إعطاء من أكرم الموت

 يوم الفرار بن الفرار هللا عدو ھو: فقال أبوه فر كما يفر أن احذروا: يقول كان الحجاج أن الزبير ابن وبلغ: قال
 .الربذة

 أبو فقال عنه، هللا رضي الخطاب نب بعمر يتشبه الدرة ويحمل إزراره، يشمر الزبير بن هللا عبد كان: قال المدائني،
 :حرة

 الخلق الدرة وغير اإلزار غير...  عندكم الفاروق سيرة من نر لم

 فتزوج وماتت، حمزة له فولدت تماضر، ويقال زبان، بن منظور بنت قھطم الزبير بن هللا عبد عند وكانت: قال
ً  الحجاج فقال ھاشم، أم أختھا  الزبير بن هللا عبد بن حمزة وخرج أختھا؛ زوجت ثم تنجب لم امرأة تزوج لرجل عجبا
 بن وحمزة ھذا حمزة يعني الحمزتين، أي قال حمزة،: قالت الخارج؟ من: ھاشم ألم الزبير ابن فقال الحجاج يريد

 الناس الكلبية ولدت ولو كذبت فقال الكلبية ابن: قالت أنيف، بنت الرباب ألمه مصعب أخو وھو كليبة، وأمه الزبير،
 ً  .اختك ابن ولكنه صبراً، إال كانوا ما جميعا

 أشھراً  الزبير ابن فأقره الشام، إلى زياد ابن وھرب يزيد موت بعد مسعود بن عامر على الكوفة أھل واصطلح: قالوا
 يقال وكان الخراج، طلحة بن محمد بن وإبراھيم الصالة، األنصار من الخطمي يزيد بن هللا عبد وولى عزله ثم

 بن جمح بن حذافة بن وھب بن خلف بن أمية بن مسعود بن عامر وھو لقصره، الجعل دحروجة مسعود بن لعامر
 .كعب بن ھصيص بن عمرو

 واكسروا منھا، ويحل يجمل بما وعليكم مظانھا في فاطلبوھا ولذاتٍ  أشربةً  قوم لكل إن فقال الكوفة أھل فخطب
 :السلولي ھمام نب هللا عبد فقال الجدران، بھذه عني وتواروا بالماء، شرابكم
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 مسعودٍ  ابن التعص بالماء واكسره...  محسود غير وأنعم شرابك إشرب

ً  فاشرب...  مأربةٌ  الخمر في له األمير إن ً  ھنيئا  تصريدٍ  غير مريئا

 :آخر وقال

 العناقيد ماء خائبةٍ  قعر في...  خالطه المزن ماء يحرم ذا من

 مسعودٍ  ابن لقو ويعجبني فيھا...  لنا الرواة تشديد ألكره إني

 :األخطل قول إلى وذھب القول، أساء فقد الحمار، عدل لسان هللا قطع: قال ھمام ابن قول مسعود ابن بلغ فلما

 وسلول محارب الحمار عدال...  القنا مختلف عند الفوارس بئس

 بن عمر سيرة ألنسينكم الكوفة أھل يا: فقال مسعود بن عامر خطب: قال عدي بن الھيثم عن العمري وحدثني
ً  وقال: قال الخطاب؛  فقال شھراً  بارزاقكم فأعينوني معاوية بن نصر بني من امرأة تزوجت إني الكوفة أھل يا: يوما

 .اآلن حسبكم ذا لم: وقال بكمه وجھه فغطى المنبر على يوم ذات وحصب: قال لشھر؛ كلھا أرزاقھم فاخذ نعم،: قائل

 :السلولي ھمام ابن وقال

 المساكين بأرزاق نكحت حتى...  وسيرته حفص أبا أرجوا زلت ما

ً ...  فتاتكم نصرٍ  بني يا أنكحتم  العين الربرب وجوه يشين وجھا

ً  وال...  به يعاش دنيا فتى ال انكحتم  الدين عصا شقت إذا شجاعا

ً  وليته لقد الزبير بن يا  عنين غير بخيالً  اليدين كز...  شبقا

 يكفيني يعطاه الم يقول وال...  فيتركه مال له يستطف ال

 :ذلك في ھمام ابن فقال الخيانة، إلى ومالوا السيرة فأساءوا عماالً  عامر وولى: قالوا

 بالعمل العمال فعل ما يبلغك...  ألم المؤمنين أمير الزبير بن يا

ً  الخراج صلب...  واقتسموا األرض طعام التجار باعو  النفل قسمة شحاحا

ً  لك وقدموا ً  شيخا  يقل كاذب شيخ لك يقل مھما...  خذالً  كاذبا

 .الطعام بيع في التجار على أمينا كان شراحيل بن مرثد ھو الشيخ

 الوكل وال بالواني ليس القوى جلد...  مزابنة ذو حقٍ  طالب وفيك

 الجعل دحروجة من األرامل واشف...  به ظفرت إن بزيدٍ  يديك أشدد

 .ورقاء بن عتاب مولى وھو خازنه زيد

 بالعسل الماء شرب الخيانة يرى...  خلفٍ  بني من بضبٍ  منينا إنا
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 .عامرا يعني

 مقتبل بعد بشرٍ  ينوء حتى...  ناھضه ريش فانتف العصيفير خذ

 .بالكوفة داره في األحنف مات الذي وھو المدائن، وكان الثقفي، عصيفير أبي بن هللا عبد يعني

 السبل جمة ولكن فيھا غمز ال...  بسالمةٍ  عتابٍ  أمانة وما

 .أصبھان على كان ورقاء بن عتاب ييعن

 والجبل السھل بين األرض بسرة...  إمارته طالت قد كندة وقيس

 الكندي، الحارث بن مالك بن المنذر بن النعمان بن شراحيل بن عمرو بن يزيد بن قيس ھو: الكلبي ابن ھشام قال
 .األشعث بن قيس ھو: يقول له علم ال من وبعض

 قفل بني تعذر فال عذرت ومن...  محاسبةً  فأتبعه حجيراً  وخذ

 تيم من قفل وبنو الزاذانات، أو الزوابي على كان الجمحي، جعيل بن حجير: ويقال الحر، بن حجار بن حجير يعني
 .وائل بن بكر صدقات على قوم منھم كان ثعلبة بن هللا

 والبصل الصخاة عن الخبيص إلى...  ارتفاعھم إال منھم مارابني

 مجتمل غير دستبى غزا كمن...  مسالمةٍ  ضأر على غالم وما

ً  األرض خراج إليه يجبى ً ...  مكتئبا  الفضل القينة بغناء مستھزئا

ً  مھران فزال...  أمره مھران الذي والوالبي  يزل ولم مذموما

 الوالبي، الكاھل بن حرملة بن سعيد والرجل العمال، عداد في فصار الرجل، ھذا في شفع كان زياد، مولى مھران
 :الوالبي مالك بن عمرو ھياج أبو ھو: يقالو

 مھلٍ  على أجرى فقد السبيع قبل...  وصاحبه عش أبي ابن ودونك

 يسود ببلدة أقيم ال أنا: فقال الزبيدي عمرو بن الحجاج: فقالوا قومي؟ سيد من فقال الكوفة، قدم ھمذاني عش أبي ابن
 الھمداني قيس بن سعيد بن الرحمن عبد وصاحبه الدينور، على وكان زبيدي، فيھا

 مكتحل ھمدان من أزرق لكل...  ماكله هللا مال بيت تجعلن ال

 اإلبل رعية من بدلت شارب في...  به البھرمان يطيف والدارمي

 .عطارد بن قيس بن مسعود ويقال عطارد، بن لبيد الدارمي

 ثقل ذا راح قد عاملھم أنبئت...  أسدٍ  بني من طريفٍ  بن ومنقذ

 منھم، رجل وھو عاملھم، أن وأخبر أسد، بن دودان بن ثعلبة بن الحارث بن قعين بن عمرو بن طريف بن منقذ يعني
 .الفرات أسفل على وكان دجاجة بن نعيم عاملھم وكان: الكلبي ابن وقال للخيانة، حاله حسنت قد
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 بالطول الليل قيام المتاع من...  يمانعه جعفيٍ  أخينس وما

 جوخى على كان سبرة أبي بن مدمح ويقال قيس، بن زحر يعني

 تنل بھا ترفق إن المنالة بعض...  عندھما العمال من وآخران

 والوھل الروع غداة عليه بكر...  كذبت والذي عمير بن محمد

 .حريث بن عمرو به امر حين رويم بن ويزيد عطارد بن عمير بن محمد

ً  نال إن...  ورع امرؤ قيل وإن فرات وما  لوجلا الخائف بذاك شيئا

 .السبيع جبانة يوم المختار قتله زحر بن فرات

 األول أعماله عن تجاوزت إذا...  تقاسمه أن سيرضى والحارثي

 نھاوند على وكان وقاص بن السري الحارثي

 جمل على مسعودٍ  خيانة واحمل...  بداھيةٍ  فأقرعھم األقارع وداع

 أسد يني من مسعود

 واألبل الخيل أھل اليوم صبحوافا...  لھم ركاب ال رجاالً  أتونا كانوا

 الحجل في بعد وشد السياط ضرب...  ھامھم يعل ولما يعتبوك لن

 .حجل جمع

 حلل ومن مال من ذخائر ابدوا...  غواربھم غضت إذا السياط إن

 القلب شديد وكان خبيب، وأبا بكر أبا يكنى الزبير ابن كان: قالوا أشياخه عن حفص بن سحيم عن المدائني وحدثني
 :الشاعر فيه فقال بخيالً  وكان اإلسالم، في بالمدينة مولود أول وھو اللسان،و

 بالتمر الخالفة يبغي أمره على...  غالب وربك بكر أبا رأيت

 .وأشھرٍ  وسبعين اثنتين: ويقال وسبعين، ثالث ابن وھو وقتل

 .يضربه وجعل أمري، وعصيت تمري أكلت: القرى وادي على لعامله وقال

 .الخصب في وأعداء الجدب، في لعيال وإنكم لغث، حديثكم وإن لرث، سالحكم غن: أتوه ألعراب وقال

 .نسيئة ودراھمك نقد دمي: األعرابي فقال أوالً، قاتل:قال أعطني، فقال له، افرضوا: فقال يستفرضه أعرابي وأتاه

 قلوبكم فتقوى إليه تنظرون ولكنكم فني أخرجته إن وقال الطعام حبس الزبير ابن على الحصار طال ولما: قالوا
 .بأيديكم فتلقون ميرة يأتيكم وال نفد، أكلتموه ومتى أنفسكم، وتطيب

 رباعنا، واردد سفھاءنا فاقل رباعنا، وأخذت سفھاءنا غررت: فقالت الزبير ابن إلى مكة أھل من امرأة وشكت: قالوا
 .الثرماء الھرة ھذه تقول ما: فقال
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 سيفك ضع فقال سيفي، وعلي الزبير، ابن على غائب وھو مطيع ابن على دخلت: الجھم أبي بن صحير وقال: قالوا
 .األمان فأعطاني الحجاج فأتيت: قال دنيا، وال لدين خير الزبير ابن عند فما نفسك وأرح

 من تعيبون ھل: فقال أجبھم: له لمولى فقال الحواري بن يا الزبير بن يا الشام أھل نادى: قال عوانة، عن المدائني
 به تحمل كانت التي بالنطاق أتعيبونھا فقال النطاقين ذات بن يا: قالوا شئياً؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حواري
 لھا قال وقد بيتھا في الحرة المرأة به تنطق الذي بالنطاق أم الصديق وإلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى الطعام
 الزبير، ابن له فقال فسكت، مشؤوم يا الزبير بن يا: فقالوا"  الجنة في طاقانن لك: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .صدقوا وقد أجيبھم كيف: قال أجبھم،

 ابن أمر يصير ما إلى أعلم حتى أموت أال أتمنى كنت: عمر ابن قال: قال عوف، عن هللا عبد بن المثنى عن المدائني
 .الشام دراھم طلب مروان هللا ورحم العراق، دراھم طلب بكر أبا هللا فيرحم الزبير،

 بن سعيد فقال ألبغضھم إني: فقال الشام أھل إلى الزبير بن هللا عبد بن ثابت نظر: قال فائد، بن هللا عبد عن المدائني
 جدك وقتل وجفاته، الشام علوج أبي قتل صدقت: قال أباك؟ قتلوا ألنھم تبغضھم: عثمان بن عمرو بن خالد

 .رواألنصا المھاجرون

 ھذا في عليك هللا حق أنسيت الرحمن عبد أبا يا: عمر البن الزبير بن مصعب قال: قال حماد، بن عليّ  عن المدائني
 نفسه الزبير ابن أخرج إن نفسي أخرج أنا: اليّ  فكتب نفسه، يكف وأن آمره الملك عبد إلى كتبت نعم: قال األمر؟
 .شيء في األمر ھذا من لست كإن: إليّ  فكتب أخيك إلى وكتبت شورى، األمر ويجھل

 .الزبير بن هللا عبد من الصدر عقب في لربه مناجاةً  أحسن أحداً  رأيت ما: مليكة أبي ابن قال: قال المدائني،

ً  سألك من: هللا عبد أخيه إلى فكتب جواداً، الزبير بن مصعب كان: قال المدائني  كان أعطيته فإن له إليّ  فاكتب شيئا
 .إليه ألحد الكتاب عن فأمسك أعطاه، إال إليه ألحد يكتب فلم علّي، ذمه كان منعته وإن لك، حمده

 والخاالت، واألمھات الجدات كريم البأس، شديد الصيام، كثير الصالة، طويل هللا عبد كان: زيد بن عليّ  وقال: قال
 .ولجاج خلق، وسوء وضيق بخل: الخالفة من حاول لما مباينة خالل فيه وكانت

 ورحمة، بنبوة بدأ األمر ھذا إن: قال أنه عباس ابن عن مجاھد عن نجيح ابن عن العجالني زكريا أبي عن المدائني
 .النار إلى يدعون فإنھم الزبير وآل أمية بني من فليھرب مقالتي سمع فمن عقيم، ملك اليوم وإنه وخالفة،

 .لطمة من أقاد الزبير ابن إن: دينار بن عمرو عن سفيان عن المدائني

 من ويعرفونھا بھا يعرفون عالماتٍ  الخير ألھل إن: الزبير ابن إلى كتب الحسن إن: الراسبي ھالل أبي عن دائنيالم
 سوق أي فانظر إليھا حمل فيھا نفق فما ُسوق اإلمام وإنما بالقضاء، والرضى البالء، على الَصْبرَ  فمنھا أنفسھم،
 .سوقك

 والذلة القلة من علمتم التي الحال على كنتم العرب معشر إنكم: ألسلميا برزة أبو قال: قال المبارك ابن عن المدائني
 أما بينكم، ما أفسدت قد الدنيا ھذه وإن ترون، ما بلغتم حتى السالم عليه وبمحمد باإلسالم رفعكم هللا وإن والضاللة،

 تدعونھم الذين يقاتل وما - بيرالز ابن يعني - بمكة الذي وكذلك الدنيا، عن يقاتل فإنما - مروان يعني -  بالشام الذي
 من الظھور خفاف الناس، أموال من البطون خماص البدةً  عصابة إال الناس خير نرى وما الدنيا، على إال قراءكم
 .دمائھم
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 على وحملني فأعطاني الزبير ابن بايعت إني: عباس البن قلت: قال حمزة أبي عن سلمة بن حماد حدثنا ھدبة حدثني
ً  بغلين، أو بغالً  واشتر أعطاك ما عليه ورد معه، تقاتل ال: قال ه؟مع أفأقاتل فرس،  فإن المشركين، واغزُ  وغالما
 .منه أخذت ما الزبير ابن على فرددت: قال تعالى، هللا شاء إن شھيداً  كنت ذلك على قتلت

 امرأته فقال عنقه ببضر فأمر برجل الزبير ابن أتي: قال عطاء، عن ليلى أبي ابن عن الربيع بن قيس عن المدائني
ً  طالق  .منه فورثھا ثالثا

 لم إن إنك الضحاك فقال يبايع أن فأبى الزبير ابن بيعة ليأخذ قيس بن الضحاك معاوية بن يزيد بعث: قال المدائني،
ً  تبايع  تفأخطأ الحقحقة أردت بالقبضة، الصربة تبيع بحيرةٍ  تيس ثعلبة يا إنك: الزبير ابن فقال كارھاً، بايعت طائعا
 .الحفرة استك

 بخيل، لنا ماھي: قال الزبير، ابن خيل: قال خيل؟ أية: قال خيلنا، ھذه: فقال عمر ابن إلى رجلٌ  جاء: قال المدائني،
 به؛ لك يف لم ذلك أعطاك ولو صدق: فقال ذلك، فأبى نبيه، وسنة هللا كتاب على الزبير ابن بايعت: فقال آخر وجاء
 بماذا؟ ثم: قال الفرقة، عن وأنھاك والجماعة هللا، بطاعة: قال الرحمن؟ عبد أبا يا مرتأ بماذا: فقال آخر وجاءه: قال
 .بضيعتك فالحق ضيعة لك كانت إن: قال

ً  يشتم كان أنه إال الجمعة يوم يتكلم ال الزبير ابن كان: قال فائد، بن هللا عبد عن المدائني . الخدود قصار فيقول ثقيفا
 .ثمود يةبق. الجلود سود. الجدود لئام

 يوم أتذكر: الزبير ابن له فقال الزبير ابن لقي جعفر بن هللا عبد أن: الشھيد بن حبيب عن زريع بن يزيد عن المدائني
 ابن علم ولو فسكت وتركك، فحملنا نعم،: فقال فاطمة؟ ابني وأحد وأنت أنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقينا

 .سأله ما وتركك حملنا يقول أنه الزبير

 :يقول كلب من رجالً  معاوية سمع: قال فائد، ابن عن المدائني

 ويمنع يدٍ  عن فيعطي يأبى...  سميدع ماجد رقاش ومن

 .الزبير بن هللا عبد ذاك منا، ذاك فقال

 سفراً  إليك جشمت إني: له فقال الزبير بن هللا عبد أتى األسدي شريك بن فضالة إن: وغيره مسلمة عن المدائني
 العصرين بھا وأنجد بھلب، واخصفھا بسبت، ارقعھا فقال راحلتي، فيه وأنقبت نفقتي، وأنفدت نفسي فيه عبتأت بعيداً،
 :فقال يصله ولم وانصرف وراكبھا، إن: فقال إليك، حملتني ناقةً  هللا لعن: فقال خفھا، يبرد

 سواد في مكة بطن أفارق...  ركابي أدنو لغلمتي أقول

 معاد من الكاھلية ابن إلى.. . عرقٍ  ذات أقطع حين لي فما

 والمزاد األداوي وتعليق...  المطايا حث بيننا سيبعد

 بالبالد أمية وال نكدن...  خبيبٍ  أبي عند الحاجات أرى

 الزناد واري مقابل أغر...  منھم األمر يسوس بأن وكيف

 الجواد الفرس كغرة أغر...  حربٍ  آل من أو األعياص من
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 أم وكانت بھا، لسبني عمتي من أألم جدة لي أن علم لو:قال الكاھلية ابن إلى فوله به فمر رالشع الزبير ابن بلغ فلما
 .خزيمة بن أسد بن كاھل بني من حنثر، بن عمرو بنت زھرة خويلد، بن العوام جدة العزى، عبد بن أسد بن خويلد

 :قضاعة بعض وقال

ً  عدمت  دجوا غير الكف بخيل وأنت...  سيداً  بك رضوا أن قريشا

 :الحجاج بن هللا عبد فقال

 راكب  حج ما لتدركه...  تكن ولم الزبير ابن شأو أتطلب

 الكواكب تنال أو الليالي طوال...  لتناله تكن لم أمراً  تكلفت

 الكتائب اللقاء يوم التقت ما إذا...  بذادةٍ  لستم مروان بني فمھالً 

ً  كنتم األبطال التقت إذا  الكواعب عن لسلما في الشرى وأسد...  ثعالبا

 إليه فكتب اليمن، عجوز يلقب وكان دميماً، رجالً  اليمن على الزبير ابن استعمل: منبه بن وھب قال: قال المدائني،
 في فقدمت أنفسكم، عن فادفعوا المؤمنين، أمير إلى فانطلقوا مجرودة أرضيكم لي: فقال بالجباية، يأمره الزبير ابن
 رب  سليمان مع أسلمت: " فقلت اليمن؟ عجوز كيف: لي فقال أسيد، بن خالد بن هللا عبد وعنده عليه ودخلت وفد،

 المسألة أسأت:خالد البن وقال الزبير ابن الحطب؟فضحك حمالة حبلٍ  أم قريش عجوز فعلت ما ولكن"  العالمين
 .الجواب وأحسن

 إلى الكلبي حارثة بن سعدانة بن صينح بني أحد حمل أبو أھدى: قال جده عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس حدثني
 :صلته على الزبير ابن يحرض زفر فقال الكالبي، الحارث بن زفر وعنده به فأتاه فطراً  الزبير بن هللا عبد

 بعيد من فطرك أھديت فقد...  رسوالً  حملٍ  أبا أبلغ أال

 والعبيد بالوالئد ويحبي...  خيرٍ  كل يعطي المرء فأنت

 ذلك بعد الحارث بن زفر فلقيه السماوة، من به أتاه وقد شيئا، عليه أثابه ما فوهللا: سعيد بن خالد قال: الكلبي ابن فقال
 .والعبيد بالوالئد يحبوني فكيف الفطر، قيمة اعطاني ما وهللا الھذيل، أبا يا أو الكوثر، أبا يا:له فقال

 :يقول الذي دانةسع بن حمل: قال أبيه عن سعيد بن خالد أخبرني: الكلبي ابن ھشام وقال

 حمل الھيجا يلحق قليالً  لبث

 .لواء له وعقد وسلم عليه هللا صلى النبي إلى وفد العليمي حارثة بن سعدانة بن حمل وكان

 :الجمحي زمعة بن وھب بن وھب واسمه دھبل أبو وقال

 تذبح المقام عند وساداتھا...  سراتھا قريشٍ  عليا أتاركة

 ويفضحوا يباحوا أن يعصمون هب...  بيته جيران با عوذ ھم

ً  رأيتني ما الضيم وإنكار العز تعرف قريش تزال ال: الزبير ابن وقال  .حيا
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 فأكل أختي بن يا ادن: فقال يتغدى فوافقه المطلب عبد بن العباس خاله إلى هللا عبد ابنه الزبير بعث: قال المدائني
ً  أكالً  ً  فشرب اشرب فقال لبن من بعقب أتي ثم ضعيفا ً  شرابا  .بكر أبي آل أضواك أختي ابن يا فقال ضعيفا

 ناجية بن ضبيعة بن أعين بنت النوار خطب: قاال وعوانة أبيه عن الكلبي ابن ھشام عن األحمري مسلم أبو حدثني
 وليي أنت: ناجية بن صعصعة بن غالب بن للفرزدق فقالت مالك بن دارم بن مجاشع بني من رجل عقال بن

 واشھدوا: قال نعم،: قالوا الشھادة؟ حفظتم: لھم قال الشھود خرج فلما تزويجھا، في صنع بما برضاھا له واشھدت
 وحولھا الفرزدق، على فأعانوھا عقال، بن ناجية وأتت ترض، فلم الخبر وبلغھا آالف خمسة على تزوجتھا قد أني
ً  لھا واكتروا عبيد بن منقر بني من عاصم بني إلى  بن ملكان بني أحد طابخة بن أد مناة عبد بن عدي بني من كريا

 بني إلى حولوھا إنھم:ويقال به، مستغيثةً  الزبير ابن إلى وخرجت زھير، له يقال خراساني له أجير ومعه عدي،
 :الفرزدق فقال يربوع ثعلبة بن عبيد بن عاصم

 النوار حنظلة أم أليست...  عديٍ  بنو يقول أن ولوال

 جدتكم أليست يقولوا أن لوال فيقول مناة، عبد بن عدي بن جل بنت النوار ،تميم بن مناة زيد بن مالك بن حنظلة أم
 منا

 التجار يقسمھا ال بضائع...  مني ملكان بني ألتي إذاً 

 :وقال عدي، بن جل أخو مناة عبد بن عدي بن ملكان

 التجار اليقسمھا عزائز...  إليكم وليدتنا أھدت لقد

 نوار رمتهص أعجاز على...  زھير يحمله العبء لبئس

ً  وقال  :أيضا

 الرباب سخط كاره وأني...  عدي من أمي أن ولوال

 اإلياب منتظر غير بجيش...  مني ملكان بني على لصلت

 :عاصم بن قيس بني يھجو وقال

 العمائم دسم للنسوان مالجىء...  فإنكم تلجئوھا إن عاصمٍ  بني

ً  كان لو عاصمٍ  بني  عاصم بن قيس الشيخ بنيه لالم...  لديكم حيا

 أعين بنت النوار فنزلت الزبير، ابن إلى الفرزدق وخرج لنقتلنك؛ البيتين ھذين على زدت لئن وهللا:للفرذدق فقالوا
 أم وشفعت له، يشفعوا أن وسألھم الزبير بن هللا عبد بني على الفرزدق ونزل زبان، بن منظور بنت ھاشم أم على
 :الفرزدق فقال فشفعھا، للنوار ھاشم

