
1 

 

  

  

  

  

  

  

 أنساب األشراف

 البالذري

 ھـ 297أبو بكر، أحمد بن يحيى بن جابر البالذري المتوفي عام 

 

  الثالثالجزء 



2 

 

  أنساب األشراف

 الجزء الثالث

 السالم وأبنائه عليھم طالب أبي بن علي أخبار

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 السالم طالب عليه أبي بن علي بيعة

 .جعدبة ابن حدثنا حازم بن جرير بن وھب حدثنا المخزومي، سالم بن خلف حدثنا

 طالب أبي بن علي فدعا الحجة، ذي من بقيت ليلة عشرة الثنتي عفان بن عثمان قتل: قال كيسان بن صالح عن
 هللا، عبيد بن طلحة بايعه من أول وكان الحجة، ذي من بقيت ليلة عشرة إلحدى السبت يوم فبويع بيعته، إلى الناس
 بايعه ثم يتم، ال أشل األمر ھذا ابتدأ: فقال بايع، حين أعرابي بھا فبصر فشلت، أحد، يوم صيبتأ إصبعه وكانت
ً  فيه فبويع األنصار من مبذول بن عمرو بني مسجد أتى حتى خرج ثم المسجد؛ في طلحة بعد الناس  .أيضا

: قال المتوكل؛ أبي عن: العبدي لممس بن إسماعيل حدثنا الطيالسي، داود أبو حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
: ياسر بن عمار له فقال علي، فأقبل فراسخ، بأربعة المدينة فوق البغيبغة: لھا يقال له بأرض وعلي عثمان قتل

 .فبايعوه نفسه لھم فنصب بك، لنبدأن أو نفسك لنا لتنصبن

 بن المجالد وعن الھمداني، قرو أبي عن مخنف، أبي يحيى بن لوط عن الكلبي، محمد بن ھشام بن عباس وحدثني
 عنه تعالى هللا رضي علي إلى الناس أقبل قتل لما -  عنه تعالى هللا رضي -  عفان بن عثمان أن الشعبي عن: سعيد

 الناس اختالف من نأمن وال بك إال نرضى ال فإنا بايع: وقالوا فقبضھا وبسطوھا فكفھا، يده فمدوا إليه ومالوا ليبايعوه
 .المنبر صعد حتى وخرج الناس فبايعه. وفرقتھم

 يتله بطلحة جاء حتى األشتر فمضى البيعة عن وتخلفا المال؛ بيت مفتاح العوام بن والزبير هللا عبيد بن طلحة وأخذ
ً  تال  له يقال أسد بني من رجل فقال علياً، بايع حتى يدعه فلم الناس، يصنع ما أنظر حتى دعني: يقول وھو عنيفا

 .يتم األمر ھذا أرى ما وهللا شالء وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب من الرجل ھذا بايعت دي أول: ذويب بن قبيصة

 بيت مفاتيح أخذ من طالب أبي بن علي وبعث وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من بايع من أول طلحة وكان
 من لص ساقني: يقول فكان فبايع، به جاء حتى العوام بن الزبير إلى العبدي جبلة بن حكيم وخرج. طلحة من المال

 .مكرھا بايعت حتى القيس عبد لصوص

ً  الخطاب بن عمر بن هللا بعبد علي وأتي: قال  يجتمع حتى أبايع ال: فقال. بايع: له فقال عليه، مشھور والسيف ملببا
 وسيفك سوطك أمن قد رجل ھذا إن: األشتر فقال حميال، أعطيك ال فقال. تبرح أال حميال فأعطني: قال. عليك الناس
 .وكبيراً  صغيراً  الخلق سيء إال علمته ما فوهللا حميله أنا دعه: علي فقال. منه فأمكني

 سبيل خلوا: علي فقال. بايعتك غيري يبق لم إذا الحسن أبا يا: فقال. بايع: له فقيل وقاص أبي بن بسعد وجيء: قال
 .إسحاق أبي

 الناس اختلف إذا أمرني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن: فقال ليبايع األنصاري مسلمة بن محمد إلى علي وبعث
 خاطفة يد تأتيني حتى أبرح ال فيه فكنت بيتي أتيت انقطع فإذا ينقطع حتى أحد عرض به فأضرب بسيفي أخرج أن
 .سبيله فخلى. إذا فانطلق: قال. قاضية ميتة أو
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 رأيت فإذا بسيفك المشركين قاتل: لي قال عمك وابن خليلي إن: فقال ليبايعه األنصاري صيفي بن وھب إلى وبعث
ً  واتخذ فأكسره، فتنة  .فتركه بيتك، في واجلس خشب من سيفا

 إلي الناس أحب أنت: فقال البيعة، إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مولى حارثة بن زيد بن أسامة ودعا: قال
 إال إله ال: يقول رجالً  أقاتل ال أن هللا عاھدت ولكني ،معك أكون أن ألحببت أسد لحيي بين كنت ولو عندي، وآثرھم

 .هللا

ً  المدينة أھل وبايع: قال  ومضى. مشورة بغير األمة أمر على تنتزين وال هللا اتق علي يا: له فقال عمر ابن فأتاه عليا
 .مكة إلى

 إن: ألبي قلت: قال سليمان بن معتمر حدثنا عائشة، بن محمد حدثني الرقاشي محمد بن الملك عبد قالبة أبو حدثنا
 .الحرمين ألھل البيعة وإنما الحرمين أھل بايعه بني يا: قال. تتم لم علي بيعة إن: يقولون الناس

 طلحة لقي قيس بن األحنف أن: أصحابه عن يحدث إسرائيل سمعت: قال العجلي مسلم بن صالح بن هللا عبد حدثني
ً  بايعت: له فقاال والزبير؛ . غلب لمن وتابع طمع ذباب أنت إنما: له فقاال بذلك؟ تأمراني ألم نعم: لفقا وآزرته عليا

 .لكما هللا يغفر: فقال

 ابن معاوية برأي؛ ھذا ما: فقال. عليھا بعثتك فقد الشام إلى سر: عباس بن هللا لعبد علي قال: وغيره مخنف أبو وقال
 علي تحكم يقتلني لم فإن الظنة، على بعثمان قتلنيي إن آمن ولست طاعته، وفي معه بالشام والناس وعامله عثمان عم

 .أردت إن بعثتني األمر لك استقام فإذا وعده فمنه إليه اكتب ولكن وحبسني،

 صبيحة عمر ابن على علي غدا: قال سمير بن خالد أنبأنا شيبان، بن األسود حدثنا عثمان، أو مسلم بن عفان وحدثنا
. الشام إلى بھا فاركب منھا فرغنا قد كتبنا ھذه: له فقال إلينا، اخرج الرجل أيم الرحمن عبد أبو أيم: فقال عثمان قتل
 طاعتھم لتأتينك يريدونك الشام أھل كان فلئن آخره، وال أوله في أكن لم أمر ھذا فإن اآلخر واليوم هللا أذكرك: فقال
ً  عنك منھم براد أنا فما يريدونك ال كانوا وإن ً  لتركبن: فقال شيئا  بنجائبه دعا أمسى فلما انصرف ثم. كارھا أو طائعا
ً  وترك مكة بھا فرمى الليل سواد في برواحله: قال أو  .بالمدينة عليه يتذمر عليا

 والزبير طلحة وتولي واليته وتثبت الشام على معاوية تقر أن أرى: شعبة بن المغيرة قال: وغيره مخنف أبو وقال
 أن آمن لم إياھما وليتھما وإن المال عين والبصرة الكوفة إن: العباس نب هللا عبد فقال الناس، لك يستقيم المصرين

 ً  اآلن فإنه معاوية ملك تنزع أن لك أرى ال: المغيرة فقال. واليته تنفعك لم الشام معاوية وليت وإن عليك، يضيقا
 .عباس ابن قول وقبل فأبى. وأطعني فوله قاتلك عزلته وإن عمه، ابن بقتل يتھمكم

 أبي بن سالم عن كھيل، بن سلمة عن سليمان، بن الملك عبد عن األزرق، إسحاق حدثنا الناقد، محمد بن عمرو حدثنا
 ليقوم فذھب. مقتول فإنه الرجل ھذا ائت: فقال رجل أتاه إذاً  علي مع لقاعد إني: قال الحنفية، بن محمد عن: الجعد
: فقالوا عليه الناس ودخل البيت فدخل فقام قتل قد: فقال آخر رجل جاء ثم تأته، أن عليك أقسمت: وقلت بثوبه فأخذت
 سراً  تكون ال بيعتي فإن أبيتم إذ أما: فقال فأبوا. أيمر لكم مني خير وزير لكم أنا ال، فقال؛. نبايعك يدك ابسط

 .فخرجوا المسجد إلى فاخرجوا

ً  وحدثت  عند كنت: قال الحنفية ابن عن: سالم عن سلمة، عن الملك عبد عن األزرق، يوسف بن إسحاق عن أيضا
 الدار إلى فانطلق. لك أم ال خل: فقال بسوطه واخذت فقام: قال. الساعة مقتول المؤمنين أمير: فقال رجل أتاه إذ علي
 فإني تريدوني ال: لھم فقال. منك بھا أحق أحداً  نعلم وال خليفة من للناس بد ال إنه: فقالوا الناس فأتاه الرجل، قتل وقد
 إلى اخرج ولكن سراً، تكون ال بيعتي فإن ابيتم فإذ: قال. منك بھا أحق نعلم ما وهللا: قالوا أميراً، منى يرخ وزيراً  لكم

 .الناس فبايعه المسجد إلى فخرج. بايعني شاء فمن المسجد
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 الزھري عن أنس، بن مالك حدثني اسماء، بن جويرية حدثنا جرير بن وھب حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثنا
 ليبايعوه، طلحة قبل الناس فمال المسجد، في وعلي عثمان قتل: قال مخرمه بن المسور عن: هللا عبد بن هللا عبيد عن

 وسلب عمته ابن قتل رجل إلى انظروا: فقال الجنائز، موضع عند قريش من رجل فلقيه منزله، يريد علي وانصرف
ً  فولى ملكه،  .فبايعوه إليه ومالوا طلحة الناس فترك. برالمن على علي ھذا: فقيل المنبر فرقى راجعا

 .جعدبة ابن عن جرير، بن وھب حدثنا إبراھيم، بن أحمد حدثنا

ً  الناس بايع لما: قال كيسان بن صالح عن  وأمره مكة، على يؤمره المغيرة بن ھشام بن العاص بن خالد إلى كتب عليا
 عبد بن ربيعة بن زيد بن الوليد بن هللا عبد: له يقال قريش نم فتى فأخذ علياً، يبايعوا أن مكة أھل فأبى البيعة، بأخذ

 .عائشة مع الجمل يوم الفتى ذلك فقتل زمزم، سقاية في فوطئت وألقاھا فمضغھا الصحيفة شمس عبد بن العزى

 البصرة إلى -  مكة أمير عثمان قتل حين وكان - شمس عبد بن العزى عبد بن ربيعة بن عدي بن علي وسار: قال
 :يقال وله بھا فقتل

 حمله بعير في تبارك وال...  جمله لعلي فاعقر رب يا

 له ليس عّدي بن علي إال

 البيعة ألخذ - هللا رحمه -  معاوية إلى الزھري مخرمة بن المسور السالم عليه علي وجه: وغيره مخنف أبو وقال
 في إلي وفد موفقاً، هللا رحمك فبايع لي وبايعوا مني مشورة غير عن عثمان قتلوا قد الناس إن: معه إليه وكتب عليه؛
 صحيفة معه رجالً  ووجه واستعصى، لعلي البيعة أبى عليه؛ الكتاب ورد فلما والية، له يذكر ولم. الشام أھل اشراف
 أبي بن علي إلى سفيان أبي بن معاوية من: وعنوانھا -  مختومة كانت ويقال - خاتم عليھا وال فيھا كتاب ال بيضاء؛
 اتيتك إني: فقال!  رسول وأنت اقتلك ولم: قال ؟ تقتلني أن أخاف: قال ؟ وراؤك ما ويلك: قال علي رآھا افلم طالب
 أو لتقاتلن وهللا المدينة أھل يا: علي فقال. به يقتلوك أن دون براضين وليسوا عثمان قتلت انك يزعمون قوم قبل من

 .يقاتلكم من ليأتينكم

 .الناس من وخواص الشام وأھل معاوية من انك ما اال االمصار أھل عليا فبايع

 عثمان قتل: قال كيسان بن صالح عن: جعدبة ابن عن جرير، بن وھب حدثنا المخزومي، سالم بن خلف وحدثنا
 أمر في شأنھما من كان الذي على ندما وقد والزبير، طلحة إليھا وخرج بمكة؛ فأقامت الحج في وعائشة علي وبويع
 امرتك وقد اصلك فإني وصلك كان وإن عمك، ابن فأنا عمك ابن عثمان كان إن: معاوية إلى علي وكتب عثمان،
 .عليك لحق بالذي فيه فأعمل عليه، أنت ما على

 :كتب ثم فيه الكتاب بطومار دعا معاوية على الكتاب ورد فلما

 مع به وبعث. طالب أبي بن علي إلي معاوية من: عنوانه وكتب عليه وختم طواه ثم فقط، الرحيم الرحمن هللا بسم
 الكتاب فدفع. دم من إال اجرتك قد: قال. أجرني: لعلي فقال علي على به فقدم الحر، ابن يزيد: له يقال عبس من رجل
 نفسي والذي الخيل، الخيل قريش معشر يا: قال الحر بن يزيد إن ثم. له مباعد معاوية ان عرف فيه نظر فلما إليه،
 .مجاھد بن وعلي ذكرھم، اشياخ عن الحسن أبو المدائني فرس: قال أو - فارس آالف أربعة عليكم ليدخلنھا بيده

 :وقال لعلي وشمالي يميني ھذه: وقال لعلي عتبة بن ھشام فبايع الخبر الكوفة أتى علي بويع لما: قالوا

 األشعريا أميري أخشى وال...  عليا مكتتم غير أبايع
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:  - له بيعته بلغته حين -  عمار فقال لعلي موسى أبو فبايع المحاربي صمعا بن يزيد الكوفة أھل على ببيعته وقدم
: موسى أبو قال كان ما والزبير طلحة من كان فلما. جنده وليسلمن جھده وليفرن عقده ولينقضن عھده لينكثن وهللا

ً  يزل فلم. عليه غلب ما والملك فيه، أمر ما اإلمرة  يستنفر أن يأمره قار يذ من علي إليه كتب حتى الكوفة على واليا
 .الناس الستنفار الكوفة إلى علي بن الحسن مع ياسر، بن عمار حينئذ علي فوجه. فتنة ھذه: وقال فثبطھم الناس

 صالح أبي عن األعمش عن معاوية، أبو حدثنا: قالوا صالح، بن هللا وعبد حاتم، بن ومحمد محمد، بن عمر حدثني
 .فيه دخلت ما بلغ ما لغيب األمر أن ظننت لو: علي قال: قال

 ابن قال: قال كيسان، بن صالح عن أبيه، عن الزھري، سعد بن إبراھيم بن يعقوب حدثنا سعد، بن محمد حدثني
 من: فقال حارثة بني من األنصار؛ من رجالً  يناجي كان الخطاب بن عمر أن الرحمن، عبد بن حميد حدثني: شھاب
 إني فوهللا علي، عن أنتم فأين: عمر فقال علياً، يذكر ولم المھاجرين ارياألنص فعد ؟ بعدي من يستخلف أنه تحدثون
ً  ولي إن أنه ألرى  .الحق طريقة على سيحملكم امركم من شيئا

 عمر ذكر: قال القيسي الجليل عبد عن الطيالسي، داود أبو حدثنا: قاال سعد؛ بن ومحمد المؤمن، عبد بن روح حدثني
 الحق على أقامكم استخلفتموه ولئن يستخلفونه، ال هللا أيم: فقال. علي المؤمنين أمير يا: رجل فقال بعده يستخلف من
 .كرھتموه وإن

 عن إسرائيل، أنبأنا موسى، بن هللا عبيد حدثنا: قاال األسود بن علي بن والحسين بھرام، بن ھشام بن أحمد وحدثني
 .عفان ابن بعده األمير إن :يحدو عمر حادي فسمعت عمر، مع حججت: قال حارثة عن: إسحاق أبي

 :عثمان إمارة في يحدو الحادي وسمعت

 رضيّ  خلف الزبير وفي...  عليّ  بعده األمير إن

 إن: الثقفي عطية بن ومحمد األسلميين، مولى ليلى أبي بن محمد عن عياض، بن أنس حدثنا سعد، بن محمد حدثني
 قد الناس من جماعة فوجدت المسجد، فدخلت علي عم أقبلت عثمان قتل يوم من الغد كان لما: قال أخبره عطية

. غافل وأنت طلحة على اجتمعوا قد الناس إن علي يا: فقال العدوي حذيفة بن جھم أبو فخرج طلحة، على اجتمعوا
 .إليه وأقبلوا طلحة تركوا بذلك الناس سمع فلما ففتحه المال بيت أتى ثم ملكه، على وأغلب عمتي ابن أيقتل: فقال

 راشد بن محمد عن إسماعيل، بن موسى حدثنا: قاال المؤمن، عبد بن وروح المروزي، حاتم بن حمدم حدثني
 إتباعه إال موسى بأبي أزرى ما: الغطفاني جوشن أبو له فقال الحسن عند كنت: قال عوف عن مكحول، صاحب

 ً ً  عثمان قتل ؟ يتبع ومن: قال ثم الحسن فغضب: قال. عليا ً  معاوية فجاء فبايعوه، مأفضلھ إلى فعمدوا مظلوما  باغيا
ً  موسى أبو يتبع لم فإذا ظالماً،  .؟ يتبع فمن عليا

: قال الزھري عن: معمر حدثنا ھمام، بن الرزاق عبد حدثنا: قاال الھيثم، بن وبكر البيامي محمد بن إبراھيم حدثني
 خشي إنه وذلك فبايعوه، البيعة لىإ فدعاھم للناس علي برز عثمان قتل فلما عثمان، وبين طلحة بين خلى قد علي كان
 .غيره وال طلحة به يعدلوا لم البيعة إلى دعاھم فلما طلحة، الناس يبايع أن

ً  يبايعون الناس جعل عثمان قتل لما: قال عوف عن الزھري عيسى بن صفوان حدثنا سعد، بن محمد حدثنا : قال: عليا
 .مني بھا أحق نتأ: طلحة فقال. أبايعك يدك ھات: علي له فقال طلحة فجاء

 يعدون والصبيان معه والناس علي جاء: قال األسلميين مولى صھبان عن السائب، بن علي بن هللا عبد عن وحدثت
ً  فدخل الرطب، الجريد ومعھم  يا ؟ تنتظرون ما: قال ثم عليه خميصته النخعي األشتر وطرح مبذول، بني في حائطا
 .الناس وبايع فبايعا زبير، يا قم طلحة يا قم فبايعوا، مواقو: قال ثم فبايعه يده فبسط. يدك أبسط علي
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ً  بايع الزبير رأيت: قال الحسن عن حميد، حدثنا بشير، بن ھشيم حدثنا ھشام، بن خلف حدثنا  من حش في عليا
 .المدينة أحشاش

ً  بايعا والزبير طلحة أن: دينار بن مالك عن سليمان، بن جعفر عن المدائني  .عليا

 عن صالح، بن العالء عن نمير بن هللا عبد حدثنا معين بن يحيى زكريا أبو حدثني الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
ً  بيعة انتھت: قال راشد أبو حدثني: ثابت بن عدي  أبايع ال: قال ثم شماله بيمينه فبايع بالمدائن، وھو حذيفة إلى عليا
 .أبتر أو أشعر إال بعده ما قريش، من ألحد بعده

ً  المؤمنين أمير يلقى أن أراد من: قال انه حذيفة عن وروي: إبراھيم بن أحمد قال  .عليا فليأت حقا

 بن طارق عن مسلم، بن قيس عن أيوب، أبي بن محمد حدثنا نعيم، أبو حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثنا
 تحن وال تكلم: علي فقال ،وبكى أكلمك أن أستطيع ال إني المؤمنين أمير يا: لعلي قال علي بن الحسن ان: شھاب
 عوازب العرب إلى تؤوب حتى بمكة وتلحق تعتزلھم أن فأمرتك عثمان حصروا الناس إن: فقال. المرأة حنين

 حتى اإلبل أباط العرب إليك لضربت ضب جحر في كنت فلو الناس تعتزل أن فأمرتك الناس قتله ثم فأبيت، أحالمھا
 قولك أما: علي فقال بمضيعة، تقتل أن عليك أخاف فإني العراق؛ تقدم ال نأ اليوم آمرك وأنا فغلبتني، يستخرجوك؛

 بين كان إن ذنبي فما عثمان الناس حصر قولك وأما مكة، به تستحل الذي الرجل ألكون كنت ما فوهللا مكة تأتي
 .اللدم نتظرأ الضبع مثل أكون ال فوهللا العراق تقدم وال الناس اعتزل قولك وأما كان ما عثمان وبين الناس

 المدينة أھل سمع أنه: االنصاري يوسف أبو حدثني: قال مخنف أبي عن أبيه، عن الكلبي، ھشام بن عباس حدثني
ً  بايعوا لما الناس ان يتحدثون  لطلحة؛ بايعوا الناس أن - عنھا تعالى هللا رضي - عائشة بلغ بالمدينة السالم عليه عليا
 عبيد استقبلھا سرف إلى انتھت إذا حتى مسرورة جذلة وأقبلت محشاً، لھا وجدوك لقد أنت،  اإلصبع ذا إيه: فقالت
: قال ؟ ماذا صنعوا ثم نعم: قالت. عثمان الناس قتل: قال الخبر، عن فسألته كالب أم ابن يدعى الذي الليثي مسلمة بن