 زبانا بن منظور بنت وشفعت...  شفاعتھم يقبل لمف بنوه أما

 عريانا يأتيك الذي النجي مثل...  مؤتزراً  يأتيك الذي النجي ليسى



150 

 

 أريد ما: فقالت العدو؟ بالد إلى سيرته شئت وإن يھجونا، فال وقتلته بينكما فرقت شئت إن: للنوار الزبير ابن فقال
: يقول الفرزدق فكان إياه، فزوجھا نعم:فقالت إياه؟ فأزوجك يكف راغب وھو عمك، ابن فإنه: قال منھما، واحدة
 .يشاء ما يفعل وهللا متحابين ورجعنا متباغضين حرجنا

 :وقال الزبير بن هللا عبد بن حمزة على الفرزدق نزل: قوم وقال

 الموثوق بأسمه المنوه إن...  حاجتي بحمزة نزلت قد اليوم

 عروق الصالحين في به تونم...  الحصا وطيء من خير عماة بأبي

 الصديق بعده الخليفة ثم...  وھاشمٍ  الغر الحواري بين

ً  وقال  :أيضا

 غيرمعمور بمكان انضاؤه...  عرضت حاجة ذي في لك ھل حمزة يا

 ومنظور بكرٍ  أبي بين وأنت...  بھا تقوم أن قريش أحرى وأنت

 .منظور بنت تماضر: بعضھم وقال منظور، بنت قھطم أمة وكانت

 بلقبه، فعيره كالم الزبير بن هللا عبد وبين ببة بين وقع: قال ببة الحارث بن هللا عبد ولد من النوفليين بعض يحدثن
 حجرٍ  على جلس صغره في الزبير ابن وكان الضبابي ألست: الحارث بن هللا عبد له فقال ببة، ما ببة ألست: وقال
 .وصالحه عندھا ببة الزبير ابن فترضى بابي،الض له ويقال بذلك يعير فكان الضب، خرج حتى ففسا ضبٍ 

 يوماً، الزبير ابن خطب: قال العالء بن عمرو أبي عن األنصاري زيد أبي عن النحوي التوزي محمد أبو حدثني
 ضباح ضبح هللا قاتله له ما: الزبير ابن فقال فسكت، المتكلم؟ من: الزبير ابن فقال المسجد، ناحية من رجل فتكلم

 .القنفذ قباع وقبع الثعلب،

ً  وكان منھا يئست سنين بلغت فلما لتكثر لحيتي عالجت يقول الزبير ابن وكان: قالوا  فكان اللحم، خفيف معصوبا
 إنھا ويقال الزبير، ابن في العتكي ضب بن الحارث وقال. ابني ومنعني ابنه فھو بكر، أبا يشبه هللا عبد:يقول الزبير
 :الثبت وذلك معصب، في قيلت

 تخلع أن قبل أھلھا إلى...  الزبير بن يا الفةالخ فرد

 مسمع بني عليك وأخشى...  العراق زياد عليك اخاف

 ينقع سمه امرؤ فثم...  حارث من المكر تأمن وال

 األرفع والحسب المجد ذوي...  األكرمين المعشر لك ذكرت

 .وإخوته مسمع بن ومالك العتكي، عمرو بن وزياد الجھضمي، قيس بن الحارث

 بن بخالد عباد فأتى هللا، عبد بن عباد ابنه واستخلف الطائف أتى الزبير بن هللا عبد أن: فائد بن هللا عبد عن مدائنيال
 أباه مخزوم بنو فأتى فجلد الحد، بضربه فأمر الطواف في النساء يعانق بأنه عليه وشھد شرب وقد الوليد بن خالد

 :فقال وقيده فحبسه الزبير البن فقيل قريش، من رأةام عند يتحدث وكان به؛ أصنع ما: فقال فكلموه
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 النھار طول مده يقصر ليس ليلي تذكار

 الحصار في المقيد رسف...  تقاربت خطاي فلئن

 إزاري أثري يقتفي طح...  باألبا أمشي لبما

ً  فنازغھا بشير بن النعمان ابنة فتزوج الشأم، إلى وسيره أخرجه ثم أبيات؛ في  :فقال يوما

 وشرق ليلٍ  مظلمات في الحثمة إلى الحطيم ينب لظباء

 دمشق دور الساكنات من القلب إلى أشھى الحجون قاطنات

 :فقالت

 الجاليه من إلينا أحب...  وشبانھا دمشق كھول

 الخاليه داره له كنسنا...  منھم وافد أتى ما إذا

 علٮالغاليه أعيت أكاريس...  الدبى دبيب يدب لقمل

 والغاليه ألبان على عفت س...  التيو ريح مثل وريحھم

ً  المؤمنين أمير يا وأنت: قال الجالية؟ من جعلتك خالد يا: فقال الشعر الملك عبد فبلغ  بالشأم فاقام الجالية، من أيضا
 .هللا رحمه ال: الملك لعبد فقيل وجعه من ومات هللا، الجبرھا: فقال: الملك لعبد فقيل فخذه، فانكسرت

 .الحد ضربه ثم خمر، زكرة الزبير ابن عليه فعلق بالشعب، الحنفية ابن مع المھاجر بن الدخ كان: الكلبي ابن قال

 :فقالت النعمان ابنة ھند ورثته

 طرقا طارق دھاني...  قد المھاجر بن يا أال

 الغلقا دونك سددنا...  وال أبيت فما دعاك

 واستبقا عليه بالدموع جودا عيني أال

 والعلقا دمعال ومجا...  بفيضكما أعيناني

 :المھاجر بن خالد ضرب حين األسدي عقبة وقال

 وحمام قاطن يأمن حيث في...  ملحداً  بمكة مذحجج كنت ما

 األحالم لخفة الرجال يال...  خويلدٍ  آل مثل المغيرة أبنو

 ھشام بن الحارث األغر مثل...  قومه من لخالدً  فلينھض

 سوام كلو صامتةٍ  كل في...  أموالھم من الحمد المشترين

 األعالم مكارم عرض تجتاب...  البرى في تنفح العيس ولتنھرن
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 صرام واصل دعوة لتجاب...  أبدانھم عليھم بالدارعين

 أطلق أن ھممت لقد حتى لنا المطلب عبد بنت صفية والدة الناس أعظم لقد: الزبير بن هللا عبد قال: قال المدائني،
 .بالشحمة أضن لكلبا: فقال الملك عبد ذلك فبلغ الحسين، بنت

ً  فيه يقل فلم الزبير وذكر عليه فأثنى طلحة مروان وذكر:قالوا  محمد أبا إن فقال حاضراً  الزبير بن هللا عبد وكان شيئا
 حجز حتى فاضطربا مروان إليه فوثب أبوك،: قال ھو؟ ومن: قال قط، بخير يذكر لم من أعرف لكني ذكرته لما أھل

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعين ابن عين أصك دعني: له فقال بينھما طلحة بن موسى

  الوردة بعين وخبرھم التوابين أمر

 .الجزيرة من العين رأس وھي

 ومر مصر قصد راھط مرج من مروان فرغ لما: قالوا مخنف وأبي جده، عن أبيه عن ھشام بن عباس حدثني
 زفر فإذا الشأم قدم ثم عليھم، فغلب مصر نحو سار ثم زنباع، بن روح مروان فوالھا ناتل، منھا ھرب وقد بفلسطين

 فوجه الشام يريد وأنه الزبير، بن مصعب خبر وبلغه بھا، وتحصن قرقيسيا على غلب قد الكالبي الحارث بن
ً  ستين في فسار والعراق، الجزيرة إلى زياد بن هللا عبيد: مروان  الكالع ذي وابن نمير، بن الحصين فيھم ألفا

 أوقع حتى زياد ابن فسار حيزه، في وصار مروان بايع قد عمير وكان السلمي، الحباب بن عميرو الحميري،
 بأرض نھر وھو الخازر على فقتل العراق يريد فسار عليه، يقدر فلم زفر فرام قرقيسيا أتي ثم الوردة، بعين التوابين

 ولعبد له، البيعة وأخذ بوفاته، الملك عبد ليهإ فكتب الجزيرة، إلى زياد ابن نفوذ قبل من مروان وفاة وكانت الموصل،
 .وليه كان ما الجيش أمر من يتولى وأن بعده، من مروان بن العزيز

 زياد بن هللا عبيد ودخل السالم عليھما عليّ  بن الحسين قتل لما: قالوا وغيره محنف أبي عن أبيه عن عباس حدثني
: وھم الشيعة رؤوس من نفر خمسة إلى ففزعوا والتندم، الومبالت الشيعة تالقت الكوفة إلى بالنخيلة معسكره من

 هللا وعبد علي، أصحاب خيار من وكان الفزازي، نجبة بن المسيب صحبة، له وكانت الخزاعي، صرد بن سليمان
 نفرال الخمسة ھؤالء فاجتمع القتباني، ثم البجلي شداد بن ورفاعة التيمي، والٍ  بن هللا وعبد األزدي، نفيل بن سعد بن
 ثم عليه، وأثنى هللا فحمد الكالم نجبة بن المسيب فابتدأ الشيعة، وجوه من ناس ومعھم صرد، بن سليمان منزل في
 يتذكر ما نعمركم أولم: " غداً  له يقول ممن يجعلنا ال أن في ربنا إلى فنرغب العمر بطول ابتلينا قد فإنا بعد أما: قال
 وسألنا رسله، أتتنا وقد كتبه، بلغتنا وقد نبينا، أبنه ابن أمر في كاذبين جدنافو أخبارنا هللا بال وقد"  تذكر من فيه

 عنه خذلنا وال بأيدينا نصرناه نحن فال جانبنا، إلى قتل حتى بأنفسنا عليه فبخلنا وسراً، وعالنية وبدءاً، عوداً  نصره
 قاتليه نقتل أو وهللا العذر ربنا عند اعذرن فما عشائرنا، من النصرة له طلبنا وال بأموالنا، قويناه وال ألسنتنا،

 .معه بھا تحفون وراية أمره، إلى وترجعون إليه، تفزعون أمير من لكم البد وإنه عليه، والموالين

 الذنب من والتوبة الفاسقين، جھاد الجھاد إلى دعوت:قال ثم عليه، وأثنى هللا فحمد البجلي، شداد بن رفاعة تكلم ثم
 فإن له، وتطيعون برايته وتطيفون إليه تفزعون رجال أمركم ولوا وقلت منك، ومقبول ك،عن ذلك فمسموع العظيم،
ً  عندنا تكن الرجل ذلك تكن  وصاحب الشيعة، شيخ األمر ھذا ولينا أصحابنا ورأي رأيت وإن متنصحاً، مرضيا

 برأيه الموثوق بأسه،و دينه في المحمود صرد، بن سليمان والقدم لسابقة وإذا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول
 .وتدبيره

 وفضله، نجبة بن المسيب وذكر شداد، بن رفاعة كالم من بنحو نفيل بن سعد بن هللا وعبد وال بن هللا عبد تكلم ثم
 سليمان فولوا رأيتم، الذي مثل أرى وأنا ووفقتم، أصبتم المسيب فقال به، ورضاھما لسابقته صرد بن سليمان وذكر
 .أمركم
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 نكدت الذي الدھر ھذا إلى أخرنا نكون أال أخاف إني: فقال صرد بن سليمان فخطب رئاستھم، وقلدوه عليھم، فولوه
 على ونحثھم نصرنا، ونعدھم نبينا، آل قدوم إلى أعناقنا نمد لنا، خير ھو لما الرزية فيه وعظمت المعيشة، فيه

 فاتخذه لحمه، من وبضعة وساللته نبينا ولد لقت حتى وتربصنا، وداھنا وعجزنا ونينا علينا قدموا فلما إلينا المصير
ً  الفاسقون  قتله من تناجزوا بأن عنكم هللا يرضى حتى واألبناء الحالئل إلى ترجعوا فال للرماح، ودرية للنبل غرضا
 كمإن"  نبيھم لھم قال إذ اسرائيل بني كتوابي وكونوا ذل، إال قط أحد ھابه ما فوهللا الموت، تھابوا وال أال وتبيروه،
 وهللا جثوا القوم فعل فما"  بارئكم عند لكم خير ذلكم أنفسكم فاقتلوا بارئكم إلى فتوبوا العجل باتخاذكم أنفسكم ظلمتم
 بكم فكيف القتل، على الَصْبرَ  إال الذنب عظم من ينجيھم ال أنه علموا حين بالقضاء ورضوا األعناق، ومدوا للركب،

 .قوة من استطعتم ما لعدوكم وأعدوا األسنة وركبوا السيوف، اشحذوا يه،إل القوم دعي ما مثل إلى دعيتم قد لو

 أصبحت الذي مالي جعلت قد أني المسلمين من حضر ومن هللا أشھد: خالد أخوه أو نفيل، بن سعد بن هللا عبد وقال
 المعتمر أبو وقام القاسطين، قتال على به أقويھم المسلمين على صدقة عدوي، به أقاتل الذي سالحي سوى أملكه،
 أيضاً، عليھم بماله الكندي عوضة بن حجر وتصدق ذلك، مثل على أشھدكم وأنا: فقال الكناني ربيعة بن حنش

ً  عليھم بماله الكندي العينين ذي بن مالك بن ربيعة بن األسود وتصدق  .أيضا

 وھم ذلك، إلى فأجابوه سين،الح بدم والطلب التوبة، إلى قبله ومن يدعوه حذيفة بن سعد إلى صرد بن سليمان وكتب
 خبر أن لوال الحسين نصرة على كنتم أنكم: حذيفة بن سعد لھم وقال الكوفة، من إليھا انتقلوا وكانوا بالمدائن، شيعة
 .قتلته لقتال فانھضوا أتاكم، إياه القوم ومعاجلة قتله

 النھوض إلى فأجابوه ذلك بمثل ،البصرة شيعة من قبله ومن العبدي، مخربة بن المثنى إلى صرد بن سليمان وكتب
 .معه

 بن يزيد مھلك وكان ويرتأون، ويستعدون يتداعون فكانوا وستين، إحدى سنة آخر في التوابين أمر ابتداء وكان
 اآلخر ربيع شھر في إليه كتبوا لمن ضربوه الذي الشيعة أجل وكان وستين أربع سنة األول ربيع شھر في معاوية
 .بالنخيلة ويجتمعوا يتوافوا أن على وستين، خمس سنة

 بن مروان مع يزل فلم بالشام، لحق ثم استخفى، حتى أھلھا به وثب بالبصرة يزيد موت أتاه حين هللا عبيد وكان
 عمرو بعامله الكوفة أھل ووثب والعراق، الجزيرة أرض من وفتحه عليه غلب ما على مروان له عقد أن إلى الحكم
ً  حريث بن  البن ويدعو بھم يصلي فكان الجعل، دحروجة الجمحي مسعود بن عامر على واواصطلح فأخرجوه أيضا

 سنة رمضان شھر من بقين لثماني يزيد ابن فقدمھا الخطمي، يزيد بن هللا عبد وولى الزبير، ابن عزله حتى الزبير
 .بأشھر ذلك بعد: ويقال وستين، أربع

 وإلى نفسه، إلى الشيعة دعا إذا المختار فكان أيام، بثمانية يزيد بن هللا عبد بعد الكوفة عبيد أبي بن المختار وقدم
 إن: فيقول أمرھا، وولته له وانقادت الشيعة أطاعته وقد الشيعة شيخ صرد بن سليمان ھذا: قالوا الحسين بدم الطلب
ً  -  الحنفية ابن يعني -  محمد المھدي قبل من جئتكم وقد الرجال، وسياسة بالحروب له علم ال رجل سليمان  مؤتمنا
 ً  الناس أثقل سليمان فكان صرد، ابن مع وعظمھم منھم، طائفة إليه انشعبت حتى يزل فلم مناصحاً، ووزيراً  منتجبا
 .المختار على

 والمختار صرد بن سليمان بخبر فأخبره الخطمي يزيد بن هللا عبد الشيباني رويم بن يزيد بن الحارث بن يزيد وأتى
 إن: فقال الناس فخطب الشيعة، توليه أن يأمن ال وأنه علي، بن الحسين بدم الطلب من إليه يدعوان وما عبيد أبي بن

 ً  فأبيت وعليھم، أماكنھم على دللت لقد وهللا القوم، ھؤالء ورحم الحسين، هللا فرحم الحسين، بدم للطلب اجتمعوا قوما
 ثم آمنين، القوم ھؤالء فليظھر قتلته، هللا فلعن أحببته، وما قتله على ماألت وال الحسين، قتلت ما وهللا أھجيھم، أن

 فقتاله منبج من ليلة مسيرة على به العاھد عھد فإن إليكم أقبل فقد وأماثلكم، خياركم وقاتل الحسين قاتل إلى ليسيروا
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 :يزيد بن هللا عبد دون الخراج على الزبير ابن عامل وكان بينكم، بأسكم تجعلوا أن من وأرشد أحزم له واالستعداد
 فوهللا المداھن، ھذا مقالة يغرنكم ال: فقال كالمه من يزيد ابن فرغ حين فقام هللا، عبيد بن طلحة بن محمد بن إبراھيم

 من ألذل إنك بالقتل تتھدنا أأنت: فقال كالمه نجبه بن المسيب عليه فقطع قال، كما أو لنقتلنه، خارج علينا خرج لئن
 البن وقالوا غليظ، شديد بكالم إبراھيم القوم وكلم سديداً، قوالً  قلت فقد خيراً، هللا فجزاك األمير أيھا أنت وأما ذلك،
 .أحداً  يخافون ال ظاھرين ويتجھزون السالح، يشترون انتشروا صرد بن سليمان أصحاب أن ثم خيراً، يزيد

 حكيم وبعث ھا،ب فعسكر أصحابه في النخيلة إلى سليمان خرج وستين، خمس سنة اآلخر ربيع شھر ھالل أھل فلما
 بعد به فتالحق الحسين لثأرات يا: بالكوفة فناديا خيل في الغفاري ثم الكناني مسلم بن غضين بن والوليد منقذ بن

 من إليه اجتمع ومن أصحابه فعرض ألفاً، عشر اثنا: ويقال ألفاً، عشر ستة ديوانه في أثبت من مبلغ وكان قوم، النداء
ً  عشر ستة من وافاني أما هللا سبحان يا: فقال آالف، أربعة فوجدھم الكوفة أھل  أما قال إنه ويقال آالف؟ أربعة إال ألفا

ً  عشر اثني من وافاني  سبحان: فقال ألفان معه صار وقد عنك، الناس ثبط المختار إن له فقيل! آالف؟ أربعة إال ألفا
 .الميثاق من أعطونا وما هللا ھؤالء تذكر أما هللا

 أو ألف منھم إليه فخرج العھود، من أعطوه وما هللا يذكرھم عنه تخلف من إلى بعث ثم ثالثاً، بالنخيلة مقامه وكان
 النية أخرجته من إال معك يقاتل وال المكره، ينفعك ال إنه هللا يرحمك: فقال نجبة، بن المسيب إليه فقام ألف، نحو

 معنا وما هللا، رضوان إال الغنيمة من نطلب ما وهللا إنا الناس أيھا:سليمان فقال ذنبه، من ربه إلى فر ومن والحسبة،
 لقاء إلى البلغة قدر وزرد بأيدينا ورماحنا عواتقنا، على سيوفنا إال ھي وما حريٍر، وال خزٍ  وال فضة وال ذھب من

 .خرجنا لھا وليس الدنيا، نطلب ال إنا: جانب كل من الناس فنادى يصحبنا، فال بھذا يرض لم فمن عدونا،

 ومن وقاص، أبي بن سعد بن عمر الحسين بدم يطلب بأن نفيل بن سعد بن هللا عبد عليه فأشار المسير ليمانس وأجمع
 إليه سرب الذي ھو زياد ابن ولكن قلت، لكما ھذا إن: سليمان فقال أمره، وتولوا دمه في شركوا الذين فإنھم بالمصر
 دونه من فأمر به الظفر رزقتم إن فإنكم إليه فسيروا ،عندي له أمان ال: وقال عليه، وعبأھم والجنود، سعد بن عمر
 .أمره من أيسر مصركم أھل

 فكره واحداً، محاربته في وأمره أمرھم ليكون زياد ابن قدوم إلى ينظر أن الخطمي يزيد بن هللا عبد عليه وعرض
 وأجمع فحاجزه، كممصر اختل أصبتم فإن مصركم أھل أعالم إنكم: وقال جيشاً، معه يوجه أن عليه فعرض ذلك،
 .زياد ابن واستقبال الشخوص على

 من نحوٌ  منھم تخلف قد فإذا أصحابه عرض األعور دير إلى صار فلما النخيلة، من سار ثم الناس، سليمان ووعظ
 سليمان انتھى ولما خباالً، إال زادوكم ما فيكم ولوخرجوا معكم عنكم تخلف من أحب ما:ألصحابه فقال ألف،

: ونادوا الشھيد بن الشھيد ارحم اللھم: سليمان وقال وبكوا واحدة، صرخة صرخوا الحسين برق إلى وأصحابه
 ثم األنبار، على ثم الجصاصة، على فأخذ سار سليمان إن ثم خذالنه، من التوبة وأظھروا الحسين، يالثأرات
 .يريالحم مرثد بن كريب مقدمته على سليمان وبعث القيارة على ثم األنصار قرية صندوداء

ً  أنزاالً  الكالبي الحارث بن زفر إليھم أخرج قرقيسيا إلى انتھى فلما  ونحر الجزر، وجوھھم إلى وأھدى وسوقا
 زياد بن هللا عبيد إن: لھم وقال وزودھم، إليه، احتاجوا ما كل لھم فأقام زفر بن الھذيل ابنه وأمر العسكر، لسائرأھل

 بن وربيعة الباھلي محرز بن وأدھم الحميري، الكالع ذي بن لوشرحبي السكوني، نمير بن حصين ومعه أقبل قد
 الوردة عين إلى فسيروا الرقة وردوا وقد والشجر، الشوك في وھم الخثعمي، هللا عبد بن وحملة الغنوي، المخارق
 يموايق أن عليھم وعرض آمنون، له فأنتم وبينكم بيني وما أيديكم، في والمادة الماء فيكون ظھوركم في فاجعلوھا

 خيلي أن لو وهللا أما: فقال يفعلوا، فلم واحداً، أمرنا يكون حتى تبرحوا فال يريدني إنه: وقال معھم، فيقاتل عنده
 .ألمددتكم كرجالي
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 وساعا، التنينيرين إلى ثم السكير، وإلى الشمسانية إلى وساروا ورأيه الحارث بن زفر قول إلى وانتھوا السير فأغذوا
 أربعمائة الكالع ذي ابن عسكر الرقة، من فصلوا وقد الشام، أھل عسكر أول إلى ووجه لكتائبا عبأ سليمان إن ثم

 فسرح زياد ابن الخبر فبلغ حسنة، غنيمة وغنموا وھزموھم منھم فنالوا شديداً  قتاالً  فقاتلوھم نجبة، بن المسيب عليھم
 طاعة إلى الحصين دعاھم تواقفوا فلما تعبئة،ال في سليمان إليھم فخرج ألفاً، عشر اثنى في نمير بن الحصين إليھم
 ويخرج الملك، عبد ويخلعوا زياد بن هللا عبيد إليھم يسلموا أن إلى سليمان ودعاھم ھلك، قد مروان وكان الملك، عبد
 زمفھ به، سمع قتال أشد فاقتتلوا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول بيت أھل إلى األمر ويسلم الزبير، بن هللا عبد عمال
 آالف ثمانية في الكالع ذي بابن الحصين زياد ابن أمد وقد الغد من قاتلوھم ثم بينھم، الليل وحجز يومھم، الشام أھل

 آالف عشرة في الباھلي محرز بن أدھم ووافاھم الجراح، الفريقين في فشت وقد تحاجزوا ثم مثله، ير لم قتاالً  فاقتتلوا
 الفزاري نجبة بن المسيب بعده الراية أخذ ثم بسھم، الحصين بن يزيد رماه الخزاعي، صرد بن سليمان فقتل فالتقوا
 فقد هللا رحمكما"  ينتظر من ومنھم نحبه قضى من فمنھم: " يقول وھو نفيل بن سعد بن هللا عبد أخذھا ثم فقتل،

 بن سعد بن هللا عبد و ھو فاختلف الغنوي جأوان ابن المخارق بن ربيعة عليه وحمل فحمل وقاتل ووفيتما صدقتما
 نحره ثغره في نفيل بن سعد بن هللا عبد المخارق بن ربيعة أخي ابن وطعن شيئاً، سيفاھما يصنع فلم ضربتين نفيل
 إليه الراية لتدفع سعد بن هللا عبد قتل حين وال ابن دعي بل: ويقال فقتل، التيمي والٍ  بن هللا عبد الراية وأخذ فقتله،

 حازم بن هللا عبد أمسكھا وقد الراية إلى أقبل إنه ثم عنه الناس فكشف شداد، بن عهرفا فحمل استلحم قد فوجدوه
 إلى حازم ابن وقتل قتل، حتى وال ابن وقاتل فأخذھا رايتك خذ: والٍ  بن ال فقال األزد، من كبير بني من الكبيري
 .وال ابن جنب