ً  نبيھم عم ابن بايعوا محار خير إلى األمور بھم حارت خيراً،  على أطبقت ھذه أن وددت ؟ وھافعل أو: فقالت. عليا
 ؟ سلطانه تكرھين فلم مثله األرض في اليوم أرى ما وهللا ؟ ولم: لھا فقال ذكرت، الذي لصاحبك األمور تمت إن ھذه
ً  إليه ترجع فلم  أمور في عثمان على عتبنا إنا: تقول وجعلت فيه فاستترت الحجر فأتت مكة إلى وانصرفت جوابا

 إصبع من عليه فوثب بدا، ذلك من يجدوا ولم منه المسلمون فقبل ربه واستغفر منھا فتاب اعليھ ووقفناه له سميناھا
 .القلب يصفى كما وصفوه الرحيض الثوب يماص كما ماصوه وقد -  وهللا - فقتل فقتله، منه خير عثمان أصابع من

: االيلي يزيد بن يونس عن م،حاز بن جرير بن وھب حدثنا: قاال سالم، بن وخلف الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
ً  والزبير طلحة سأل قال الزھري عن  فإني بكما فأتجمل عندي تكونان: فقال والكوفة البصرة يوليھما أن عليا

 .لفراقكما أستوحش

ً  أن بلغنا وقد: الزھري قال  بل: فقاال ؟ شئتما أيكما بايعت أحببتما وإن فافعال، تبايعاني أن أحببتما إن: لھما قال عليا
 قتل بعد مكة إلى طمرا ثم. ليبايعنا يكن لم أنه عرفنا وقد أنفسنا، على خشية ذلك صنعنا إنما: بعد قاال ثم. نبايعك
 .أشھر بأربعة عثمان

 والزبير طلحة: كريز بن عامر بن هللا عبد دعا: قال حصين أبي عن عياش، بن بكر أبي عن علي، بن الحسن حدثني
 أبو فقال األشعري موسى أبي بعد عثمان قبل من واليھا وكان صنائع، بھا لي: وقال بھا عليھما وأشار البصرة، إلى

 كذا فيكم بالمال يقول والخاالت، والعمات األمھات كريم قريش من فتى أتاكم قد البصرة أھل يا: األشعري موسى
 .وكذا
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 الجمل وقعة

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 الجمل خبر

 :االيلي يزيد بن يونس عن أبيه، عن جرير، بن وھب حدثنا: قاال سالم، نب وخلف إبراھيم، بن أحمد حدثني

 - منية بن يعلى وبھا البصرة، من قدم قد الدنيا بحر بھا عامر وابن مكة إلى والزبير طلحة صار: قال الزھري عن
 عائشة عند تمعوافاج بعير، أربعمائة على وزيادة اليمن، من به قدم كثير مال ومعه - تميمي أمية وأبوه أمه وھي

ً  فنقاتل المدينة إلى نسي: فقالوا الرأي فأداروا  الشام إلى فنسير: قالوا طاقة، المدينة بأھل لكم ليست: بعضھم فقال. عليا
 قائل فقال. ومشايعين وأنصاراً  اعوانا ذلك على ونجد بدمه فنطلب لعثمان؛ شيعة الشام وأھل واألموال الرجال فيه
 عم ابن ألنه تحاولون بما منكم أولى وھو تريدون، ما تنالوا ولن به، والمطاع الشام والي وھو معاوية ھناك: منھم
 فاجتمعوا إليه، ويميل يھواه من بالبصرة وللزبير شيعة، بالكوفة فلطلحة العراق، إلى نسير: بعضھم فقال. الرجل
 منية بن يعلى وأعطاھم به، قواھم كثيراً  ماالً  وأعطاھم بذلك عليھم عامر بن هللا عبد وأشار البصرة، إلى المسير على

 آالف ثالثة كانوا حتى الناس ولحقھم ومكة، المدينة، أھل من رجل تسعمائة في فخرجوا وإبال، كثيراً  ماالً  التميمي
ً  فبلغ. رجل  حنيف بن سھل علي فأمر علي، إلى به كتبت حزن بن الحارث بنت الفضل أم إن: ويقال مسيرھم، عليا

 .ذاقار نزل حتى خصوش األنصاري

ً  استأذنا والزبير طلحة أن: مخنف أبي عن أبيه، عن ھشام، بن عباس حدثني  تريدان لعلكما: فقال العمرة، في عليا
 في لعلي ما وهللا ال: يقوالن وجعال مسرعين فخرجا لھما فأذن. العمرة نوينا إنما غفراً  اللھم: فقاال ؟ العراق أو الشام
ً  ذلك فبلغ. السيف تحت مكرھين إال ناهبايع وما بيعة، أعناقنا  .نار وأحر دار أقصى إلى هللا أخذھما: فقال عليا

 عبد بن ربيعة بن كريز بن عامر بن هللا عبد خليفة بھا فوجد البصرة، األنصاري حنيف بن عثمان علي وولى
 .البصرة وضبط فحبسه شمس، عبد بني حليف الحضرمي عامر ابن وھو شمس،

 على والزبير طلحة قدم: قال كيسان بن صالح عن جعدبه، ابن حدثنا جرير، بن وھب حدثنا الم،س بن خلف وحدثني
 على فحملھم اليمن من قدم قد منية بن يعلى وكان عثمان، بدم للطلب البصرة إلى الخروج على فأجمعوا عائشة

 .ركبته الذي عائشة جمل عسكر فيھا بعير، أربعمائة

 .كيسان بن صالح عن جعدبة، ابن عن جرير، بن وھب نع المؤمن، عبد بن روح وحدثني

:  -  بعض على بعضھا من ورددت حديثھما فسقت - اسناده في مخنف أبي عن أبيه، عن ھشام، بن عباس وحدثني
 الناس تعلمين ولكن ال: فقاال ؟ أقاتل أن أتأمراني: فقالت الخروج، إلى فدعواھا عائشة على والزبير طلحة قدم: قالوا
 عليھا تركھم التي الحالة على فيكونوا المسلمين، بين شورى األمر يجعلوا أن إلى وتدعيھم مظلوما، قتل انعثم أن

 .بينھم وتصلحين الخطاب بن عمر

 الرحمن وعبد أمية، بن العاص أبي بن الحكم بن ومروان أمية، بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد بمكة وكان
 فراق على فأجمعوا المدينة، من شخصوا قد الثقفي شعبة بن والمغيرة أمية، بن العاص أبي بن أسيد بن عتاب بن
 للفريقين معتزال الطائف إلى صار ثم بدمه، الطلب إلى ويدعوھم الناس يحرض والمغيرة عثمان بدم والطلب علي
 .جميعا

ً  قتل عثمان إن: تقول عائشة فجعلت  .شورى األمر وإعادة بدمه الطلب إلى أدعوكم وأنا مظلوما
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ً  تابعتم كنتم وأن هللا، بتقوى آمركم الناس أيھا: تقول فكانت بمكة، أمية أبي بنت سلمة أم وكانت  فوهللا به فارضوا عليا
 .منه خيراً  زمانكم في أعرف ما

 ومكة المدينة أھل من منھم آالف، ثالثة في فخرجوا الناس من إليھم اجتمع فيمن وعائشة والزبير طلحة وسار
 .تسعمائة

 إليه وإنا  إنا: فقالت. الحوأب: قالوا ؟ به نحن الذي الماء لھذا يقال ما: فقالت كالب نباح طريقھا في عائشة سمعتو
 الحوأب كالب ينبحھا أيتكن: نساؤه وعنده يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني ردوني ردوني راجعون
 بني من بخمسين وجاء الحوأب، الماء ھذا أن زعم من كذب: قالف الزبير بن هللا عبد فأتاھا الرجوع على وعزمت
 .هللا عبد صدق على وحلفوا فشھدوا عامر

 بن محمد وقال. هللا عبد أبا ادع: الزبير بن هللا عبد فقال ؟ للصالة أدعو من: فقال مؤذنھم الحكم بن مروان وكان
 ؟ بعض على بعضھم وتحمل القوم بين تغري أن أتريد مروان يا ولك مالنا: عائشة فقالت. محمد أبا ادع: طلحة
 .الزبير فصلى أكبرھما ليصل

 وأبا نجيد، أبا الخزاعي الحصين بن عمران حنيف بن عثمان إليھم بعث البصرة من معھا ومن عائشة قربت ولما
 فإنا شورى األمر علنج وأن عثمان بدم نطلب: فقالوا ؟ قدمتھم فيما: لھم فقاال موسى، أبي بحفر فلقياھم الديلي األسود
 حبيس فإنك بيتك في تقري أن هللا أمرك: لعائشة وقاال! ؟ السيف من له نغضب أفال وعصاه سوطه من لكم غضبنا
. في تقول ما األسود أبا يا عنك بلغني قد: األسود ألبي فقالت. وحرمته وحليلته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 :يقول األسود أبو وجعل يفحن ابن إلى األسود وأبو عمران فانصرف

 واصبر وضارب القوم وطاعن...  فانفر أُتيت قد حنيف بن يا

ً  لھم وابرز  وشّمر مستلئما

 .ألفعلن الحرمين ورب أي: عثمان فقال

 سليم، بني يلي مما المربد دخلوا حتى وعائشة والزبير طلحة وأقبل فتسلحوا، الناس في حنيف بن عثمان ونادى
ً  عثمان مع البصرة أھل وجاء  والفضيلة السابقة أھل من كان عفان بن عثمان إن: فقال طلحة وخطب ومشاة، ركبانا
ً  وأحدث األولين، المھاجرين من  ابتز امرؤ عليه فعدا استعتبناه، حين اعتب ثم ونافرناه، فبايناه عليه نقمناھا أحداثا
ً  فقتلوه أتقياء، وال أبرار يرغ رجال ذلك على وساعده فقتله، مشورة وال رضى بغير أمرھا األمة ھذه ً  بريئا  تائبا

 ً  .المظلوم الخليفة فإنه بدمه الطلب إلى ندعوكم فنحن مسلما

 الناس أشد كانا ولھما كذبا: آخرون وقال بالحق، نطقا: قائلون فقال الناس فاختلف الكالم، ھذا من بنحو الزبير وتكلم
 .األصوات وارتفعت عثمان على

 الناس لھا فأسكت جھوري، وصوت ذلق بلسان فخطبت صه، صه: فقالت ھودجھا في جملھا على بعائشة وأتي
ً  قتل خليفتكم عثمان إن: فقالت  دمه، به يستحل ما فعله من بلغ ما وهللا ذنبه، من وخرج ربه إلى تاب أن بعد مظلوما
 .شورى األمر ويجعل به فيقتلوا قتلته يؤخذ أن الحق في فينبغي

 عائشة مع فرقة: فرقتين فصاروا وتمايزوا بالنعال تضاربوا حتى كذبت: آخرون وقال. صدقت: قائلون فقال
 :ويقول يحمل فجعل جبلة بن حكيم حنيف ابن خيل على وكان حنيف، ابن مع وفرقة وأصحابھا،

 والطيش نعيمھا ليردينھا...  قريش أنھا إليّ  خيلي
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 القتلى بينھم فكثرت قتال، أشد فقاتلھم إليھم فزحف حنيف بن عثمان وأصبح الزابوقة، إلى فانتھوا للقتال وتأھبوا
 .الجراح فيھم وفشت

ً  بينھم فكتبوا الصلح إلى تداعوا الناس إن ثم  في لبعض بعضھم يعرض ال أن على علي قدوم إلى بالموادعة كتابا
 معھما ومن ينزالن والزبير طلحة وأن والمسجد، المال وبيت االمارة دار حنيف بن لعثمان وان مشرعة، وال سوق
 .السالح وألقوا الناس انصرف ثم شاؤوا، حيث

 ال وھو حنيف ابن تبييت على فعزما بأعناقنا، ليأخذن البصرة علي قدم لئن وهللا: طلحة فقال والزبير طلحة وتناظر
 العشاء بالناس يصلي وھو حنيف ابن إلى جاؤوا وظلمة ريح ليلة كانت إذا حتى ذلك؛ على أصحابھما وواطآ يشعر،
ً  فوطئ به وأمروا فأخذوه اآلخرة  شاكني لئن وهللا بالمدينة حي سھالً  إن: لھما فقال وشاربيه لحيته ونتفوا شديداً، وطئا
 .وحبساه عنه فكفا والزبير طلحة بذلك يخاطب. أبيكما بني في السيف ليضعن شوكة

 فامتنعوا أربعمائة: ويقال أربعين، يكونون السبايجة من قوم وعليه المال بيت إلى جماعة في الزبير بن هللا عبد وبعثا
ً  عبداً  وكان الزطي سلمة أبا ورئيسھم فقتلوھم علي، قدوم دون تسليمه من  .صالحا

 وكان خليفتين، غير أميرين بويعا وكانا الصالة والزبير طلحة فتدافع محبوس، حنيف بن وعثمان الناس وأصبح
ً  ھذا يصلي أن على اتفقا ثم مقدماً، الزبير ً  وھذا يوما  .يوما

: له إخوة وتألف سبعون، قومه من منھم ثالثمائة، في وھو الزابوقة، إلى انتھى حتى العبدي جبلة بن حكيم وركب
 بن عثمان تحلوا أن أريد: قال تريد؟ ما حكيم يا: فقاال والزبير طلحة إليھم فسار والزعل، والحكيم األشرف وھم

 حكيم فجعل واقتتلوا ذلك فأبوا. علي قدوم إلى ترجعا وأن المال، بيت هإلي وتسلموا اإلمارة دار في وتقروه حنيف
 :يقول

 عابس غالم ضرب...  باليابس أضربھم

 آيس الحياة من

 :يقول وجعل فصرعه ضاربه بھا فرمى وأخذھا فحبا فقطعت رجله فضربت

 كراعي قطعوا إن...  تراعي ال نفس يا

 ذراعي معي إن

ً  يقول وجعل  :أيضا

 الفرار ھو الحرب في والعار...  عار الممات في عليّ  ليس

 الذمار يفضح ال أن والمجد

 .الثالثة إخوته وقتل قومه من سبعين في حكيم فقتل

 لبيد أبي عن: الخريت بن الزبير عن أبيه، عن حازم، بن جرير بن وھب حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
ً  به يكونون عمالً  اليوم مكبقو ألعملن: األزد من المرأة حكيم قال: قال ً  سيجعلونك قومي أظن: فقالت. حديثا . حديثا

ً  رأسه فبقي ضربة سحيم: له يقال الحدان من رجل فضربه  .دبره على مقبالً  وجھه وصار متعلقا
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 ال: عائشة: قالت: قال سمير، بن خالد عن: شيبان بن األسود عن العقدي، عامر أبو حدثنا إبراھيم، بن أحمد وحدثني
 .رأيكم رأيتم ظفرتم فإن القتال، في اإلمرة على ولكن الخالفة على الزبير بايعوات

 نستعتب أن أردنا إنما بحوبة، توبة البصرة أھل يا: فقال بالزابوقة الناس هللا عبيد بن طلحة خطب: مخنف أبو وقال
 ھذا بغير تأتينا كتبك كانت قد محمد أبا يا: لطلحة ناس فقال. قتلوه حتى الحكماء السفھاء فغلب قتله نرد ولم عثمان
 .قتله على والتحريض ذمه من

 لما: قال الزھري عن: راشد بن النعمان عن أبيه، عن جرير، بن وھب حدثنا حرب، بن زھير خيثمة أبو وحدثني
 له فقال ن،عثما على فيھا يؤلبھم إليھم طلحة كتبھا بكتب التميمي حكيم بن هللا عبد أتاھما البصرة، والزبير طلحة قدم
 في أجد لم: فقال ؟ اليوم بدمه والطلب أمس عليه التأليب على حملك فما: قال. نعم: قال ؟ الكتب ھذه أتعرف: حكيم
ً  عثمان أمر  .بدمه والطلب التوبة إال شيئا

ً  وبلغ: الزھري قال ً  عشر اثني في فأقبل حنيف، بن وعثمان جبلة، بن حكيم خبر عليا  وجعل البصرة قدم حتى ألفا
 :يقول

 المطيعة السامعة ربيعة...  ربيعة على والھفتياه

 الوقيعة بھا كانت نبئتھا

: جعدبة ابن عن جرير، بن وھب حدثنا: قالوا إبراھيم، بن وأحمد المخزومي، سالم بن وخلف خيثمة؛ أبو وحدثني
 إلى والزبير طلحة من كان ما - علي قبل من المدينة على وال وھو - حنيف بن سھل بلغ: قال كيسان، بن صالح عن
 أقرب من ألبلغن سبيله تخلوا ولم بشيء ضررتموه لئن عھداً  هللا أعطي: إليھما فكتب إياه وحبسھما عثمان أخيه
ً  أتى حتى سبيله فخلوا. به وتصنعون صنعتم الذي مثل منكما الناس  .عليا

 من عليھا وكان ياسر، بن وعمار عباس بن هللا عبد - إليه لينھضوا -  الكوفة أھل إلى قار ذي من علي ووجه: قال
ً  فيه األشتر فكلم عثمان، قبل من عليھا كان وقد موسى، أبو علي قبل  الناس وعمار عباس ابن دعا فلما فأقره، عليا
ً  موسي أبو قام لنصرته واستنفراھم علي إلى  عنھا فتخلفوا يومكم إلى الفتنة من سلمتم قد إنكم الناس أيھا: فقال خطيبا

 .فيھا فتدخلوا جماعة الناس يكون أن إلى وأقيموا

 الحسن وبعث الحائك بن يا: إليه فكتب بذلك، فأخبراه علي إلى وعمار عباس بن هللا عبد فرجع الناس، يثبط وجعل
 معه فانتدب األنصاري كعب بن قرظة الكوفة وولى فعزله، موسى أبي بعزل وأمره إليه، الناس ليندب علي بن

 .إبيه إلى بھم فخرج نحوھم أو آالف عشرة

: قال ثم يده فرفع. عثمان لثارات يا: يقولون: قالوا ؟ الناس تقول ما: فقال البصرة نزل حتى السالم عليه علي سار ثم
 .عثمان بقتلة عليك اللھم

 والزبير طلحة أن األحنف عن: جاوان بن عمر عن حصين، بن إدريس بن هللا عبد حدثنا محمد بن عمرو وحدثني
ً  أقاتل وال ببيعته، أمرتماني ومن هللا رسول عم ابن أقاتل ال: فقال عثمان، بدم الطلب ىإل دعواه  أم فيھا طائفة أيضا

 أو األعاجم، بأرض فألحق الجسر لي تفتحوا أن إما: ثالث إحدى مني اختاروا ولكن هللا، رسول وحواري المؤمنين
ً  فأكون أعبر أو بمكة،  على البصرة من بالجلحاء فاعتزل. صماخه نطأ: وقالوا قرببال يكون أن فرأوا فأتمروا. قريبا

 .آالف ستة معه واعتزل فرسخين،

 إلي: له فقال المجاشعي النعر فلقيه بسفوان الزبير ولحق سور، بن وكعب طلحة قتل من أول فكان القوم التقى ثم
 بين جمع: قال ؟ تأمر فما بسفوان يرالزب ذاك: له فقيل األحنف فأتى معه، فأقبل: قال. إليك يوصل ال ذمتي في فأنت
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 وفضالة جرموز، ابن فسمعه. بالمدينة ببيته يلحق ثم بالسيوف بعض وجوه بعضھم ضرب حتى المسلمين من غارين
 .فقتلوه طلبة في فركبوا - نفيل أو - ونفيع

ً  بلغ لما: اسناده في مخنف أبو وقال  الناس استنفر البصرة؛ إلى وعائشة والزبير طلحة شخوص - بالمدينة وھو - عليا
 :يقول غزية بن الحجاج وجعل األنصار معه فخفت نصره إلى ودعاھم بالمدينة،

 والزبيرا التيمي تلحقوا كي...  السيرا وحّثوا أبابيل سيروا

 بأمر فأخبره العبدي؛ محربة بن المثنى عليه فقدم الربذة، وورد األنصار من سبعمائة في المدينة من علي فخرج
 :السالم عليه علي فقال ربيعة، من وغيرھم القيس عبد من قتل فيمن العبدي جبلة بن حكيم وبقتل لزبيروا طلحة

 المطيعة السامعة ربيعة...  الربيعة على أُّماه لھف يا

 سميعة دعوة حكيم دعا...  الوقيعة بھم سبقتني قد

 الرفيعة المنزلة بھا نال

 إياه لبسه لكثرة السالح حربه وإنما حوط، بن مدرك محربة واسم ربةمح بن بشير بن المثنى ھو: اليقظان أبو وقال
 .وسلم عليه هللا صلى النبي إلى وفد وقد

 وكان -  األشعري قيس بن هللا عبد موسى أبي إلى الزھري وقاص أبي بن عتبة بن ھاشم الربذة من علي وبعث: قال
 بالمقام ويأمرھم يخذلھم موسى أبو فجعل إليه، ارھمواستنف الناس بدعاء فيه يأمره منه بكتاب الكوفة، على عامله
ً  وتوعد أحداً  معه ينھض ولم الفتنة، ويحذرھم عنه؛  ومحمد عباس بن هللا عبد دعا علي على قدم فلما بالجيش ھاشما
ً  معھما إليه وكتب بعزله، وأمرھما إليه فبعثھما بكر؛ أبي بن  نهمكا وصيرا فعزاله الحياكة، إلى وأباه ينسبه كتابا