 ثم الخابور، فعبر بالتنينيرين أصبح حتى سبالنا وسار قومه، إلى فدفعه جريح، كل إلى رفاعة فنظر الليل وجاء
 وسار يتبعوھم، فلم مضوا قد فوجدوھم أصبحوا حين لمحاربتھم الشام أھل ودلف قطعه، إال بمعبر يمر ال مضى
ً  سبعين في العبدي الجويرية أبا وراءھم وخلف فأسرع بالناس رفاعة  ما وقبض الرجال، من سقط من لحمل فارسا
 بمثل والعلف الطعام من إليھم بعث بقرقيسيا الحارث بن بزفر مروا فلما وتعريفه، أھله لىع وحفظه المتاع من وجد
 الكرامة لكم فإن أحببتم إن عندنا أقيموا: وقال واألدوية، األطباء إليھم وأرسل بدأتھم، في به بعث كان الذي

ً  فأقاموا والمواساة،  .حارثال بن زفر يريد زياد ابن فأقبل وساروا زودھم ثم ثالثا

 الناس لقي بما فأخبروه األعراب فاستقبله ھيت، إلى انتھى حتى المدائن من اليمان بن حذيفة بن سعد وجاء
 قد رفاعة إن لھما قيل حتى معھما فيمن فأقاما الخبر، فأخبره بصندوداء مخربة بن المثنى سعد ولقي فانصرف،
 الكوفة أھل وانصرف المدائن، إلى معه بمن يفةحذ بن سعد وانصرف بعض، إلى بعضھم فبكى فاستقبلوه أظلمكما

 .البصرة إلى مخربة ابن وانصرف الكوفة، إلى

 منتھم ليقووا إليھم بإقبالھم يبشرھم الحصل ابن الوردة عين أھل إلى وجه كان حذيفة بن سعد إن: يزعمون وقوم
 .أعلم وهللا حربھم ھدوش بدأتھم في السالم عليه الحسين بقبر وافاھم مخربة ابن وأن أنفسھم، وتطيب

 ذي واسم العينين، ذي بن مالك بن حجر بن عوضة بن حجر الوردة بعين قتل: أبيه عن الكلبي ابن ھشام وقال
 .خطأ وذلك عوضة يقول الرواة وبعض الكندي، بداء بن الحارث بن مالك بن معاوية العينين

 وقرابتك، وسنك حقك لك أعرف إني التقوا حين صرد بن سليمان إلى نمير بن حصين بعث: عدي بن الھيثم وقال
 خمسة في الكالعي الرحمن عبد بن سليمان إليه فوجه الحياة، أحب وأنا خرجت ما وهللا إليه فبعث قتالك، اكره وأنا
 .فقتل نفيل بن سعد ابن ثم فقتل، نجبة ابن الراية أخذ ثم صرد، ابن فقتل آالف

 بعد أما: قال ثم عليه، وأثنى هللا فحمد المنبر، الملك عبد فصعد الفتح، ةببشار الملك عبد محرز بن أدھم وأتى: قالوا
 ابن رأس تركت السيوف وإن أال صرد، بن سليمان الضاللة ورأس الفتنة، ملقح العراق أھل من أھلك قد هللا فإن
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 بن بكر أخا والٍ  وابن األزد، أخا سعد بن هللا عبد: مضلين◌ٍ  ضالين رجلين منھم هللا قتل وقد أال. خذاريف نجبة
 .نزل ثم امتناع وال دفاع عنده أحد ھؤالء بعد يبق فلم وائل،

 نلقي أن وخفنا وفررنا، وهللا، صبروا: أصحابھم لھم ذكر إذا يقولون كانوا الكوفة، وأصحابه شداد بن رفاعة قدم ولما
 .شراً  منا لھم تبقي األيام لعل وقلنا لحومنا، الشام أھل نؤكل وأن التھلكة، إلى بأيدينا

 يزيد بن هللا لعبد يقولون رويم بن الحارث بن ويزيد الرياحي، ربعي بن وشبث وقاص، أبي بن سعد بن عمر وكان
 المختار إن: صرد ابن خروج بعد الكوفة، على الزبير ابن عاملي هللا عبيد بن طلحة بن محمد بن وإبراھيم الخطمي

 باٍل، األحفاش من وحفش العشم من عشمة إنه: صرد ابن ذكر إذا يقول وھو صرد، ابن من عليكم أشد عبيد أبي بن
 غير بنفسه ويدل إلي، فيه تقدم وأمرٍ  لي، مثل مثالٍ  على أعمل رجل وأنا بالحروب علمٍ  وال لألمور، تجربة بذي ليس
 فحبساه هفأخذا رجل، على الناس يجتمع حتى الحبس فأودعوه ببلد، لكم فيه والمختار البلد وليس صرد، ابن إدالل
 .مقيدا

 لھم هللا حكم الذين بالعصبة فمرحبا بعد أما: إليھم فكتب محبوس وھو الوردة، عين من الكوفة وأصحابه رفاعة وقدم
 هللا وتوفاه عليه ما قضى تعالى هللا رحمه صرد بن سليمان إن أقبلوا، حين انصرافھم ورضي رحلوا، حين باألجر
 ولكني تنتظرون، الذي بصاحبكم يكن ولم والصالحين، والشھداء الصديقين األنبياء أرواح مع روحه فجعل إليه،
 البيت، أھل بدماء والطلب نبيه وسنة هللا كتاب إلى أدعوكم فإني واستعدوا فأعدوا الجبارين وقاتل والمأمور اآلمر
 أنا: فقال حبسك،م من أخرجناك شئت إن: وقالوا إليه؛ دعاھم ما إلى فأجابوه المحلين وجھاد الضعفة عن والدفع
 بن هللا عبد إلى فكتب الخطاب، بن عمر بن هللا عبد امرأة أخته عبيد أبي بنت صفية وكانت ھذه، أيامي في أخرج
 من فكان فأخرجاه، إخراجه، يسألھما إليھما فكتب جناية، لغير حبساه طلحة بن محمد وابن يزيد ابن أن يعلمه عمر
 .كان ما أمره

 وقصصه الثقفي دعبي أبي بن المختار أمر

 وھو قسي بن عوف بن غيرة بن عقدة بن عوف بن عمير بن عمرو بن مسعود بن عبيد أبي بن المختار ولد: قالوا
 المدينة، إلى مكة من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فيھا ھاجر التي السنة في ھوازن بن بكر بن منبه بن ثقيف

 قائالً  منامه في فرأى قومه نساء يختار إياھا تزوجه قبل كانو معتب؛ بن وھب بن عمرو بنت دومة أبوه وتزوج
 في رأت المختار على اشتملت فلما فتزوجھا لومه، الئم من فيھا يسمع ال. الحومة عظيمة فإنھا. دومة تزوج: له يقول
 ولد فلما األسد، الحظ فيه له. بلد على يتغالبون كبد في الرجال إذا. األسد من أشد. بولد أبشري: لھا يقول قائالً  منامھا
 .صنع بما يدان ورع غير خنشليل. الھلع قليل التبع كثير. يترعرع أن وبعد. يتسعسع أن قبل ابنك إن لھا قيل

 له وكان الثقل، في العراق إلى عنه تعالى هللا رضي الخطاب بن عمر وجھه حين مسعود بن عبيد أبي أبيه مع وكان
 أھل وألخفين عسكر بعد عسكراً  وألفلن. منبر بعد منبراً  ألعلون وهللا: قولي وكان سنة، عشرة ثالث أبوه قتل يوم

 .األولين زبر لفي خبري وإن. والمغربين المشرقين أھل وألذعرن. الحرمين

 معاوية، إلى بدفعه عمه على أشار ساباط مظلم في عليّ  بن الحسن جرح حين بالمدائن عمه مع المختار وكان
 الحسن عمه فكلم ليقتلوه، التميمي عمارة بن وظبيان األعور، الحارث منھم الشيعة من ومق طلبه به، إليه والتقرب
ً  الشيعة عند المختار وكان فأمسكوا عنه اإلمساك فسألھم  .عثمانيا

 يوم عقيل ابن وخرج سراً، بايعه فيمن المختار فبايعه المختار، دار نزل عقيل بن مسلم عليّ  بن الحسين بعث فلما
 من كان حين بداھة خرج إنما ألصحابه، مواعدة عن مسلم خروج يكن ولم بخطرنيه، له ضيعة في اروالمخت خرج
 به فمر جماعة، في الفيل بباب يعرف الذي المسجد باب على فوقف مسرعاً، الكوفة المختار وقدم كان ما ھانىء أمر
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 أصحاب من الكوفة أھل يعني -  القوم مع وال منزلك في أنت ال عبيد أبي بن يا له فقال الوادعي حية أبي بن ھانىء
 فأخبره زياد ابن خليفة وھو حريث، بن عمرو ھانىء فأتى خطبكم، لعظيم عليّ  مرتجنا رأيي أمسى: فقال - زياد ابن
 فقام سبيالً، عليھا يجعل أن وحذره نفسه، عن استنھه: له وقال رسوالً  حريث بن عمرو إليه فأرسل المختار بقول
 فقال عنده؟ بشأنه قمت شيء فيه هللا عبيد األمير إلى رقي وإن آمن أنه على به آتيك: فقال الثقفي قدامة بن زائدة
 أحسن عنده وشفعت الشھادة بمحضره له ءأقمت شيء عنه بلغه فإن األمير وأما آمٌن، فھو مني أما: حريث بن عمرو

 للناس جلس زياد ابن إن ثم ليلته، وبات هرايت تحت جلس حتى فأتى حريث بن عمرو رسالة المختار فأبلغ الشفاعة،
 تحت إال بت ما وهللا: فقال عقيل؟ ابن لنصر الجموع في المقبل أنت: له قال رآه فلما عليه المختار فدخل بابه وفتح
ً  زياد ابن فرفع عمرو، راية  قال، ما على عمرو له وشھد عينه، فشتر المختار وجه به فاعترض يده في كان قضيبا
ً  يزل فلم فحبس به وأمر عنقك، لضربت لك عمرو شھادة لوال زياد ابن فقال  .الحسين قتل حتى محبوسا

 في معاوية بن يزيد إلى الكتاب فيسأله عمر بن هللا عبد إلى يسير أن الثقفي قدامة بن زائدة سأل المختار إن ثم
 فكتب عمر ابن إلى قدامة ابن فسار عمر، بن هللا عبد عند المختار أخت عبيد أبي بنت صفية وكانت منه، استيھابه

 فخرج ثالثاً؛ بالكوفة المقام في وأجله فخاله المختار سبيل بتخلية زياد ابن إلى يزيد فكتب المختار، سأل بما يزيد إلى
 شتر: المختار فقال استرجع عينه شتر رأى فلما واقصة، وراء من الغرق ابن فلقيه الحجاز، إلى الثالث اليوم في

ً  وأعضاءه وأباجله أنامله أقطع لم إن هللا قتلني بالقضيب، لزانيةا ابن عيني  ذكر ثم عني، الكالم ھذا فاحفظ إرباً، إربا
 برقت قد الفتنة إن العرب، من رجل بدون فلست وإال الناس، أمر كفيته عني وقبل مني سمع إن: فقال الزبير ابن

 بن الحجاج الحديث بھذا حدثت: قال أنه لغرقا ابن عن فروي خطامھا؛ في فوطئت انبعثت قد وكأن ورعدت،
 أدري ما فوهللا. حولھا أو بدجلة. ويلھا وصائحة. ذيلھا ورافعةٍ : يقول كان: فقال المختار سجع وذكر وضحك يوسف،

 .حرب ومسعر أعداء، ومقارع ديناً، رجالً  كان أنه إال يقول، كان ما

 ھم: قال إسحاق؟ أبا يا العراق حال ما: له قال ثم له وأوسع هب فرحب الزبير، بن هللا عبد على المختار وقدم: قال
 خدموھم أربابھم رأوا إذا السوء عبيد صفة ھذه: الزبير ابن فقال أعداء، السر وفي أولياء، العالنية في لسلطانھم

 فقام يفعل؛ فلم إياه ويستكفه أمره يقلده أن الزبير ابن على وعرض وعابوھم، شتموھم عنھم غابوا وإذا وأطاعوھم،
 ابن ذلك فبلغ الجبارين، مبير أنا: يقول وجعل سنة، الزبير ابن عن وغاب أموره في فتصرف بالطائف ولحق عنه

ً  هللا قاتله أحدھم، المختار يكن الجبارين هللا يھلك إن: فقال الزبير ً  كذابا  .متھكما

ً  إذكر: الزبير ابن فقال ذكره في الزبير وابن المسجد دخل حتى سنة بعد المختار وأقبل  المختار وأقبل تره، غائبا
 له فقال الزبير ابن واستبطأه عليه، يسلمون قوم إليه واجتمع جلس ثم ركعتين، الحجر عند وصلى بالبيت فطاف
ً  أتيته فقال استبطأك؟ فقد إليه قم: بعضھم ً  فرأيته نفسي عليه فعرضت أول عاما  ألحوج إلي أنه وهللا عني، منحرفا
: فقال ليالً، فأته الستور، عليه تضرب أمر وھذا نھاراً، أتيته إنك: الساعدي سعد بن سھل بن عباس له الفق إليه، مني
ً  فمضيا عباس، أتاه الليل كان فلما فاعل، أنا  فابتدأ وصافحه، الزبير ابن عليه فسلم الزبير ابن على دخال حتى جميعا

 أن على ألبايعك جئتك وقد الحاجة، عن التقصير في والحظ ،المنطق من اإلكثار في الخير إنه: فقال القول المختار
: الزبير ابن فقال عملك؟ أفضل على بي استعنت ظھرت وإذا له، تأذن من أول أكون أن وعلى دوني، أمراً  تقضي ال

 إال أبايعك ال وهللا العامة، المبايعة ھذه لبايعته غلماني شر أتاك لو: المختار فقال نبيه؟ وسنة هللا كتاب على أبايعك
 .فبايعه يده الزبير ابن فبسط الخصال، ھذه على

 جماعة في وقاتل السكوني، نمير بن حصين حصار وھو األول، الزبير ابن حصار شھد حتى معه المختار ومكث
 أنا الشام أھل يا: نادى الزبير ابن نمير بن الحصين فيه قاتل يومٍ  آخر كان ولما الغناء، أعظم وأغنى القتال أشد معه

 آخر وكان األدبار، وحماة الحفاظ أھل يا إلي المحجم غير المقدم أنا الفرار، غير الكرار أنا عبيد، أبي بن المختار
 بن عامر بني أحد ربيعة بن بحدج بن الرحمن عبد وكان يزيد؛ بموت فيه الشام أھل علم الذي اليوم القتال في أيامھم
ً  ال البيت، عن مدافعة يقاتل مةاليما أھل من الخوارج من عصابة في حنيفة  .الزبير البن غضبا
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 ال الزبير ابن أن رأى فلما الشام، إلى الشام وأھل نمير بن الحصين عنه انصرف حتى الزبير ابن مع المختار وأقام
ً  يوليه  زياد ابن عامل حريث بن عمرو أخرجوا إنھم له فيقال وأھلھا، الكوفة خبر عن الناس يسأل أقبل شيئا

 راعيھا أنا غيري، أحد لھا ليس إذ لھا أنا إسحاق، أبو أنا: فيقول خلف، بن أمية بن مسعود بن عامر على حواواصطل
 وتقلد واعتم ثيابه، ولبس وادھن، اغتسل الحيرة بنھر صار فلما الكوفة، وأتى رواحله ركب ثم راعيھا، أظل إذا

 بداء ببني مر حتى أھله على سلم إال بمسجد يمر ال وجعل كندة، وجبانة السكون، بمسجد فمر راحلته وركب بسيفه
 معه تستر رأيٍ  على إنك والفرج واليسر بالنصر أبشر عمرو أبا يا وقال البدي، عمرو بن عبيدة على فسلم كندة، من

ً  الناس أشد من عبيدة وكان الذنوب، وتغفر العيوب، ً  تشيعا  ،بخير هللا بشرك: للمختار فقال شجاعاً، وكان لعلي، وحبا
 .الحنفية ابن عن السالم ويبلغھم يبشرھم وغيرھا ھمدان من الشيعة على ودار مسجدك؛ وأھل هللا رحمك القني: قال

 لكم، واإلنتصار بدمائكم، للطلب الشخوص على إني له فقال الحنفية ابن أتى الكوفة إلى الشخوص أراد لما إنه: فيقال
 ما هللا بتقوى عليك: الحنفية ابن له فقال وودعه، لي إذن عني سكوته إن فقال ينھه ولم يأمره فلم الحنفية ابن فسكت

 ربنا ينصرنا أن ألحب إني: قال لكم واإلنتصار بدمائكم للطلب الشخوص على إني: له قال لما إنه: ويقال استطعت؛
ً  بدمائناو آخذاً  ولحقنا ناصراً، لنا با كفى فإنه دم، إراقة وال بحرب آمر ولست دمائنا سفك من ويھلك  .طالبا

 كان ھل وسئل -  قال أنه الشعبي عن أبيه عن مجالد بن إسماعيل حدثنا العجلي، مسلم بن صالح بن هللا عبيد وحدثني
 في مخنف أبو وقال. به يعمل لم بما أمره أنه إال سبب، لذلك كان: فقال -  الحنفية ابن محمد رأي عن المختار أمر

 عليّ  بن محمد الوصي ابن المھدي فإن بعد أما قال ثم عليه، وأثنى هللا حمد مختارال إلى الشيعة اجتمعت لما: روايته
ً  إليكم بعثني ً  ووزيراً  أمينا  بايعه من أول فكان الطيبين؛ بيته أھل بدماء والطلب المحلين بقتال وأمرني وأميراً، ومنتجبا
 عشمة رجل ھذا ويقول عنه يثبطھا لفجع الخزاعي، صرد بن لسليمان مجتمعة الشيعة كانت وقد عمرو، بن عبيدة
 منھم، كثير إليه مال حتى األمور وسياسة بالحروب له علم ال فإنه ونفسه، يقتلكم أن يريد وإنما غٍد، أو اليوم ھامة
 بني أحد ثم األنصاري، يزيد بن هللا عبد وحربھا الكوفة صالة على مسعود بن عامر مكان جعل قد الزبير ابن وكان

 بن ويزيد وقاص أبي بن سعد بن عمر فأتاھما هللا عبيد بن طلحة بن محمد بن األعرج إبراھيم خراجال وعلى خطمة،
 أعدائكما، قتال يريد صرد بن سليمان إن: لھما فقالوا الرياحي ربعي بن وشبث الشيباني، رويم بن يزيد بن الحارث

 .وقيداه فحبساه فأخذاه عليكما، واإلفساد مصركما في بكما الوثوب يريد المختار وإن

 والمصطفين. األبرار والمالئكة. والقفار والمھامة. واألشجار والنخل. البحار ورب أما: السجن في يقول فكان
. أشرار عزلٍ  وال. أغمار بميل ليسوا. األنصار من جموع في. بتار ومھند. خطار لدن بكل. جبار كل ألقتلن. األخيار
 لم. النبيين أبناء ثأر وأدركت. المؤمنين صدور غليل وشفيت. لمسلمينا صدع ورأيت. الدين عمود أقمت إذا حتى
 .أتى إذا بالموت أحفل ولم الدنيا فراق عليّ  يكبر

. ھتر نبأ فليأتينكم. شھر من وأقل. عشر من أكثر لغزيكم عدوا: فيقول الجزيرة إلى صرد ابن خروج بعد يسجع وكان
 .لھا أنا يومئذ، لھا منف. حم قد وأمر. جم وقتل. ھبر وضرب. نتر وطعن

 عني وحملت ظنوناً، المصر والة بي وظن مظلوماً، حبست فقد بعد أنا: " عمر بن هللا عبد إلى الحبس من وكتب
 عمر ابن فكتب ،"  ببركتك يتخلصني هللا لعل أمري في الظالمين الواليين ھذين إلى هللا رجمك فاكتب أكاذيب،
 فأقسمت الود من لكما عليه أنا وما الصھر، من عبيد أبي بن المختار وبين بيني الذي علمتما فقد بعد أما: " إليھما
 المختار دعوا محمد بن وإبراھيم يزيد، بن هللا عبد الكتاب أتى فلما ،"  سبيله خليتما لما وبينكما بيني بما عليكما
 مالك بن والسائب الثقفي، عمير أبي بن الرحمن وعبد الثقفي، قدامة بن زائدة فضمنه يضمونك بكفالء ھات: وقالوا

 شميط بن وأحمر األسدي، أنس بن ويزيد ھمدان، من الشاكري كامل بن هللا وعبد النھدي، طھفة بن وقيس األشعري
 وسعيد الجوني، ثم الكندي يزيد بن وسليم البجلي، شداد بن ورفاعة الجشمي شداد بن هللا وعبد األحمسي، ثم البجلي

 الحنفي، سعر أبي بن وسعر الناعطي عمران بن سعيد بن ومسافر منقذ، بن حبيب أخو ثوريال ثم الھمذاني منقذ بن
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 لھما كان ما عليھما يخرج وال غائلة يبغيھما أال فأحلفاه محمد بن وإبراھيم يزيد بن هللا عبد به دعا ضمنوه فلما
 ومن خير، عليھما خروجي فإن يميني اكفر أن لي ينبغي فإنه به، لھما حلفي أما: قال عندھما من خرج فلما سلطان،
 أني فوددت مماليكي بعتق حلفي وأما يمينه، عن وكفر خير ھو الذي أتى منھا خيراً  غيرھا فرأى يمين على حلف
ً  أملك ال وأني أريد الذي نلت  .بصقة من عليّ  أھون فذلك بدنة ألف ھدي وأما أبداً  مملوكا

 عبد الزبير ابن عزل حتى يقوى وأمره يكثرون أصحابه يزل فلم عونه،يباي الشيع عليه فتداكت داره إلى صار إنه ثم
 خمس سنة رمضان شھر في فقدمھا الكوفة، األسود بن مطيع بن هللا عبد وولى محمد بن وإبراھيم يزيد بن هللا

 بن اھيمإبر وخرج البصرة، على القباع، وھو المخزومي، ربيعة أبي بن هللا عبد بن الحارث الزبير ابن وبعث وستين
 إليه فكتب مطيع، ابن حبسه خروجه وقبل فتنة؛ كانت إنھا: وقال الزبير، ابن على الخراج وكسر المدينة إلى محمد

 .فأطلقة ،"  الدار بئس لك وأنھا الشعار بئس لك أني لتعلمن أو لتطلقنه وهللا: " طلحة بن إسماعيل

 بن فضالة بايعه ممن فكان المؤمنين ألمير بايعوا: وقال يسمه، ولم الزبير، البن البيعة إلى الناس مطيع ابن ودعا
 :وقال السلولي ھمام ابن: ويقال األسدي، شريك

 عارف غير لھا قلبي بيعةٍ  إلى...  فجئته للبياع مطيعٍ  ابن دعا

 الخالئف أكف من ليست الخشن من...  لمستھا حيث خشناء لي فأخرج

 اللطائف السباط لبيضا من وليست...  مسھا أنكرت الكزم الشثنات من

 التسايف يوم كان ما إذا فروراً ...  لقومھا الھراوى ضرب معاودةٍ 

 المجازف اشتراط إال يشترط ولم...  خليفتي من بايعته إذ يسم ولم

ً  أحمل وال فيئكم بجباية وأمكرني وثغوركم مصركم على بعثني المؤمنين أمير إن فقال مطيع ابن وخطب: قالوا  شيئا
 ألوقعن فوهللا سفھائكم أيدي فوق وخذوا تختلفوا، وال واستقيموا هللا فاتقوا ذلك، بحمل ترضوا أن إال كمعن يفضل مما

 فقال وعثمان، عمر سيرة وألتبعن اإلحسان، في للمحسن وألبالغن المرتاب، األصعر درء وألقيمن العاصي، بالسقيم
 ضرراً  السيرتين فأقل عمر سيرة وأما فيھا، لنا جةحا فال وأثره ھوى فكانت عثمان سيرة أما: مالك بن السائب له

 تھوون ما بكل فيكم نسير: مطيع ابن فقال دونھا، بما نرضى ال فإنا طالب، أبي بن عليّ  بسيرة عليك لكن علينا
 والشدة السيرة بحسن عليك: واله حين له وقال العجلي، مضارب بن إياس مطيع ابن شرط على وكان وتريدون؛

 .ةالريب أھل على

ً  مطيع ابن وبعث: قالوا  وجعل قفقفًة، ألجد إني: وقال بقطيفة ودعا المختار فتمارض به ليأتيه المختار إلى إياسا
 له يقال شبام من رجل فجاء المحرم؛ في بالكوفة الوثوب وأراد حوله، الدور في فيجمعھم أصحابه إلى يبعث المختار

 لم عليّ  بن محمد لعل ندري وال بنا الخروج يريد المختار إن :لھم فقال الشيعة وجوه إلى شريح بن الرحمن عبد
 أن ينبغي فما اجتنبناه عنه نھانا وإن اتبعناه، اتباعه في لنا رخص فإن خبره لنخبره إليه بنا فانھضوا إلينا، يوجھه
 أبي بن عروس الكندي، جراد بن واألسود الشبامي، شريح بن الرحمن عبد فخرج أدياننا، من عندنا آثر شيء يكون
 بالفضيلة، هللا خصكم قد بيت أھل إنكم: الرحمن عبد قال لقوه فلما الحنفية، ابن إلى معھم عدة في الحنفي سعر