 .االنصاري كعب بن قرظة

 إلى ياسر بن وعمار علي بن الحسن ابنه ووجه طيء، جماعة فأتته بفيد، نزل حتى طالب أبي بن علي وارتحل
 كان حتى أقاما بل: ويقال الصديق، بكر أبي بن ومحمد عباس ابن انصرف قدما فلما أھلھا، الستنفار الكوفة

ً  انصرافھم  .جميعا

 .وعمار الحسن مع عبادة بن عدس بن قيس كان: قوم وقال

ً  أن والثبت ً  ولى عليا  عزل إنه ثم اليمن، المطلب عبد بن العباس بن هللا عبيد ولى حين - بالمدينة وھو - مصر قيسا
 مع يوجه لم وانه معه، والنھروان صفين فشھدا الكوفة؛ إلى حنيف بن وسھل ھو وشخص المدينة وقدم مصر، عن

 .ياس بن عمار إال الحسن

 مع فنفر ذلك، إلى سارعوا إليه والنھوض علي انجاد إلى الكوفة أھل وعمار الحسن دعا لما: وغيره مخنف أبو الوق
 كان حتى أسباعاً، وعلي عثمان خالفة في يدعون وكانوا - ألفاً، عشر اثنا: ويقال راياتھم، على آالف عشرة الحسن
ً  فصيرھم سفيان أبي بن زياد ً  روحمي ھمدان فكانت - أرباعا  أقام بل: ويقال - الھمداني قيس بن سعيد عليھم سبعا
 .أثبت بالكوفة وإقامته. غيره السبع على وكان بالكوفة سعيد

ً  واألشعريون مذحج وكانت  دون مفرداً، طيء على كان حاتم، بن عدي أن إال الحارثي، النضر بن زياد عليھم سبعا
 .واألشعرين مذحج سبع صاحب

ً  لقيسا وعبد عيالن قيس وكانت  .الثقفي عبيد أبي بن المختار عم مسعود، بن سعد عليھم سبعا
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 .الكندي عدي بن حجر عليھم سبعا ومھرة، وقضاعة وحضرموت كندة وكانت

ً  واألنصار وخثعم وبجيلة األزد وكانت  .األزدي سليم بن مخنف عليھم سبعا

ً  - القيس عبد غير - ربيعة وسائر وتغلب، وائل بن بكر وكانت  .الذھلي محدوج بن وعلة ھمعلي سبعا

 .الرياحي قيس بن معقل عليھم سبعاً، ومزينة والرباب وضبة وتميم وأسد، وكنانة قريش وكانت

 .ھكذا وھم والنھر وصفين الجمل ھؤالء فشھد

 قال: قال شھاب بن طارق عن قبيصة، بن عمرو قبيصة أبي عن رجل عن شريك، عن صالح، بن هللا عبد حدثني
 عني إليك: فقال. بمضيعة تقتل أن ألخشى إني: رث له رحل وعليھا راحلته ركب وقد بالربذة عليل علي بن الحسن
 .وسلم عليه هللا صلى محمد على أنزل بما: قال أو - محمد به جاء بما الكفر أو القوم قتال إال وجدت ما فوهللا

 عن الصيرفي أبي عن شريك، عن يد،الحم عبد بن يحيى عن العمي، محمد بن يزيد عن الراشي، قالبة أبو وحدثني
 .محمد على أنزل بما الكفر أو: قال أنه إال بمثله، شھاب بن طارق عن قبيصة، بن عمرو قبيصة أبي

 فخرج قار، بذي فوافاه كعب، بن قرظة الكوفة وعلى أبيه إلى الكوفة من بالناس الحسن سار: وغيره مخنف أبو وقال
 أھل من شيعته إليه وخرج الفرقة، عن ونھاھم الجماعة إلى فدعاھم صرة؛بالب نزل حتى قار ذي من بالناس علي

 مرحوم بن عمرو القيس عبد وعلى السدوسي، ثور بن شقيق وائل بن بكر على آالف، ثالث وھم ربيعة؛ من البصرة
 .العبدي

 .علي عن عكابة بن ثعلبة بن قيس بني أحد مسمع بن مالك وانخزل

ً  وبايعھم الجمل، أصحاب وغني وباھلة امر،وع سليم من قيس أفناء وبايعت  وضبة تميم، بن عمرو وبنو حنظلة أيضا
 .الجمل يوم وقتل دارم، بن هللا عبد بن زيد بن عدس بن عمر بن بشر بن وكيع بن ھالل وعليھم والرباب،

 ھذه وراء كبقوم واعتزل أطعني: بكر بن سور بن كعب له فقال الحداني شيمان بن صبرة ورئيسھا األزد وبايعھم
 بدم الطلب وأدع المؤمنين أم أعتزل أن أتأمرني: وقال فأبى. يقتتالن وربيعة مضر؛ من الغارين ھذين ودع النطفة،
 .أفعل ال عثمان،

 آالف ستة عنك فكففت سعد ببني اعتزلت شئت وإن معك، فكنت أتيتك شئت إن: علي إلى قيس بن األحنف وبعث
 .السباع وادي بناحية فاعتزل اعتزاله، اختارف ؟ سيف آالف أربعة قال أو - سيف

 وبفياض -  التميمي منية بن يعلى يعني -  العرب وبأيسر - الزبير يعني - العرب بفارس منيت: يقول علي وكان: قال
 .عائشة يعني -  الناس في الناس وبأطوع - طلحة يعني -  العرب

: قال جده عن أبيه عن أيوب بن الجلد حدثني بيه،أ عن جرير، بن وھب حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
 من فكونوا النطفة ھذه واقطعوا أطيعوني ويحكم: ويقول األزد في يطوف فجعل معه فركبت سور بن كعب أتاني
ً  الجاھلية في كان ألنه وذلك -  عصا صاحب نصراني: ويقولون يسبونه فجعلوا. الغارين بين وخلوا ورائھا  -  نصرانيا
 فجاءت عنده أو الحدان مسجد نازلة وھي الخبر عائشة فبلغ البصرة، من الخروج وأراد منزله إلى رجع أعيوه فلما
 .األزد راية ومعه أخرجته حتى به تزل فلم بعيرھا على

ً  كعب وكان: وھب قال  وأقره الحنفي مريم أبي بعد القضاء واله الخطاب، بن عمر قبل من البصرة على قاضيا
 .ذلك بعد عثمان
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 .مصحف عنقه وفي فقتله سھم أتاه: الكلبي ابن وقال

ً  أرى ألن: وقال الفريقين، عن بالقعود يأمرھم عدي بني إلى الحصين بن عمران أرسل: وغيره مخنف أبو وقال  غنما
 هللا صلى هللا رسول ثقل عن نقعد أن أتأمرنا: فقالوا. بسھم الفريقين في أرمي أن من إلي أحب حضن جبل في عفراً 
 .نفعل ال ؟ وحرمته لموس عليه

 أنت حار يا: علي فقال ؟ باطل على اجتمعوا وعائشة والزبير، طلحة أن أترى: لعلي الليثي حوط بن الحارث وقال
 الباطل واعرف أھله، تعرف الحق إعرف الظن، وبإعمال الرجال، بأقدار يعرفان ال والباطل الحق إن عليك، ملبوس
 .أھله تعرف

 وثالثين، ست سنة اآلخرة جمادى من خلون ليال لعشر الجمعة يوم غداة بالناس طالب أبي بن علي وزحف: قالوا
 النعمان قتادة أبو الرجال وعلى العنسي ياسر بن عمار ميسرته وعلى النخعي، األشتر الحارث بن مالك ميمنته وعلى
 الظھر، صالة إلى الغداة الةص من واقفھم ثم - الحنفية ابن وھو - محمداً  ابنه رايته وأعطى األنصاري، ربعي بن

 خبأتما: والزبير لطلحة ويقول وارجعي، هللا فاتقي بيتك في تقري أن أمرك هللا إن: لعائشة ويقول ويناشدھم يدعوھم
 وأن عثمان، بدم للطلب جئنا إنما: فيقوالن! ؟ واستفززتماھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زوجة وأبرزتما نساءكما

 .شورى األمر ترد

 بن ھالل وعليھم والرباب، وضبة تميم ميسرتھم وعلى شيمان، بن صبرة وعليھم األزد؛ الجمل أصحاب ميمنة وكان
 .عدس بن عمرو بن بشر بن وكيع

 إن: ويقال. الحديد صفائح ھودجھا على وضربت درعا، ألبست وقد ھودجھا في عائشة وعليه فأبرز بالجمل وأتي
ً  ألبس الھودج  بني وإمرة السيوط، ضرب هللا رحمه عثمان على نقمنا كنا إنا: فقالت الناس عائشة فخطبت. دروعا
 الرحيض الثوب يماص كما مصتموه فلما كله، ذلك من فأعتبكم استعتبتموه وانكم المحماة، السحابة وموقع أمية

 من كان لقد هللا موأي الحرام، الشھر في الحرام البلد في الحرام الدم سفك: الثالث الفقر منه فركبتم عليه عدوتم
 . وأتقاكم فرجا أحصنكم

 مسعر حدثنا أسامة، بن حماد اسامة أبو حدثنا: قاال األسود، بن علي بن والحسين الدورقي، ابراھيم بن أحمد وحدثني
 إنا: له جئنا عما نحاجكم اسمعوا: فقالت عائشة خطبت: قال طلحة، بن موسى عن: عمير بن الملك عبد عن كدام، بن

 مصتموه إذا حتى والعصا، السيوط وضرب الغمامة، وموقع الفتى، امرة: ثالث في عثمان على -  نقمنا أو - عتبنا
 كان وان الحرام، الشھر وحرمة الخالفة، وحرمة البلد، حرمة: الثالث الفقر عليه عدوتم الصابون الثوب يماص كما

ً  أحصنھم لمن عثمان  .للرحم وأوصلھم فرجا

 وال يمثلوا وال جريح على يجھزوا ال وأن يبدأوا، حتى يقاتلوا ال أن أصحابه علي وأمر :وغيره مخنف أبو وقال
 .عسكرھم في ما إال يأخذوا وال امرأة، يھيجوا وال أحداً، يشتموا وال اذن، بغير داراً  يدخلوا

 الصفين بين وقام فرفعه مصحفاً، يرفع أن القيس عبد من رجالً  علي وأمر. بعض من بعضھم ودنا الناس زحف ثم
 حتى بالنبل فرمي والجماعة، األلفة في عليكم هللا نعمة وذكر التفرق، ترك إلى أدعوكم فيه، ما إلى ادعوكم: فقال
: علي فقال قتل، حتى فرمي بأسنانه فأخذه فقطعت، اليسرى بيده المصحف فأخذ اليمنى يده قطعت بل: ويقال مات،
 .الضراب وقت ھذا

 طاب اآلن: علي فقال قتل، حتى فرمي الباقية، باليد يقاتل وھو بأسنانه المصحف ذفأخ يده قطعت: بعضھم وقال
 .الضراب
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 :أمه فقالت فقتل فيه ما إلى فدعاھم مسلم: له يقال تميم بني من رجل هللا رحمه الرجل ھذا قتل بعد المصحف وأخذ

ً  إن رب يا  يخشاھم ال هللا كتاب يتلو...  دعاھم مسلما

 ملحاھ رّملت فرملّوه

. ويلعنونھم عثمان قتلة على يدعون: قالوا ؟ يقولون ما: فقال علت وقد الجمل أصحاب أصوات علي وسمع: قالوا
 .عليھا إال يدعون وال أنفسھم، إال يلعنون وما غيرھم قتله ما فوهللا عثمان، قتلة هللا فلعن نعم: قال

 وحمل فحمل يحمل أن األشتر على وأمر الجمل، نحو برايته فزحف أقدم،:  - الراية ومعه - الحنفية البن علي قال ثم
 منه الراية وأخذ فسقط، رأسه على سليم بن مخنف فضرب القتال، واشتد التميمي وكيع بن ھالل فقتل الناس،

 .فقتل سليم بن هللا عبد أخذھا ثم فقتل، أخوه سليم بن الصقعب

 عند وذلك ذريعاً، قتالً  وقتلوا البصرة؛ أھل مفانھز الناس وحمل فحمل يحمل أن الحنفية بن محمد علي أمر ثم
 .الشمس غروب إلى الظھر من الحرب فكانت المساء،

ً  سور بن كعب وكان  قتل، أحدھم أخذه كلما فجعل الجمل زمام الناس وتعاور فقتله، سھم فأتاه الجمل؛ بزمام ممسكا
 .شديداً  قتاالً  حوله الناس واقتتل

 .يداً  سبعون عليه قطعت انه لغنيب: يقول النرسي األعلى عبد وسمعت

 .سبعون الجمل بزمام أخذ ممن قتل: يقول كان أنه المثنى بن معمر عبيدة أبي عن وروي

 :ويقول يخطر وھو سيف ومعه ضبة بني من رجل أقبل: وعوانة مخنف أبو وقال

 العسل من عندنا أحلى والموت...  الجمل أصحاب ضبة بنو نحن

 بجل ثم شيخنا علينا رّدوا...  لاألس بأطراف عفان ابن ننعي

 :يقول الھمداني خطاب بن ھانئ وجعل

 كان كما نعثالً  تردّ  بأن...  وھمدان مذحج سيوف أبت

 ً  الرحمن خلق بعد جديداً  خلقا

 أبي عن: عون ابن عن أبيه عن حازم، بن جرير بن وھب حدثنا: قاال إبراھيم، بن وأحمد سالم، بن خلف وحدثني
 :ويقول يرتجز يثربي ابن رأيت: قال العطاردي رجاء

 نزل الموت إذا بالموت ننزل...  الجمل أصحاب ضبة بنو نحن

 األسل بأطراف عفان ابن ننعي...  العسل من عندنا أحلى والقتل

 بجل ثم شيخنا علينا رّدوا

 األرض إلى خرا حتى تعانقا ثم ضربتين فاختلفا الزبير، بن هللا وعبد األشتر مالك واقتتل: وغيره مخنف أبو وقال
ً  اقتلوني: اعتنقا حين يقول الزبير بن هللا عبد وكان أصحابھما بينھما فحجز يعتركان؛ : يقول األشتر وكان. ومالكا
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 لقتال. الزبير وابن اقتلوني: قال لو األشتر وإن. واألشتر اقتلوني: قال لو الزبير ابن إن: فيقال. هللا وعبد اقتلوني
 ً  .وسودھا النعم حمر األشتر يقول أن عن بإمساكه سرني ما يقول األشتر وكان. جميعا

 .ماالً  بسالمته بشرھا لمن ووھبت أسماء، واثكل: فقالت هللا، عبد يعارك األشتر ھذا: لعائشة وقيل

 وجعل ومالكا، اقتلوني: يقول فجعل أسيد؛ بن عتاب بن الرحمن عبد لألشتر المعانق أن كليب بن عاصم عن وروي
 .أشھر واألول. عتاب وابن اقتلوني: يقول األشتر

 ابن عاركت أنت: فقلت األشتر سألت: قال انه علقمة بن إبراھيم عن مغيرة عن عياش، بن بكر أبي عن وحدثت
 الرحمن عبد ذلك إنما ؟ أصارعه وكيف ضربته، ثم الركابين في له قمت حتى بقوتي وثقت ما وهللا: فقال ؟ الزبير
 .عتاب بن

 فقالت الجمل بزمام الزبير ابن أخذ: قال العالء بن عمرو أبي عن عبيدة، أبي عن المؤمن، عبد بن روح وحدثني
 .فقتل ضبة بني بعض فاخذه ففعل تنحيت لما عليك أقسمت أسماء، واثكل: قالت. أختك ابن: قال ؟ أنت من: عائشة

 انه: فيقال فقتله، رجل عليه فحمل الجمل بزمام فأخذ السجاد يدعى وكان هللا، عبيد بن طلحة بن محمد وجاء: قالوا
 بن عصام عليه حمل الذي إن ويقال. العبسي شداد بن معاوية حمل بل: ويقال. مكيسر: له يقال الكوفة أزد من

 :ذلك في وقال فقتله برمحه فطعنه حميم أذكرك: محمد فقال بالرمح عليه حمل النصري المقشعر

 مسلم العين ترى فيما األذى قليل...  سھاده طويل قّوام وأشعث

ً  فخرّ ...  قميصه جيب بالرمح له ھتكت  وللفم لليدين صريعا

 الّتقدم قبل حميم تال فھال...  دونه والرمح حميم يناشدني

ً  ليس أن غير شيء غير على ً ...  تابعا  يظلم الحق يتبع ال ومن عليا

 :يقول ضبة بني بعض وجعل: قالوا

ً  نرى حتى...  نفر ال ضبة بنو نحن  تخرّ  جماجما

 الحرّ  إال يصبر فما صبراً 

 الھيثم بن وعلباء عائشة، أبا ويكنى العبدي صوحان بن زيد: علي أصحاب من ثالثة الضبي يثربي بن عمرو وقتل
 :يقول الذي وھو مراد، من الجملي جدارة بن عمرو بن وھند ربيعة، من السدوسي

 الجملي وھند علباء قاتل...  يثربي ابن أنكرني لمن إني

 علي دين على صوحان بنا ثم

 :قتل حتى يقاتل وھو يقول الجملي ھند وكان

 المجلل الجمل دون والموت...  المنصل بحد جھدي أضربھم

ً  تحملوا إن  أحمد علي قدما

 :الشني األعور فقال الشيباني حارثة بن المثنى بن ثمامة يومئذ وقتل
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ً  هللا قاتل ما  ّساناوح علباءً  الخريبة يوم...  قتلوا ھم أقواما

 صوحانا بن زيد قرائھم وخير...  مقتله السيف أصاب المثنى وابن

 وائل، بن بكر لواء معه كان خوط، بن بشر بن محدوج بن حسان: ذكره الذي وحسان بالخريبة، الجمل وقعة وكانت
 .تحاموه حتى فقتلوا الحوطيين من عدة بعده اخذه ثم فأصيب، محدوج بن حذيفة أخوه فأخذه فقتل

ً  علباءً : ينشد وبعضھم  .صوحان بن سيحان يعني وسيحانا

 قال: قال حريث بن العيزار عن راشد، بن مخول عن سفيان عن وكيع، حدثنا بھرام، بن ھشام عن الواقدي، حدثني
ً  عني تغسلوا ال: الجمل يوم صوحان بن زيد  األرض في وأرمسوني الخفين وانزعوا ثوباً، عني تنزعوا وال دما

 ً  .أحاج محاج فإني رمسا

 كراھة تركه يطعنه أن أمكنه فلما األزدي هللا عبد بن جندب عليه فشد شديداً، قتاالً  يومئذ هللا عبيد بن طلحة وقاتل
 .يقتله ألن

 :ويقول يومئذ يرتجز زھير بن جندب جعل: عدي بن الھيثم وقال

 وترحم ولدھا تغذو واألم...  تعلم أمّ  أعق أّمنا يا

ً  وجعل  :ويقول -  رهغي أو - يرتجز أيضا

 أمھات سواك لنا إن...  مھواة على وھي لھا قلنا

 ثاويات الرسول مسجد في

 معشر يا: وقال يده فقطع الحنفية ابن فضربه. كروا األزد معشر يا: يقول وھو الحنفية ابن على األزد من رجل وشد
 .فروا: األزد

 منا رجل أخذ: قال منھم شيخ عن العدوي مةنعا أبو حدثنا عبادة، بن روح حدثنا الناقد، محمد بن عمرو حدثني
 :يقول وھو الجمل بخطام

ً  نبتغي عدي نحن ً  نحمل...  عليا ً  ماديا  ومشرفيا

ً  وبيضة ً  وحلقا  الوصيا يخالف من نقتل...  ملويا

 هللا عبيد بن طلحة مقتل

 وهللا: قال منھزمين الناس مروان رأى فلما يقاتل، فيمن يقاتل الحكم بن مروان ومعه المساء عند بطلحة أحيط: قالوا
 قد: له فقال عثمان بن أبان إلى والتفت فأثخنه ساقه فأصاب بسھم لطلحة فانتحى أبداً، اليوم بعد بعثمان ثأري أطلب ال

 قد ال: فيقول ؟ نزول موضع من أما: لمواله يقول وجعل فركبھا له ببغلة لطلحة مولى وجاء. أبيك قتلة أحد كفيتك
. يرضى حتى مني عثمان أعط اللھم أضيع، شيخ مقتل رأيت ما أضيع، شيخ مصرع رأيت ما :فيقول. القوم رھقك
 .فيھا فمات بالبصرة سعد بني دور من داراً  وأدخل
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 يوم مروان قال: قال حازم بن قيس عن خالد، أبي بن اسماعيل عن وكيع حدثنا شيبة، أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا
: فقال انتفخت ركبته أمسكوا فإذا يسيل الدم فكان ركبته فأصاب بسھم طلحة فرمى وم،الي بعد بثأري أطلب ال: الجمل
 .ترضى حتى اليوم مني لعثمان خذ اللھم هللا، أرسله سھم ھو فإنما دعوه

 :إسماعيل عن أسامة، أبو حدثنا: قاال الدورقي، إبراھيم بن وأحمد الناقد، محمد بن عمرو حدثني

 أال: قال أنه أھله بعض فرأى الكالء شاطئ على فدفنوه فمات ركبته في الجمل يوم ةطلح مروان رمى: قال قيس عن
 واشتروا استخرجوه ثم الماء عنه فنزفوا السلق كأنه أخضر قبره فإذا فنبشوه. غرقت قد فإني الماء ھذا من تريحوني

 .فيھا ودفنوه درھم آالف بعشرة داراً  له

 عن: قتادة عن عروبة، أبي بن سعيد عن الخفاف، عطاء بن الوھاب عبد حدثنا البزار، ھشام بن خلف وحدثني
 لعثمان خذ اللھم أضيع، شيخ مصرع رأيت ما: يقول فجعل بسھم الجمل يوم طلحة نحر ثغرة أصيبت: قال الحسن
 .ترضى حتى اليوم مني

 .سھم أصابه عائشة مع السلمي مسعود بن مجاشع قتل: وغيرھما وعوانة مخنف أبو وقال

 الجمل يوم كانت العتيك راية أن: أبيه عن الفضل بن بكر أبو حدثني وھب، حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
 .بيته من وعشرة يومئذ فقتل األشرف بن عمرو مع

 علي، أصحاب من وھو الغامدي مظة بن لعط بن الشارق عبد بن زھير بن الحارث التقى: الكلبي بن ھشام وقال
 .صاحبه منھما واحد كل فقتل عتكيال األشرف بن وعمرو

 الكالبي الحارث بن زفر زمامه أخذ من أول فكان الجمل، حول فاقتتلوا عائشة إلى طلحة مقتل بعد الناس فمال: قالوا
 :يقول وجعل أخذه

 شجاع بطل بنيك كل...  تراعي ال عائشة أمنا يا

 ضبة ومن ثمانمائة، وائل بن بكر ومن ،رجالً  وخمسون واثنان وخمسمائة ألفان األزد من فقتل القتال واشتد
 .سبعمائة تميم بني ومن خمسمائة،

 طريف، أبو الطائي حاتم بن عدي نحوه فشد. الجمل اعقروا: قال اشتد قد الجمل حول القتال أن علي رأى ولما
 وعمرو - رةالبص أھل من طالب أبي بن علي شيعة من - العبدي مخربة بن والمثنى ياسر بن وعمار األشتر، ومالك
 :العبديين بعض وقال األنصاري، غزية بن حية وأبو الكوفة، أھل من الضبي دلجة بن

 فيصال كانت بالعنق وضربة...  فانخزال ساقه ضربنا نحن

 معضال أمراً  القيت وحرمة...  ثقال للنبي تكوني لم لو

 .أفصى بن لكيز بن نكرة بن شزن ولد من معدان بن المسلم عائشة جمل عرقب الذي: أبيه عن الكلبي بن ھشام وقال

 فاطلع النبل من فيه مما مقصب فرخ وكأنه الھودج إلى - الفرزدق امرأة النوار أبو -  ضبيعة بن أعين وجاء: قالوا
 .يدك وقطع عورتك وأبدى سترك هللا ھتك: فقالت. حميراء إال أرى ما وهللا: فقال فيه

 قال ثم. فأسجح ملكت: فقالت ؟ إرم أخت يا بك هللا صنيع رأيت يفك: وقال برمحه فضربه الھودج إلى علي وانتھى
 أبي بن طلحة بن الحارث بنت صفية دار في محمد فأنزلھا. البصرة فأدخلھا بأختك انطلق: بكر أبي بن لمحمد
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 أجلتهفأست بالرحلة علي أمرھا ثم أياماً، بھا فمكثت الخزاعي، خلف بن هللا عبد بن الطلحات طلحة أم وھي العبدري
 ً  نزلت حتى قبله من ورجال البصرة أھل من نساء في المدينة إلى فخرجت أزعجھا األجل انقضى فلما فأجلھا، أياما

ً  وكذا بكذا قبله مت أني وددت: الجمل يوم ذكرت إذا تقول وكانت المدينة،  .عاما

 حسان بن الملك عبد عن اء،أسم بن جرير بن وھب حدثنا: قاال الدورقي؛ وابن خيثمة، أبو حرب بن زھير وحدثنا
 ھذا غير يقاتلكم أراه ما: فقال والزبير، طلحة علي وفقد نسر، جناح كأنه حتى الھودج السھام شكت لقد: قال العنبري
 أصابھا وھل ؟ ھي أحية وانظر رأسك أدخل: بكر أبي بن لمحمد علي فقال الجمل، عرقوب عمار فكشف. الھودج
 .جسدھا في قال أو عضدھا في خموش :فقال رأسه أخرج ثم ففعل ؟ شيء

 بن سعيد حدثني سعيد، بن عمرو عن سعيد، بن إسحاق حدثنا النضر، أبو حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
 ثم الھودج؛ فضرب النبل، من قنفذ شوك وكأنه الھودج إلى الجمل يوم علي مع أقبلت: قال حاطب ابن عن: عمرو
 ؟ شيء أصابك ھل: محمد أخوھا لھا فقال. عفان بن عثمان قتلت كما تقتلني أن ادتأر ھذه إرم حميراء إن: قال

 .فأخرجه إليه جرھا ثم رأسه فأدخل. عضدي في مشقص: فقالت

 عن: االيلي يزيد بن يونس عن أبيه، عن حازم، بن جرير بن وھب حدثنا: قاال خيثمة، وأبو سالم بن خلف وحدثني
 وقد الناس استفززت: فقال عليھا علي فوقف فسطاطا، عليھا فضرب عائشة؛ بكر أبي بن محمد احتمل: قال الزھري
ً  بعضھم قتل حتى فزوا  من جماعة في المدينة إلى فسرحھا. فأسجح ملكت طالب أبي بن يا: فقالت. بتأليبك بعضا
 .ألفا عشر بإثني وجھزھا ونساء، رجال

 :أبيه عن سعيد بن خالد عن أبيه، عن الكلبي، ھشام بن عباس وحدثني

 قومك في ھل حاطب بن يا: علي لي قال: قال - علي مع الجمل شھد قد وكان - الجمحي حاطب بن محمد عن
 .للجرح السمن مثل علوالً  أر لم فإني بالسمن مرھم: قال. وهللا أي: قلت جراح؟

 العوام بن الزبير مقتل

ً  البصرة أھل من امرأة أتر: قال قتادة عن: معمر عن الرزاق، عبد عن الھيثم، بن بكر حدثني  قد كأنه: فقالت عليا
 .يتلمظ أرقم كأنه: فقالت الزبير ورأت ھرقلي، دينار وجھه كأن: فقالت طلحة ورأت جبر، ثم كسر

 بھا، تقاتل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعرس وجئت خدرھا في عرسك خبأت: لطلحة علي قال تواقفوا فلما
 .عنقي على والسيف تكبايع: قال ؟ بايعتني أما ويحك

 صلى هللا رسول سمعت أما زبير يا ويحك: فقال فرسيھما أعناق اختلفت حتى فتواقفا حجزة بنا قف زبير يا: قال ثم
 العسكر من فخرج. بلى اللھم: قال ؟ ظالما قتالك ويريد عليك سيبغي ھذا عمتك ابن إن أما: لي يقول وسلم عليه هللا

 ً  .السباع بوادي جرموز بنا فقتله المدينة إلى متوجھا

 .أبيه عن أبي حدثنا الضبي، العالء أبو أياس بن رفاعة حدثنا إسرائيل، أبي بن إسحاق حدثني

ً  أن  يا: فقال دابتيھما، أعناق اختلفت حتى الصفين بين له فبرز أكلمك، إلي ابرز آمن أنت: له فقال الزبير دعا عليا
ً  تقاتله زبير يا: لك فقال معه ناوخرج يمشي، هللا نبي أخرج هللا أنشدك زبير  نعم، اللھم: فقال! ؟ كتفك وضرب ظالما
: له يقال تميم بني من رجل فلقيه مجاشع لبني ماءً  فنزل ليلة البصرة من وسار قتاله عن فرجع ؟ تقاتلني أفجئت: قال
 .بالنار صفية ابن قاتل بشر: فقال علي إلى بسيفه وجاء فقتله جرموز ابن
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 عباس ابن عن: عكرمة عن رجل، عن يزيد، بن ثابت عن األشيب، موسى بن الحسن حدثنا األعين، بكر أبو حدثنا
 الزبير، فرجع ؟ المطلب عبد بن طالب أبي بن علي أتقاتل المطلب، عبد بنت صفية بن يا له فقال الزبير أتى انه
 .جرموز ابن فقتله

 إلى قام رجالً  أن الحسن عن: فضالة بن المبارك ناأنبأ عاصم بن عمرو حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
ً  أأقتل: فقال الزبير  سمعت ال؛: الزبير فقال. به أفتك ثم معه أكون: قال ؟ والناس الجنود ومعه تقتله كيف: قال ؟ عليا
 .مؤمن يفتك فال الفتك، قيد االيمان إن: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

ً  أو باألحنف مر حتى المدينة يريد الناس؛ ھزم حين لزبيرا مضى: وغيره مخنف أبو وقال  -  األحنف فقال منه، قريبا
 ً  اللحاق يريد ثم باآلخر، أحدھما فضرب المسلمين من غارين بين لف الزبير؛ كان إن أصنع ما:  -  صوته رافعا
 وقد إثره، في اسھمأفر فركضوا تميم بني من حابس بن ونفيل عابس بن وفضيل جرموز، بن عمرو فأتبعه. بقومه
ً  وأجاره فأجاره؛ لقيه المجاشعي زمام بن النعر كان  ابن لحقه فلما المضرحي، أبا يكنى سعد بني من رجل أيضا

 القوم ولحقه فأسلماه ثالثة، ونحن ثالثة ھم إنما إلي ؟ أين إلى: الزبير لھما فقال ھاربين، خرجا وصاحباه جرموز
 إليھما فالتفت ورائه من اإلثنان عليه وحمل عنه، فانصرف الزبر له نصبف جرموز، ابن عليه فحمل عليھم فعطف
 .فقتلوه فاعتوروه فوقع فطعنه جرموز ابن عليه وحمل

ً  أتاه ثم األحنف، إلى به فجاء رأسه جرموز ابن واحتز : فقال. بالباب الزبير قاتل: المؤمنين ألمير قولوا: فقال عليا
 فقال بسيفه جرموز ابن وجاءه بدنه، مع فدفن السباع وادي إلى فحمل برأسه علي وأمر. بالنار صفية ابن قاتل بشروا
 أقبل ثم. السوء ومصارع الحين ولكنه وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول وجه عن الكرب به جلي ما طال سيف: علي
ً  له قتلت أني أظن ولم له، عدواً  قتلت أني ظننت: جرموز ابن فقال يبكون وولده علي ً وح وليا  .ميما

 في ساح إنه: فقيل جرموز؟ ابن أين: مناديه فقال العطاء إلى الناس دعا الزبير بن مصعب ان: له اسناد في المدائني
ً  ليظھر هللا، عبد بأبي قاتله أني أظن: فقال األرض ً  عطاءه وليأخذ آمنا  .سالما

 :قال الزھري عن ،يزيد بن يونس عن حازم بن جرير بن وھب عن الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني

 بي جاء: قال ؟ بك جاء ما: علي له فقال فتواقفا الزبير فدعا فرسه على علي خرج الجمل؛ وأصحاب علي وقف لما
 عبد بني من نعدك كنا قد ؟ عثمان بعد لھا أھالً  لست: علي فقال. منا به أولى وال أھالً  األمر لھذا أراك ال أني

 مر وسلم عليه هللا صلى النبي أن وذكر أشياء عليه وعظم وبينك، بيننا ففرق السوء ابن ابنك نشأ حتى المطلب
 ورجع. أقاتلك ال فإني: وقال الزبير عنه فانصرف. ظالم لك وھو ليقاتلنك ؟ عمتك ابن يقول ما: لعلي فقال عليھما
 راياته رأيت حين علي لقاء عن جبنت ولكنك ال: فقال بصيرة، الحرب ھذه في مالي: فقال الزبير بن هللا عبد ابنه إلى

 في وقام فأعتقه. سرجس غالمك بعتق يمينك عن فكفر: قال أقاتله ال أن حلفت قد فاني: قال الموت، تحتھا أن فعرفت
 .معھم الصف

 مرزوق، بن فضيل أنبأنا موسى، بن هللا عبيد حدثنا: قاال األسود، بن علي بن والحسين محمد، بن عمرو وحدثني
 بن جون وكان األحنف، مع كنت: الحارث بن قرة قال قتادة بن جون عن: الحارث بن قرة عن عقبة، بن شقيق عن
 الزبير على يسلمون وكانوا فارس جاءه حتى الزبير لمع إني: قال جون فحدثني العوام بن الزبير مع عمي ابن قتادة

ً  أر مفل كذا مكان إلى أتوا قد القوم ھؤالء األمير، أيھا عليك السالم: فقال باإلمرة، ً  أرث قوما  وال عدة أقل وال سالحا
ً  أرعب  مكان إلى القوم جاء: قال. وعليك: قال. األمير أيھا عليك سالم: فقال آخر فارس وجاء انصرف ثم منھم، قلوبا
 اآلن عنك ايھا: الزبير فقال. مدبرين فولوا الرعب قلوبھم في هللا فقذف والعدة؛ العدد من لكم هللا جمع بما فسمعوا كذا
 ھؤالء: قال ثم باإلمرة فسلم فارس فجاء انصرف ثم: قال. فيه إلينا لدب العرفج إال طالب أبي ابن يجد لم لو فوهللا
 رأى فلما: قال لفيھم، إنه وهللا بلى: قال فيھم، ليس إنه: الزبير فقال. لي وقال له فقلت عماراً  لقيت وقد أتوك قد القوم
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 الزبير فقال رجعا؛ ثم فانطلقا ؟ يقول ما أحق فانظر معه اركب: أھله لبعض قال يخالفه ال قول على ثابت الرجل أن
 السالح جعل حتى أفكل أخذه ثم. ظھراه قطع يا أنفاه جدع يا: الزبير فقال الرجل صدقك: قال ؟ عندك ما: لصاحبه
 ألمر إال ھذا ما بيده نفسي والذي معه، أعيش أو أموت أن أريد كنت الذي أھذا أمي ثكلتني: جون فقال عليه، ينتقض
 ثم: قال ذھب، ثم دابته على فجلس انصرف الناس تشاغل فلما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فارس وھو سمعه

 األحنف فرفع يناجيانه عليه فاكبا األحنف إلى فارسان جاء ثم: قال باألحنف، فلحق دابته على فجلس جون انصرف
 إلى جرموز بن عمرو جاء ثم انصرفا، ثم ساعة فناجاھما عليه فأكبا فأتياه. فالن يا جرموز بن عمرو يا: فقال رأسه

 إال الزبير صاحب إن بيده نفسي والذي: يقول الحارث بن قرة فكان. فقتلته السباع وادي في أدركته: فقال األحنف
 .األحنف

 .بمثله موسى بن هللا عبيد عن الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني

 أقبل أن: الزبير إلى معاوية كتب: قال سعيد بن يحيى عن جويرية، عن جرير، بن وھب حدثنا سالم، بن خلف حدثنا
 الزبير، ابن به عائشة وأخبرت عليھما، ذلك فكبر بلغھما ثم وعائشة، طلحة ذلك فكتم. يحضرني ومن أبايعك إلي
 ذلك، في له بدا ثم! ؟ األمر في نازعنيي الحضرمية وابن أفعل ال ولم نعم: فقال ؟ بمعاوية تلحق أن أتريد ألبيه، فقال

ً  فدعا ليفعلن، حلف كان وأحسبه  .الحرب إلى وعاد فأعتقه، له غالما

 على الدبرة كانت الجمل يوم اقتتلوا لما: قال قتادة، عن معمر عن الصنعاني، حكيم أبو حدثنا الھيثم، بن بكر وحدثني
 وما بيعتي، بعد أتقاتلني هللا عبد أبا يا: له قال واجھه فلما ير،الزب فيھا التي الناحية إلى علي فأفضى الجمل؛ أصحاب
ً  لي قتالك في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت ً  فرسه على وانسل فاستحيا ؟ ظالما  فلما المدينة إلى منصرفا
 حواري يا جواري في أنت: النعر قال. أجرني: له فقال زمام بن النعر: له يقال مجاشع من رجل لقيه بسفوان، صار
 فأتبعه أھله، يريد اآلن وھو بنفسه نجا قد ثم المسلمين من غارين بين لف الزبير واعجبا: األحنف فقال. هللا رسول
ً  جرموز ابن وأتى فقتلوه، عليه فشدوا. يفوتكم ان هللا أذكركم: يقول وھو وأصحابه جرموز ابن  أن فأمر برأسه عليا
 .السباع بوادي جسده مع يدفن

 ابن طعنه حين قال العوام بن الزبير أن: أبيه عن السلمي الرحمن عبد بن وسعيد محمد، أبي بن عامر عن دائني،الم
 :الزبير قال ثم وينساه، با يذكر هللا قاتله له ما: جرموز

 قريب الممات من الحياة أن...  نافعي علمي انّ  لو علمت ولقد

 :الجمل يوم طلحة وقال: قال

 وفاته لتدركه اما...  دهجوا الزبير صرف

 حيث الزبير أن بلغني: قال أسماء بن جويرية عن: جرير بن وھب انبأنا الدورقين وأحمد سالم، بن خلف وحدثني
 بجبان أنت ما وهللا هللا، عبد أبا يا تريد اين إلى: وقال بالرمح ياسر بن عمار اعترضه بسيف يده بسط يكن ولم ولى

 .جرموز ابن فقتله السباع بوادي نزل حتى ومضى ذلك، ھو: قال. شككت أحسبك ولكني

 بن زيد بنت عاتكة قالت الزبير؛ قتل لما: قال إسناده في يحيى بن لوط عن أبيه، عن الكلبي، ھشام بن عباس حدثني
 : - الزبير ثم الخطاب، بن عمر عليھا فخلف بكر أبي بن هللا عبد تحت وكانت - نفيل بن عمرو

 معرد غير وكان اللقاء يوم...  بھمة بفارس جرموز ابن غدر

ً  ال...  لوجدته نّبھته لو عمرو يا  اليد وال اللسان رعش طائشا
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 المتعّمد عقوبة عليك حلت...  لمسلما قتلت أن أمك ھبلتك

 :الخطفي بن عطية بن جرير وقال

 مصرع جنب لكلّ  السباع وادي...  قبره تضمن من الرزية إن

 الخشع والجبال المدينة سور.. . تضعضعت الزبير خبر أتى لما

 :اليربوعي وثيل بن سحيم وقال

 وأخورا أدق ما سفوان على...  مجاشعا الزبير جيران هللا لحا

 :جرير وقال

 ميال أو فرسخا ضيفك شّيعت...  مجاشع قين بن يا حّرا كنت لو

ً ...  جيرانه وأنتم الزبير قتل  طويال الزبير قتل لمن غّيا

 .ساذجين خفين يلبس عثمان كان: الجمل يوم خطيبھم قال: قال الحسن عن الھذلي، بكر أبي عن المدائني

ً  طلحة باع: قال الحسن عن رجل عن المدائني  ھذه تبيت رجالً  إن: فقال إليه فحملھا ألف مائة بسبع عثمان من أرضا
 وما أصبح حتى المدينة، سكك في ويختلفون يفرقونھا ورسله فبات. با لغرير هللا أمر من يطرقه ما يدري وال عنده
 .والبيضاء الصفراء يطلب ھنا ھا جاء ثم منھا، درھم عنده

 الجمل يوم كان فلما أبداً  عناق عثمان قتل في الحبقت وهللا: يقول الطائي حاتم بن عدي كان: عدي بن الھيثم وقال
 إي: قال ؟ عناق عثمان في حبقت ھل طريف أبا يا: له فقيل وجرح عينه وفقئت - يكنى كان وبه -  طريف ابنه قتل
 .األعظم والتيس وهللا

 صريع وھو -  العيص أبي بن أسيد بن عتاب بن الرحمن عبد على علي مر: قال الھيثم عن عمر، بن حفص وحدثني
 وأدركت نفسي وشفيت أنفي جدعت قريش، يعسوب ھذا حسن يا: فقال - صرعى قريش من جماعة في الجمل يوم

 .جمح بني من اراألعي وأفلتتني ثأري

ً  يعني  .األذى عنھم يأتيه كان منھم ناسا

ً  أن أبيه عن الجرمي، كليب بن عاصم أنبأنا عيينه، بن سفيان حدثنا هللا، عبد بن علي حدثنا  أھل يخمس لم عليا
 .الجمل

 الحنفية ابن عن: الثوري منذر عن خليفة، بن فطر حدثنا نعيم أبو حدثنا: قاال الھيثم بن وبكر محمد، بن عمرو حدثني
ً  أن  إال آالف عشرة وكنا آالف تسعة معھما فنفر الكوفة؛ أھل فاستنفرا وعماراً  الحسن بعث قار بذي نزل لما عليا

ً  عشر إثني فكنا ألفين من قريب القيس عبد من البصرة أھل من ولحقنا مائة،  دنا فلما نكوصاً، مني فرأى مائة، إال ألفا
 ومن مدبراً، تتبعوا وال جريح على تجھزوا ال: قال ھزموا فلما بھا، فقاتل نيم الراية أخذ بعض من الناس بعض
 .وكراع سالح من به قوتل ما بينھم وقسم. آمن فھو بابه أغلق

 عليه تقووا ما الجمل يوم علي قسم: قاال وشقيق زر عن عاصم بن قيس عن نعيم، أبي عن إبراھيم، بن أحمد وحدثنا
 .وكراع سالح من بن
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ً  أن عباس ابن عن: صالح أبي عن جده عن أبيه عن ھشام، بن عباس  وموسى الحكم بن مروان الجمل يوم أخذ عليا
 .فأرسلھما طلحة بن

 .الحسين بن علي جده عن أبيه عن محمد، بن جعفر عن عياض، بن أنس عن سعد، بن محمد حدثني