 هللا، رحمه بحسين أصبتم وقد الحظ، مخسوس الرأي غبين إال يجھله فال األمة على حقكم وعظم بالنبوة، وشرفكم
 هللا بيد الفضل إن: الحنفية ابن فقال بأمرك، فمرنا بدمه، يطلب قائكتل من جاء أنه يزعم عبيد أبي المختاربن وأتانا
 دعاكم وما المسلمين، وعمت أھله، خصت فقد بحسين المصيبة وأما وأعطانا، آتانا ما على  فالحمد يشاء، من يؤتيه

 ال: لقال شاء ولو خصة،ور منه، إذن ھذا: فقالوا خلقه، من شاء بمن لنا انتصر هللا أن لوددت فوهللا إليه، المختار
 ساء، ظنه وكان بالمختار، فبدأوا الكوفة وافوا حتى الشھر على أيام زيادة إال تكن فلم أمره، هللا يبلغ حتى تفعلوا
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 لنا أذن: قالوا ورائكم؟ فما وتحيرتم، ارتبتم: قدموا حين لھم فقال عنه، الشيعة به يخذلون بأمر القوم يأتي أن وخاف
 يعلموا أن أحبوا منكم نفراً  إن: فقال فاجتمعوا الشيعة، إلي اجمعوا إسحاق، أبو أنا أكبر هللا: فقال نصرتك، في

. المصطفى النبي بعد. ومشى جلس من خير وابن. المرتضى والنجيب. الھدى إمام إلى فرحلوا له، جئت ما مصداق
 المھدي على قدمنا إنا: فقال شريح نب الرحمن عبد فقام ورسوله، وظھيره وزيره أني فأنبأھم. له قدمت عما فسألوه

 عنا هللا أذھب قد صدورنا، منشرحة أنفسنا طيبةً  فأقبلنا دعوته، وإجابة ومؤازرته، المختار بمظاھرة فأمرنا عليّ  بن
 رجالً  رجالً  الوفد وقام غائبكم، شاھدكم ذلك فليبلغ عدونا، قتال في بصيرتنا لنا واستقامت والريب، والغل الشك

 ابن مع قتالك على مجمعون الكوفة أشراف إن: وقالوا الشيعة، له فاستجمعت الرحمن، عبد به تكلم ما حوبن فتكلموا
 .وعدد عز ذات عشيرة وله شريف رجل وابن بئيس، فتى فإنه عدونا، على األشتر بن إبراھيم معنا جاء فإن مطيع

 البيت، وأھل الحسين، بدم الطلب إلى ودعوه فكلموه فيھم وأنا الشيعة، وجوه إليه فخرج: قال أنه الشعبي عن فروي
 من به مشھوراً  كان وما شرفه وأحييت الناس، في أبيك منزلة لك عادت إليه، أجبتنا إن جسيم أمر ھذا إن: وقالوا
 إليه دعوتموني ما إلى أجبتكم قد: فقال بيته وأھل وسلم، عليه هللا صلى هللا لرسول والغضب الحق، ونصرة الفضل،

 . األمر تولوني أن على بيته وأھل الحسين بدم الطلب من

 إليه شخص وقد بالقتال، والمأمور اآلمر فھو إلينا المختار وجه عليّ  بن محمد المھدي ولكن أھٌل، لذلك أنت: فقالوا
ً ك فأقراه كثيرة، أيام بعد الشيعة من جماعة في أتاه المختار إن ثم بطاعته؛ فأمرنا به جاء لما اختباراً  منا نفر  من تابا

 .مالك بن إبراھيم إلى عليّ  بن المھدي محمد من: " نسخته إليه عليّ  بن محمد

 أھل بدماء للطلب عندي، المرضي وأميني وثقتي ووزيري، نصيحي عبيد، أبي بن المختار إليكم بعثت فإني: بعد أما
 عندي لك كانت يري،وز وساعدت نصرتني، إن فإنك أطاعك، ومن وأتباعك وعشيرتك بنفسك معه فانھض بيتي،
 " . الشام بالد وأقصى الكوفة بين فيما عليه ظھرت بلد وكل والمنابر، األعنة ولك فضيلة، بذلك

 وقد ذلك، على يزيد ال أبيه، اسم باسمه إال قط إلي كتب رأيته فما وكاتبني علي، بن محمد كاتبت قد: األشتر ابن فقال
 الشاكري، ثم الھمذاني عمرو بن كامل بن هللا وعبد شميط، بن مرواح أنس، بن يزيد فقام الكتاب، بھذا استربت
 فيه المختار وأجلس المجلس صدر عن إبراھيم فتنحى الحنفية، ابن كتاب أنه فشھدوا األسدي، عازب بن وورقاء
 .وبايعه

 ووطنوا وستين، ست سنة األول ربيع شھر من النصف ليلة يخرجوا أن على رأيھم أجمع حتى أمرھم يدبرون فمكثوا
 األشتر بن إبراھيم قام الميعاد، ليلة وھي النصف ليلة الشمس غروب عند كان فلما معھم، ومن شيعتھم ذلك على

 في يمكن فلم السالح وعلينا معه فأقبلنا: الشعبي قال المختار؛ أتى ثم الذئب؟ أم أخوك: القائل قال حين المغرب فصلى
 .الخميس لليلة فاتعدوا الخروج، الليلة تلك

 :متمثالً  قاتل ثم السماء إلى رأسه فرفع ليالً  بالطائف فيه يجلس مجلس للمختار كان: قال إسناده، في المدائني

 ذلل وجھت حيث وركابٍ ...  ملتبطٍ  وذو مناديح ذو

 فزل النعل بك ذلت وإذا...  تكرھه بلداً  التذمن

 .موته جاء أن لبثوا فلما يزيد، مات وهللا قد

ً  المختار ركب: قال ،إسناده في المدائني  ألعرف إني وهللا أما المغيرة، فقال بالسوق فمر شعبة، بن المغيرة مع يوما
ً  بھا الستمال أريب بھا دعا لو كلمة  قال إليھم يلقى ما يقبلون الذين العجم سيما ال ثم أنصارا، له فصاروا أقواما

 .دعا حتى المختار نفس في فكانت بدمائھم، والطلب محمد آل نصرة إلى يدعوھم: قال عّم؟ يا ھي وما: المختار
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 إياس بن راشد وابنه مضارب بن إياس مقتل

ً  فأخبر بالخروج المختار إجماع مطيع ابن وبلغ: قالوا  وبعث الشرط، في إياس فخرج شرطه، على وھو بذلك إياسا
 عظيمة جبانة كل إلى ثيبع أن مطيع ابن على وأشار الشرط، في السوق حول يسير وأقبل الكناسة إلى راشد ابنه

 جبانة إلى الھمداني قيس بن سعيد بن الرحمن عبد مطيع ابن فوجه له، الطاعة أھل من جماعة في ثقاته من رجالً 
 قيس بن زحر وبعث الخثعمي، ربيعة بن بشر جبانة إلى الخثعمي كعب أبي بن كعب قومك،وبعث اكفني: فقال السبيع
 جبانة إلى محنف الرحمن عبد وبعث سالم، جبانة إلى الكالبي الجوشن ذي بن شمر وبعث كندة، جبانة إلى الجعفي
 بن إبراھيم فخرج السبخة؛ إلى ربعي بن شبث وبعث يليه، وما أمره ويحكم يتحفظ أن منھم أمرئ كل وأمر مراد

 باألقبية، روعالد كفروا وقد السيوف متقلدو وھم الدروع عليھم عظيمة جماعة في األربعاء ليلة المختار إلى األشتر
ً  حدثا فتى إبراھيم كان: الشعبي وقال الشعبي، شراحيل بن عامر وابنه شراحيل وفيھم السيوف، وستروا  ال شجاعا
 الشرط، في مضارب بن إياس فلقيه المخزومي حريث بن عمرو بدار فمر مطيع ابن أصحاب من أحداً  يلقى أن يكره
 حتى بتاركك ولست أمرك، رابني لقد الجمع ھذا ما: فقال األشتر، مالك بن إبراھيم أنا: إبراھيم قال أنتم؟ من: فقال
ً  كان طويل، له رمح يده وفي قطن، أبا يكنى ھمذاني رجل إياس مع وكان األمير بك آتي  فاستدناه إلبراھيم صديقا

 الرمح استلب ثم بشيء، إبراھيم فكلمه عنه، األمساك مضارب ابن مسألة في يكلمه أنه يظن وھو منه فدنا إبراھيم
 ابن أصحاب وتفرق رأسه فاحتز معه ممن رجالً  وأمر فصرعه نحره، ثغره في فطعنه إياس على وحمل منه

 سويد بالكناسة راشد مكان وصير الشرطة، على أبيه مكان مضارب بن إياس بن راشد مطيع ابن فبعث مضارب؛
 وأقبل أصح، واألول عمرو، بن سويد ھو: وليق وبعضھم سويد، بن القعقاع أبا المنقري بجير بن الرحمن عبد بن

 من معه لنا بد ال أمر حدث وقد الخميس ليلة وھي القابلة، للخروج اتعدنا إنا فقال المختار إلى األشتر بن إبراھيم
 ثم الفتح، أول فھذا بخير هللا بشرك: المختار فقال يديه، بين رأسه وألقى مضارب ابن خبر وأخبره الليلة، الخروج
ً  وأمر أمت منصور يا: فنودي وأمر سالحه لمختارا لبس  :يقول وجعل"  الحسين لثأرات يا: " فنودي أيضا

 الكفل عجزاء الخدين واضحة...  الطلل حسناء بيضاء علمت قد

 بطل مقدامٌ  الروع غداة أني

 أن فالرأي وإتياننا، اإلين المصير من إخواننا يمنعون المواضع في مطيع ابن رتبھم الذين ھؤالء إن: األشتر ابن وقال
 أراد من إلي فيخرج بشعارنا وأنادي الكوفة، نواحي في أدور ثم ليجتمعوا، فيھا جئتك التي ھذه كتيبتي في قومي آتى

 السكك يخترق عاد ثم كشفھا، خيل إليه تسرعت كلما وجعل إبراھيم، ففعل هللا، استخر المختار فقال الخروج،
 .األمراء سكك منھا ويجتنب

 آل وزير إن أال: شاكر في النھدي عثمان أبو ونادى السبخة، عند نزل حتى أصحابه جماعة في المختار وخرج
 كعب أبي بن كعب وضاربوا"  الحسين لثأرات يا: " ينادون الدور من فخرجوا إليكم، وبعثني خرج قد محمد

 المختار له فعبأ العجلي أبجر بن رحجا وجاء المختار، عسكر فأتوا الطريق، لھم خلى حتى بشر بجبانة وھو الخثعمي
 المختار إلى وتوافى وأصحابه؛ ھرب حجار به أحس فلما األشتر ابن إليھم وأقبل فقاتله األحمسي، شميط بن أحمر
 فعبأھم رجل، وثمانمائة آالف ثالثة إليه تتام حتى لھم عرض من على يحملون وكانوا والمائتان، المائة قبيل كل من

 آالف، أربعة في وھو مراد جبانة في فلقيه مضارب بن إياس بن راشد إلى األشتر ابن توجهو وكتبھم، المختار
 إياس بن راشد الحسين، بن عليّ  بن زيد مع المقتول خزيمة بن نصر وأبو العبسي، نصر بن خزيمة فقتل فاقتتلوا،
 :تريثه أخته فقالت راشد؛ أصحاب وانھزم الكعبة، ورب راشداً  قتلت: ونادى

ً  هللا لحى  مراد عند الدارين بجبانة...  راشداً  أمس أسلموا قوما

ً ...  راشدٍ  بعد عجلية ولدت فال  رعاد بصوب حلت وال غالما
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 فئة غلبت قليلة فئة من كم"  ف كثرة الباطل والمع قلة، الحق مع ليس إنه فيقول أصحابه يحرض إبراھيم وجعل
 " . الصابرين مع وهللا هللا بإذن كثيرة

 وھربه مطيع ابن وحصار فائد نب حسان أمر

 أنفس فقويت راشد، يقتل يديه بين البشراء وقدم المختار نحو إياس بن راشد قتل بعد األشتر بن إبراھيم وأقبل: قالوا
 في العبسي إسعاف بن بكير بن فائد بن حسان مطيع ابن فسرح والوھن، الفشل وأصحابه مطيع ابن ودخل أصحابه

 تطاعنوا فما أصحابه، في إليه إبراھيم فزحف أصحابه، من بالسبخة عمن ليرده إبراھيم له فاعترض ألفين من نحو
: وقال إبراھيم العبسي نصر بن خزيمة فيه فكلم به وظفروا حسان أصحاب انھزم حتى بسيف تضاربوا وال برمح
 .بأھلك الحق: وقال فرس على إبراھيم فحمله عمي ابن

 إبراھيم فأمر عنه، ليصده رويم بن يزيد بن الحارث بن يزيد فاعترضه يربع بن لشبت األشتر بن إبراھيم وقصد
ً  إبراھيم وكشف يزيد خزيمة فھزم له، يصمد أن نصر بن خزيمة  ابن وولى مطيع ابن إلى وأصحابه،فانھزموا شبثا
 عي،رب بن شبث المصر على واستخلف القعقاع أبا المنقري الرحمن عبد بن سويد وابنه إياس بعد شرطته مطيع
 آالف خمسة مساحق، بن نوفل ابنه إلى ويقال العامري، ثم القرشي مخرمة بن هللا عبد بن مساحق إلى وضم

 آل يھولنكم وال انزلوا: ألصحابه وقال األشتر ابن إليھم فدلف الكناسة، إلى صار وقد إليه، مطيع ابن مقاتلة فاجتمعت
 أخذ ثم المعزى، انفراج مطيع ابن عن انفرجوا السيوف قعو وجدوا لوقد ترون الذين ھؤالء فإن فالن، وآل فالن،
 فما وخالي، عمي فداكم عليھم شدوا: ألصحابه قال ثم البرود، حواشي من حمراء له منطقة في فأدخله قبائه أسفل
ً  بعضھم وركب انھزموا، أن لبثوا  ابن أو مساحق، إلى األشتر ابن وانتھى وازدحموا السكك، أفواه على بعضا

 فخلى به؟ تطلبني ثأر قبلي لك أو عداوة، أو إحنة وبينك بيني ھل األشتر بن يا: له فقال بالسيف عليه فرفع مساحق،
 .يشكره ذلك بعد فكان سبيله،

 القصر في مطيع ابن حصار وولى المسجد دخل حتى المختار وجاء األشتر ابن واتبعه القصر، مطيع ابن وآتى
 ومكث القصر، من ناحية في منھم امرىء كل فصار األسدي، أنس بن ويزيد شميط، بن وأحمر األشتر، بن إبراھيم

ً  مطيع ابن  كره ثم معه، القصر دخل فإنه حريث، بن عمرو إال الناس أشراف ومعه الدقيق، أصحابه يرزق ثالثا
 األمر: لقا ذلك، فأبى ويخرج أماناً، لنفسه يأخذ أن مطيع ابن على ربعي بن شبث وأشار الكوفة، من فخرج الحصار
 ھذه كرھت فإذا: فقال المنزلة؟ بھذه أرضى فكيف وبالبصرة، الزبير بن هللا عبد المؤمنين ألمير بالحجاز مستقيم
 حصن بن خارجة بن ألسماء فقال المؤمنين، بأمير الحق ثم عنده، فاستخف سراً  به تثق من بعض إلى فصر

 ننتظر: قال الرأي، ھو: قالوا شبث؟ به أشار فيما ترون ما: الكوفة أھل وأشراف مخنف، بن الرحمن وعبد الفزاري،
 :فقال يقتله ولم فعقره بسھم نمر أبو النھدي مالك بن عمرو فرماه المختار، فشتم رجل القصر من واطلع المساء،

 كذلك فاعل من...  مالك ابن من خذھا

 بما المؤمنين أمير سأعلم إني أما يراً،خ الطاعة عن هللا جزاكم: فقال معه الذين األشراف جمع مطيع ابن أمسى ولما
 أشرافنا، وأكرمت أموالنا عن عففت فقد خيراً، أمير من هللا جزاك: شبث فقال واجتھادكم، وجدكم محاماتكم كان

 أحب، حيث إلى منكم امرىء كل ليذھب: فقال منك، بإذن إال لنفارقك كنا وما عليك الذي وقضيت إلمامك ونصحت
 فآمنھم أصحابه واستأمن القصر، وخلى موسى أبي آل أتى حتى الروميين، دار ناحية من جفخر للخروج احتال ثم
 .المختار فبايعوا وخرجوا األشتر، ابن

 وعدوه النصر وليه وعد الذي  الحمد: فقال مطيع ابن حصار من الرابع اليوم في القصر المختار ودخل: قالوا
ً  وقضاء. عوالً مف وعداً . الدھر آخر إلى فيه وجعله. الخسر  لنا ومدت. راية لنا رفعت إنه. افترى من خاب وقد. مقضيا
 وإھابة. الداعي دعوة فسمعنا. تعتدوھا وال إليھا اجروا الغاية وفي. تضعوھا وال ارفعوھا. الراية في لنا فقيل. غاية
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 بيعة فبايعوا الناس أيھا اادخلو أال. وتولى وكذب. طغى لمن وبعداً .الواغية في لقتيل. ناعية ناع من فكم. الراعي
ً  السماء جعل فوالذي. ھدى ً  سقفا ً  واألرض. ملفوفا  بيعة عليّ  وآل عليّ  المؤمنين أمير بيعة بعد بايعتم ما. سبالً  فجاجا
 عن والدفع المحلين، وجھاد البيت، أھل بدماء والطلب نبيه، وسنة هللا كتاب على الناس فبايعه منھا؛ أھدى

 عليه عرض إذا الرجل فكان يستقيلون، وال يقيل ال وبيعته بعھده والوفاء سالمه، من وسلم ه،قاتل من الضعفاء،وقتال
 كانوا الشيعة، من جماعة فرآھما ابنه ومعه ليبايع الضبي ضرار بن حسان بن المنذر فجاء ماسحه، نعم،: فقال ذلك

 ً  بھم فصاح فقتلوھما، ابنه وعلى عليه فشدوا الجبارين رؤساء من وهللا ھذا: فقالوا الھمداني، منقذ بن سعيد مع وقوفا
 قد إني: مطيع ابن إلى المختار وبعث كراھنة، وجھه في استبينت حتى فكرھه المختار ذلك وبلغ التعجلوا،: سعيد
 عن وشخص مطيع ابن فقبلھا درھم، ألف بمائة إليك بعثت وقد النھوض، عن عجزاً  بك أن ظننت وقد مكانك عرفت
 وأحسن بايعه، ومن أصحابه فأعطى درھم، ألف آالف تسعة الكوفة مال بيت في وجد قد تارالمخ وكان الكوفة،
 حرسه وولى الشاكري، كامل بن هللا عبد شرطته وولى األشراف، وأكرم فيھم، والسيرة الكوفة أھل مجاورة المختار
 بن سعيد بن الرحمن عبد لىوو عماله، المختار وولى الكيسانية صاحب وھو عمرة، أبا ويكنى عرينة، مولى كيسان
 .الموصل قيس

 الرحمن عبد وردھا فلما إياه فواله الموصل األشعث بن محمد تولية في مطيع ابن إلى كتب الزبير بن هللا عبد وكان
 عذر وال كتابك فھمت قد الزبير ابن إليه فكتب الزبير، ابن إلى بخبره وكتب تكريت، إلى األشعث ابن انحاز سعيد بن
 فأنت عليھا خرطتك وقد إعذار وال جھاد غير من وحصونھا وخراجھا الموصل أرض أتخلي فعلت، فيما عندي لك
ً  وال إلمامك مناصحةً  تقاتل لم لو فوهللا بالقليل، إلي وتبعث الكثير منھا تأكل ً  لكنت ربك لثواب طلبا  تقاتل بأن حريا
ً  ذلك تفعل فلم عيبه وعليك خيره لك أميره أنت بلد عن  بالحازم دنياك أمر في فلست سلطانك، على محاماةً  وال غضبا

 .والسالم وليتك ما وضيعت عدوك عن عجزت فقد التقي، بالخائف آخرتك أمر وال القوي

 قدم حتى به يزل ولم قوة، انتظار وال منعة وال عز غير في نقيم ماذا على: له فقال ابنه محمد بن الرحمن عبد وأتاه
 المختار فأجلس ذلك، فأبى للقضاء يجلس أن عليه وعرض وھنأه له ودعا عليه لمفس المختار على ودخل الكوفة
 ً  بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد القضاء على فصير عثماني إنه: للمختار فقيل تمارض إنه ثم للقضاء، شريحا
 .الطائي مالك بن هللا عبد مكانه فصير مرض ثم مسعود،

 ظھروا، حين فاستخفى فعنفه عثمان من نال الشيعة من رجالً  سمع وكان نياً،عثما الشاعر السلولي ھمام ابن وكان
 عليكم أثنى قد إنه ألصحابه وقال فرس على المختار فحمله إياه وأنشده وأتاه شعراً  المختار في قال ثم أمرھم، وقوي
ً  النھدي طھفة بن قيس فأعطاه  وسمع منه، فامتنعوا األشعث ابن فأجاره الشيعة من قوم به ووثب ومطرفاً، فرسا
 واتقوا فتنصلوا وإال فافعلوا، مكافأة على قدرتم وإذا فأقبلوا خير لكم قيل إذا: فقال إليھم فخرج الضوضاء المختار
 وكان فرساً، درھم ألف فأعطاه منزله إلى األشتر بن إبراھيم به ومضى جارح وقوله حاضر شره فإن الشاعر لسان
ً  تدلوا ناس مع منه فتدلى القصر في مطيع ابن حصر حين ھمام ابن  :فقال أيضا

 باألسباب ھمدان وتعلقت...  بابه أغلق القصر رأيت لما

 وذياب ھراوةٍ  بكل ملئت...  حولنا األزقة أفواه ورأيت

 األسراب ثعالب البيوت حول...  كأنھم الدقيق أصحاب ورأيت

 ذباب أثر قيس منھا تبق لم...  مضارب ابن إمارة أن أيقنت

 أقبل شيء، فيه يمكنه فلم الحارث بن بزفر الظفر وحاول الوردة، بعين بالتوابين أوقع حين زياد بن هللا عبيد وكان
 أشرفت قد زياد بن هللا عبيد خيل أن يعلمه المختار إلى الھمداني قيس بن سعيد بن الرحمن عبد فكتب الموصل نحو
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 بن يزيد المختار فولى تكريت، إلى وانحاز عنه يعجز أن خائف وانه رجال، وال خيل معه ليس وأنه الموصل، على
 ممدك إني: له وقال أمكنته، إذا منه الفرصة ينتھز وأن عدوه يناظر ال أن وأمره الموصل، األسدي كالب بن أنس
 بن وسعر األسدي عازب بن ورقاء إليه ضم ثم لعدوك، وأھد لجندك، وأعز لعضدك، أشد ذلك وإن مدد، بعد بمدد
 الخثعمي الرحمن عبد بن حملة بن هللا وعبد الغنوي، الخارق بن ربيعة يديه بين زياد ابن وبعث لحنفي،ا سعر أبي
 وھو بالناس يزيد إليه فخرج يزيد، إلى ربيعة وسبق آالف، ثالثة في وھذا آالف، ثالثة في ھذا آالف، ستة في

 التقوا ثم والعزم، والجد بالَصْبرَ  رھمويأم الناس يحرض فجعل وستين، ست سنة الحجة ذي في وذلك به لما مريض
 بن ربيعة وقتل عسكرھم، وحووا وأصحابه، ربيعة المختارية فھزم الضحاء ارتفاع إلى الشمس طلوع لدن من

 .أميرھم بعد يقيموا أن كراھة أصحابه فانصرف مات حتى يزيد يمس ولم صبرة، بن هللا عبد قتله الخارق،

 الكوفة من خرج فلما الموصل، إلى معه أنس بن يزيد جيش يرد أن وأمره الموصل األشتر بن إبراھيم المختار فولى
 .الرجوع في إبراھيم إلى فكتب ن فيه وطمعوا بالمختار أھلھا أرجف

 الذي ألن الخشبية سموا إنھم ويقال بالخشب، يقاتلون كانوا أكثرھم ألن الخشبية، يسمون المختار أصحاب وكان
 الحنفية ابن به ليحرق جمعه الزبير ابن كان الذي الخشب بأيديھم أخذوا الحنفية ابن نصرةل مكة إلى المختار وجھھم

 من سيوفھم يسلوا ولم الخشب ومعھم فدخلوه مشھورة بسيوف الحرم دخول كرھوا بل ويقال زعم، فيما وأصحابه
 .أغمادھا

 ثقلت حتى بيده يومىء فجعل به، الم وھو بأسرى األسدي أنس بن يزيد أتى: قال أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
 .الحال تلك على مات حتى بحاجبيه يومىء فجعل يده،

 عبد بن حملة أمامه فقدم نمير، بن حصين إليه توجه األسدي أنس بن يزيد المختار وجه لما: عدي بن الھيثم وقال
 .مات ثم بنفسه يكيد وھو م،أعناقھ فضرب أسير آالف بستة يزيد وأتى حملة فقتل بباتلى فالتقوا الخثعمي الرحمن

ً  المختار قتال عن فتوقف وستين سبع سنة أول في والكوفة البصرة على مصعب وقدم  .حينا

 السبيع جبانة يوم

 عبد فخرج كاھن، ھذا إنما: وقالوا المختار حرب على الكوفة أھل تواطأ الموصل يريد األشتر ابن سار لما: قالوا
 جبانة في األشعث بن وإسحاق الجعفي، قيس بن زحر وخرج السبيع، بجبانة الھمداني قيس بن سعيد بن الرحمن
 بن شمر وخرج األزد، في مخنف بن الرحمن عبد وخرج بشر، جبانة في الخثعمي كعب أبي بن كعب وخرج كندة،
 ويزيد العجلي، أبجر بن حجار وخرج مضر، في بالكناسة ربعي بن شبث وخرج سلول بني جبانة في الجوشن ذي
 من وبلغ مراد، جبانة في الزبيدي الحجاج بن عمرو وخرج السبخة، بناحية ربيعة في رويم بن يزيد بن الحارث بن
 يصيروا أن اليمانية األشراف متن النواحي في من على فأقسموا معاجلتھم، على عزم قد المختار أن السبيع جبانة في

ً  اليمانية فتواقف إليھم، بأصحابھم  معه فيمن أقام وحده الزبيدي الحجاج بن عمرو أن ويقال ع،السبي جبانة في جميعا
 .يأتھم ولم مراد بجبانة

ً  السير في مجداً  المدائن من األشتر بن إبراھيم وأقبل  أنه المختار فرأى المختار ووافى الكوفة، قدم حتى له مجذما
 بالكناسة المضرية فقاتل ربعي، بن شبث إلى أنت ازحف: له فقال فيه، يبالغ لم السبيع بجبانة قومه لقتال إبراھيم وجه

 شميط، بن أحمر ووجه الجبانة، طرف في صار حتى ھو ومضى ألمره إبراھيم فنفذ السبيع، جبانة إلى أنا وأمضي
 فھزمھم، شديداً  قتاالً  فقاتلھم اليمن مضر إلى األشتر ابن وانتھى بقتالھم، وأمرھما بھا، من إلى كامل بن هللا وعبد
 إليھم يصر لم إنه ويقال الجوشن، ذي بن شمر إليھم صار وقد السبيع، بجبانة اليمن أھل كامل وابن طشمي ابن ولقي
 فأمده أصحابه من جماعة في كامل ابن وصبر بالمختار، وأصحابه لحق حتى شميط ابن فھزم مضر إلى صار ولكنه
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 وبعث وقاتلوا، فقاتل أصحابه، من ثائبة ميطش ابن إلى ثابت ثم الخثعمي قراد بن هللا عبد مع رجل بثالثمائة المختار
ً  ونادى الحسين لثأرات يا: ينادون وھم الجبانة، فدخلوا شبام، من جماعة ومعه القلوص بأبي المختار  أصحاب أيضا

 واليمن مضر ھزمت فلما السبيع بجبانة من ھزموا أن يلبثوا فلم وحملوا الحسين لثأرات يا كامل وابن شميط ابن
ً  فقاتلوھم المختار أصحاب أولئك أتى بل ويقال ومضر، اليمن إلى اعتزى من وكل ،ربيعة تفرقت ً  قتاالً  أيضا  خفيفا
 :يقول وھو المختار، مع البجلي شداد بن رفاعة السبيع بجبانة يومئذ قاتل بل: قوم وقال تفرقوا، حتى

 بولي أروى بن لعثمان لستُ ...  علي دين على شدادٍ  ابن أنا

 ملتوي غير الحرب نار بحر...  يصطلي منفي اليوم ألصلين

 .الثبت وذلك المختار بعد بقي إنه: ويقال فقتل، الكوفة أھل مع يومئذ قاتل أنه: آخرون وقال

 المختار، رأس على أقوم كنت: قال شداد بن رفاعة حدثني عمير بن الملك عبد أنبأنا سلمة بن حماد حدثنا عفان حدثنا
ً  فذكرت عنقه، أضرب أن هللا وأيم ھممت كذابته عرفت فلما  هللا صلى هللا رسول عن الحمق بن عمرو حدثنيه حديثا
 " . القيامة يوم غدرٍ  لواء أعطي فقتله نفسه على رجالً  أمن من: " قال أنه وسلم عليه

: قال رفاعة عن السدي إسماعيل عن نصير أبي بن نصير عن يونس بن عيسى عن المعلم الرقي أيوب أبو حدثني
 الوسادتان؟ ھاتان وما: قلت بوسادة، دخل، لرجلٍ  فالناً، أئت فالن يا: فقال ملقاتان وسادتان وإذا المختار لىع دخلت
 به حدثني حديث إال بالسيف أضربه أن من منعني إن فوهللا ميكائيل، األخرى وعن جبريل إحداھما عن قام فقال
 بريء منه فأنا فقتله دمه على رجل ائتمنه من: " قولي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت: قال الحمق بن عمرو
 " . كافراً  المقتول كان ولو

 .العجب كل العجب: يقول المختار كان: عدي بن الھيثم وقال

 بن النعمان فقاتله كذاجبة، جبا. الواجبة والموجبة. وأشتات وجميع. وأموات أحياء: يقول وكان ورجب؛ جمادى بين
 .الكوفة أھل مع شداد بن رفاعة وقاتل: قال فقتل؛ السبيع جبانة يوم صھبان

ً  وكان الراسبي، صھبان بن النعمان السبيع جبانة يوم المختارية وقتل: قالوا ً  ناسكا  مع ليقاتل البصرة من قدم شيعيا
ً  المختار من فسمع الحسين، بدم ويطلب الشيعة  نب وعمرو زحر بن والفرات قتل، حتى السبيع جبانة أھل أنكره كالما
 ولما: وقالوا المضرية؛ مع قتل بل ويقال الشاعر، ربيعة بن لبيد أخي ابن وھو ربيعة، بن حزام بن ومالك مخنف
 كان من منھم فقتل المختار بھم فأتى أسير، خمسمائة ھمدان من الوادعيين دور من استخرج السبيع جبانة أھل ھزم
 .وخمسين مائتين كانوا قالوي وأربعين، وثمانمائة مائتين فكانوا الحسين مقتل شھد

 :يقول فجعل أشعاراً  صنع البارقي مرادس بن سراقة وكان

 وسجد وحيا لبى من وخير...  معد خير يا اليوم عليّ  أمنن

 أن المختار فأمره بلق، خيل على المختار مع تقاتل المالئكة رأى أنه فيه ذكر شعراً  فقال خاله ثم ليلة فحبس به فأمر
 :وقال بالبصرة وھو الزبير بن مصعب إلى ھرب ثم ففعل، رأى ما الناس فيعلم المنبر يصعد

ً  البلق رأيت...  أني إسحاق أبا أبلغ أال  مصمتات دھما

 الممات حتى قتلكم علي...  نذراً  وجعلت بوحيكم كفرت

 بالترھات عالم كالنا...  تبصراه لم ما عيني أري
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 علمك وما الكذاب، قاتلوا القائل أنت:له فقال فيه الكالم يكثر انوك السلمي، فرقد بن عتبة مولى سحيما المختار وأخذ
 .عنقه فضرب كذاب، أني

 :تعالى هللا رحمه السلولي ھمام بن هللا عبيد وقال

 شموع الشباب رؤد عن ويلھيه...  الفتى يذھل ما المختار ليلة وفي

 ھزيع بعد ھمدان من كتائب...  فاقبلت الحسين لثأرات يا دعا

ً  يقود...  مالكٍ  ابن الرئيس جاء مذحج ومن  لجموع عبئت جموعا

 منيع الجنان ماضي فتى بكل...  لنصره يزيد وافى أسد ومن

 :يقول حين ھمدان أعشى بشعر واحتج يومئذ قتل ربعي بن شبث أن بعضھم وزعم

 ناكب الحق وجھه عن امرىءً  جزاء...  مصره أھل عن إبراھيم هللا جزى

 المصاعب الجمال إرقال الموت إلى...  مرقالً  ساباط أرض من بالقنا سما

 بالحرائب عقبت موتٍ  شآبيب...  ودقة صوب من األحياء على فصب

 ويحارب مرةً  يقاتل لم كأن...  مجدالً  قتيالً  ربعيٍ  ابن فأضحى

 والكتائب القنا جم عسكرٍ  إلى...  سائراً  فانصاع إسحاق أبو فأما

 بالقواضب ھامھم ضربنا ناإلي...  وأنسلوا بالسبيع التقينا فلما

 ھاضب صوب أسقيت ال بأسيافھا...  تحسنا شبام إال راعنا فما

ً  المختار أيقتلنا  بالعجائب مرصداً  دھراً  لك في...  بكفره ظلما

 .البيت ھذا روى يومئذ شبث قتل نفى ومن

 مجدالً  قتيالً  صھبانٍ  ابن فأضحى

 فرغ فلما وستين، ست سنة الحجة ذي في الجبانة وقعة انتوك أنفه، حتف شبث مات وإنما غلط واألول الثبت وذلك
 .وأھله الحسين قتله وطلب زياد بن هللا عبيد للقاء بالمسير األشتر بن إبراھيم أمر منھا المختار

 القدير. الوھاب العزيز. الكتاب منزل. الحساب سريع. العقاب شديد. السحاب ومنشىء أما: شجعه في يقول وجعل
 إلى. األحزاب ألبعثن ثم. المرتاب المجرم. المعتاب المعيب. الكذاب المفترى. شھاب بن كثير قبر لننبشن. الغالب
 .المنيبين السامعين الصادقين الصابرين وأموالھم وقصورھم دورھم ألورثن ثم. األعراب بالد

. البارقين برق وسوء .الناعطيين أعشى. الھجين الشاعر ألقتلن. سنين طور وحرمة. األمين البلد ورب: يقول وكان
 فيھا فيذوق. سقر إلى يصير ثم. فينحر يلقى وغداً .فغدر وتابعني. فكفر عليه مننت الذي.خانقين جلوالء من األمة ابن

 عليّ  قرفوا الذين. الكافرين وإخوان. الشياطين أولياء أولئك. األسديين وأخي. اللعين ھمام البن وويل. األكبر العذاب
ً  فسموني. األقاويل ليّ ع وتقولوا. األباطيل  لعبد وطوبى. الفاروق المجيب وأنا وكاھنا. المصدوق الصادق وأنا كذابا

 .السعيدة واألنفس. السديدة والمقالة. الحميدة األخالق ذوي. الطريدة ليلى وأخي. وعبيدة هللا
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ً  وقال  جباراً  وألقتلن. قبورا شنوألنب. دورا بالمصر ألحرقن. تنويراً  قلبي ونور. بصيراً  خلقني والذي أما: أيضا
 .كفورا

ً  وقال  .المختار يد على. جبار كل يقتل.األصفار صفر في: أيضا

 وألبيرن. وھمدان مذحجٍ  من. يمان شيعي بكل. عمان أزد ألقتلن. الصم الشوامخ الشم الجبال ورب أما: يقول وكان
 ً ً . وذبيان عبسا  .ظبيان النجيب حاشا. الشيطان أولياء وتميما

 .خدم تميم من وألتخذن. والعجم العرب لي لتدينن. الكرم ذي واللوح. القلم ورب اأم: وقال

ً  ألتخذن ثم. األديم عرك عمان ألعركن. الكريم العزيز. العليم والسميع أما: وقال  .تميم من خدما

 مريم بن سيتزوجھا يقول كان يزعمون فيما ألنه مريم، بن عيسى على هللا صلى: يقول ثم ابنته رأس يمسح وكان
 .السالم عليه

 وقاص أبي بن سعد بن عمر مقتل

 السالم عليه الحسين دم في شرك ومن

 على كتب قد سياط فيھا جعبة وقاص أبي بن سعد بن لعمر كان: قال عوانة عن أبيه عن ھشام بن عباس حدثني
 المائة سوط فخرج الجعبة إلى بيده فضرب له غالم على فغضب خمسائة، إلى عشرين آخر وعلى عشرة منھا سوط
 اقتل اللھم: سعد فقال عقبيه، على دمه سال وقد يبكي وھو عنه هللا رضي وقاص أبي بن سعد الغالم فأتي مائة، فجلده
 .الدعوة مستجاب سعد وكان سعد بن عمر المختار وقتل الغالم فمات عقبيه، على دمه وأسل عمر

ً  البصرة قدم وقد الزبير، بن بمصعب فلحقوا الكوفة ھلأ أشراف خرج السبيع جبانة يوم الناس ھزم ولما: قالوا  واليا
ً  ندع ان ديننا من ليس: المختار فقال العراقين، على  .األرض على يمشون الحسين قتلوا قوما

ً : قال الحنفية ابن أن بلغه إنه ويقال  في يحترفون وحداثة جلساؤه الحسين وقتله بدمائنا يطلب أنه يزعم للمختار عجبا
ً  ذلك فحركه. المصر  .تحريكا

 المؤمنين بقتله أسر. الحاجبين مشرف. العينين غائر. القدمين عظيم رجالً  ألقتلن وهللا: يوم ذات فقال شديداً،
 بن العريان ابنه فدس المختار عند وھو األسود بن الھيثم فسمعھا سعد، بن عمر صفة ھذه وكانت. المقربين والمالئكة

ً  له فكتب مستخفٍ  بأنه فأخبره سعد ابن عن سأل المختار كان وقد لمختار،ا بقول فأخبره عمر إلى الھيثم  على أمانا
 عمر ھم أبيه رسالة سعد بن عمر العريان أبلغ فلما ومنزلة، مصره لزم ما منه كان بحدث يؤخذ وال وأھله نفسه

 وھو عرينة مولى كيسان ةعمر أبا المختار فبعث منزله، في فأقام باغ قول ھذا إن له قيل ثم المصر، عن بالخروج
 المختار وأتى عنقه فضرب أھله وعنده داره، عليه عمرة أبو فدخل برأسه، يأتيه أن وأمره سراً  إليه حرسه على

 الرأس؟ ھذا أتعرف حفص يا: المختار له فقال القصة، يعرف ال وھو سعد بن عمر بن حفص المختار وعند برأسه،
 بعث ثم عنقه، فضربت به وأمر بعده، تعيش ال فإنك قال بعده، العيش هللا فقبح حفٍص  أبي رأس ھذا نعم قال

ً  اليحدث أن على آمنه له فقيل سواء؛ وال الحسين بن بعلي وھذا بالحسين، ھذا وقال الحنفية، ابن إلى برأسيھما  حدثا
 .آمنته مذ الخالء يدخل ألم هللا سبحان: فقال يحدث؟ ولم

 األصبحي يزيد بن خولي بدار فأحاطوا الحضرمي سلمة بن ومعبد مرة،ع وأبا الكندي، ھانئ بن معاذ بعث ثم
 أدري، ال: قالت زوجك؟ أين لھا فقالوا امرأته إليھم فخرجت فطلبوه مخرجه في فاختبأ الحسين رأس صاحب
 فقتله أخذه بلغه حين المختار وأقبل فأخرجوه قوصرة رأسه على فوجدوا عليه فدخلوا المخرج، إلى بيدھا وأشارت
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 أتاھا حين وكانت العيوف، تسمى امرأته وكانت رماداً، صار حتى يبرح فلم فأحرق به أمر منزله،ثم جانب إلى
 .أبداً  سروراً  مني يرى ال وهللا: وقالت تطيب وال تكتحل ال فكانت منه نفرت قد الحسين برأس

ً  فرسه يركض الجوشن ذي بن شمر خرج الجبانة يوم مضر ھزمت ولما  للمختار غالم واتبعه ة،الكوف من خارجا
ً  ووجه كتاباً، المصعب إلى وكتب فنزلھا، القرى ببعض ولحق فقتله شمر عليه فعطف زربي له يقال  فأخذت فيجا
 إلى فوجه المختار إلى األمر فأنھي فيھا ھو التي القرية على فدل الكتاب، صاحب عن فسألوه للمختار، مسلحة الفيج
 :ويقول يرتجز وھو فقاتلھم إليھم فخرج بالقرية طواأحا وقد إال يشعر فلم خيالً  شمر

ً  ير لم...  باسالً  عرين ليث نبھتم  ناكال عدوٍ  عن يوما

 قاتال أو مقاتالً  كذا إال

 رمق وبه الخيل أوطأه ثم الحسين لثأرات يا ونادى نحره، ثغرة في طعنه الھمداني هللا عبد بن الرحمن عبد قتله: فقيل
 .للكالب جيفته ونبذت المختار به أتىو رأسه احتز ثم مات، حتى

 وما بسرباله سھمي تعلق: يقول فكان بسھم، الحسين ورمى ثيابه عليّ  بن العباس سلب الطائي طفيل بن حكيم وكان
 األمير إلى أمره: فقال كامل ابن فيه فكلم حاتم بن بعدي أھله فاستغاث فأخذه، كامل بن هللا عبد إليه فبعث ضره،

 .مات حتى بالسھام ورمي فعري المختار به فأمر المختار إلى له حاتم ابن شفاعة قبل المختار إلى به وبادر المختار،

 بن مسلم بن هللا عبد الفتى ذلك وكان جبھته، على ويده الحسين آل من فتىً  رميت يقول الجنبي رقاد بن زيد وكان
 سھمي أنضنض أزل ولم ميت وھو قلبه من سھمي نزعت يقول فكان قلبه فلق بسھم رماه وكان طالب، أبي بن عقيل
 فخرج بداره فأحاط جماعة في كامل ابن المختار إليه فبعث النصل، وبقي انتزعته حتى فيھا جبھته به رميت الذي

 ً  سقط، حتى ذلك ففعلوا والحجارة بالنبل ارموه ولكن تطعنوه، وال تضربوه ال: كامل ابن فقال فقاتل، سيفه مصلتا
 .مات حتى حي وھو سلخه أنه ويقال رمادا، صار حتى حياة وبه بھا فحرقه اربن كامل ابن ودعا

 في بالسھم مسلم بن هللا عبد رمى إنه: ويقال أحداً، قتلت وما وجرحت فيھم طعنتت: يقول صبيح بن عمر وكان
 الناس وحضر قيداً م إليه أدخل أصبح فلما ليالً، به فأتي عمرو إلى المختار فبعث قلبه فلق رقاد بن زيد وأن جبھته،
 لعلمتم معي سيفي أن لو وهللا أما: يقول جعل ثيابه نزعت ولما أحرق، ثم مات حتى بالرماح طعن ثم فعري، به فأمر
 .الكفرة السحرة غيركم قتلني أنه القتل منيتي كانت إذ أني يسرني وما رعديد، وال رعيش غير السيف بنصل أني

ً  فامتأل برنس، وعليه رأسه على عليّ  بن الحسين ضرب الذي البدي النسير بن مالك وكان  فأخذه، فجاء فألقاه دما
 فقطعت أمر ثم عظيمة الرحبة في فأججت بنار فأمر به فجاء عليه، دل وقد النھدي عمرو بن مالك إليه المختار فبعث
 .مات حتى عضو بعد منه بعضو ذلك يفعل يزل فلم ينظر وھو فيھا فألقيت رجله قطعت ثم النار، تلك في وألقيت يده

ً  المختار ودل  فأمر النھدي، عمرو بن مالك بھما فجاءه المحاربي مالك بن وحمل الجھني، أسيد بن هللا عبد على أيضا
ً  المختار ودل أعناقھما، فضربت بھما  البجلي، خشكارة أبي بن الرحمن وعبد العنزي، خالد بن عمران على أيضا
 بھم، فاتاه كامل ابن إليھم فبعث معھم، أخذوھا كانوا وعدة والورس الحلل ابأصح وھو الخوالني، قيس بن هللا وعبد
 الورس جاءكم لقد أعناقھم اضربوا: قال ثم منكم، هللا أقاد لقد النبيين وأبناء الصالحين قتلة يا: قال إليه أدخلوا فلما
 وعبد هللا عبد فأخذ خيل في األشعري مالك بن السائب المختار وبعث السوق، في أعناقھم فضربت نحس، بيوم

 مسلم بن حميد وطلب السوق، في فقتال المختار بھما فأمر ھمدان أعشى عم ابنا وھما الھمداني وھب ابني الرحمن
 :وقال فنجا

 أنجو أكد ولم نجوت...  دھشٍ  على ترني ألم
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 أرجو غيره أك ولم...  أنقذني هللا رجاء

 بن الرحمن عبد قاتال وھما ھمدان، من القابضي شوط بن نسرو الجھني خالد بن عثمان طلب في المختار ووجه
 بن الحارث بن الرحمن عبد وھو ھمدان، أعشى فقال أحرقا، ثم أعناقھما فضربت بھما فظفر طالب أبي بن عقيل
 :الھمداني نظام

 دھمانا آل من الفتى يبعدن ال...  عثمانا الفتيان فتى بكي ياعين

ً  ماجداً  فتىً  واذكر  ھمدانا آل في فارس مثله ما...  شمائله عفا

 شجاعاً، منقذ وكان بداره، فأحاط كامل ابن السالم عليھما الحسين بن عليّ  قاتلٍ  منقذ بن مرة إلى المختار وبعث
 ابن يضره،وضربه ولم فصرعه الشبامي ناجية بن هللا عبيد فطعن جواد، فراس على وھو الرمح وبيده عليھم فخرج
 .بمصعب قفلح ونجا يده فشلت كامل

ً  بواقصة فمات الزبيدي الحجاج بن عمرو وھرب  .عطشا

 من فسقط الحجاج بن عمرو ھرب: يقول دكين بن الفضل نعيم أبا سمعت: قال محمد بن عمرو عثمان أبو وحدثني
 .رأسه واحتزوا فذبحوه رمق وبه المختار أصحاب العطش،فلحقه

 .داره المختار فھدم بالبصرة. فلحق الحسين قاتل يدعى كان الذي النخعي أنس بن سنان وھرب

 عليّ  بن الحسين قاتل أنا: فقال سنان فقام فيتكلم، وغناءٍ  بالءٍ  ذي كل ليقم: قال إذا يوم ذات يخطب الحجاج فبينا: قالوا
 .ليلة عشرة خمس بعد ومات سنان، لسان واعتقل حسين، هللا لعمر بالء: الحجاج فقال

 :فقال عقب أبي ابن ذكره الذي الغنوي قبةع بن هللا وعبد األسدي حرملة وھرب

 وتذكر تعد أخرى أسدٍ  وفي...  دمائنا من قطرة غنيٍ  وعند

ً  ماتا بل ويقال فقتال، أدركا إنھما فيقال  .عطشا

ً  المختار وبعث ً  ستجده: وقال الكندي األشعث بن محمد إلى اليرسمي حوشبا ً  أوال معتمداً، كامنا أو. متلدداً  قائما  ھيا
 .بالبصرة ولحق فھرب القادسية عند له قرية في وكان متصيدا،

ً  خارجة بن أسماء وكان  والضياء. والسماء األرض ورب أما: أصحابه وعنده يوم ذات المختار فقال مستخفيا
 أبو سجع: فقال أسماء الخبر فأتى أسماء؛ دار فلتحرقن. سحماء أو أحمر أو. دھماء نار. السماء من لنزلن. والظلماء
ً  فخرج مقام، ھذا على ليس نا،ب إسحاق  غيرھم في ومرة عبس، بني في مرة ينزل بھا يزل فلم البادية أتى حتى ھاربا
 :له قصيدة في األسدي الزبير بن هللا عبد فقال آدر؛ ثالثة له المختار وھدم المختار قتل حتى

 وحديدھا أبوابھا منبذةً ...  داره تھدم حسان أبا تركتم

 خدودھا صعر قحطان من كتائب...  شمرت اءأسم قحطان من كان فلو

 :وقال النخعي سعنة بن أيوب فأجابه

 شھودھا يطول حتى فخلخلھا...  بلقوةٍ  الزبير ابن عين هللا رمى
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 وشيدھا غلوالً  كانت مساكنھا...  ھدمت ألسماء دار على بكيت

 جنودھا ھدمته حتى أمية...  له دلفت إذ هللا بيت تبك ولم

 الكرسي أمر

 طالب أبي بن عليّ  بكرسي ائتوني: طالب أبي بنت ھانئ أم جعدة وأم ھبيرة، بن جعدة آلل المختار وقال: قالوا
 بكرسي يأتونه ال أنھم ذلك عند القوم فظن به، وائتوني حمقى تكونوا ال: قال كرسي، عندنا له ما وهللا ال: فقالوا

 أصحاب ورؤوس وشاكر شبام فخرجت ھو، ھذا: افقالو بكرسي فجاؤوه منھم، قبله إال عليّ  كرسي ھذا فيقولون
 موسى أبي بن موسى به جيء حين الكرسي سدن من أول فكان والديباج، الحرير بخرق عصبوه وقد المختار

 في وھم حمير بن يرسم اليرسمي، حوشب إلى دفع إنه ثم المطلب، عبد بن العباس بن الفضل ابنة وأمه األشعري،
 تابوت بمنزلة ھو: ويقولون عليه يعكفون المختار أصحاب وكان المختار، ھلك تىح وصاحبه خازنه فكان ھمدان،
 :الشاعر فقال أمراً  أرادوا إذا أمامھم ويقدمونه ويستنصرون، به ويستسقون السكينة، فيه موسى