 فقام انھزموا أن البصرة أھل يلبث لم الجمل ومي تواقفنا لما: قال - المدينة على أمير وھو - حدثه الحكم بن مروان ان
 .آمن فھو السالح طرح ومن آمن، فھو بابه أغلق ومن جريح، على يدفف وال مدبر، يقتل ال: فقال لعلي صائح

. شاء ما حيث فليتوجه آمن ھو: فقال فكلموه عباس وابن جعفر وابن وحسين حسن إلى أرسلت ثم داراً  فدخلت: قال
 .شئت حيث اذھب: قال ثم فبايعته: قال أبايعه، حتى سينف تطيب ال: فقلت

 :قال عبادة بن روح حدثنا سعد، بن محمد حدثنا

 .ربيعة من قوم إلى الجمل يوم صار مروان أن بلغني

 يستجيره مسمع بن مالك إلى وبعث عنزة، من قوم إلى فصار الجمل يوم مروان ارتث: اسناده في مخنف أبو وقال
ً  وسأل فأجاره، يفعل أن اتلمق أخوه عليه فأشار  الناس بايعه حين يبايعه أن عليه وعرض فآمنه، األمان له عليا

 أن فوهللا أكرھك، ال فإني: علي قال. تكرھني حتى أبايعك ال فإني: قال. بلى: قال ؟ تؤمني ألم: وقال فأبى بالبصرة؛
 .لغدرت بأستك بايعتني لو

 .معاوية إلى مضى إنه ثم

 بكر؛ أبي بن محمد إليه فبعثت مكانه، ليعلمھا عائشة إلى باألزدي وبعث األزد، من رجل دار لىإ الزبير ابن وصار
 .الطريق في تغالظا وقد به فجاءھا

ً  إليھا وصار ً  فبلغ الزبير بن عصمة أجاره أن بعد سفيان أبي بن عتبة أيضا  ولم فسكت عائشة عند مكانھما عليا
 .لھما يعرض

ً  ظفرو ظھر حين علي وقام: قالوا  نكث الرعية أول فإنكم والفتنة؛ فإياكم عنكم عفوت قد البصرة أھل يا: فقال خطيبا
 آل نصرة على الكوفة أھل وجزي بالفتح، كعب بن قرظة إلى وكتب الناس وبايعه جلس ثم. األمة عصا وشق البيعة
 .خيراً  نبيھم

 مائة وخمس ألفان الجمل يوم قتل: قال وبيعق أبي بن محمد عن: أبيه عن جرير، بن وھب حدثنا خيثمة، أبو حدثنا
 ثالثمائة الناس أفناء ومن ثمانمائة، ضبة بني ومن وخمسون، وثالثمائة ألف األزد من منھم البصرة، أھل من

 .وخمسون

 شمس، عبد بن ربيعة بن عدي بن وعلي أسيد، بن عتاب بن الرحمن عبد عائشة مع قتل: وغيره مخنف أبو وقال
 وأمه األسود، بن المقداد بن ومعبد حزام، بن حكيم بن هللا وعبد مناف، عبد بن نوفل بني من قرظة بن ومسلم
 .آخرين في. خيراً  أخت ابن من هللا جزاك ال: فقال علي به مر الذي وھو المطلب، عبد بن الزبير بنت ضباعة

 سبعون الرباب عدي بني نوم آالف، أربعة األزد ومن أربعمائة، ناجية بني من الجمل يوم قتل: مخنف أبو وقال
 .ضربان له كلھم سبعون عقيل بني ومن القرآن، قرأوا قد كلھم

ً  عشرين البصرة أھل من الناس من قتل من جميع وكان  .ألفا
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 قيل: قال عمير بن جميع عن: سعيد بن صدقة عن بكر، أبي عن يونس، بن أحمد حدثنا الدورقي، إبراھيم حدثني
 .قدر ولكنه شيء، من عرض بما المسير ذلك افتديت أني لوددت وهللا لتفقا ؟ علي على أخرجت: لعائشة

 راشد، بن النعمان عن أبيه، عن جرير، بن وھب حدثنا: قاال إبراھيم بن وأحمد حرب؛ بن زھير خيثمة أبو وحدثنا
ً  كنت ليتني: قالت أنھا عائشة عن عروة، عن الزھري، عن ً  نسيا ً  لعثمان بتأحب ما فوهللا عثمان؛ أمر قبل منسيا  شيئا
 .لقتلت يقتل أن أحببت لو حتى مثله، مني أصيب اال

 تبايعوا ال: قالت عائشة أن سمين بن خالد عن: شيبان بن األسود عن العقدي عامر أبو حدثنا الھيثم، بن بكر حدثني
 عمتھا البن وبارده بك، الناس أمر حار تجعل أن ھذه تريد إنما: الزبير بن هللا عبد فقال. اإلمارة على إال الزبير
 بيتي؛ في قررت ليتني يا حورب، من وحرب بويع من وبيعة والزبير وطلحة أنا ما: تقول كانت ثم: قال. طلحة
 .بمقدار جاءت بلية ولكنھا

: قال الثقفي عمرو بن علي عن: خالد أبي بن إسماعيل عن عبيد، بن يعلى حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثنا
 عليه هللا صلى هللا رسول من بنين عشرة لي يكون أن من إلي أحب مسيري عن جلست أكون ألن هللاو: عائشة قالت
 .ھشام بن الحارث ولد مثل وسلم

 األعمش، عن سفيان، عن مھدي بن الرحمن عبد حدثنا: قاال المؤمن، عبد بن وروح ميمون، بن حاتم بن محمد حدثنا
 .خمارھا تبل حتى فتبكي"  بيوتكن في وقرن: " رأتق عائشة سمع من حدثني: قال الضحى أبي عن

 األذن مصطلم رجالً  رأيت: قال العطاردي رجاء أبي عن: األعرابي عوف عن الحماني، خيران أبي عن المدائني
 وھو صريع فيھم برجل مررت إذ القتلى في أجول الجمل يوم أنا بينا حادث، بل: قال ؟ حادث أم أخلقة: له فقلت
 :ينشد

 رواء ونحن إال صدرت فما...  أمّنا الموت حومة تناأورد لقد

ً  أطعنا  عناء الحجاز أھل ونصرتنا...  حلومنا من ضلة قريشا

 ومباء مندوحة وشيعتھا...  أمه ضبة ابن نصر عن كان لقد

 وإماء أعبد إال التيم وما...  شقوة مرة بن تيم بني أطعنا

 بن عمير أن فأخبرھا أمك أتيت إذا: وقال فقطعھا أذني أزمف منه فدنوت. أخبرك مني أدن: قال ؟ أنت من: فقلت
 .ومات. بك ھذا فعل األھلب

 قال: قال الرحمن بعد بن منصور عن إبراھيم، بن إسماعيل حدثنا: قاال محمد بن وعمرو يونس، بن شريح حدثنا
 وعمار، علي غير ارواألنص المھاجرين من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من الجمل يشھد لم: الشعبي
 .كذاب فأنا بخامس جاؤوا فإن والزبير، وطلحة

 أبي الرقاشي المنذر بن الحضين عن الجعفي، مسلم بن الزبير عن حدثوه عدة عن أبيه، عن ھشام، بن عباس وحدثنا
 ونكد حضين يا: فقال شاب فتى يومئذ وأنا علي فدعاني الجمل يوم الراية في وائل بن بكر اختصمت: قال ساسان
 هللا رسول على خفقت راية إال منھا أھدى ھي راية بقي فيما تخفق، وال مضى فيما قط أخفقت ما فوهللا الراية ھذه
 :الشاعر يقول ذلك وفي: قال وسلم، عليه هللا صلى

 تقدما حضين قدمھا: قيل إذا...  ظلھا يخفق سوداء راية لمن
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 والدما لموتا يقطر المنايا حياض...  يزيرھا حتى للموت يقدمھا

ً  هللا جزى ً  الموت لدى...  إمامھم عن قاتلوا قوما  وأكرما أعف ما قدما

 تغمغما الرجال أصوات كان إذا...  شيمة وأكرم أخباراً  وأطيب

ً  القوا إذا وبأس...  نجدة أھل إنھم أعني ربيعة  عرمرما خميسا

 :حنيف بن عثمان ھو: ويقال الجمل يوم في الشاعر وقال

ً  أر فلم...  شيبننيف الحروب شھدت  الجمل كيوم يوما

 بطل لخرق منه وأقبل...  فتنة مؤمن على أشد

 يرتحل لم عسكر ليت ويا...  بيتھا في الظعينة فليت

 إن: والزبير لطلحة رجل قال: قال نضرة أبي عن: سلمة أبي عن حازم، بن جرير حدثنا فروخ، بن شيبان حدثني
 رأي أم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به كما أمر أشيء وقتالكما ھذا امسيركم عن فأخبراني وفضال، صحبة لكما

 لنأخذ فجئنا - ودنانير دراھم يعني - وصفراء بيضاء ھنا ھا ان حدثنا: فقال الزبير وأما فسكت طلحة فأما ؟ رأيتما
 .منھا

 .بمثله اإلسناد ھذا في أبيه عن جرير، بن وھب عن حرب، بن زھير عن وحدثت

 وخطب البصرة، على العباس بن هللا عبد فاستخلف الكوفة؛ إلى الشخوص أراد البصرة؛ أھل علي بايع ماول: قالوا
 مع وسار عبيد، بن زياد: يومئذ له يقال وكان كاتباً، سفيان أبي بن زياد إليه وضم له، والطاعة بالسمع أھلھا فأمر
 رجعوا، ثم -  المشيعون يرجع منه صرة،الب من قريب موضع وھو موقوع إلى فشيعوه البصرة أھل وجوه علي

 .يبلغاھا لم إنھما: ويقال الكوفة، إلى األعور بن وشريك قيس بن األحنف ومضى

ً  الخزاعي صرد بن سليمان وتلقى: قالوا  وذلك الكوفة، دخل حتى عنه وجھه علي فصرف الكوفة نجران وراء عليا
 أمير يا: وقال فاعتذر. نفسي في الناس أوثق من كنت: له وقال عاتبه الكوفة دخل فلما عنه، تخلف ممن كان إنه

 .نصيحتي لك تخلص مودتي استبق المؤمنين

 المنتشر، بن محمد بن إبراھيم عن عوانة، أبو حدثنا مھدي، بن الرحمن عبد حدثنا معين، بن يحيى زكريا أبو حدثني
ً  أتيت: قال صرد، بن سليمان عن: نضيلة بن عبيد عن أبيه، عن  وتنأنأت تربصت: لي فقال الجمل من فرغ حين عليا

 .عدوك من صديقك به تعرف ما األمور من بقي وقد بطين الشوط: فقلت: قال ؟ هللا صنع ترى فكيف

 سليمان عن: نضلة بن عبيد عن أبيه عن المنتشر، بن محمد بن إبراھيم أنبأنا عوانة، أبو حدثنا مسلم، بن عفان حدثنا
ً  أتيت: قال صرد، بن  هللا أغنى فقد: هللا صنع ترى فكيف وتأخرت وتربصت تنأنأت صرد بن يا: فقال الجمل بعد عليا

 قلت قام فلما عدوك، من صديقك به تعرف ما األمور من بقي وقد المؤمنين، أمير يا بطين الشوط إن: قلت. عنك
 ھبلتك حسن يا: الجمل ميو قال وقد يلومك: فقال. معه أشھد أن على حريصا كنت وقد عنده عذرتني أراك ما: للحسن
 أصحابك يسمعك ال أمسك: فقلت: قال. خيراً  ھذا بعد أن أرى ما الغارين ھذين بين جمع قد بأمرئ ظنك ما أمك؛
 .فيقتلوك شككت: فيقولوا
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 صبيح بن مسلم الضحى أبي عن عون، أبي عن شعبة، عن مھدي، بن الرحمن عبد حدثنا إبراھيم، بن أحمد حدثنا
 فقال. وكذا كذا الجمل من منعني فإنما المؤمنين أمير عند اعذرني: علي بن للحسن صرد بن سليمان قال: قال

 .سنة بعشرين ھذا قبل مت أني لوددت: يقول - القتال اشتد حين أباه يعني -  رأيته لقد: الحسن

 أبي نع عون، أبي عن شعبة عن القطان، سعيد بن يحيى عن مسرھد، بن مسدد عن الرقاشي، قالبة أبو حدثني
 .بمثله سليمان عن الضحى

 .مكة أھل في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سيرة البصرة أھل في سرت: علي قال: قال عوانة، عن المدائني

 .وثالثين ست سنة رجب في الكوفة إلى البصرة من علي قدم: مخنف أبو وقال

 .وثالثين ست سنة رمضان في: غيره وقال

ً قوم إن: فقال خطب قدمھا ولما  فقال الھمداني سعيد بن قيس عليه وسلم. المكروه وأسمعوھم فأنبوھم عني تخلفوا ا
 .أولئك من لست المؤمنين أمير يا: فقال. المتربصين من كنت وإن وعليك

 .بثبت ذلك وليس. بالبصرة سعيد كان قد: بعضھم وقال

 والزبير طلحة أظن أتراني: له الفق علي إلى الليثي حوط بن الحارث قام: قال العتبي عن الحرمازي، وحدثني
 الرجال؛ بأقدار يعرفان ال والباطل الحق إن عليك، ملبوس إنك حار يا علي له فقال! ؟ باطل على اجتمعوا وعائشة
 .أتاه من تعرف الباطل واعرف أھله، تعرف الحق اعرف

 صفين أمر

 يدعوه معاوية إلى ووجھه عنھا عزله الكوفة مالسال عليه علي قدم فلما بھمذان، البجلي هللا عبد بن جرير كان: قالوا
 معاوية، جرير فأتى وغيرھم، والمصرين الحرمين أھل فيه دخل فيما معه ويدخل األمر، له يسلم وأن طاعته، إلى

 قد إني: جرير له فقال عليه الكندي السمط بن شرحبيل قدوم معاوية فانتظر إليه، بدعائه علي أمره ما إلى ودعاه
 .غيره رأي ينتظر رجل وقوف والباطل الحق بين تتوقف رأيتك

 عثمان، المؤمنين أمير عامل أنت: فقال شرحبيل فقام. علي بيعة إلى يدعونا جرير ھذا: معاوية له فقال شرحبيل وقدم
 فانصرف لذلك، مقاربة وال له انقياداً  معاوية عند جرير ير ولم. قتله من وقتل بدمه بالطلب الناس وأولى عمه وابن
 ً  .منه يائسا

 غدراتك أعرف أنا: وقال - األشتر - الحارث بن مالك أسمعه عنھما تعالى هللا رضي علي على جرير قدم فلما
 قسر، من قومه من قوم به ولحق بقرقيسيا، فلحق جرير فخرج ھمذان بوالية دينك منك اشترى عثمان وأن وغشك،

 منھا فشعث جرير دار علي، وأتى سبعمائة أحمس من وشھدھا رجالً، عشر تسعة غير قسر من صفين يشھد ولم
 .فكف. جرير لغير أنصباء الدار في إن هللا أصلحك جرير بن عمرو بن زرعة أبو له قال حتى مجلسه وحرق

ً  تقاتل ما على: له فقال معاوية إلى - مشكم بن هللا عبد: ويقال الرحمن عبد واسمه -  الخوالني مسلم أبو وقام  عليا
 ولكن له أنه ذكرت الذي مثل اإلسالم في ادعي وأنا أقاتله ما: معاوية فقال ؟ وھجرته وقرابته ابقتهس مثل لك وليس
ً  قتل عثمان أن تعلمون فقد وبينه، بيننا قتال فال فعل فإن به، فنقتلھم عثمان قتلة إلينا ليدفع ً  مسلما  فاكتب: قال. محرما
ً  إليه  هللا بسم: الھمداني روق أبي عن مخنف، أبي عن الكلبي ذكر فيما ليهإ فكتب عثمان، قتلة يسلم أن فيه تسأله كتابا

 .طالب أبي بن علي إلى سفيان، أبي بن معاوية من الرحيم الرحمن
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 المسلمين من له اجتبى ثم خلقه، إلى والرسول وحيه، على األمين وجعله بعلمه، محمداً  اصطفى هللا فإن بعد أما
 ً  خليفة ثم خليفته ورسوله  أنصحھم وكان اإلسالم، في فضائلھم قدر على عنده ازلالمن في فكانوا بھم، أيده أعوانا
ً  المقتول الثالث الخليفة ثم خليفته  وقولك الشزر، نظرك في ذلك عرفنا بغيت، كلھم وعلى حسدت فكلھم عثمان، ظلما
 أشد منھم ألحد تكن ولم خشوش،الم الجمل يقاد كما تقاد ذلك كل في الخلفاء، عن وإبطائك الصعداء، وتنفسك الھجر،
 له وأظھرت حسنه، وقبحت رحمه فقطعت وفضله، لقرابته ذلك به تفعل ال أن أحقھم وكان عمتك، البن منك حسداً 

 أفق، كل من الخيل وقيدت وجه، كل من إليه اإلبل آباط ضربت حتى عليه الناس وألبت بالغش، له وبطنت العداوة،
 عنه تدرأ ال الھائعة، تسمع وأنت المحلة في معك فقتل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حرم في السالح عليه وشھر
ً  حقه في قمت لو طالب أبي بن يا ولعمري فعل، وال بقول  ما منه انتھكوا ما لھم وتقبح عنه، فيه الناس تنھى مقاما
 أنت وأخرى. عليه والبغي له يةالمجان من به يعرفونك كانوا ما عندھم ذلك ولمحى أحداً، الناس من قبلنا من بك عدل
 عثمان، دم من تتنصل أنك بلغني وقد وأنصارك، ويدك عضدك فھم قتلته إيواؤك ظنينا عفان ابن أولياء عند بھا

ً  كنت فإن منه، وتتبرأ  السيف، إال وبينك بيننا فليس وإال إليك، الناس أسرع نحن ثم به، نقتلھم قتلته إلينا فادفع صادقا
 .والسالم با أرواحنا تلحق أو نقتلھم حتى والبحر والبر والرمال الجبال في عثمان قتلة لنطلبن يرهغ إله ال ووالذي

 واجتمع علي إلى فأوصله الكوفة إلى به فصار علي، إلى به يسير أن وأمره الخوالني مسلم أبي إلى الكتاب فدفع
 أبو فجعل أراد، ما إلى علي يجبه ولم لعمله، منكراً  نكا وكلنا عثمان قتلة كلنا: فقالوا عليھم وقرئ المسجد، في الناس
 أمير علي هللا عبد من الرحيم الرحمن هللا بسم: كتابه جواب في إليه وكتب. الضراب طال اآلن: يقول مسلم

 .سفيان أبي بن معاوية إلى المؤمنين؛

 الذي  فالحمد والوحي، الھدى من به هللا أكرمه وما محمداً  فيه تذكر منك بكتاب علي قدم خوالن أخا فإن بعد أما
 كذبوه الذين قومه من والشنآن العداوة أھل به وقمع كله، الدين على وأظھره البالد، في له ومكن الوعد، له صدق
 أشد فكان كارھون، له وھم هللا أمر ظھر حتى األمور له وقلبوا أصحابه، إخراج وعلى عليه وظاھروا له وشنعوا
 .هللا عصم ممن قليالً  إال قومه من األدنىف األدنى عليه الناس

 قدم على عنده منازلھم في فكانوا بھم أيده أعوانا المؤمنين من له اختار اسماؤه وتباركت ثناؤه جل هللا ان وذكرت
 المصاب وإن لعظيم، اإلسالم من مكانھما إن ولعمري بعده، من وخليفة خليفته افضلھم فكان اإلسالم، في فضائلھم

ً  عثمان يكن فإن ثالثاً، الفضل في كان عفان ابن ان وذكرت جليل ءلرز بھما ً  فسيلقى محسنا  يضاعف شكوراً  ربا
ً  يكن وان بھا، ويجزي الحسنات ً  فسيلقى مسيئا  اعطى إذا ألرجو وإني يغفره؛ أن ذنب يتعاظمه ال رحيما غفوراً  ربا

 .المسلمين من بيت أھل قسم أوفر قسمنا يكون أن اعمالھم قدر على المؤمنين هللا

 وأناب، آمن من أول البيت أھل فكنا له، والتوحيد با اإليمان إلى فدعا وسلم عليه هللا صلى محمداً  بعث هللا إن
 بنا والحقوا الھموم، بنا وھموا الغوائل قومنا فبغانا غيرنا أحد العرب أرباعي من سكن ربع في هللا يعبد وما فمكثنا

 بينھم وكتبوا العذب، والماء الطعام من ومنعونا المراصد، فيه علينا وضعوا ضيق، شعب إلى واضطرونا الوشائظ،
 ً  وعزم به، يمثلوا أو فيقتلوه نبينا إليھم ندفع أو يكلمونا وال يناكحونا وال يبايعونا وال يشاربونا وال يواكلونا ال أن كتابا
 ال عشيرة وذي ممنوع حليف من منھم فيه نحن مما أخلياء قريش من أسلم من وسائر عنه، والذب منعه على لنا هللا

 وأمره الھجرة في لرسوله هللا أذن ثم هللا، شاء ما بذلك فمكثنا وأمن، نجوة بمكان التلف من فھم قومنا، بغانا كما تبغيه
 وحمزة بدر، يوم عبيدة فقتل أصحابه، بھم فوقى بيته أھل قدم نزال ودعيت البأس حضر إذا فكان المشركين، بقتال
 آجالھم لكن الشھادة، من له تعرضوا ما لمثل سميته اسميه ان شئت لو من وتعرض مؤتة، يوم وجعفر أحد يوم