ً  أبلغ  كافر بكرسيھم أني...  ھانيءٍ  وأبا شباما

 :ھمدان أعشى وقال

 عارف الكفر شرطة يا بكم وأني...  خشبية أنكم عليكم شھدت

 اللفائف عليه لفت قد ظل وإن...  بسكينةٍ  كرسيكم ما وأقسم

 وخارف ونھد حواليه شبام...  سعت وإن فينا كالتابوت ليس وأن

 يساعف ال أدبرت أو بأعواده...  وتمسحت به طافت شاكر وإن

ً  وآثرت...  محمدٍ  آل أحببت امرؤ وإني  الصحائف ضمنته وحيا

 سمع ما بوحي اليوم أتانا: فيقول قومه مجلس يأتي فكان المختار، أصحاب من وكان أمامة، أبا يكنى عم له وكان
 .بمثله الناس

 بغل على فيحمله علي، كرسي إلى يعمد المختار إن عمر البن قيل: قال جده عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
: قال يعقربه؟ ال عنه األزد جنادبة فأين: الفق ويستنصرون به يستسقون أصحابه به ويطيف الديباج به ويحف أشھب
 .الخير جندب وھو هللا عبد بن وجندب ظبيان، منبني كعب بن وجندب زھير، بن جندب وھم

 العبدي مخربة بن المثنى أمر

 بالبصرة المخزومي ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن عمر وأمر

: المثنى له فقال فبايعه بالكوفة، الوردة عين من التوابين انصراف من انصراف عند المختار لقي المثنى وكان: قالوا
 حتى بھا يزل فلم البصرة إلى فخرج ذلك، في له فأذن لھم، والدعاء عليھم القدوم في لنا فأذن شيعةً  بالبصرة لنا إن
 إلى الرجوع من استحيا المدينة إلى ليشخص المختار من األلف المائة أخذ لما مطيع ابن وكان المختار؛ ظھور بلغه
ً  المختار وكان بھا، فأقام البصرة إلى فعدل الزبير، ابن ً  الزبير ابن إليه يوجه أن من خائفا  مطيع بابن فعل لما جيشا

 كنت وما ونصرتك، طاعتك في واجتھادي لك كانت مناصحتي عرفت فقد بعد أما: إليه فكتب إياه، وإلخراجه
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 أراجعك، تراجعني فإن كان، ما مني فكان عاھدتني بما لي عترفت ولم لي خست لك وفيت فلما نفسك، من أعطيتني
 .لك أنصح مناصحتي ترد وإن

: فقال إليھا، فسر الكوفة وليتك قد: له فقال ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن عمر دعا كتابه الزبير ابن قرأ فلما
 قدامة بن زائدة فوجه خبره، المختار وبلغ إليھا عمر فسار لي، مطيع سامع أنه لي كتب قد: المختار؟قال وبھا وكيف
 لقيته إذا: وقال درھم ألف سبعون ومعه ورامح، دارع خمسمائة في الناعطي نمران بن سعيد بن مسافر ومعه الثقفي
 فإن وانصرف، فخذھا درھم ألف سبعون وھذه درھم، ألف وثالثني خمسة لسفرك تكلفت قد أنك بلغني: عني له فقل
 لي بد وال ماالً  بقابل أنا ما: فقال المختار رسالة إليه أدى زائدة لقيه فلما إياھم، وحذره مسافر بأصحا فأره ذلك أبى
 مثلھم ووراءھم ترى بمن محاربك إني: فقال أكمنھا كان وقد بالخيل زائدة فدعا المؤمنين، أمير ألمر النفوذ من

 مكة إلى الرجوع من فاستحيا األلف السبعين فأخذ بي أجمل وھذا العذر، وجب فقد اآلن أما: عمر فقال ومثلھم،
 الزبير بن مصعب قدوم وقبل ربيعة أبي بن هللا عبد بن الحارث القباع إمارة في وذلك بھا فأقام البصرة إلى فصار
 .البصرة

 الحصين بن عباد القباع إليھم فبعث الشيعة واجتمعت بأصحابه، فيه يصلي مسجداً  مخربة بن المثنى واتخذ: قالوا
 ورجالھا، مضر خيل على األحنف القباع فبعث عباد، فھزم فلقيه أصحابه من رجالً  المثنى فبعث الخيل في لحبطيا

ً  وائل بن بكر في مسمع بن مالك فخرج القيس، عبد إلى فصاروا  رأي يرى كان ألنه بالربعية منھم القيس لعبد مانعا
 ضعيفاً، قتاالً  يقتتلون فكانوا العتكي عمرو بن زياد يومئذ األزد ورئيس فأجابوھم، األزد إلى ربيعة وبعثت المثنى،
 بين يختلفان مطيع بن هللا وعبد المخزومي ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن عمر فكان الصلح يھوى وكلھم

 وانناإخ نسلم أن نكره أنا غير بلى: قالوا الزبير؟ ابن طاعة على ألستم واألزد بكر معشر يا: عمر لھم فقال الفريقين
 مصركم أھل وبين بينكم يدخلن وال آمنون فھم شاؤوا حيث فليذھبوا إلخوانكم قولوا: مطيع ابن فقال القيس، عبد من

 ولم النصف وأعطوا الصلح، دعوا قد القوم ھؤالء إن: فقاال القيس عبد: عمرو بن وزياد مسمع، بن مالك فأتى فرقة،
 يرون الذين إن:له فقاال المثنى بيد أخذ ثم وتوطأوا، تضاموا أن لكم يناحم ولكنا رأيكم، نرى ونحن أتيناكم حين نأتكم
 فعرضا الرحمن عبد بن وعمر مطيع ابن وجاء ذلك، فقبل بأصحابك، والحق لنفسك أمانا فخذ قليل، قبلنا رأيك
 ذلك كره األحنف نفكأ إليه، ودعوا الصلح أحبو قد القوم إن: له فقاال األحنف وأما إليه؛ أجابوا القوم فقبله الصلح
 إلى وأجابوا الصلح القوم قبل حليم، أنكم يزعم ممن ألعجب إني: الرحمن عبد بن عمر له فقال إليه يجب فلم وتأرب
 نفسه، يعني خالك، إلى أخي بن يا ھلم: األحنف فقال الحرمة؟ وتنتھك الدماء فيه تسفك وما الفرقة إال وتأبى النصف
 وقد بالمصر عددھم كثير واألزد ربيعة إن: له فقال أخواله، فتميم دارم بن نھشل ولد من جده الحارث أم أن وذلك
 بن يا اذھب مني، والصلح السلم على بأحرص ھم ما وهللا ركبونا، لھم الھيبة أريناھم فإن علينا، يداً  وصاروا تحالفوا
 .البصرة من وخرج المثنى ورجع القوم فاصطلح أحببت، ما فاصنع أخي

 األحنف وإن. حضر فد سوءٍ  أمر من. ومضر ربيعة أم فويل بعد أما: " مضر على وھو األحنف إلى المختار وكتب
 كان من كذب لقد وكذبتموني قاتلتموني لئن ولعمري. الزبر في خطر وما. القدر أملك ال وإني.سقر قومه أورد قد

ً  المختار وكتب. " بخيرھم أنا وما قبلي . وداوما وأطيعا فاسمعا بعد أما: مروع بن وزياد مسمع بن مالك إلى أيضا
 وقال ضحك الكتاب مالك قرأ فلما توفيتما؛ إذا الجنة لكما وأضمن.شئتما وما الدنيا من أوتيكما أوتيتما ما أحسن على
 لنا عجل من بالنسيئة نقاتل ال نحن: وقال زياد فضحك واآلخرة، الدنيا أعطانا وأوسع ثقيف، أخو لنا أكثر لقد: لزياد
ً  جلست: قال الشعبي عن الھمداني إسماعيل أبي عن المدائني محمد بن عليّ  وحدثنا معه قاتلنا النقد  األحنف، إلى يوما
 فلم الجمل يوم عنكم عفونا قد قلت المختار، قتل يوم يعني عبيدكم، من استنقذناكم كوفي يا جلسائه من رجل فقال

 :ھمدان أعشى شعر وأنشدته تشكروا،

 األجل هللا نعمة وكفرتم...  بداً أع قتلتم أن أفخرتم
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 الفشل بعد أمركم وجمعنا...  عنوةً  إليھم سقناكم نحن

 الجمل يوم بكم فعلنا ما...  فاذكروا فاخرتمونا فإذا

 أشياء، في علينا تكذبون: وقلت األحنف كرھه بجواب فأجبته قال المختار، يعني أنبياء، أصحاب أنتم كوفي يا: فقال
ً  اقرأ فقال راءصف بصحيفة فجاء فقام  أما أنتم، سلم قبله ومن األحنف إلى عبيد أبي بن المختار ومن: " فيھا فإذا آنفا
 في ماخط إال لكم أملك ال وإني. الصدر لھم يستطيع ال حين. سقر قومه مورد األحنف وإن. ومضر لربيعة فويل بعد

 أم ھذا أكوفي شعب يا: األحنف قال"  كثير من بخير ولست مثلي األنبياء كذبت وقد تكذبوني أنكم فبلغني الزبر،
 .أخيكم مجالسة أحسنوا: ألصحابه وقال ضحك، ثم بصري؟

 ھمدان في وھم حمير من المدعي ورس بن شرحبيل خبر

 وأھل شامھم، من الشام أھل يأتيه أن خاف به يبدأ أنه وعلم العراق، نحو الشام أھل إقبال المختار بلغ لما: قالوا
 إلى بعث قد مروان ابن أن بلغني: " إليه وكتب ومداراته الزبير بن هللا عبد إلى الميل فأظھر ،بصرتھم من البصرة
 من بيعة وخذ لي، فبايع طاعتي على كنت إن: " الزبير ابن إليه فكتب"  أمددتك أمدك أن أحببت فإن جنداً  الحجاز
 وادي إلى به باعث أنت الذي الجيش رحبالدك،وس عن الجنود وكففت مقالتك، صدقت بيعتك جاءتني إن فإنه قبلك،
 " . هللا شاء إن مروان ابن جند من بھا من ليلقوا القرى

 سبعمائة، إال العرب من فيھم ليس موالٍ  أكثرھم آالف ثالثة في فسرحه المدعي ورس بن شرحبيل المختار فدعا
 عامالً  إليھا يبعث ثم المدينة، شرحبيل يدخل أن ودبر ن بذلك إلي فاكتب دخلتھا فإذا المدينة تدخل حتى سر: له وقال
 مكيدته، به وظن المختار دبر ما الزبير ابن نفس في ووقع الزبير؛ ابن فيحاصر مكة إلى يسير أن يأمره ثم قبله، من

 وإال طاعتي في كان فإن ورس ابن جيش الق: له وقال ألفين، في مكة من الساعدي سعد بن سھل بن عباس فبعث
 ابن عبأ ابن عبأ وقد بالرقم، ورس ابن لقي حتى وأقبل ففعل، األعراب يستنفر أن وأمره ھم،تھلك حتى فحاربھم
 الزبير؟ بن هللا عبد طاعة على ألست: عباس له فقال تعبئة، غير على منقطعون عباس وأصحاب أصحابه ورس
 حتى سھل ابن فتركھم رأيي، أرى مث أوالً  المدينة أريد ولكن نعم: قال القرى، بوادي عدوه إلى بنا فسر قال نعم،: قال

 يقو ورس ابن وجعل وشجعانھم، أصحابه كماة من ألف في ورس ابن قصد قصد ثم بأثقالھم، وشغلوا سالحھم نزعوا
 إليه فانتھى وفجروا، القوم غدر وقد. المبين الحق على فإنكم. الشياطين أولياء. الملحدين قاتلوا إلي هللا شرطة يا: ل

 :يقول وھو سھل بن عباس

 نكل النكس إذا مقدامٌ  أروع...  وكل فارسٌ  سھلٍ  ابن أنا

 ثالثمائة من نحواً  إال فأتوھا ألصحابه أمان راية عباس ورفع سبعين، في ورس ابن قتل حتى بينھم القتال يطل فلم
 .الباقون وأفلت فقتلھم، مائتين من بنحو منھم سھل ابن فظفر الثوري، حمير بن سليمان مع انصرفوا

 الفاسق وإن أال. األبرار األخيار قتلوا. األشرار الفجار إن: قال وأصحابه ورس بن شرحبيل خبر المختار بلغ افلم
ً  أمراً  وكان. ورس ابن قتل. الرجس القذر. النجس ً  وقضاءاً . مأتيا  .مقضيا

 لقيھم بطيبة صاورا فلما األعداء، ويدوخوا البالد، لك ليحووا جنداً  بعثت كنت إني: " الحنفية ابن إلى المختار وكتب
ً  وجنداً  خليالً  المدينة إلى ابعث أن رأيت فإن وغروھم فخدعوھم الملحد جند  أني يعلمونھم رسالً  قبلك من وثبعث كثيفا
 الظلمة الزبير بآل منھم أرأف البيت أھل وبكم أعرف، بحقك ستجدھم فإنك فافعل أمرك عن بعثت وأني طاعتك في

 أعلنت فيما استطعت ما فأطعه فيه هللا أطيع ما إلي األمر أحب إن: " الحنفية ابن إليه فكتب ،"  والسالم الملحدين
 يحكم حتى وأصبر أعتزلھم ولكني أعواناً، وعليه سراعاً، فيه إليّ  الناس وجدت القتال أردت لو أني وأعلم وأسررت،

 " . الحاكمين خير وھو هللا،
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 السكوني نمير بن وحصين زياد بن هللا عبيد تلومق الموصل إلى األشتر مالك بن إبراھيم مسير

 إال ھمة له يكن لم والكناسة السبيع بجبانة حربھم وانقضت الكوفة أھل من خرج من أمر من المختار فرغ لما: قالوا
 الحجة ذي من خلون ليال لست الكوفة من إبراھيم فشخص له، وجھه الذي للوجه األشتر بن إبراھيم جيش إمضاء
 معه وكان الحجة، ذي من خلون لثمان: ويقال وستين، ست سنة الحجة ذي من خلون لثمان: ويقال ن،وستي ست سنة
 كندة على الكندي جراد بن واألسود وأسد، مذحج على جندب بن هللا وعبد المدينة، أھل ربع على طھفة بن قيس

 :شاعرھم فقال وھمدان، تميم على منقذ بن وحبيب وربيعة

 صفا صفٍ  بعد لنقتلن...  اعرف المرسالت ورب أما

 ألفا قاسطين ألف وبعد

 يستنصرون وقفوا قد الكرسي أصحاب إذا القنطرة إلى صار فلما المختار، وشيعه آالف، تسعة زھاء في فخرج
 .له أنا والذي اسرائيل بني سنة منا، السفھاء فعل بما تؤاخذنا ال ربنا األشتر ابن فقال ويدعون

 من الكحيل تجاوز فلما معه، فردھم أنس، بن يزيد أصحاب من انصرف كان من فلقي دائنالم إلى األشتر ابن وانتھى
 . بتعبئة إال يسير ال جعل الموصل أرض

 وبين بينھا باريتا، تدعى قرية جنب إلى الخازر على واجتمعا العراق دخوله وبادر الموصل، إلى زياد ابن وسبق
ً  زياد بن هللا عبيد ونزل فنزل فراسخ، خمسة الموصل مدينة  من قريب نھر وھو الخازر، شاطىء على منه قريبا

 مروان بني على مضطغنة الجزيرة قيس وكانت الليلة، لقاءك أريد إني: السلمي الحباب بن عمير إليه فأرسل الزابي،
 إليّ  ضأبغ أحد ما: وقال كثير كالم بينھما فجرى الحباب ابن فأتاه راھط، مرج وقعة في إليھم مروان من كان لما

 أترى له فقال ذلك صدق يبلو أن األشتر ابن فأراد الحرب، قامت إذا بالناس منھزم أني فاعلم مروان، آل من ظفراً 
 خبروا طلوك وما طاولوك فإن أضعافكم القوم فإن تفعل ال: عمير فقال ثالثة؟ أو يومين وأتلوم نفسي على أخندق أن

 من وھم روعة، منكم أنفسھم في فإن لكم الھيبة من قلوبھم في ما وخرج وقلتكم، لكثرتھم عليكم واجترأوا أمركم
ً  شاموكم إن آمن وال المطاولة على الكثير يطيق ال القليل فإن وناجزھم، فعاجلھم وجل، على لقائكم  يوم، بعد يوما
 بن هللا عبيد مسيرة على الحباب بن عمير كان ناصح، أنك علمت اآلن: األشتر ابن فقال يقھروكم، أن مرة بعد ومرة
 .عينه الغمض يدخل ولم حرسه، الليلة تلك األشتر ابن فأذكى زياد،

 على الجشمي مالك بن وعلي ميمنته، على المغفل بن يزيد بن سفيان فجعل أصحابه، عبأ السحر في كان فلما
 من ووجه عظيم تل على وجلس برايته، راية صاحب كل وألحق أصحابه صف ثم بغبش، الغداة وصلى مسيرته،
 شيعة يا: إال ھجيراً  ماله رجالً  منھم لقي أنه وعيونه رسله بعض فأخبره دھش، على إنھم له فقيل القوم خبر عرف
 ياشرطة الحق، ياشيعة الدين، أنصار يا: فيقول الناس يحرض األشتر ابن وجعل الكذاب، المختار شيعة يا: تراب أبي
 ومنعه الفرات، ماء وبين الحسين بين حال الذي ھذا بعده، اجتھادكمو جدكم له تبقون الذي فما الحسين قاتل ھذا هللا

 ھذا عمل دون إال اسرائيل ببني فرعون عمل كان ما فوهللا بيته، وأھل قتله حتى العريضة األرض في الذھاب
 وعلى السلمي، الحباب بن عمير مسيرته وعلى نمير، بن الحصين زياد ابن ميمنة وعلى الشاميون وزحف الفاجر،
 على نمير بن حصين حمل الصفان تدانى فلما رجاله، في زياد ابن ومشى الحميري، الكالع ذي بن شرحبيل خيله

 ابن ميسرة وانھزمت الحفاظ، أھل من رجال في فقتل ابنه الراية فأخذ الجشمي مالك بن عليّ  فقتل الكوفة أھل مسيرة
 أنا إلي هللا شرطة يا: يقول األشتر ابن وجعل إليه، سيرةالم فثابت السلولي ورقاء بن هللا عبد عليھا فصير األشتر
 وكان فثبتوا، وأصحابه الحباب بن عمير على األشتر ابن ميمنة وحملت كراركم فراركم خير إن األشتر، بن إبراھيم
 لم موهفضضت األعظم السواد أموا ألصحابه قال ذلك األشتر ابن رأى فلما شديداً، قتاالً  فقاتل الفرار من أنف عمير
 إال أحداً  يضرب فال بسيفه يشد فإبراھيم بالرماح، وتطاعنوا بالسيوف وتضاربوا ذلك، ففعلوا بعده، ثبات للقوم يكن
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 يثنيھم ال واحد رجل حملة أصحابه حمل برايته حمل إذا وجعل الغنم، كأنھم يديه بين من يھربون والقوم صرعه
 من أول عميرا إن ويقال كثيرة؛ الفريقين بين وقتلى شديد قتال بعد انھزموا الشام أھل إن ثم ذلك، على فكانوا شيء،
 .منه تعذير بعد بالقوم أنھزم

 شرقت المسك رائحة منه وجدت رجالً  قتلت لقد ياقوم: فقال يثنيه ال وھو فقتله زياد بن هللا عبيد إلى إبراھيم ووصل
 التغلبي جرير بن شريك وحمل بالنار؛ جثته أحرقتو فأخذ برأسه فأمر زياد، ابن ھو فإذا فطلب رجاله، وغربت يداه
 يزيد بن سفيان قتله فادعى الكالع، ذي بن شرحبيل وقتل فقتله؛ زياد ابن يظنه وھو السكوني نمير بن الحصين على
 غرق من فكان اتبعوھم ھزموھم ولما السلولي، زھير بن هللا وعبد األسدي عازب بن وورقاء األزدي المغفل بن

 .عسكرھم على واحتووا قتل، ممن أكثر منھم

 بن هللا عبيد بقتل البشارات تلقته بھا صار فلما المدائن إلى المختار فخرج االشتر ابن بمقتل بالكوفة الناس وأرجف
 شيعة إن ويقول ويحضنا يحرضنا فكان بالمدائن، المختار عسكر في كنت: الشعبي عامر وقال عسكره؛ وفض زياد
 وتقر تبوء أال شعبي يا: زياد ابن قتل جاء حين الھمدانيين بعض لي فقال نصيبين، قرب أو بنصيبين يقتلونھم هللا

: قال إنه: قلت يھزمون؟ إنھم يقل ألم: قال هللا، إال يعلم ما وهللا الغيب يعلم إنه أقول له أبوء بما: قلت للمختار؟
 .األليم العذاب ترى حتى شعبي اي تؤمن ال فقال بالخازر، الوقعة كانت وإنما نصيبين، قرب أو بنصيبين

 زياد ابن بي مر: قال األشتر بن إبراھيم حدثني أبيه عن جرير بن وھب حدثنا: قاال خيثمة وأبو سالم بن خلف حدثنا
 على فضربته له فقصدت وحاٌل، القوم في منزلة له رجل أنه فظننت أعرفه ال وأنا المسك منه فسطع الخازر يوم

 .زياد ابن ھو فإذا فنظرت الثور، كخوار يخور برذونه ائمقو بين فخر بالسيف رأسه

 وسنجار نصيبين، وعلى عليھا عماله وبعث الموصل، إلى األشتر بن إبراھيم ومضى الكوفة، إلى المختار وانصرف
 .الجزيرة أرض من والھا وما ودارا،

 حران الباھلي النعمان بين الباھلي مانالنع بن وحاتم قرقيسيا، الحارث بن زفر األشتر ابن ولى: عدي بن الھيثم وقال
 .الكلبي عند يثبت ذلك وليس عبدين؛ وطور كفرتوثا الحباب بن وعمير وناحيتھا، وسميساط الرھا،

 :زياد ابن قتل حين الحباب بن عمير وقال

 لينصرا العدو القى إذا محالً ...  والزنا الخمر يجمع جيش كان ما

 :زياد ابن قتل حين المفرغ ابن وقال

 وأبواب حجاب أستار ھتكن...  طاغية زرن ما إذا المنايا إن

ً  ُبعداً  أقول  الكابي الكودن وابن الخبيثة البن...  مصرعه عند وسحقا

 بأسباب قومٍ  إلى متت وال...  فتمنعهُ  ملكٍ  عن زاحمت أنت ال

 ألھاب بين من ألقيت جلمودةٌ ...  يمنٍ  ذي جذم من وال نزارٍ  من ال

ً  تقبل وكيف...  قبروا إذا تاھممو األرض تقبل ال  أثواب بين رجسا

 قدمھا وقد بالبصرة، الزبير بن بمصعب أكثرھم أو الكوفة أھل من المختار من ھرب كان من جميع ولحق: قالوا
 ً  ينادي ووقف قباءه، وشق أذنيھا وطرفي ذنبھا قطع قد بغلة على التميمي ربعي بن شبث فقدم المصرين، على واليا

ً  إن قال من قول من أصح وھذا المختار، من الناس لقي بما فأخبره المصعب على فدخل غوثاه،وا واغوثاه،  قتل شبثا
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ً  وأخبره بالكوفة،  ولم األشعث بن محمد عليه وقدم معھم، والمسير نصرتھم وسألوه نالھم بما الكوفة أھل وجوه أيضا
 وكان علي، المھلب يقدم حتى فاعالً  لست: فقال الكوفة، إلى بالشخوص المصعب فاستحث الكوفة، وقعة شھد يكن

 قدم حتى محمد فسار به، آتك إليه وجھني: األشعث بن محمد فقال بالخراج، فاعتل بالقدوم، يأمره إليه فكتب بفارس،
 نسائنا بريد إال أنا ما وهللا سعيد أبا يا: فقال غيرك؟ بريداً  المصعب وجد أما محمد يا: قال المھلب رآه فلما فارس
 بن هللا عبد أتى المھلب وكان البصرة، قدم حتى مثلھا ألحد ليس وعالج وھيئة جموع في معه المھلب فأقبل نائنا،وأب

 ظھروا قد وكانوا الخوارج يقاتل أن أھلھا إليه طلب البصرة إلى صار فلما خراسان على عھده له فكتب الزبير
  .وحربھا خراجھا فارس فواله المصعب وقدم اربھم،يح فكان فارس، إلى فاتبعھم لقتالھم فأقام عليھم، وأبرزوا

 حازم بن جرير عم وصعب زيد، بن صعب عن أبيه عن جرير بن وھب حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 فقتلوا بالبصرة الجسرين بين الحرورية نزلت وقد الزبير، بن هللا عبد قبل من خراسان على بعھده المھلب قدم: قال

 قتال يتولى أن فسألوه المھلب البصرة أھل وأشراف األحنف فأتى دجلة وشاطئ األھواز، كور على اوغلبو وحرقوا،
 أمير إلى نخرج فإنا: قالوا خراسان، على إلي المؤمنين أمير عھد العھد ھذا ذلك على أقدر لست: فقال األزارقة،
 ابن بكتاب فجاؤوا منھم خرج من فخرج. كمفرأي: قال األزارقة، قال ويوليك خراسان من يعفيك أن فنسأله المؤمنين
 فجاؤوا ناس خرج بل: آخرون وقال الزبير، ابن لسان على افتعلوه: الناس بعض وقال األزارقة، قتال بتوليته الزبير
 .األھواز إلى الخوارج فنفى بكتابه،

 قدوم وكان فارس، وليتهبت الزبير بن مصعب إلى هللا عبد وكتب فاتبعھم، فاس إلى صاروا ثم: حازم بن جرير قال
ً  البصرة المصعب  .وستين سبع سنة في القباع بعد عليھا واليا

 كامل وابن شميط بن أحمر ومقتل المذار يوم خبر

 بين فارس قسم: بعضھم وقال غيره، ويقال ابنه، المغيرة واستخلف فارس، من صفرة أبي بن المھلب قدم: قالوا
 أمره مصعب على دخل فلما قيھا، تكون التي الناحية صاحب من خوارجال قتال على يجتمعوا أن وأمرھم أصحابه
 الكوفة ائت: له فقال محنف بن الرحمن عبد ودعا له، إعظامه أحداً  المصعب ير ولم األكبر، الجسر عند بالعسكرة
 ً  ر،يظھ فلم سراً  منزله نزل حتى فمضى المختار، عن الناس وخذل إخراجه استطعت من إلي تخرج حتى مستخفيا
 بن عباد وقدم ميمنته على معمر بن هللا عبيد بن وعمر مسيرته، على المھلب جعل وقد الزبير بن مصعب وخرج
 الجارود بن المنذر بن ومالك وائل، بن بكر جيش على مسمع بن مالك وكان مقدمته، على أمامه التميمي الحصين

 وأعون الدين أھل يا: ألصحابه فقال ذلك، ارالمخت وبلغ العالية، جيش على قيس بن والحنف قيس، بن جيش على
ً  أتو أسيافكم من ھربوا الذين ھؤالء إن هللا وشرطة الرسول وآل الرسول وشيعة الضعيف، وأنصار الحق،  لھم أشباھا
 يرحمكم فانتدبوا الرض في هللا أولياء ويدال الباطل، وينعش الحق ليمات فاستنفروھم الفاسقين من البصرة أھل من
 .األحمسي شميط بن أحمر مع هللا

 ھمدان من الشاكري كامل بن هللا عبد مقدمته على وبعث الناس، المختار إليه وضم أعين، بحمام سميط ابن فعسكر
ً  فنزل مصعب وأقبل المذار، ورد حتى شميط بن فسار؟أحمر  شميط ابن فجعل جنده، منھما واحداً  كل وعبأ منه قريبا

 عبد بن رزين الخيل على وجعل مسيرته، على الجشمي نضلة بن وھب بن أنس بن هللا وعبد ميمنته على كامل ابن
 على الملھلب المصعب وأقر الموالي على عمرة أبا وجعل الكندي، كثير بن إسماعيل بن كثير الرجال وعلى السلولي
 الحصين، نب عباد الخيل وعلى مسمع، بن مقاتل الرجال على وجعل ميمنته، على هللا عبيد بن وعمر مسيرته،
 فلم المھلب على كامل ابن وحمل موقفه، عن رجل منھم يزل فلم وأصحابه، شميط ابن على عباد وحمل فالتقوا
ً  البصرة أھل حمل بعض،ثم على بعضھم يحملوا كذلك يزالوا  قتل، حتى فقاتل واحدة حملة شميط ابن على جميعا
 هللا أضل تقاتلون ما على الفرار الفرار: المھلب بھم َر،فنادىالَصبْ  الَصْبرَ  وخثعم بجيلة معشر يا الكوفة أھل وتنادى
 .كامل بن هللا عبد وقتل فاصطلموا، شميط ابن رجالة على الخيل مالت ثم سعيكم،
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 عبد به بعث ومن المختار من ھرب ممن الكوفة أھل من عظيمة خيل في األشعث بن محمد بن مصعب وسرح
 ينج فلم قتلوه إال رجالً  يتركون ال البصرة أھل من عليھم اشد فكانوا أركم،بث الطلب دونكم وقال مخنف، بن الرحمن

 .الخيل أصحاب من قليلة شرذمة إال الجند ذلك من

 عينه في الرمح سنان فأدخلت منھم رجل إلى أنتھيت: قال أنه معاوية بن إياس أبي المزني قرة بن معاوية عن وروي
 معاوية وكان والديلم، الترك من عندنا أحل كانوا إنھم وهللا نعم: لذلك؟قا فعلت أو: له فقيل أخضخضه، وجعلت
 ً  :ھمدان أعشى وقال البصرة، أھل بين قاضيا

 بالمذار بجليه القت بما...  تنمي األنباء نبئت أما

 النھار وجه صائب وطعن...  طلخفٌ  ضربٌ  بھا لھم أتيح

 بالصغار الكويفة على مررت...  إما المختار شيعة فبشر

 خسار في وجدك كانوا وإن...  قومي إھالك سرني إني وما

 وعار خزي من إسحاق أبو...  يالقي بما أسر ولكني

 وھو المصعب، إياھا واله التيمي معمر بن هللا عبيد بن هللا عبيد المذار إلى المصعب شخص حين البصرة على وكان
ً  عليھا كان  عمر، إلى كان أمرھا ألن هللا عبيد بن عمر أخيه خليفة كان أنه والثبت المختار، لقتال خرج حين أيضا
 .ومقامه ظعنه في عليھا المصعب الخليفة عمر وكان

ً  األعاجم من بالكوفة كان من فقال وحماته، رجاله ووجوه كامل وابن شميط ابن خبر معه ومن المختار وبلغ  كالما
 .المرة اسحاق أبو يصدق لم: تفسيره بالفارسية

 :المدائني ذكر مافي الشعراء بعض وقال

 مظفراً  الكماة قتال كان وقد...  وجموعه أحمراً  قتلنا ونحن

ً  فخر...  رأسه بالسيف اإلسكاف عال غداة  معفرا لليدين صريعا

 .األسكاف الرحمن عبد بن محمد واإلسكاف: قال

 أبيه عن ثابت بن الصقعب حدثني جويرية حدثنا جرير بن وھب حدثنا: قاال إبراھيم بن وأحمد سالم بن خلف حدثنا
. صافية عافية في البصرة شميط أبن ليدخلن القاسم أبي وجه كرم والذي: يقول وھو بالمدائن المختار سمعت: قال

 خرقة عليھا ولف أدرجھا وكان نساج، نسجھا وال يدٌ  غزلتھا ما براية بعث وقد أفترى، من خاب وقد. مقضيا قضاءً 
 .انھزموا إليھا نظروا إذا القوم فإن انشرھا ثم النھار، من كذا اعةس تبلغ حتى تفتحھا ال: وقال ختمھا، ثم

ً  إليه فدفع شميط ابن المختار بعث: قال األزرق عن أبي حدثني حازم بن جرير بن وھب حدثنا: قاال وحدثاني  سفطا
 النھار أول من تخرجھا أن وإياك عليھا، تظفر فأنك فأخرجھا جن وال إنس ينسجھا لم راية فيه إن وقال مختوماً،
 وقتلوا فقتلوه الناس فعرفه ليالً  فخرج فيھا، فحصره دار إلى المختار فانحاز الكوفة إلى مصعب ومضى فقتل،

 .آالف سبعة وھم حكمه، على نزلوا وقد أصحابه
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 عبيد أبي بن المختار ومقتل حروراء ويوم الكوفة الزبير بن المصعب قدوم خبر

 عن مجالد عن المتنوف عياش بن هللا عبد عن محمد بن كثير عمي حدثني فاعي،الر ھشام أبو يزيد بن محمد حدثني
 ھذا ما فقال البصرة ألھل مكياال رأى ألنه القباع سمي وإنما القباع، المسمى معمر بن هللا عبيد ولي: قال الشعبي
 .الزبير بن هللا لعبد الديلي األسود أبو فيه يقول الذي وھو قباعاً، فلقبوه األجوف، يعني القباع؟

 المغيره بني قباع من أرحنا...  خيراً  هللا جزاك بكر أبا

ً  والكوفة البصرة وولى الزبير، ابن فعزله  وقد بالكوفة المختار وكان البصرة فقدم أخاه، الزبير بن مصعب جميعا
 .الزبير ابن عامل مطيع ابن عنھا أخرج

 واستخف البصرة، أھل بوجوه المصعب إليھم زحف دبروا مافي البصرة على ليغلبوا المذار المختار أصحاب قدم فلما
 شميط ابن المصعب فقتل أبيه، بكنية معاذ أبا ويكنى أخاه معمر بن هللا عبيد بن هللا عبيد عليھا هللا عبيد بن عمر

ً  استخف هللا عبيد بن عمر إن ثم عسكره، وفض المختار وأصحاب  وسار المصعب، بأمر أخاه البصرة على أيضا
 .المختار وقتل الكوفة إلى صعبالم

 لبني مولى العراق أھل من إليه شخص رجل بمشورة وذلك أشھر، بعد البصرة ابنه حمزة الزبير بن هللا عبد وولى
 رجال من قبله من ضم في مصعب إلى وكتب واليته، يحبون البصرة أھل أن فأخبره حيان بن إبراھيم له يقال عجل،
 .القباع عليھا واستخلف الكوفة مال من ماالً  معه وحمل مكة إلى وشخص مصعب فغضب حمزة، إلى البصرة

 فأمر مردانشاه واسمه بدھقانھا فدعا األھواز إلى شخص أحمق، كان أنه إال جواداً  فكان سننه في البصرة حمزة وقدم
 إلى حمزة ظرون لحاد، األمير سيف إن له فقال األحنف وعنده عنقه فضرب عليه فشد فاستأجله، الخراج يحمل أن
ً  الجبل وسموا قعيقعان، فسموه بمكة، جبالً  يعني قعيقعان كأنه فقال األھواز جبل  .قعيقعان أيضا

 وقال ربيعة، أبي بن هللا عبد بن الحارث قال الكوفة؟ على استخلف من: له قال أخيه هللا عبد على مصعب ورد ولما
 ولم وواله موسى أبا عزل حين عامر ابن في عثمان أرى ما: قال ووليته؟ عزلتني حتى ابنك حمزة في رأيت ما: له

 على هللا عبيد بن عمر وأقر خالفته، على بالكوفة القباع فأقر جميعاً، المصرين على ورده عليك، له تفضيالً  أعزلك
 .فارس واله ثم البصرة، أمر

 ألف مائة يعطي وكان لكثير،ا يستحق من القليل ويمنع يستحقه، ال من الكثير يعطي حمزة كان ك عياش ابن وقال
 في البصرة فيض إلى وركب ضيعتھم، كفاھم أھله به رفق إن غدير ھذا إن: فقال البصرة فيض ورأى شسعاً، ويمنع
 .النقصان ھذا ينقص لم فيه اقتصدوا لو: فقال الجزر،

 :فقال شھوات موسى ومدحه

 غبن قد أن بيعه في ويرى...  باللھى حمداً  المبتاع حمزة

 بمن يكدره لم إخاء ذا...  فاضالً  عطاءً  عطىأ وإذا

 بالسفن كبري المال برت...  مجدبةٌ  سنةٌ  ما وإذا

ً  عنه إنجلت  حسن ومحياه وتولت...  ثوبه نقيا

 الدرن لون أثوابه يصب لم...  وجھه في نيرٌ  صدقٍ  نورُ 
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 .الزبير ابن خبر في قصته كتبنا وقد امرأته، في بالحجاز وھو إليه الفرزدق ولجأ

 واحتمل فعزله مصعب، وإعادة عزله في البصرة أھل ووجوه األحنف كتب األھواز بدھقان حمزة صنع ولما: قالوا
 عبيد بن هللا عبيد له فضمن بأعطياتنا تخرج ندعك ال: وقال مسمع بن مالك له فعرض البصرة مال من ماالً  حمزة
 فأودع المدينة وأتى أباه فترك بالمال حمزة لصوتخ ربيعة، في عسكر كان وقد فكف كامالً  العطاء معمر بن هللا

ً  إال به فذھبوا رجاالً  المال  .فنكص مروان بني به أباھي أن أردت هللا أبعده: أبوه وقال له، وفى يھوديا

ً  حمزة وكان: قالوا  .شھوات موسى قول في غني وھو المغني، سريج البن محبا

 باللھى حمداً  المبتاع حمزة

 .ألفا سريج ابن وأعطى ألفا الرجل وأسلف ففعل دينار، ألف إسالفه في يكلمه أن رجل فسأله يخالفه، ال حمزة وكان

 حمزة ابنه الزبير ابن بعث: قال زيد بن صعب عن أبيه عن جرير بن وھب عن الدورقي إبراھيم أحمد وحدثني
 قال بقعيقان؛ لذلك فسمي قانقعي لشبيه الجبل ھذا إن قال جبلھا رأى فلما األھواز إلى فخرج وحمق، ضعف فيه وكان
ً  وفرغنا: صعب ً  فرسه على فخرج باألھواز ونحن الخوارج من يوما  تكة إلى انظر فكأني قبائه برحات مطلقا
 عبيد بالبصرة خليفته وكان قتاالً؛ يلق ولم البصرة إلى وجھه فكان يركض وھو سرجه قربوس على بدت قد سراويله

 .فارس على هللا عبيد بن عمر وكان سنة، البصرةب وأقام معمر بن هللا عبيد بن هللا

 بعُد، الحجاج أحداثھا كان إنما يومئذ تكن ولم القصب، واسط نحو المصعب أقبل المذار يوم أمر انقضى ولما: قالوا
 البصرة أھل فكان الفرات، إلى منه قوسان له يقال نھر في فخرجوا السفن في الضعفاء وحمل كسكر في فأخذ

 :ويقولون سفينھم نفيجرو يخرجون

 الملس الطوال بالزنبريات...  القلس جر المصعب عودنا

 .مسكن إلى ثم الكوفة إلى شخص حين ذلك قالوا إنھم: ويقال

 يوسف، ونھر السيلحون، نھر على الفرات وسكر بالكوفة السيلحون نزل حتى فخرج مسيرھم المختار وبلغ: وقالوا
 رأوا فلما الطين، على تجر البصريين سفن وبقيت الكرام، مصارعُ  بذاح: فيقول وأصحابه شميط ابن يذكر وجعل
 وحال حروراء نزل حتى أقبل ذلك المختار رأى فلما الكوفة، صمد وصمدوا فكسروه السكر إلى خيالً  وجھوا ذلك
 تارالمخ وجعل الجشمي، شداد بن هللا عبد بالكوفة واستخلف والمسجد القصر حصن كان وقد الكوفة، وبين بينھم
 هللا عبد يومئذ شرطته على وكان الھمداني، منقذ بن سعيد ميسرته وعلى الكندي يزيد بن سليمان ميمنته على يومئذ
 معمر، بن هللا عبيد بن عمر ميسرته وعلى صفرة، أبي بن المھلب المصعب ميمنة على وكان الخثعمي، قراد بن

 وعلى قيس، بن األشعث بن محمد الكوفة أھل وعلى ع،مسم بن مقاتل الرجال وعلى الحصين، بن عباد الخيل وعلى
 .مسمع بن مالك وائل بن بكر

 منقذ ين سعيد وائل بن بكر إلى فبعث رجالً، البصرة أھل أخماس من خمس كل إلى وجه ذلك المختار رأى فلما
 عبد جارودال بن المنذر بن الرحمن عبد الجارود بن المنذر بن مالك وعليھم القيس عبد وإلى ميسرته صاحب
 السلمي الھيثم بن قيس وعليھم العالية أھل إلى وبعث ماله، بيت على وكان ھمدان، من الشبامي شريح بن الرحمن

 عمرو بن يزيد بن سليمان العتكي عمرو بن زياد وعليھم األزد إلى وبعث المخزومي، ھبيرة بن جعدة بن هللا عبد
 ووقف األشعري، مالك بن السائب األشعث بن محمد إلى وبعث ه،ميمنت على وكان الكندي، يزيد بن سليمان العتكي

 ولم حاضراً، األحنف وكان وتميم، األزد، وھم والفرسان، العدد كثيري خمسين في المھلب وكان أصحابه، بقية في
 األزد ألجزر كنت ما: فقال نتحمل؟ أال: له فقيل واقف والمھلب بعض، على القوم بعض فحمل نفسه يشھر أن يجب
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 ً  فجثا بمصعب، ألحقھم حتى فكشفھم العالية أھل على جعدة ابن وحمل فرصتي، أرى حتى الكوفة أھل خشبية وتميما
 على احمل لغيرك أبا ال تنتظر ما: المھلب إلى سھامھم،وبعث الناس فرمى سھمه ورمى ركبتيه على عندھا المصعب

 .المختار أصحاب فانھزم بأجمعھم لناسا وحمل فحطموھم، المختار أصحاب على بخمسمائة فحمل يليك، من

 من إليك وأبرأ أنھزموا، حين أصحابه يعني ھؤالء، فعل من إليك أبرأ إني اللھم: النھدي بن هللا عبد بن عمرو وقال
 النھدي عمرو بن مالك وقال قتل، حتى قاتل ثم بصفين، عليه كنت ما على إني اللھم مصعب، أصحاب يعني ھؤالء،
 أين بيتي، في أقتل أن من إلي أحب الصبر أھل في أقتل وألن فعلت ال وهللا: ليركبه بفرسه وأتي الرجالة على وكان
 بالقرب وكان وأصحابه، قيس بن األشعث، بن محمد على وشدوا فشدّ  رجالً، خمسون إليه فثاب اليوم؟ الصبر أھل
 الكندي، أشاءة بن الملك عبد قتله تقول دةوكن مالك، قتله يقولون قتله يدعون نھد فبنوا األشعث، بن محمد فقتل منه،

 هللا شرطة يا: لھم وقال األشعث ابن على أصحابه في مر المختار إن ويقال الخثعمي، قراد ابن قتله تقول وخثعم
 :ھمدان أعشى فقال األشعث بن محمد فقتل فحملوا الرواغة، الثعالب على كروا

 قطارھات يفتر أن في ج...  األش ابن على عينٍ  عذر وما

 مقدارھا النفس تبلغ فقد...  قاسم أبا تبعدنً  فال

 وسحارھا ثقيفٌ  عليك...  استجمعت إذا حرورا بشط

 سكة فم على المختار ونزل تسعين، في الكندي يزيد بن سليمان وقتل قومه، من راكبا سبعين في منقذ بن سعيد وقتل
 إلى فعمد المختار عن البصريون وانصرف رھا،وغي ھمدان من بشر معه وقتل ليلته عامة فقاتل ربعي بن شبث
 يوم اليوم: يقول جعل حروراء يريد خرج لما ثوب بن هللا عبد وكان األربعاء، يوم وقعتھم وكان فنزله، قصر

 كنت ما أين له فقيل وجھه على ضرب الوقعة كانت فلما األعداء، بھزيمة. القضاء ونزل. السماء تربعت. األربعاء
 أبي بن عليّ  بن هللا عبيد وكان ذلك، قال المختار إن ويقال"  الكتاب أم عنده ويثبت يشاء ما هللا حوايم: " قال تقول؟
 عبيد قتلوا أنھم أعلمت سعيد أبا يا: للملھب المصعب فقال المذار يوم قتل انه: ويقال يومئذ، فقتل المصعب مع طالب
 يكن لم لو فتحٍ  أي األمير هللا أصلح: للمصعب المھلب فقال أبيه؟ شيعة أنھم ويزعمون يعرفونه وھم عليّ  بن هللا

 .محمداً  هللا فرحم نعم،: فقال قتل؟ األشعث بن محمد

 األشعث بن الرحمن عبد وبعث المادة، المختار عن فقطع السبخة فأتى معه بمن الخميس يوم مصعب وسار: قالوا
 بن عباد وبعث ھمدان، من الصائديين جبانة لىإ الجعفي الحر بن هللا عبيد مراد،وبعث جبانة إلى قيس بن وزخر

ً  الكوفة على يتخذ أن المھلب المصعب وأمر المادة؛ عنه يقطعون كلھم فكانوا كندة جبانة إلى الحصين  فلم ففعل دروبا
 الماء، ليطيب به فيديفونه عنده عسل من ويعطيھم البئر ماء من وأصحابه يشرب فجعل الماء، على المختار يقدر

 فأشرف دومة، بن يا يصيحون أحداث وأقبل بھا، وقفھم مواضع في ورتبھم القصر من وأصحابه مصعب واقترب
 وھب بن معتب بن وھب بنت دومة المختار أم وكانت عظيٍم، القريتين من رجل ابن تعيرونه الذي إن: فقال عليھم
 وكان ضمضم بن يحيى ربوض فقاتلھم مصعب أصحاب على فحمل مائتين في المختار خرج ثم الثقفي، كعب بن

 ً ً  فارسا  له يكن فلم وكثروه، عليه الناس تتابع ثم ميتاً؛ فخر رأسه قحف فأطار رجله، األرض خطت ركب إذا شجاعا
 إن بآيس أنا ما وهللا كراماً، نقنل حتى نقاتل بنا انزلوا: ألصحابه فقال الحصار، عليه واشتد القصر فدخل طاقة، لھم

 هللا عبد رأى فلما نفسي، في أحكم وال بيدي أعطي ال وهللا أما: فقال وعجزوا، صحابهأ فضعف تنصروا، أن صدقتم
 .عندھم فاستخفى إخوانه من بناس فلحق القصر من تدلى المختار يريد ما جعدة بن

 في الطيب ووضع وتحنط، فاغتسل، بطيب إليه فبعثت جندب بن سمرة بنت ثابت أم امرأته إلى أرسل المختار إن ثم
 ترى؟ ما: للسائب فقال األشعري، مالك بن السائب فيھم أصحابه من رجالً  وعشرين تسعة في خرج ثم ولحيته، رأسه
 الزبير ابن رأيت العرب من رجل أنا إنما أحمق، ويحك أنت يرى، هللا بل: المختار قال أنت؟ أم أرى أنا: السائب قال
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: السائب فقال حسبك، على فقاتل أحدھم دون أكن فلم ،اليمامة على ونجدة الشام، على مروان الحجاز، على انتزى
 :الزبعرى ابن بقول المختار وتمثل حسبي؛ على بالقتال أصنع كنت وما

 ومقل مثرٍ  قبر وسواء...  زائلٌ  ونعيمٍ  بؤسً  كل

 إن وهللا إني: معه والقتال الخروج على يتابعوه أن من واالمتناع والفشل، الروع من بھم ما رأى لما ألصحابه قال ثم
ً  إال تزدادوا لم قتلت  قاتلتم وإن أخي، قاتل وھذا أبي، قاتل ھذا: يقولون الغنم يذبح كما ذبحتم أخذتم إن ثم. وذالً  ضعفا

ً  متم فقتلتم صابرين  .كراما

 :يقول وھو فقاتل خرج ثم

 وعمرا قتلته محمداً ...  جزرا لي يجدوا يقتلوني إن

 أدبرا لما الجاھل واألبرص

 أن تميم وبنو وطريفة، طرفة لھما يقال عنزة من أخوان قتله الزياتين عند المختار قتل ثم مالك، بن السائب فقتل
 .المختار قتل الرحمن عبد بن محمد له يقال عطارد لبني مولىً  أن يدعون

 .الحنفي يزيد بن طراف: ربيعة تقول فيما قتله: اليقظان أبو وقال

 به فمروا قراد بن هللا عبد فيھم وكان مكتفين ينزلھم الحصين بن عباد علفج الحكم، على أصحابه من الباقون ونزل
 :يقول وھو األشعث بن محمد بن الرحمن عبد على

 األميرا خالفوا الذين إن...  أسيرا أرى أن أخشى كنت ما

 تتبيرا وتبروا خسروا قد

 يعني كفر، ثم به آمن الذي جدك دين على إني أما: قراد ابن له فقال إليه، فقدموه به أئتوني: الرحمن عبد فقال
 دون إياه قتله من الحسين بن عباد فغضب فقتله، منه فدنا نفسه، فاضت حتى أباك ضربت الذي أكن لم إن األشعث

 .مصعب أمر

 ومن عنه، هللا عفا عفا من إن بنا، وابتاله باألمير ابتالنا الذي  الحمد: فقال مسلية بني من برجل مصعب وأتي
 خالفنا أن نعد لم ديلم، وال بروم لسنا قومكم ونحن ملتكم وعلى قبلتكم أھل نحن الزبير بن يا القصاص، يأمن مل عاقب
 بينھم الشام أھل اقتتل كما بيننا فاقتتلنا وأخطأنا أصابوا أو وأخطأوا، أصبنا نكون أن فإما مصرنا، أھل من اخواننا
 مصعب له فرق فاعفوا، وقدرتھم فأسجحوا، ملكتھم وقد جتمعوا،ا ثم افترقوا فقد بينھم، البصرة أھل اقتتل وكما

 بن محمد وقام علينا، اخترھم أو عليھم اخترنا األمير أيھا: فقال األشعث بن محمد بن الرحمن عبد فقام ولألسرى،
 ماؤناود سبيلھم وتخلي منا أكثر أو وخمسمائة وأشرفنا أبي قتل قد: فقال الھمداني قيس بن سعيد بن الرحمن عبد