 .أخرت ومنيته حضرت

 أعتذر فما اإلبطال وأما أعلنته، أو أسررته أكون ان هللا فمعاذ الحسد فأما لھم، وحسدي الخلفاء عن إبطائي وذكرت
 أحق أنت: فقال بكر، أبا الناس وبايع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بضق حين أبوك أتاني ولقد منه، الناس إلى
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 عھد لقرب الفرقة؛ مخافة ذلك أبيت الذي فكنت أبيك، قول من ذلك علمت قد. أبايعك يدك فأبسط األمر بھذا الناس
 .عنك هللا فسيغني تفعل وإال رشدك، تصب يعرفه أبوك كان ما حقي من تعرف فإن والجاھلية، بالكفر الناس

 إال بمعزل ذلك من وأنا علمت قد ما منه الناس فركب رأيت ما صنع عثمان فإن عليه، الناس وتأليبي عثمان وذكرت
 .بدالك ما فتجن تتجنى أن

 اره فلم وعينيه أنفه األمر ضربت وقد بعينه، قاتالً  له أعرف وما إليك دفعھم وسألتني - بزعمك - قتلته وذكرت
 قتلوه أنھم تزعم الذين لتعرفن وشقائك؛ غيك عن تنزع لم ولئن إليك، وأظننته اتھمته نمم قبلي من دفع يسعني
 .الخوالني مسلم أبي مع معاوية إلى الكتاب علي وأنفذ: والسالم جبل وال سھل في طلبھم يكلفونك ال طالبين

 .مسلم أبي مع كان الدوسي ھريرة أبا إن: الرواة بعض قال وقد

 :مسلم بن الوليد حدثنا عمار، بن ھشام وحدثنا

 عبد أبا: له قال مصر؛ عن عفان بن عثمان عزله لما العاص بن عمرو أن بلغني: قال محرر؛ بن الوارث عبد عن
ً  فكان. أوالدھا أعجفتم ألنكم: فقال ؟ ألبانھا بعدك درت بمصر اللقاح أن أعلمت هللا ً  كالما  في الناس تكلم فلما. غليظا
ً  وأنت: له فقال. الحق وراجع التوبة فأخلص النھابير، بالناس ركبت لقد: فقال أتاه أمره  تؤلب النويبغة بن يا أيضا
 له وبھا عجالن،: لھا يقال بھا له ضيعة فنزل فلسطين إلى فخرج طلعتك، تريني ال مصر، عن عزلتك ألني علي،
 ثم. النار في والمكواة ضرطي العير: قال محصور أنه بلغه فلما الرعاة، حتى عثمان على الناس يحرض فكان قصر،
 ما: فقال ومحمداً  هللا عبد ابنيه دعا ثم -  نكأتھا: قال أو - أدميتھا قرحة حككت إذا إني هللا؛ عبد أبو أنا: فقال قتله بلغه
 نفسك أخملت: عمرو بن محمد له وقال بمكانك فاقعد اليوم؛ إلى وعرضك دينك سلم قد: هللا عبد له فقال ؟ تريان
 ما بإعداد فأمره مواله وردان فدعا. العرب في بالدنية ترض وال ھذا أمرھم في الناس مع انھضف ذكرك وأمت
 الحق موضع اعرف وأنا إليك قصدت إني: له فقال أمره، في يشركه ال معه فكان معاوية إلى وشخص إليه يحتاج
ً  ھذا أمرك في لي لتجعل  قد عين، ونعمة نعم: له فقال .والتدبير الرأي في تشركني وألن إرادتك، بلغت إذا حظا
 مصر وما: ابنه محمد: له فقال. مص والية لي جعل قد: البنيه قال معاوية عند من خرج فلما. مصر والية لك جعلت
 .مصر تشبعه لم من بطن هللا أشبع ال: فقال. العرب سلطان في

 كان لما: قال الحسن عن: عقيل أبو عقبة بن بشير حدثنا الطيالسي، داود أبو حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
 حتى قتاله على أظاھرك ال وهللا ال: فقال علي قتال إلى العاص بن عمرو معاوية دعا كان؛ ما ومعاوية علي أمر من

ً  فخرج عليه فأبى مصر؛ تطعمني  ؟ فرددته الحال ھذه على شيء في إلي طلب رجل: وقال ندم معاوية إن ثم. مغضبا
 .ألس ما إلى فأجابه

 الوھاب عبد عن: اسماء بن جويرية عن جرير، بن وھب حدثنا: قاال إبراھيم، بن وأحمد سالم، بن خلف وحدثنا
 بھا، فأقام مكة أتى العاص بن عمرو من فيھا أعفى قريش من أحد يكن لم الفتنة وقعت لما: قالوا أشياخه عن الزبيري

ً  يزل فلم  المنزلة بھذه رضي مثلي وما مكة جزاري بين نفسي ألفيت قد نيإ: البنيه فقال الجمل، وقعة كانت حتى كافا
ً  إن: فقال. علي إلى صر: هللا عبد له فقال ؟ أصير أن تريان من فإلى  لھم ما لك المسلمين من رجل أنت: يقول عليا

 .له خير فما فأتاه. معاوية فأت: قالوا!!  أمره، في ويشركني بنفسه يخلطني ومعاوية عليھم ما وعليك

 جرير وأن والزبير، طلحة بخبر بفلسطين، وھو العاص بن عمرو إلى معاوية كتب: محارب بن سلمة عن لمدائني،ا
 .عليه فقدم. لعلي بيعته يطلب أتاه قد هللا عبد بن

ً  أن الكناني يزيد بن عيسى عن المدائني،  عليه قدم عليه، البيعة له ليأخذ معاوية إلى هللا عبد بن جرير بعث لما عليا
 ينفعه لم القليل ينفعه لم من إن الشام أھل يا: فقال جرير قام ثم فقرأه علي كتاب فأعطاه عنده والناس جالس ھوو
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 ومعاوية علي في وروئوا هللا فاتقوا بعدھا لإلسالم بقاء فال بمثلھا البالء يشفع إن ملحمة بالبصرة كانت قد الكثير،
 لھا أنظر أحد يكون فال ألنفسكم انظروا ثم واألنصار؛ المھاجرين نم الشام أھل وأين علي، من معاوية أين وانظروا

 - العاص بن عمرو إلى ليلته من فكتب فأمسك. جرير يا ريقي أبلعني: وقال ينطق فلم معاوية وسكت سكت ثم. منھا
 من كان دفق: بعد أما: عمرو إلى كتابه وكان - إرادته بغير جريراً  وصرف -  إليه المصير في منه، ليال على وھو
ً  رفض ممن البصرة أھل من جماعة في مروان إلينا سقط وقد بلغك، قد ما والزبير؛ وطلحة علي أمر  وأمره، عليا
 .وتوفيقه هللا بركة على علي فاقدم تأتيني، حتى عليك نفسي وحبست علي، بيعة في هللا عبد بن جرير علي وقدم

 عليه هللا صلى هللا رسول إن الشيخ أيھا: هللا عبد له فقال شارھما،فاست ومحمداً  هللا عبد ابنيه دعا الكتاب أتاه فلما
 من تصيبھا يسيرة بدنيا دينك تفسد أن فإياك راضيان، عنك وھما وعمر، بكر أبو ومات راض عنك وھو قبض وسلم

ً  فتكب معاوية،  .النار في كبا

ً  فيه تكن األمر ھذا بادر: فقال ؟ ترى ما: لمحمد قال ثم ً  كونت أن قبل رأسا  :ذلك في فروى. ذنبا

 البواثق انثياب فيھا التي وتلك...  أزوره أن سائلي ھند ابن رأيت

 ذائق كل مع العيش عليه أمّرت...  بخطة علي من جرير أتاه

 سائقي فھو قادني ومھما أميل...  جانب أيّ  إلى أدري ما فوهللا

 وامق نصيحة نفسي من اعطيه أم...  دناءة فيه والخدع أأخدعه

 عالئقي تعتلقني لم إن النفس به...  تعلقت قوالً  هللا عبد قال قدو

 الحقائق عند العود لصلب وإني...  محمد أخوه فيه وخالفه

 وردان مواله دعا عمرو أصبح فلما دينه، وباع عقبيه على الشيخ بال: قال الشعر، ھذا عمرو بن هللا عبد سمع فلما
 نفسك، في بما أخبرك أنا: وردان له فقال مراراً، ذلك ففعل فحط حط، :قال ثم فرحل، وردان يا بنا ارحل: فقال

 في تقيم: قال ؟ الرأي فما أخطأت، ما درك : قال تختار، أيتھما تدرى فلست قلبك في واآلخرة الدنيا اعترضت
 على ردانو يا ارحل: عمرو فقال عنك، يستغن لم الدينا أھل ظھر وإن دينھم في عشت الدين أھل ظھر فإن منزلك
 :يقول وأنشأ عزم

 وردان النفس في ما لعمرك أبدى...  وفطنته وردانا هللا قاتل يا

 في له وإن األشياء، من شيء في وبينه بينك العرب تسوي فال علي أما: فقال أمره، فذاكره معاوية على قدم ثم
ً  الحرب  وإن: عمرو فقال. عثمان دم ونلزمه اأيدين في ما على نقاتله وإنما صدقت،: قال. قريش من ألحد ھو ما لحظا
ً  فتركته أنا أما وأنت، ألنا عثمان يذكر ال أن الناس أحق  أھل ومعك فخذلته أنت وأما فلسطين، إلى وھربت عيانا
 أعطيك ال هللا لعمرو ال: قال. فبايعني وھات ذا دع: معاوية فقال إليه، فسار البجلي أسد بن بيزيد استغاث حتى الشام
 ال مالي: وقال الحكم بن مروان فغضب. إياھا تطعمني مصر: قال سل: معاوية فقال دنياك من خذآ حتى ديني

ً  عمرو فقام. لك إال يستشار فما اسكت: معاوية فقال ؟ أستشار  أن عليك أقسمت هللا عبد أبا يا: معاوية له فقال مغضبا
 :الوق عنده فبات الناس، عليه فيفسد يخرج أن وكره. عندنا الليلة تبيت

ً  منك به...  أنل ولم ديني أعطيك ال معاوي  تصنع كيف فانظرن دنيا

ً  بھا أخذت...  صفقة فأربح مصراً  تعطني فإن  وينّفع يضرّ  شيخا
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 مقّنع ورأسي تعطي ما آلخذ...  وإنني سواء والدنيا الدين وما

 يخدع والمخادع نفسي ألخدع...  وإنني ھذا أعطيك ولكنني

 عمرو من تشتري أن ترضى أما ؟ تصنع ما معاوية يا: له فقال سفيان أبي بن عتبة يهعل دخل معاوية أصبح فلما
ً  له وكتب إياھا فأعطاه. بمصر دينه  طاعة تنقض ال: اكتب: وقال ذلك عمرو فمحا. طاعة شرط ينقض ال: كتابا

 :سفيان أبي بن عتبة له فقال. شرطا

 زّ وق خزّ  إلى ملت إّنما...  يّھز لم سيفا المانع أّيھا

 يجزّ  لم وصوف ضرعين بين...  واقف خروف أنت إنما

 تحز لم لدنيا اليوم دينه...  باذل عمراً  إن عمراً  أعط

 فبزّ  عزّ  لمن مصر إنما...  مثلھا وزده مصراً  أعطه

 عجز من عليھا اليوم يغلب...  لنا أو لعلي مصراً  إنّ 

 :هللا عبد بن جرير به جاء فيما معاوية وقال

 البسابس بالّترھات أتى آلت...  وساوسي رتنيواعت ليلي تطاول

 المعاطس اجتداع فيھا التي وتلك...  بحمقة علي من جرير أتانا

 بالبس الذليل ألثواب ولست...  وبينه بيني والسيف يكاتبني

 المجالس في أشياخھا بھا تواصى...  طاعة أفضل الشام منحتني وقد

 بيائس العراق ملك من أنا وما...  طالب نال ما خير ألرجو وإني

 .العراق ناحية من أتانا الشعر مصنوع، حديث ھذا: يقول عمار بن ھشام وكان

 - معاوية إلى معيط أبي بن عقبة بن الوليد كتب عثمان، قتلة يطلب علي إلى معاوية كتب لما عدي بن الھيثم وقال
 : -  بالرقة والوليد

 األفاعيا ليكع تدخل ال بشامك...  فاعتصم شامك الشام إنّ  معاوي

 وانيا تلف وال عجز ذا تك وال...  والقنا بالقنابل عليه وحام

ً  فإن  الدواھيا عليك يجني طمع على...  كتبته حرب بن يا كتابا

ً  سألت  لياليا إال يبق لم نلته ولو...  تناله ال ما فيه عليا

ً  وإن ً  له فأوقد...  تريغه ما ناظر عليا  النواصيا تشيب حربا

 :العراق وأھل علي قتال على يحرضه معاوية إلى عقبة بن الوليد وكتب

 مليمٌ  ثقة أخي من فإنك...  حرب بن معاوية أبلغ أال
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 رسيم بھم العراق ألنقاض...  ركب كل الخالفة يمّنيك

 األديمٌ  حلم وقد كحالية...  عليّ  إلى والكتاب فإّنك

 تريم وما دمشق في تھّدر...  المعّنى كالسدم الدھر طويت

 الغشوم الّترة الطالب فخير...  عليھم فابعثنا لخيراتا لك

 الھشيم كأنھم صرعى فھم...  أصيبوا قد بالمدينة وقومك

 الصميم بلغ فقد يتقوا ولم...  فأوعبوھا األنوف جدعوا ھم

 سؤوم وال ألفّ  ال لشّمر...  حيا وكان العقيل كنت فلو

 :التميمي حجر بن أوس ببيت معاوية إليه وكتب

 يترمرم لم الحرب زبنته ولو...  إيابنا من ترعوي ال ومستعجم

 :الحارثي النجاشي وقال

ً  فسعرت...  الخنادق رخو كنت قد معاوي  الخناقا تضيق حربا

 العراقا فإن حرب ابن عليك...  أصفقت قد الشام يكن فإن

ً  أجابت  النفاقا وتذل الھدى تعزّ ...  دعوة إلى عليا

 أبو فأخذه معاوية، إلى عثمان بقميص بعثت وسلم عليه هللا صلى النبي زوج سفيان أبي بنت حبيبة أم وكانت: قالوا
 .عثمان قتلة على الناس ويحرض األجناد، في الشام في به يطوف فكان معاوية؛ من الخوالني مسلم

ً  األنصاري عجرة بن كعب وكان  .عثمان بدم الطلب على الحث في بالغ ممن أيضا

 :علي قال: قاال وعوانة عياش ابن عن عدي، بن الھيثم عن العمري، وحدثني

ً  تسعين...  العاصي بن العاصي ألصبحنّ   النواصي عاقدي ألفا

 مناص ال حين غيل آساد...  الدالص حلق مستحقبين

 بالقالص الخيل مّجنبين

ً  فقال ذلك؛ عمراً  فبلغ  :له مجيبا

 القالص مع الخيل والقائدي...  الدالص بالبسي خوفتني

 النواصي تنفض رأوھا قد لو...  نكاص الوغى في بقومٍ  أھون

 خالصي أرني كلٌّ  لقال

 :صفين طريق في وھو نحوه النھوض في علي جد بلغه حين - معاوية وقال
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 القنابال الكوفة ألوردن...  غافال عليّ  يا تحسّبني ال

ً  ھذا عامنا من...  الذوابال والقنا والمشرفي  قابالً  وعاما

 :علي فقال

 الكواھال منكم لرام اني...  غافالً  ھند بن يا عني أصبحت

ً  العام لك ھذا...  الباطال يزيل والحق بالحق  قابال وعاما

 فاجتمعوا عليه؛ القدوم في النواحي على عماله إلى كتب معاوية؛ إلى المسير على المؤمنين أمير أجمع ولما: قالوا
 وجعل الكوفة قدم ثم الخراج، على وزياداً  البصرة، صالة ىعل الديلي األسود أبا عباس بن هللا عبد واستخلف عنده،
 يا: فقال ربيعة، بن أربد له يقال فزارة من رجل فقام الشام، وأھل معاوية محاربة على ويحضھم الناس يخطب علي
 األشتر، إليه فوثب يكون، ال ما وهللا ھذا ؟ البصرة أھل من إخواننا قتلنا كما فنقتلھم الشام أھل بنا تغزو أن أتريد علي
ً  فخرج الناس من وعنق  عالقة أبو فقال مات، حتى وضربوه فوطئوه فيه، تباع الدواب كانت بمكان فلحقوه ھاربا
 :ربيعة تيم -  التيمي

 أربد البراذين سوق في مات كما...  منيتي تكون أن إلھي معاذ

 يد وقعت يد عنه رفعت إذا...  بنعالھم قّراؤنا تعاوره

ً  أن: يسار بن إسحاق بن محمد رواية وفي  بكتابه وبعث. المسلمين دماء وحقن بيعته، إلى يدعوه معاوية إلى كتب عليا
 فاني وإال بايعته، عملي على وأقرني عمي ابن قتلة إلي دفع إن: فقال اللخمي زرارة بن وعمرو يزيد، بن ضمرة مع
 .عليه أقار وال يكون ال ما ھذا سوقة، وأكون عمي ابن قتلة أترك ال

ً  علي قام: وغيره مخنف أبو وقال  الناس إن: األرحبي قيس بن يزيد: له فقال الشام، إلى بالمسي الناس فأمر خطيبا
 إلى يخرجوا أن الناس في فليناد مناديك فمر علة، لھم وليست القوة؛ أھل وأكثرھم وعدة، وأھبة وھيئة جھاز على

 .بالنخيلة معسكرھم

 املى الفرص أمكنته إذا الذي وال النؤوم، وال السؤوم غير الحرب أخا إن: الخزاعي ورقاء بن بديل بن هللا عبد وقال
 .غد إلى اليوم عمل أخر من وال فيھا، واستشار

 .األرحبي قيس بن يزيد القول ھذا قال الذي إن: ويقال

 بن الحارث ھوو - األعور الحارث علي فدعا بعد، الناس وتكلم. القول ھذا فصدق الحارثي النضر بن زياد وتكلم
 ففعل، -  الكوفة من ميلين على وھو - بالنخيلة معسكرھم إلى يغدوا أن الناس في ينادي أن فأمره - الھمداني هللا عبد

 .معه والناس علي وعسكر

ً  -  الحيرة أھل من ورجالً  الھرمزان، إتھم أبوه؛ قتل لما الخطاب بن عمر بن هللا عبيد وكان  أبي بن سعد كان نصرانيا
 وقتل فقتلھما لؤلؤة، ألبي بالمواالة - جفينة: له يقال والحساب الكتاب والناس ولده يعلم فكان معه المدينة أقدمه وقاص
 فھرب. ظلما قتل من منه ألقيدن: فقال علي بويع ثم تناصيا حتى كالم ذلك في عثمان وبين بينه فوقع لؤلؤة، أبي ابنة
 علي من له طلب من ودس - ينسب، وإليه - عمر ابن بكويفة يعرف الذي الموضع نزل علي قدمھا فلما الكوفة، إلى

 طلب من أحد وكان - األشتر فأتاه قتل، بمن وأقتله منه أقيد أن من لي بد فال به ظفرت لئن: وقال يؤمنه فلم األمان؛
 .معاوية إلى فھرب علي، قال بما فأعلمه -  األمان له
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 وائل، بن بكر بني على السدوسي ثم الذھلي المعمر بن خالد -  صرةالب من قدم حين -  عباس بن هللا عبد مع وكان
 يحضر لم إنه: وقيل. األزد على األزدي شيمان بن وصبرة القيس، عبد على العصري ثم العبدي مرحوم بن وعمرو

 العالية، أھل على الحارثي األعور بن وشريك نفر، عشرة من وأقل عبيد، بن الرحمن عبد إال البصرة أزد من
 .والرباب وضبة تميم بني على قيس بن األحنفو

 .الكوفة إلى معھما ساروا الذين ھؤالء ليستنفرا البصرة إلى فردھما علي، مع الكوفة قدما وشريك األحنف كان وقد

 .معه عباس ابن أشخصھما ثم ففعال، إليه الناس ليستنفرا الكوفة يبلغا أن قبل فردھما شيعاه إنھما: ويقال

 .اتبعھما ثم الحارثيين، ھانئ بن وشريح النضر، بن زياد هأمام علي وقدم

 بن زياد بن ألم واسمه ألمه، الطائي حاتم بن عدي أخا المدائن وولى. األنصاري عقبة مسعود أبا الكوفة على وخلف
 .الطائي الحشرج بن سعد بن غطيف

 ورأس ونصيبين الموصل على يأخذ أن وأمره وأمانھم، الناس لتسكين آالف ثالث في الرياحي قيس بن معقل ووجه
 .ذلك ففعل الرقة؛ إلى يصير حتى العين،

 أبي بن المختار عم الثقفي مسعود بن سعد طالئعه وعلى األنبار، ثم المدائن أتى ثم الصراة؛ عبر حتى علي وسار
 .الجزري الجانب من الفرات شاطئ على وأخذ الرقة، قصد وقصد عبيد،

 من إليه فبعث معاوية، وكاتب فغضب بمحاسبته وأمر عزله الكوفة، علي قدم فلما ان،بآذربيج قيس بن األشعث وكان
 أو إليھا علي صار وقد بھا فوافاه بصفين؛ به يوافيه أن وأمره الكندي؛ عدي بن حجر الكوفة من ينفذ أن قبل طريقه
 .ذلك قبل

 في إليه فكتب ونواحيھا، حلوان والهو يسيراً  عليھا علي فأقره آذربيجان األشعث ولى عثمان إن: يقولون وقوم
 .أعلم وهللا معاوية، وكاتب فغضب آذربيجان، ومال مالھا على فحاسبه حلوان؛ من الكوفة فقدم القدوم؛

ً  قبله ومن معاوية إلى طريقه من علي وكتب: قالوا  وسلم عليه هللا صلى نبيه وسنة هللا كتاب إلى فيه يدعوھم كتابا
 :معاوية يهإل فكتب األمة دماء وحقن

 الرقاب وضرب الكلى طعن غير...  عتاب قيس وبين بيني ليس

 .المارقين وسأقاتل القاسطون وھؤالء الناكثين، قاتلت: علي فقال

 بن الوليد مثل معاوية، مع أھواؤھم الذين العثمانية من الكوفة من إليھا ھرب ممن جماعة وبھا الرقة علي ووافى
 :فقال األخطل مدحه الذي األسدي حمين بن رمةمخ بن وسماك معيط، أبي بن عقبة

ً  إن  يبتدر الخير وفعل الممات حتى...  ألسرته مجداً  بنى سماكا

 نذير بن عمرو بن والقشعم الجعفي البراء بن الحارث بن وشمر الجعفي، دينار بن حصين بن سماعة بن والمحتمل
 عليه؛ يعبر جسراً  له يتخذوا أن الرقة أھل فأمر ،وغيرھم الجعفي شراحيل بن ثمامة بن وسلمان الجعفي البراء بن

 الرقة أھل يا با أقسم: فقال بعده النخعي األشتر الحارث بن مالك وأقام عليه، للعبور منبج جسر يريد فسار فأبوا،
 األشتر وبعث الجسر، فعقدوا. السيف فيكم ألجردن عليه، يعبر حتى مدينتكم عند جسراً  المؤمنين ألمير تتخذوا لم لئن
 من يبقى ال حتى آالف ثالثة في يقف أن األشتر علي وأمر والرجال، األثقال فعبرت المنزل، دون من فرده علي إلى

 .الناس آخر واألشتر علي المؤمنين أمير عبر ثم عبر، إال أحد الناس
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 ثم ھيت، طريق ىعل أخذا قد وكانا ھيئتھما، على أمامه فأمضاھما ھانئ بن وشريح النضر، بن بزياد علي ودعا
 األعور أبو فلقيھم عليھما، أميراً  األشتر وجعل عسكره، يقدمان أنھما إال معه وسارا بقرقيسيا ولحقاه منھا عبرا

 ھالل بن مرة بن األوقص بن قان بن سعيد بن سفيان بن عمرو: األعور أبي واسم - معاوية مقدمة على وھو السلمي
 .انصرفوا مث المساء عند ساعة فحاربوه - فالغ بن

 أصحاب تسقوا ال: وقال غيرھا، شريعة ھناك يكن لم إليھا سبقوا شريعة على الفرات على معه ومن معاوية ونزل
 .عثمان المؤمنين أمير منعوه كما الماء علي

 :الشعراء بعض قال صفين معاوية نزل لما: عدي بن الھيثم وقال

 الجحف وفينا السيوف وفينا...  الفرات ماء القوم أيمنعنا

 يخف لم الردى خّوفوه إذا...  سورة له علي وفينا

 التلف غمار خضنا وطلحة...  الزبير غداة الذين ونحن

 الضعف فينا اليوم بالنا وما...  العرين أسد أمس بالنا فما

 .ذلك في الناس أشد فكان معاوية؛ إلى صار قد عقبة بن الوليد وكان

 .صفين إلى صار انه والثبت لرقة،با معتزالً  كان الوليد إن: يقولون وقوم

 :يقول أحمر بن هللا عبد وجعل الشريعة، على غلبوا حتى قتال أشد الماء على ومعاوية علي أصحاب فقاتل قالوا

 جّرار بجحفل وأيقنوا...  الجاري الفرات عن لنا خلّوا

 كرار برمحه مطاعن...  شار مستميت قرمٍ  بكل

 على وأصحابه فغلب وثالثين، ست سنة الحجة ذي من بقين لليالي صفين هنزول فكان علي المؤمنين أمير وأقبل
 .عليه يزدحمون السقاة فجعل الماء، معاوية أصحاب يمنعوا ال أن أصحابه عنه تعالى هللا رضي فأمر الماء،

 عن لواخ أن أصحابه إلى أرسل الشريعة تلك على قتالھم شدة رأى لما - عنه تعالى هللا رضي -  معاوية إن: ويقال
 .وتشربوا ليشربوا الماء

 وأھل معاوية بلغ لما: قال كيسان بن صالح حدثني: جعدبة ابن حدثني جرير، بن وھب حدثنا خيثمة، أبو وحدثنا
 والطلب الشورى على القتال إلى الشام أھل معاوية دعا البصرة؛ أھل على علي وظھور وطلحة؛ الزبير، قتل الشام
 حتى علي وخرج عثمان، مقتل من أكثر أو سنة رأس على فخرج خليفة، غير أميراً  ذلك على فبايعوه عثمان؛ بدم

 .بصفين التقوا

 من واستخالف عليه القدوم في عماله إلى علي كتب: قال أبيه عن الحكم بن عوانة عن الكوفي، مسعود أبو وحدثني
 .مكة من يلي كان ما إلى المطلب عبد بن العباس بن قثم مكانه وولى القدوم في حنيف بن سھل إلى وكتب به، يثقون

 فأقام عنھا، إياه لعزله شيء علي على قلبه وفي مصر؛ من قدم قد بالمدينة، األنصاري عبادة بن سعد بن قيس وكان
ً  بالمدينة  .عنه متخلفا
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 - معاوية صاحبي -  قصي بن العزى عبد بن أسد بن الحارث بن ھاشم بن البختري أبي بن واألسود مروان وكان
ً  فلقيا علي، عن والمثبطين له، والمكاتبين المدينة،ب  الشخوص حنيف بن سھل أراد فلما بالقتل، وتوعداه بماكره، قيسا

 إلى معاوية فكتب علي إلى سھل مع فشخص نفسه، في بمكروه ينااله أو فيقتاله بعده يبقى أن قيس خاف علي إلى
ً  أمددتما لو: ويقول يلومھما واألسود، مروان  بقيس إياه كما إمداد من لي بأغيظ ذلك كان ما فارس آالف رةبعش عليا

ً  جواداً  قيس وكان. تعلمان ما على مكيدته وقوة رأيه في وھو سعد؛ بن  .مكيدة ذا حازما

 عزل: قال كيسان بن صالح عن: جعدبة ابن عن حازم بن جرير بن وھب حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
 وخشي خافه أمر عنھما فبلغه البختري، أبي بن واألسود مروان وبھا بالمدينة؛ فلحق مصر، عن سعد؛ بن قيس علي
 أمددتما: ويقول يعنفھما واألسود، مروان إلى معاوية فكتب علياً، وأتى راحلته فركب يحبساه، أو فيقتاله يأخذاه أن

 ً ً  إخراجكما من لي أغيظب ذلك كان ما مقاتل ألف بمائة أمددتماه لو وهللا ومكيدته، ورأيه بقيس عليا  لقد وهللا إليه، قيسا
 .عنھا علي رأي يقصر أموراً  لعلي يداري قيس كان

 .أذربيجان واله ثم صفين معه قيس فشھد: قال

 إن ثم صاحبه، إلى أحدھما يرسل ال يومين، عسكريھما في ومعاوية علي مكث: وغيرھما وعوانة مخنف أبو وقال
 ً  ربعي بن وشبث النجار بني من األنصاري عمرة أبا محصن بن عمرو بن وبشير الھمداني، قيس بن سعيد دعا عليا

 إلى وادعوه الرجل ھذا ائتوا: فقال خصفة بن وزياد قيس بن ويزيد الطائي، حاتم بن وعدي تميم، بني من الرياحي
 ألقتلھم إلي عثمان قتلة من قبله من يسلم أن إلى صاحبكم أدعو وأنا: فقال ففعلوا والطاعة، الجماعة وإلى وكتابه هللا
 .شورى يكون حتى األمر يعتزل ثم به،

 ثم. فيقتتلون نوائب أصحابه وجوه ذاك ويخرج أصحابه وجوه يخرج ھذا فكان الحجة، ذي باقي القوم فتقاتل: قالوا
ً  إن  :الشام أھل من الطائي سعد بن حابس فقال -  متوادعان وھما -  المحرم في تراسال ومعاوية عليا

 ثمان أو المحرم م بقين...  سبع بعد التذابحب كأنك

ً  دماؤنا تكون  السّمان الحمر الكوفة ألھل...  حالال طلقا

 .رعيت إن عليك أرعى وال أبقيت؛ إن عليك هللا أبقى ال: علي إليه فبعث عنه، ينثني ال واحداً  قوالً  معاوية قول وكان

 أن وأوصاھم الناس وحرض إليھم، باإلعذار الشام أھل في فنودي علي أمر وثالثين، سبع سنة صفر ھالل أھل فلما
 .الصبر ويستشعروا والمنازلة المجالدة على أنفسھم ويوطنوا الكالم، ويقلوا األصوات، ويخفضوا األبصار يغضوا

 خيل وعلى طالب، أبي بن علي بن محمد ميسرته وعلى المطلب، عبد بن العباس بن هللا عبد ميمنته على وجعل
 وعلى حنيف، بن سھل البصرة أھل خيل وعلى ياسر، بن عمار رجالتھم وعلى األشتر، الحارث بن كمال الكوفة
 أصيبت أعور وكان - المرقال وھو - وقاص أبي بن عتبة بن وھاشم عبادة، بن سعد بن قيس البصرة أھل رجالة
 .بالشام اليرموك يوم عينه

 .بعضھم يقول فيما كتيبة في الجوشن ذي بن شمر وكان

 .القراء على فدكي بن مسعر انوك

 .الھمداني قشر بن يغوث عبد بن الحارث بن عمرو مع صفين يوم علي راية كانت: الكلبي وقال

 .يفعل فلم. أبارزك إلي أخرج أن: معاوية إلى علي وبعث
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 لىع فانصرفا واألشتر؛ الفھري مسلمة بن حبيب بين -  صفر في األربعاء يوم وھو -  يوم أول في القتال وكان
 .انتصاف

 .السلمي األعور وأبي المرقال عتبة بن ھاشم بين الثاني اليوم في القتال كان ثم

 .ياسر بن وعمار العاص بن عمرو بين الثالث وفي

 بن الطيب معنا: الشام أھل فنادى الخطاب، بن عمر بن هللا وعبيد طالب، أبي بن علي بن محمد بين الرابع وفي
 .الطيب بن الخبيث معكم: عليھم علي أصحاب ردف. الخطاب بن عمر ابن الطيب

 عبد بني يسب الوليد فجعل معيط، أبي بن عقبة بن والوليد عباس بن هللا عبد بين الخامس اليوم في القتال وكان
 .تدركوه لم ما وطلبتم األرحام قطعتم: ويقول المطلب

 بن حارثة بن وملحان عباس، بن هللا عبد بين الخامس اليوم في القتال كان: قال القتال اعتزل الوليد إن: قال ومن
 :الشاعر يقول وفيه الشام طيء من وھو الطائي، الحشرج بن سعد

 أرمال الليل مع تزجي وأرملة...  مدقع ضيف ملحان على ليبك

 .الكالع ذي ابن وبين سعد، بن قيس أو قيس بن سعد بين السادس اليوم وفي

ً  األشتر بين السابع اليوم وفي  .مسلمة بن حبيبو أيضا

 وجعل شديداً، قتاالً  واقتتلوا الشام أھل معاوية وعبأ عليه، رتبھم كان ما على الناس علي عبأ الثامن اليوم كان فلما
 .الشام أھل من قبيلتكم اكفوني: الكوفة أھل من قبيلة لكل يقول علي

 النضر بن زياد وقتل والحسين، الحسن عم فقاتل علي إلى الھزيمة وانتھت قتال أبرح فاقتتلوا الخميس يوم غدوا ثم
 القتال وكثر أنفسھم الشام أھل فأھمت ثابوا ثم علي ميمنة وانھزمت الخزاعي، ورقاء بن بديل بن هللا وعبد الحارثي،
 وأمه الخزرجي، عامر بن عمرو وھو - األنصاري أطنابة ابن شعر ينشد وجعل فرسه معاوية وركب فيھم والجراح
 :بلقين من بشھا بنت األطنابة

 تستريحي أو تحمدي مكانك...  وجاشت جشأت كلما وقولي

 :األطنابة ابن شعر ذكرت حتى الھرب شأني ومن فرسي ركبت: ذلك بعد يقول معاوية فكان

 المشيح البطل على وإقدامي...  حيائي وأبى عفتي لي أبت

 تستريحي او تحمدي مكانك...  وجاشت جشأت كلما وقولي

 .الھرب عن فأمسكني

 فقتله حاتم بن عدي بن زيد عليه فشد الكوفة أھل من الحمارس قتله الشام، أھل من الطائي سعد بن حابس وقتل
 عامل وھو شعبة؛ بن للمغيرة خيل فقتلته الطريق يصيب جماعة في فخرج الكوفة؛ إلى بعد رجع ثم بمعاوية؛ ولحق
 .الكوفة على معاوية

 .بالنھروان الخوارج مع قتل: بعضھم وقال
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 منھم رجل قول علي فتمثل. حي رجل ومنكم علي قتل إن لكم عذر ال ربيعة معشر يا: السدوسي ثور بن شقيق وقال
 :الجمل يوم

 تقدما حضين قدمھا: قيل إذا...  ظلّھا يخفق سوداء راية لمن

ً  فتحاربوا بصفين ومعاوية علي بين الحرب قامت لما: قال يزيد، بن عيسى عن المدائني،  بن لعمرو معاوية قال أياما
ً  إليه القيت فلو عباس، بن هللا عبد علي مع الناس رأس إن: أيامھم بعض في العاص  قوالً  قال إن فإنه به، تعطفه كتابا

 في لطمعت فيه طمعت ولو يخدع ال أريب عباس ابن إن: عمرو فقال. الحرب ھذه أكلتنا وقد علي منه يخرج لم
 .العباس بن هللا عبد إلى العاص بن عمرو من: إليه فكتب. ذلك على إليه اكتب ولكن ألريب إنه صدقت: قال. علي

 علي، بعد األمر ھذا رأس وأنت العاقبة، سفه وساقه البالء، قاده أمر بأول ليس فيه، وأنتم نحن الذي فإن: بعد أما
 بھالك إال يملك ال امالش أن واعلم حيلة، لكم وال لنا الحرب ھذه أبقت ما فوهللا مضي، ما بغير بقي فيما فانظر

 ولست فينا، إسراعكم بعد خيركم وما فيكم إسراعنا بعد خيرنا فما الشام، بھالك إال يملك ال العراق وأن العراق،
 أمير ھو وإنما يكرھه، من فيكم أن كما اللقاء يكره من فينا وإن تكن، لم ليتھا: أقول ولكن عادت الحرب ليت: أقول

 وال الشورى أھل ثقات من يعد أن بأھل فليس السفيه فأما أنت، وھو مأمون شاورم أو مطيع، مأمور أو مطاع،
 :كتابه آخر في وكتب. النجوى أھل خواص

 عباس ابن رفق سوى اإلله بعد...  آسٍ  له يرجى فما البالء طال

 الناسي التارك إن حظك تنس ال...  بحظوته مسرور قول له قوال

 أخياس بين أسوداً  يتالق أسد...  يعادله قرن لصاحبه كل

 آسي وال راق لھا ليس للظھر...  قاصمة قبل نفسي لك فدى انظر

 أنفاس ذات لحرب الحياة طعم...  يجدوا لن الشام وأھل العراق أھل

 كأكياس النوكى وما الجھول إال...  يجھله ليس بقاء فيه والسلم

 بحسحاس صقراً  رأت طير خشاش...  إنھم القوم أمر بأمرك فاصدع

 أجبه، عباس بن يا بك، أغره ما العاص ابن هللا قاتل: علي فقال علياً، أقرأھما والشعر الكتاب عباس ابن قرأ افلم
 العرب من رجالً  أعلم ال فإني: بعد أما: عباس بن هللا عبد إليه فكتب. لھب أبي بن عباس بن فضل شعره عليه وليرد
ً  طخياء عشواء في للناس خبطت ثم اليسير، بالثمن دينك وبعته الھوى معاوية إلى بك مال إنه منك، حياء أقل  طمعا
ً  تر لم فلما الملك، ھذا في  إال بذلك تريد وال الورع، أھل زھادة فيھا وأظھرت الدين، أھل إعظام الدماء أعظمت شيئا

 ليس حرب ھذه فإن بيتك، إلى وارجع مصر فدع بذلك، هللا أردت كنت فإن العراق، أھل وكسر الحرب تھييب
 وليس السرف، إلى منھا فانتھى بالبغي معاوية وابتدأھا العذر، إلى فيھا وانتھى بالحق علي بدأھا كعلي، فيھا معاوية
ً  بايع العراق، كأھل فيھا الشام اھل  ولست منه، خير وھم معاوية الشام أھل وبايع منھم، خير وھو العراق أھل عليا
 .تسبقنا ال خيراً  ترد وإن يفتنا، ال شراً  ردت فإن مصر، وأردت هللا، أردت سواء، فيھا وأنا

 :فقال. العاص بن عمرو أجب عم بن يا: فقال عتبة بن العباس بن الفضل دعا ثم

 آس الھدى ترك في فمالك فاذھب...  ووسواس خدع من حسبك عمرو يا

 الراس جلدة يفّزي ضرب ووشك...  نحوركم في يطعن بوادر إالّ 
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ً  تطيعوا حتى.. . معركة كل في عندنا لكم ھذا  عباس وابن عليا

 الناس علي عال شرف له فضالً ...  فّضله هللا فإنّ  علي أّما

 الحاسي حسوة منھا وحظك شراً ...  جلبت فقد مصر في هللا بارك ال

 .ھذا عن أغنانا كان ما: قال الكتاب معاوية قرأ فلما

 .ھذا مدابك ابن صنعه مما الحديث ھذا: يقول الدمشقي عمرو بن ھشام وكان

 :يقول وھو فقتل صفين يوم ورقاء بن بديل بن هللا عبد قاتل: الطائي عدي بن الھيثم وقال

 بالمنصل وضربة وطعنة...  والّتوكل الصبر إال يبق لم

 :الشاعر قال كما وهللا ھذا معاوية فقال فقتل

ً  شمرت وإن...  عّضھا الحرب به عّضت إن الحرب أخو  شمراً  الحرب به يوما

 لواءاً  له فعقد وسلم عليه هللا صلى النبي على العذري العتر بن عمرو بن زمل وفد: أبيه عن الكلبي بن امھش وقال
 .القضية على شھوده أحد وھو معاوية، مع صفين به فشھد

 العنسي ياسر بن عمار مقتل

 عنه تعالى هللا رضي بصفين اليقظان أبي

 :ليقو وھو صفين يوم يقاتل ياسر بن عمار جعل: قالوا

 تأويله على ضربناكم ثم...  تنزيله على ضربناكم نحن

 ً  خليله عن الخليل ويذھل...  مقيله عن الھام يزيل ضربا

 سبيله إلى الحق يرجع أو

 .الغادية أبو فقتله

 الغادية أبا رأيت: قال السائب بن محمد أبي حدثني. مري ھو: الكلبي بن ھشام: وقال. عاملي ھو: مخنف أبو قال
 .صفين يعني -  الفتوح فتح شھدت: خلفه من مكتوب قباء وعليه بواسط الحجاج مأيا المري

 ال: الحجاج فقال بواسط، الغادية أبي موت شھدت: قال المخزومي عمرو بن منبه عن عمرو، أبي عن المدائني
 .جنازته فحضرت. منافق إال المري الغادية أبي جنازة عن يتخلف

 .السكسكي بيحص بن زرعة بن ماتع بن يحو عماراً  قتل: يقولون الشام وأھل

 بن األسود عن حوشب، بن العوام عن بشير، بن ھشيم أنبأنا عون بن عمرو حدثنا بھرام، بن ھشام بن أحمد وحدثني
 في يختصمان رجالن أتاه إذ معاوية عند أنا بينا: قال -  ومعاوية علي عند يأمن وكان - خويلد بن حنظلة عن مسعود،
 سمعت فإني عمار، برأس لصاحبه منكما واحد كل نفس لتطب: العاص بن عمرو بن هللا عبد فقال عمار، رأس
 تغبي أال فقال العاص بن عمرو إلى معاوية فالتفت الباغية، الفئة عمار تقتل: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 ولست معكم فأنا أبي، بطاعة أمرني موسل عليه هللا صلى هللا رسول إن: قال ؟ إذاً  معنا يقاتل فلم ھذا مجنونك عنا
 .أقاتل

 ثابت بن خزيمة بن عمارة عن: أبيه عن فضيل، بن الحارث بن هللا عبد عن الواقدي، عن سعد، بن محمد وحدثني
 سمعت فإني يقتله؛ من فأنظر عمار يقتل حتى أبداً  أقاتل ال: فقال صفين وشھد سيفا، يسل فلم الجمل خزيمة شھد: قال

 ثم. الضاللة أبانت قد: خزيمة قال عمار قتل فلما: قال. الباغية الفئة تقتله: يقول وسلم عليه هللا لىص هللا رسول
 أربع ابن وھو وقتل: قال. فسقط برمحه طعنه المري، غادية أبو عماراً  قتل الذي وكان: قال. قتل حتى فقاتل اقترب
 فقال النار، في إال يختصمان ما: عمرو فقال فيه، فاختصما رأسه فاحتز آخر رجل عليه أكب وقع فلما سنة، وتسعين
 ھذا قبل مت أني ولوددت لتعلمه؛ وإنك ذاك وهللا ھو: عمرو فقال دوننا، أنفسھم بذلوا لقوم ھذا أتقول: معاوية
 .سنة بعشرين