 الميتة ھذه نموت ال أن المختار أمرنا قد: بعضھم فقال يقتلوا، أن بھم فأمر اخترھم أو اخترنا أثوابھم، في ترقرق
 .آالف ستة من نحواً  القصر من أخرج من وكان فأبينا، الدنية

 في لحةط بنت عائشة إليه بعثت المختار، بأصحاب مصعب ظفر لما: قال مجاھد بن عليّ  عن مسعود أبو حدثني
 .قتلوا قد فوجدھم المخزومي خالد بن الحارث أمرھم

 أنفسھم في حكموك المسلمين من أمةً  قتلت وقد غداً  الزبير بن يا تقول ما: الناعطي نمران بن سعيد بن مسافر وقال
 .القوم وقتل فقتل! اليوم؟ إال وحربكم حربنا شھدوا ما لرجاالً  فينا وإن صبراً  ودمائھم
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 على ونزلوا المختار أصحاب قتل المصعب أراد لما: قال عوانة عن الھيثم عن المقرىء صالح بن هللا عبد حدثني
: الكوفة أھل أشراف فقال للتقوى، أقرب العفو فإن عنھم تعفو أن أرى: فقال فيھم، قيس بن األحنف شاور حكمه
 .وباال اآلخرة في نيكو ال فليته ثأراً  بقتلھم أدركتم ما: األحنف قال قتلوا، فلما وضجوا اقتلھم

 اإلسكاف، وابن األصبھاني ابن فقام المختار، مع صليبةً  كان عمن واعفوا الموالي اقتلوا: قال المصعب وكان
 .الجميع فقتل اإلسالم، بحكم ھذا ما: فقاال بالبصرة الدار صاحب

 امرأتي األنصاري، بشير بن النعمان بنت وعمرة الفزازي، جندب بن سمرة بنت ثابت أم إلى المصعب وبعث: قالوا
 من تقولون ما مثل إال فيه نقول أن عسينا ما: فقالت ثابت أم فأما المختار؟ في تقوالن ما لھما فقال فأحضرتا المختار،
ً  إال هللا رحمه عملته ما: عمرة وقالت سبيلھا، فخلى الباطل وادعاء الكذب  فحسبھا الصالحين، هللا عباد من مسلما

 ما إلى فأخرجھا فاقتلھا، أخرجھا أن إليه فكتب نبي أنه تزعم إنھا: الزبير بن هللا عبد إلى كتبو السجن، في المصعب
 ضربات، ثالث بالسيف فضربھا مطر، له يقال الشرطة من رجالً  بھا فأمر اآلخرة العشاء بعد والكوفة الحيرة بين
 ثم نفسھا فقطعت عذبتھا الزانية بن يا: وقال مطراً  فلطم يده رجل فرفع عشيرتاه، يا أھاله، يا أبتاه، يا: تقول وھي

ً  به فأتى بالرجل مطر وتعلق وماتت، تشحطت ً  أمراً  رأى خلوه: فقال مصعبا  ھذا مطر لقب وكان فظيعاً، عظيما
 .تابعه

 :ربيعة أبي بن عمر ويقال األسدي، الزبير بن هللا عبد فقال

 عطبول حرةٍ  بيضاء قتل...  عندي العجائب أعجب من إن

ً  وھاقتل  قتيل من درھا هللا إن...  ذنبٍ  غير على ظلما

 الذيول جر المحصنات وعلى...  علينا والقتال القتل كتب

 :غيره ويقال األحوص، وقال

 الحسب والدين العقل الجامعات من...  حرةٍ  قتل من األقوام تعجب ألم

 والريب واإلثم والبھتان الشك من...  بريةٍ  المؤمنات العالقات من

 العرب بمملكة فازوا بأسيافھم...  فقطعت أبرزوھا إذ كأنھم

 .وستين تسع سنة رمضان شھر في المختار مقتل وكان

 حائط على المختار يد المصعب وسمر بمكة، الزبير بن هللا عبد إلى أصحابه وجوه ورؤوس برأسه المصعب وبعث
 .دفنت ثم نتزعتفا بھا فأمر الكوفة الحجاج قدم حتى مسمورة تزل فلم الجامع، المسجد

 يوم فكان أمرھا، إلصالح بالكوفة وأقام البصرة إلى معمر بن هللا عبيد بن عمر أنفذ المختار المصعب قتل ولما
 أبي بني نسب من تقدم فيما ذلك ذكرنا وقد مصعب به لحق ثم ھذه، هللا عبيد بن عمر أيام في بالبصرة الجفرة
 .العيص

 من أوالھن مرات ثالث هللا عبد أخيه على مصعب وفد: قالوا وغيره عوانة عن عدي بن الھيثم عن العمري حدثني
 عبد بن حمزة وولى عزله حين العراق بمال البصرة من والثانية األشتر، بن إبراھيم ومعه المختار قتل حين الكوفة
 سرادقة بحمل فأمر مسمع بن مالك إلى ففزعوا يده وبسط باألشراف فقصر حريص، معجب غالم فقدمھا البصرة هللا

 :العجلي فرخ بن العديل فقال البصرة، عن فأخرجه بأبيك الحق أخي بن يا حمزة إلى أرسل ثم الجسر، على فضرب
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ً  غسان أبا دعونا...  ظالمة أمير من خشينا ما إذا  فعسكرا يوما

 منظرا وأھيب سامى إذا أغر...  مالك مثل كلھا معدٍ  في فما

 منكرا الناس ينكر لم مسمعٍ  بني...  وأنتم اإلله لوال مسمع بني

 جوھرا الدھر أول في وأكرمھا...  وائلٍ  ذؤابة أنتم مسمع بني

ً  هللا عبد فرد  بلغه حين الملك عبد أمر في بشيء هللا عبد أخيه مشافھة إلى احتاج إنه ثم والبصرة، الكوفة على مصعبا
 .البصرة إلى رواحله كبر ثم يوماً، إال قبله يقم فلم إليه فشخص العراق إيتان على عزمه

 قال المختار، قتل بعد أخيه على مصعب قدم لما: قاال عوانة وعن مخنف أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
 فقال كفرة، سحرة كانوا إنھم: فقال دٍم؟ على واحدة غداة في القبلة أھل من آالف سنة قتلت الذي أأنت: عمر ابن له
ً  كانوا لو وهللا: له ً  أتيت ما كان لقد الزبير راثت من غنما  .عظيما

ً  منه فرأى المختار بأمر وأخبره عباس البن الزبير بن هللا عبد وقال: قالوا  عبيد أبي ألبن أتتوجع لقتله وإكباراً  توجعا
 .صدورنا غليل وشفى بدمائنا وطلب قتلتنا قتل منا، ذلك جزاؤه ما: له فقال كذاباً؟ تسميه أن وتكره

 به، جيء قد رأسه وھذا الكذاب المختار قتل ربك إن عباس أبا يا فقال عباس ابن على الزبير بن عروة ومر: قالوا
 .الشام وأھل الملك عبد يعني، أنتم فأنتم صعدتموھا إن عقبة لكم بقيت قد عباس ابن فقال

 دجالينال عمر ابن ذكر: قال المدني يزيد أبي عن ھالل أبي عن اسماعيل بن موسى عن شبة بن عمر وحدثني
 .المختار: قال صھرك؟ ذو ومن: قلت: قال ھذا، صھري ذو ومنھم فقال والكذابين

 المختار إن الزبير البن قيل: قال وھب بن سعيد عن إسحاق، أبي عن قيس حدثنا داود، أبو حدثنا عمر، وحدثني
 " . أثيم أفاك كل على تنزل الشياطين تنزل من على أنبئكم ھل: " قرأ ثم صدق قال إليه يوحي أنه يزعم

 يوحى أنه يزعم المختار إن عباس البن قيل:عروة بن ھشام قال: قال أبيه عن الزبيري هللا عبد بن مصعب حدثني
 الشياطين وإن: " وقرأ الشياطين، ووحي وسلم، عليه هللا صلى محمد إلى هللا وحي وحيان إنھما صدق: فقال. إليه

 " . أوليائھم إلى ليوحون

 وقتل بثأرنا، طلب: المختار في يقول عباس ابن كان: قال صالح أبي عن جده عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
ً  الخير من فيه تقل فال به أعلم نحن: وقال الحنفية بن محمد فنھاه قتلتنا،  .شيئا

 .الكاتبون الكرام عليه صلى: فقال المختار، عنده ذكر إنه عباس ابن عن روي وقد

 لبيعته، الناس دعا المختار إن: أبيه عن سعيد بن يحيى عن سلمة بن حماد حدثنا: قالوا هوغير الحمال بسام حدثنا
 ابن سمعت ولكني بلى: قال البيعة؟ ھذه ما تدري أما تذھب، أين إلى فقلت مرقال، يذھب سويد بن الحارث رأيت
 .متكلما كنت إال بسوط ضربتين عني يرد به أتكلم كالم ما يقول مسعود

 .ألف وتسعمائة ألف ألف ويقال درھم، ألف آالف تسعة الكوفة مال بيت في المختار وجد: لقا المدائني

 الملك، عبد من إلينا أحب وأنت الملك، عبد وكاتب خالفك، مطيع ابن إن الزبير، ابن المختار كتب: قال المدائني،
 .خبره كتبنا وقد المختار فماكره الحارث بن الرحمن عبد بن عمر فوجه
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 إلى سرت درھم ألف بألف وأمرت ذلك سوغتني فإن دارا، الكوفة اتخذت إني الزبير ابن إلى المختار تبوك: قال
 :تمثل ثم ويماكرني ثقيف كذاب أماكر متى إلى: الزبير ابن فقال أمره، وكفيتك الشام

 يقدم من أنه ويزعم عبد...  أصله ثمود من الجواعر عاري

 :قالو درھماً، وال وهللا وال: إليه وكتب

 أسمع مادمت الخسف آلبى وإني...  يدرني حتى بالھون أمتري وال

 .له ونصب عندھا المختار فجاھره

 :البارقي سراقة فقال األشتر، بن إبراھيم بھما نقتل وقالوا وابنه، إياس قتل ربيعة أعظمت: المدائني وقال

 تقول ما ربيعة تدري وما...  إياسٍ  في ربيعة أتوعدنا

 غول األيام في غالته كمن...  لكانوا ھمعن رفعنا ولوال

 العقول الفزع من طارت إذا...  سھيلٍ  من أمنه إلبراھيم

ً  وأمنع  وغيل أجم دونه جريءٍ ...  غابٍ  ليث من جانبا

 التليل فريسته من تدمى...  ما إذا منه عدوة وأصدق

 الكذاب، زمن الجدلي، هللا دعب أبي خلف صليت: قال الحكم عن شعبة عن غندر عن المؤمن عبد بن روح حدثني
 با كفى: قال"  الضالين وال عليھم المغضوب غير"  قرأ فلما الرحيم الرحمن هللا بسم فقرأ استخلفه الكذاب وكان
 .الرحيم الرحمن هللا بسم قال ثم ونصيرا، ھاديا

 لو كلمة ألعرف إني يقول كان دق: فقال الزبير ابن ذلك فبلغ حر، فھو عبد من جاءنا من:المختار قال: قال المدائني،
 .تبعه ليكثرن ھذه وھي تبعي، كثر قلتھا

ً  راھط مرج بعد الجندل دومة زياد بن عباد أتى: المدائني الحسن أبو قال ً  للعزلة طالبا  فوجه الفتنة، من وھاربا
 بديني لجندلا دومة إلى ھربت إني عباد إليه فأرسل آالف، أربعة في الھمداني روس بن شرحبيل إليه المختار
 على ورس ابن فعزم دمه، يسفك حتى يبرح فال وآخرھا وأولھا الفتنة رأس ھو:أصحابه له فقال الفتنة، واعتزلت

 قوم يحصر لم فإنه القوم ھؤالء إلى بنا اخرجوا: وأتباعه ومواليه عبيده من سبعمائة وھم ألصحابه، عباد فقال قتاله،
 قيس بن الوليد إال عباد أصحاب من يقتل ولم ألف من أكثر روس ابن صحابأ من فقتل. فقاتلھم وذلوا وھنوا إال قط

 فيمن فصار أصحابه، من جماعة وقتلوا فانتھبوه عليه األعاريب فوثب روس ابن وانھزم زياد، بن هللا عبيد مولى
 :يقول ووھ ورس ابن فقاتله حنظلة، بن سلمة بن معدان وھو الطائي، معدان له فجمع طيء، بالط إلى معه بقي

 نكل النكس إذا مقدام أروع...  وكل غير فارس ورسٍ  ابن أنا

 ينجدل حتى الروع يوم بالسيف...  البطل الطرماح راس وأعتلي

 :يقول معدان وجعل

 الحديد من البيض فجردوا...  العديد ذوي معنٍ  بني إيهٍ 
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 العبيد سرادق وانتزعوا...  الغمود في تعيدوھن وال

 .الكوفة روس ابن ودخل سبعمائة منھم فقتلوا

 :األخطل فقال

 الشفق الناصح وأنت البالء منك...  حسن عندنا زيادٍ  بن يا وأنت

 خرق وال رعديد القوم من غمر...  يحملھا ليس أموراً  المستقل

 وشرحبيل. نمير بن وحصين زياد ابن: فقتل المرج لثأرات يا: وقال الخازر يوم الحباب بن عمير مال: المدائني وقال
 .الكالع ذي بن

 فتوجه شيء، على يقدر فلم سنةً  قرقيساء على مروان وجھه حين زياد بن هللا عبيد أقام: المدائني الحسن أبو وقال
 :الحباب بن عمير وقال بالخازر فقتل العراق يريد سار ثم التوابين، فلقي العراق يريد

ً  المرج بيوم جزيناھم  ظالل ذا أسود الشمس كسوف...  يوما

 الليالي اختلف ما الجسر أمام...  سكسكيٍ  أعظم نفكي فلم

 :الفرزدق وقال

 زياد ابن الفتى كان ولكنما...  بالفتى ليس الفتى يدعى من رب أال

 الشھر: " فقال الحنفية ابن إلى هللا عبد به فبعث الزبير، بن هللا عبد إلى زياد ابن برأس المختار بعث: المدائني وقال
ً  إن: ويقال الحنفية، ابن إلى زياد ابن برأس بعث إنه ويقال: قال"  قصاص والحرمات الحرام بالشھر الحرام  مصعبا
 .بالحق أشبه وذلك اآلية، الحنفية ابن فتال الحنفية ابن إلى الزبير ابن به فبعث الزبير ابن إلى المختار برأس بعث

 فقد الزبيدي الحجاج بن وزيد أسيد، بن خالد نب عثمان وأبا الجھني، شداد بن هللا عبد المختار قتل: المدائني وقال
 بن عمير بن بمحمد بالكوفة،ولحق المختار قبل قاتل ممن الدرامي،وكان عامر بن مسكين وھرب عطشاً، فمات
 :له أبيات في وقال بآذربيجان عطارد

 المختار برأسه يؤتى يوم...  قريشٍ  قريع على نفسي لھف

 األحرار يفعل ما علناف أو...  متنا اليوم ذلك قبل ليتنا

 وقاع له يقال كلب للعبسي وكان عبس بني من رجل على فنزل البادية، إلى خارجة بن اسماء ھرب: المدائني وقال
 أسماء رحل ثم سمنه، تناھى بإطعامه يأمر فكان ضامن، له أن: أسماء فقال كلبي، على أخاف إني: العبسي فقال
 أبو فرماه موضوع والطعام الكلب فجاء حيان، أبا يكنى سعد بن ثعلبة بني من رجل العبسي ونزل كلب بالد فنزل
 فاحتكم: قال ضمنته، كنت قد: فقال فأخبره وقاع؟ فعل ما: فقال بالعبسي ونزل فرجع نأسماء وأمن فقتله، بسھم حيان
 .درھم آالف أربعة فأعطاه درھم، ألف: قال

 معاوية لي قال: قال الجحاف أبي عن ھشام بن عليّ  عن مآد بن يحيى عن بشر بن حيان حدثني شبه بن عمر حدثني
 ال نفسي به آمر بما آمرك إني فقال فسألته الحنفية ابن محمد فأتيت معه، الخروج كرھت المختار خرج لما: ثعلبة بن

 .بيعة له كانت حتى يقاتل لم عليا وإن أمرھا، األمة ھذه نبتز ال البيت أھل فإنا معه، تخرج
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 عالمة المھدي في إن المختار فقال الكوفة، يقدم أن الحنفية ابن أراد: قال العالء بن عمرو أبي عن األصمعي وذكر
 .فأقام ذلك الحنفية ابن فبلغ تضر فال ضربة بالسيف رجل يضربه أن وھي

 :الليثي عاصم بن نصر وقال

 الكذاب وشيعة الزبير وابن...  تزرقوا والذين نجدة فارقت

ً ...  يرواتخ حين اآلذان والصفر  بكتاب وال فقهٍ  بال دينا

 كانوا ما: قال إبراھيم عن المغيرة بن ھشيم حدثنا: قاال الناقد محمد بن وعمرو سعدويه سليمان بن سعيد حدثنا
 صالة بھم يصلي وال النھار صالة بھم يصلي خلفه،وكان فقرأوا فاتھموه، المختار كان حتى اإلمام خلف يقرأون
 .الليل

 .وطيري قعي هللا شرطة يا: للخشبية يقول كان الشعبي أن: أشياخنا حدثنا صالح بن هللا عبد حدثني

 المختار ھدايا كانت: قال ثابت أبي بن حبيب عن األعمش عن غياث بن حفص عن الناقد محمد بن عمرو حدثني
 .فيقبلونھا الحنفية وابن عباس، وابن عمر ابن تأتي

: قال أو ھديته الوالة من أحد على ورد ما أنه: عمر ابن عن نافع عن عون ابن عن وھيب عن خالد بن ھدبة حدثني
 .فردھا درھم ألف بمائة إليه بعث المختار،فإنه إال صلته

 أحد على عمر ابن رد ما: قال نافع عن عون ابن عن خالد بن وھيب عن ھشام بن الوليد حدثنا شبة بن عمر حدثني
 .فردھا درھم ألف بمائة هإلي بعث فإنه المختار إال صلته الوالة من

 في العبيد وقلف تنظف السيوف تركنا واغوثاه: ينادي وھو البصرة األشعث بن محمد قدم: قال المدائني حدثني
 .ذاك بقية على المصعب فقدم القباع، البصرة على وكان األحراح،

ً  يمدح الرقيات قيس ابن وقال  :مصعبا

 ظماء والسيوف الشياطين حي...  يو ما دومة ابن نغص والذي

 جالء الضراب وفي صلتا ف...  بالسي يضربھم العراق فأباح

 كبرياء وال منه جبروت...  فيه ليس رحمةٍ  ملك ملكه

 بن حذيفة بن وعمران حجر، بن رب وعبد عدي بن حجر بن الرحمن عبد إلى مصعب بعث: الكلبي ابن وقال
 .المختار من خرجوا وكانوا. صبراً  فقتلھم اليمان،

 يوم مصعب مع عليّ  بن هللا عبيد قتل: قال المغيرة عن الحميد عبد بن جرير عن القطان موسى بن يوسف حدثني
 . المختار

: عمر البن قال المختار قتل بعد أخيه على مصعب وفد لما: قال أبيه عن عوانة عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
ً  دخلوا غلبوا إذا حتى فقوتلوا، تلواوقا الدماء وسفكوا الطاعة، ربقة خلعوا قوم في تقوم ما  على األمان فسألوا حصنا

 يا هللا عمرك: قال ثم عمر، ابن فسبح قال آالف، خمسة: قال العدة؟ وكم: قال فقتلوا؟ أخرجوا ثم ذلك فأعطوا الحكم،
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 يجبه، فلم فسكت: قال مسرفاً؟ تراه تكن آلم آالف خمسة منھا فذبح الزبير آلل ماشيةً  أتى رجالً  أن لو الزبير، بن
 .مستكره فيھم يكن ألم التوبة، له ترجى من فيھم يكن ألم: فقال

 أھل شرابب زال ما: قال السبيعي إسحاق أبو حدثني عياش بن بكر أبو حدثني أبيه عن ھشام بن عباس حدثني
 .التمر فشربوا زياد كان حتى الزبيب الكوفةة

 .اتھموه ألنھم المختار، زمن في ماإلما خلف قرىء ما أول: قال بكر أبو وحدثنا قال

ً  استعمل الزبير بن هللا عبد كان: قال زيد بن صعب عن أبيه عن جرير بن وھب حدثنا إبراھيم بن أحمد حدثنا  مصعبا
 إلى طلبوا حمزة ضعف البصرة أھل رأى فلما المختار، قتل بعد وذلك حمزة ابنه واستعمل عزله، ثم البصرة على
 قدم فلما ويذر، يأتي بما وبصر وسخاء وشجاعة نجدة له رجالً  المصعب وكان المصعب، ھمإلي يرد أن الزبير ابن

 فلم وآخرھا، أولھا في مرتين سنة كل في العطاء الناس يعطي وجعل دجلة، وشاطئ األھواز، خراج جبى البصرة
 .مسكن إلى خرج أن إلى بالبصرة المصعب يزل

 بن هللا عبد الزبير بن هللا عبد استعمل: قال أبيه عن جرير بن وھب دثناح: قاال اسرائيل بن وأحمد خثيمة أبو حدثنا
ً  ألعلم إني عنده يومئذ وھو الزبير البن المختار فقال الكوفة، على العدوي مطيع  وعلم رفق له رجالً  لھم أن لو قوما
: قال بالكوفة، ھاشم وبني عليّ  شيعة: قال ھم؟ من: قال الشام، أھل بھم تقاتل جنداً  منھم لك الستخرد ويذر، يأتي بما
 وأحبوه ألفوه حتى مصابه ويذكر الحسين، على يبكي وجعل منھا، ناحية فنزل الكوفة إلى فبعثه الرجل؛ ذلك أنت فكن
 .الدار من فأخرجه مطيع ابن إلى سار شأنه وقوي أمره غلظ فلما كثير، بشر منھم وأتاه الكوفة، وسط إلى فنقلوه

 بيت من لنفسه ابتنى الكوفة على غلب لما المختار أن: حدثوه عدة عن أبيه عن وھب حدثنا مإبراھي بن أحمد وحدثني
ً  وأتخذ عظيماً، ماالً  عليھا أنفق داراً  المال  ابن إلى وكتب نفقات وأنفق كثيرة عطايا وأعطى المال، بيت من بستانا
 وھنه ن رأيت ما مطيع ابن إخراج على حملني وإنما طاعتك في فإني المال بيت من أنفقت ما سوغتني إن: الزبير
 بن الحسين بن عليّ  إلى وكتب المختار؛ فخلعه بفعل أن الزبير ابن فأبى فيه، ھو ما صاحب يكن لم وأنه وضعفه

 كذبه؛ وذكر وعابه فشتمه المسجد إلى وخرج يجيبه، وأن يقبله أن فأبى بمال إله وبعث له، يبايع أن على يريده عليّ 
 الناس إلى يخرج وأن اليقبل، أن عليه فاشار الحسين بن عليّ  فأتاه ذلك، على يريده الحنفية ابن ىإل المختار فكتب
 ابن فأطاع الزبير، ابن من أنت ما على تدري ال فإنك تفعل ال: فقال عباس ابن فأتاه كذبه، ويذكر وعيبه منه فيتبرأ
 وتتبع يأتيه جبريل أن يخبرھم فجعل خشبيته، وكثرت بالكوفة، المختار أمر وغلظ المختار؛ عيب عن وسكت عباس،
 أھل فازداد فقتله، الحسين لقي كان الذي وھو وقاص، أبي بن سعد بن عمر قتل ممن وكان فقتلھم، الحسين قتله

ً  الكوفة ً  له إعظاما  قدم حتى الشيعة، رأي يرى وكان البصرة، من الراسبي صھبان بن النعمان فخرج وطاعة؛ وحبا
 وأصحابه النعمان فخرج آنفاً، عنه قام جبريل مجلس ھنا: المختار له فقال يوم، ذات المختار ىعل فدخل الكوفة
 .اجمعين فقتلوا فقاتلوه

 ليأخذ شميط بن أحمر وجه المختار أن: عيينة أبي بن ومحمد أبي حدثني جرير بن وھب حدثنا خيثمة أبو وحدثنا
ً  أربعين في فخرج البصرة  قدم لما مصعب كان وقد بالبصرة، إليه وخرج الناس، المصعب واستنفر المذار فنزل ألفا
 بإزاء نزل حتى بالناس المصعب فسار فأتاه إليه، يصير أن الخارجي الماحوز ابن قتل حين المھلب إلى كتب العراق
 بن هللا عبيد بن عمر ميسرتھم وعلى صفرة، أبي بن الملھب الناس ميمنة على واستعمل بالمذار، صفرة أبي ابن

 أخالط من العالية أھل ومعه القلب في مصعب وكان ربيعة، الميسرة وفي واألزد، تميم الميمنة في وكانت معمر
 .وأصحابه شميط ابن وقتل فھزمھم، ميمنتھم على هللا عبيد بن عمر حمل بعض إلى الناس بعض زحف فلما الناس،
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