 .سنة وتسعين ثالث ابن قتل أنه والثبت. سنة وتسعين إحدى ابن وھو قتل عماراً  إن: ويقال: الواقدي وقال

 الحارث بن وعمرو الجھني، عامر بن عقبة: نفر ثالثة إليه فأقبل صفين يوم عمار قاتل: اسناده في الواقدي وقال
 حين ضربه كان الذي وھو قتله، عامر بن عقبة إن: قيل وقد. فقتلوه عليه فحملوا المرادي سلمة بن وشريك الخوالني

 .عثمان به أمر

 في يقع عماراً  سمعت: قال غادية أبي عن: جبر ابن كلثوم أنبأنا سلمة، بن ادحم حدثنا الصفار، مسلم بن عفان حدثنا
 فحملت. عمار ھذا: فقيل الناس على يحمل عمار جعل صفين يوم كان فلما. بالقتل فتوعدته بالمدينة؛ ويشتمه عثمان
 قاتله يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت: فقال العاص بن عمرو فأخبر فقتلته، فوقع ركبته؛ في فطعنته عليه

 .وسالبه قاتله: قال إنما: قال: تقاتله أنت ھا: لعمرو فقيل. النار في وسالبه

 :جبر بن كلثوم بن ربيعة حدثنا مسلم، بن عفان حدثني الناقد، محمد بن عمرو وحدثني

 الغادية أبو: آلذنا فقال كريز، بن عامر بن هللا عبد بن األعلى عبد عند القصب بواسط كنت: قال أبي أخبرني
 هللا صلى هللا رسول بايعت: قال قعد فلما األمة، ھذه من ليس كأنه الرجال من ضرب رجل فدخل له، فأذن. بالباب
ً  وذكر. نعم: قال ؟ ھذه بيمينك: قلت. وسلم عليه  فينا ياسر بن عمار نعد كنا: قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن حديثا
ً  عليه أجد لو: فقلت. وفعل فعل ھذا نعثل إن: يقول ھو إذاً  اءقب مسجد في أنا فبينا حنانا  أقتله حتى لوطئته أعوانا
 رجل طعنه الصفين بين كان إذا حتى الكتيبة أول في أقبل صفين يوم كان فلما عمار، من تمكنني تشأ إن اللھم: وقلت
 ضاللة أبين رجالً  أر فلم. قال كما أو باألرض عمار رأس فإذا فضربته عنه المغفر فانكشف فعثر بالرمح ركبته في
 كوز في به فأتي بماء ودعا: قال قتله ثم سمع ما عمار في وسلم عليه هللا صلى النبي من سمع إنه غادية أبي من

 عن يتورع ولم الزجاج في الشرب عن تورع: بالنبطية رجل فقال فشربه، خزف في بماء فأتي يشربه، فلم زجاج
 .عمار قتل

 عن شريك، أنبأنا ھارون، بن يزيد أنبأنا: قالوا بھرام، بن ھشام بن وأحمد يونس بن وسريج بقية بن وھب وحدثني
 ينشده شاعر وعنده بصفين عمار عند كنا: قال سلمة، بن هللا عبد عن مرة، بن عمرو عن المرادي، هللا عبد بن محمد
 أصحاب ويسب عندكم الشعر أيقال :رجل له فقال بالعجوزين الصق: له يقول وعمار وعمرو؛ معاوية في ھجاء
 يصدان هللا بسبيل قعدا وعمراً  معاوية فإن فاذھب شئت وإن فاسمع شئت إن: فقال! ؟ بدر أصحاب ويسب هللا رسول
 قولوا: فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى ذلك شكونا المشركون ھجانا لما وإنه مسلم، وكل سابھما فا عنه،
 .بالمدينة اإلماء لنعلمه كنا فإن لكم يقولون كما لھم
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 زياد، بن الرحمن عبد عن األعمش، حدثنا الضرير، معاوية أبو حدثنا: قاال الھروي وإسحاق محمد، بن عمرو حدثنا
 بن هللا عبد فقال العاص بن عمرو وبين بينه صفين من منصرفه معاوية مع ألسير إني: قال الحارث بن هللا عبد عن

 عمرو فقال. الباغية الفئة تقتلك سمية بن يا ويحك: لعمار يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أبه يا: عمرو
 الذين قتله إنما قتلناه أنحن بولك، في بھا تدحض بھنة تأتينا تزال ما: معاوية فقال ؟ ھذا يقول ما تسمع أال: لمعاوية
ً  يعني به جاؤوا  .العراق وأھل عليا

 سمعت: قال مرة، بن عمرو أنبأني شعبة، أنبأنا الطيالسي داود أبو حدثني النضري، المؤمن عبد بن روح حدثني
ً  صفين يوم ياسر بن عمار رأيت: يقول سلمة بن هللا عبد  مع ورأى -: فقال لترعد وإنھا الحربة يده في آدم شيخا

 حتى ضربونا لو وهللا مرات، ثالث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع الراية ھذه قاتلت لقد - راية العاص بن عمرو
 .الضالل على وأنھم الحق على أنا لعلمت ھجر سعفات بنا يبلغوا

: قال عمه عن سعيد، بن يحيى عن: أسماء بن جويرية أنبأنا جرير بن وھب حدثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد حدثني
 -  الجنة إلى روحوا هللا بادع يا: ينادي ضخم فرس على جسيم رجل وإذا عمار، فيه أصيب الذي اليوم كان لما

 .قتل أن يلبث فلم عمار، ھو وإذا. واألسل السيوف ظالل تحت الجنة - موجع بصوت

 فلما القادسية، بليلة شبھت الھرير، ليلة آخرھن ولياليھن أيام ثالثة بصفين الشديد القتال كان: إسناده في الواقدي وقال
 اليقظان أبا يا: ھاشم فقال. وأمي أبي فداك احمل - اللواء ومعه - رقالالم عتبة بن لھاشم عمار قال الثالث اليوم كان
 إليه ونھض كتيبة في عمار فنھض حمل حتى به يزل فلم الھلكة، آمن لم خففت إن وإني الحرب، تستخفك رجل إنك
 فقتاله ريالم الغادية وأبو السكسكي، بيحص بن زرعة بن ماتع بن حوي عمار على وحمل فاقتتلوا، الكالع ذي ابن
 .ھاشم وقتل

 أبي عن أشعث، عن نمير، بن هللا عبد حدثنا: قاال المروزي، حاتم بن ومحمد معين، بن يحيى زكريا أبو فحدثني
 :إسحاق

ً  أن ً  يليه، مما عماراً  فجعل عتبة، بن وھاشم ياسر، بن عمار على صلى عليا  واحداً  تكبيراً  عليھما وكبر أمامه وھاشما
 - تجمعت أي -  حمير من قبائل عليه تكلعت سعد، بن وحاظة من الحميري النعمان بن يزيد: كبراأل الكالع ذو: قالوا
ً  وناكور سمقيع على تكلع وقد ناكور بن سميقع معاوية مع كان والذي  بن يزيد بن يعفو بن عمرو بن وناكور جميعا

 أربعة فأعتق ناكور إلى: ويقال. ھذا مقيعس إلى هللا عبد بن جرير بعث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكان النعمان،
ً  كانوا آالف  .المختار أيام في الخازر يوم الكالع ذي سميقع بن شرحبيل وقتل له، قنا

 عمار قال: قال البختري أبي عن: ثابت أبي بن حبيب عن سفيان عن وكيع، حدثنا بھرام، بن ھاشم بن أحمد وحدثني
 لبن، شربة تشربھا شربة آخر إن: لي قال وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو فإن لبن من بشربة ائتوني: صفين يوم

 .قتل حتى وقاتل فشربھا

 التيھان بن الھيثم أبو حضر: يقول أصحابنا بعض سمعت: قال األنصاري الفضل أبي عن الفروي إسحاق وحدثني
 .ودفنه علي عليه فصلى قتل حتى قاتل قتل قد عماراً  رأى فلما صفين،

. األوس من ھو: الكلبي وقال. حليف بلي من وھو عشرين سنة -  التيھان وھو - مالك بن الھيثم مات: الواقدي وقال
 .بلي من لھم حليف إنه: ويقال

 :يقول وھو صفين يوم يقاتل وقاص أبي بن عتبة بن ھاشم وكان: قالوا

 أقال وما القول أكثر قد...  محال اھال يبغي أعور
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 مال حتى الحياة عالج قد...  يفال أو يفلّ  أن بد ال

 شال الكعوب بذي أشلھم

 :األنصاري غزية بن الحجاج فقال فقتله التنوخي المنذر بن الحارث عليه فحمل

 وحوشبا الكالع ذا قتلنا فنحن...  وھاشم بديل بابني تفخروا فإن

 .عمرة أبو الرحمن وعبد. علقمة أبو هللا عبد بديل وابنا. ھمدان أخي الھان ولد من االلھاني، القباعي بن حوشب يعني

 .شواه فما األنصاري عبادة بن سعد بن قيس القرشي أرطاة أبي بن بسر وطعن

ً  أن يزعم الرواة وبعض  .بسجستان مات بل: ويقال بصفين، علي مع قتل العابد القرني أويسا

 سبعين في - هللا رحمه - معاوية وكان. ألف مائة في: ويقال ألفاً، خمسين في بصفين السالم عليه علي وكان: قالوا
 ً  .أعلم وهللا ألفاً، وعشرون خمسة العراق أھل ومن ألفاً، وأربعون خمسة الشام أھل من فقتل ألف مائة في: ويقال. ألفا

 :علي فقال فقتله الحضرمي ابن الھمداني قيس بن سعيد وطعن: قالوا

ً  كنت لو  بسالم ادخلوا لھمدان لقلت...  جنة باب على ّبوابا

 .بصفين طالب أبي بن علي مع قتال محمداً  وأخاه طالب أبي بن جعفر بن عون إن :ويقال

 .فتحت حين األھواز من بتستر قتال أنھما يزعم البصريين وبعض السالم، عليھم الحسين مع قتال إنھما: ويقال

 :يقول وھو بصفين يقاتل العاص بن عمرو وكان

 للصدف وموي لھمدان يوم...  األنف القوم من يغشاه الموت

 تنصرف حتى بالسيف نضربھا...  تنحرف ما نحوه سدوس وفي

 تعترف أو مثلھا ولتميم

 اقتتلوا -  وثالثين سبع سنة صفر من خلت ليلة عشرة إلثنتي الجمعة ليلة وھي -  الھرير ليلة صبيحة كان ولما: قالوا
 أھل صبر ورأى الشام أھل نقلعي أن خاف حين المصاحف برفع أشار العاص بن عمرو إن ثم الضحى، ارتفاع إلى

 لثغور ومن الشام، أھل بعد الشام لثعور من وبينكم بيننا هللا كتاب ھذا: ونادوا بالرماح فرفعوھا وظھورھم؛ العراق
 .العراق أھل بعد العراق

 ملالج ألھل المصحف رفع من فعلت ما بلغھم وخدعة، مكيدة جعلوھا ولكنھم قرآن، بأصحاب ھم ما وهللا: علي فقال
 .ونياتكم تقيتكم على وامضوا فعلھم إلى تنظروا فال أردت ما يريدوا ولم مثله، ففعلوا

 إلى الكندي قيس بن األشعث علي وبعث واختلفوا، القتال وحرموا إليه دعوا ما إلى علي أصحاب من كثير فمال
 عليه اتفقا فما حكمين، ونافيك رجال ونبعث رجال لتبعثوا رفعناھا: فقال المصاحف رفعھم سبب عن يسأله معاوية
 .به عملنا
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 ؟ صفين أشھدت: سئل أنه وائل أبي سلمة بن شقيق عن األعمش عن حدثت: قال العجلي، صالح بن هللا عبد وحدثني
 ما عليھا الرجال مشت لو حتى صدورنا في وأشرعوھا صدورھم في الرماح أشرعنا الصفون وبئست نعم: قال

 .قال كما أو اندقت،

 أبي رأيت لقد: قال علي بن الحسن عن سليمان، عن الضحى أبي عن األعور، عون أبي عن شعبة، نع المدائني
 .سنة بعشرين ھذا قبل مت أني وددت حسن يا: يقول القتال اشتد حين

 بصفين الخطاب بن عمر بن هللا عبيد مقتل

 بن ھانئ فقتله أيامھم، آخر في وذلك القتال؛ حمي حتى بصفين عمر بن هللا عبيد قاتل: وغيره مخنف أبو قال
 ذو سيفه وأخذ الحنفي، جابر بن حريث ويقال. ثعلبة بن هللا تيم بني من الصحصح بن مجرز: ويقال الخطاب،
 .عمر آل على ورده قاتله من السيف أخذ معاوية ولي فلما - الخطاب بن عمر سيف وكان - الوشاح

 أبي بن سعيد حدثني أسماء، بن جويرية حدثنا جرير، بن بوھ حدثنا: قاال إبراھيم، بن وأحمد خيثمة أبو حدثنا
 أدركھم قوما ربيعة وكانت لليمن ربيعة عبأ علي كان وقد اليمن، بأھل صفين في القتل استحر: قال قتادة عن: عروبة
 ھؤالء، وقاتل ھؤالء وقف القتال ملوا فإذا صف، ويقف صف فيقاتل صفين يصفون فكانوا حروب، أھل وھم اإلسالم
: الخطاب بن عمر بن هللا عبيد فقال ؟ لربيعة من: ألصحابه معاوية فقال يومئذ، فأفنيت بأجمعھا تحمل اليمن وكانت

 الغمامة: لھا يقال كان معاوية كتيبة وھي -  معي تصرفھا الغمامة: قال. سل: قال. أسألك ما أعطيتني إن لھم أنا
 بنت بحرية امرأته ومعه فسطاطه إلى هللا عبيد فمال. معه اانصرفو: للغمامة معاوية: فقال - والشھباء والخضراء

 في لقومك معاوية عبأني: قال عمر؟ بن يا ھذا ما: قالت درعه، على فظاھرھا بدرع فدعا الشيباني، قبيصة بن ھانئ
ً  سيدعوني أنھم ظني: قالت ؟ ظنك فما الغمامة  .قتل أن ينشب فلم. منك أيما

 إلى انتھت حتى لھا غلمة ومعھا سوداء خميصة وعليھا لھا بغل على بحرية قبلتأ الناس وتراجع العشي كان فلما
 ؟ أنت من: قالوا. تخزى أن أحب كنت ما فوهللا الوجوه، ھذه هللا يخزي ال ربيعة معشر يا: قالت ثم فسلمت ربيعة
ً : قالوا. نعم: قالت ؟ قبيصة بن ھانئ بنت: قالوا. بحرية أنا: قالت  ؟ حاجتك ما سيدنا وابنة نسائنا بسيدة وأھالً  مرحبا
 عليھم ھاجت الريح وكانت فيھا، صرع التي الناحية إلى وأشاروا فيھا لك أذنا قد: قالوا عمر، بن هللا عبيد جيفة: قالت
ً  أوثق قد حنيفة بني من رجل فإذا أبينتھم، أوتاد فقلعت الشمس زوال عند  وإذاً  عمر، ابن برجل خبائه أطناب من طنبا
 بن كعب قول وأنشدت وانصرفت أجنته ثم له فحفروا غلمانھا وأمرت عليه، بخميصھا رمت رأته فلما مسلوب ھو

 :فيه جعيل

 واقف وھو خيله أجلت بصفين...  لفارس العيون تبكي إنما أال

ً  تمجّ ...  مسنداً  بالقاع هللا عبيد تركن  النوازف العروق منه دما

 آالف عشرة لربيعة فيھا فبذلت فأمر جثته في معاوية نساؤه كلم فينبص عمر بن هللا عبيد قتل لما: مخنف أبو قال
ً  فاستأمروا درھم،  .ففعلوا. قبيصة بن ھانئ البنة ھبوھا ولكن ال: فقال عليا

 الزھري عن راشد، بن النعمان عن أبي حدثنا حازم، بن جرير بن وھب حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
 عثمان، بدم والطلب الشورى على القتال إلى الشام أھل دعا معھما؛ ومن والزبير طلحة أمر معاوية بلغ لما: قال

 هللا عبيد الشام أھل من فقتل قط، مثله اإلسالم في يكن لم قتاالً  بصفين فاقتتلوا علي وخرج خليفة، غير أميراً  فبايعوه
 وقاص أبي بن عتبة بن وھاشم مار،ع العراق أھل من وقتل. الطائي سعد بن وحابس وحوشب الكالع وذو عمر، بن

 عمرو قال عليھم القوم ظھور الشام أھل خاف فلما. التيھان وابن ثابت، بن وخزيمة الخزاعي، بديل وابنا الزھري،
 أھل يا: يقول ثم المصحف، فلينشر رجالً  مر ؟ به أشير أمر في مطيع أنت ھل:  - القتال على وھو -: لمعاوية
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 إال الشام أھل يزدد وال يختلفوا، ذلك تفعل إن فإنك وخاتمته، فاتحته بين ما إلى ندعوكم هللا، بكتا وبينكم بيننا العراق
 ً  منھم طائفة فقالت العراق أھل فاختلف بذلك، فنادى لھية ابن: له يقال الشام أھل من رجالً  فأمر. وطاعة اجتماعا
 أو شبھة ھنا ھا كانت فإن الحق وطلب وبيعتنا هللا بكتا على ألسنا: طائفة وقالت. هللا كتاب إلى أجبنا: القتال كرھت
 الخالف من لھم عرض وما أصحابه، فيه ما علي رأى فلما العراق، أھل بين الخصومة فوقعت ؟ قاتلنا فلم شك

 بيننا نحن هللا، كتاب قبلنا: فقال إليه دعا فيما معاوية قارب القتال، منھم كره من وكراھة وھنھم ورأى والتنازع،
 واختار العاص، بن عمرو الشام أھل فاختار. رجالً  منا ونختار رجالً  منكم تختارون معاوية فقال هللا، كتاب كموبين
ً  بينھم وكتبوا األشعري، قيس بن هللا عبد موسى أبا العراق أھل  غير الجامعة والسنة هللا بكتاب يحكما أن كتابا

 .المفرقة

 تنازلنا: قال عتبة عن: سعيد بن يحيى عن جويرية، عن جرير، بن وھب حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
ً  بھا فاقتتلنا بصفين  حتى فأمسك كثروا، قد القتلى إن: عمرو إلي علي فبعث الخيل، وعقرت بيننا القتلى فكثرت أياما
 من الرجل وكان -  أصابعه بين وشبك -: ھكذا كانوا حتى ببعض القوم بعض فاختلط: فأجابه. قتالھم الجميع يدفن

 الفريقين، من قتيل عليه يخفى فال خندقه بباب يجلس عمرو وكان منه، فيستخرج عسكره في فيقتل يشد علي أصحاب
 أخشن رجل من فكم مجتھداً، كان لقد: وقال عمرو فبكى معاوية عسكر في قتل قد علي أصحاب من برجل عليه فمر
 .دمه من بريئان أنھما ومعاوية علي يرى قتل قد هللا أمر في

 ابن غشيك إذ أتذكر: لعمرو معاوية قال: قال الھمداني عياش ابن حدثني عدي، بن الھيثم عن بكير، بن عمر وحدثني
ً  وكان رأيت، كما فاتقيته معه إلي مقبالً  الموت رأيت إني فقال ؟ بسوءتك فاتقيته طالب أبي  حياؤه عني فصرفه ورعا

 .لونك وامتقع فرائصك ورعدت تك،شف فقلصت للمبارزة، دعاك حين أذكرك ولكني

 فركن صفين يوم المصاحف رفعوا لما الشام أھل ان: قتادة عن معمر، عن الرزاق، عبد حدثنا الھيثم، بن بكر حدثني
 أحين: فقال لينصرفن، عليه يعزم مرتين أو مرة علي إليه بعث حتى قتال؛ أشد يقاتل األشتر كان ركن؛ من ذلك إلى

 مؤكدة بعزيمة إليه فبعث بالحرب، تأمره أنت: لعلي الموادعة أحبوا الذين فقال ؟ نصرفا والظفر بالنصر طمعت
 .وهللا خدعتم: وقال فكف

 أن يحدث يعقوب أبي بن محمد سمعت: قال أبي، حدثنا جرير، بن وھب حدثنا خيثمة، أبو حرب بن زھير حدثنا
 قريب الشغر، رقيق القرى، أھل من رجالً  تبعت إنك:  -  موسى أبا يحكم أن أراد حين -  لعلي قال قيس بن األحنف
 أعلم فإنا أحنف يا دعنا: عباس ابن له فقال. أنت بحيث األمر ھذا من وأضعك بالوثيقة لك آخذ مكانه فابعثني القعر،
 .منك بأمرنا

 سار: قال كيسان بن صالح عن جعدبة، ابن عن جرير، بن وھب حدثنا: قاال إبراھيم، بن وأحمد خيثمة، أبو حدثني
 مسعود أبا الكوفة على علي وخلف بصفين، نزال حتى علي إلى معاوية وسار سفيان، أبي بن معاوية إلى علي

 حتى: فقاال علي على دخال ورقاء بن بديل ابني الرحمن وعبد هللا عبد إن ثم هللا، شاء ما بصفين فمكثوا األنصاري،
: فقال ؟ والقرآن البصائر أھل ومعك بھم تنتظر ما: بديل بن هللا عبد فقال. تعجال ال: علي فقال ؟ القوم تقاتل ال متى
 جريحھم على تدفف وال القوم تبيت ال علقمة أبا يا: فقال. نبيتھم وتتركنا القوم تقاتل أن أرى إني: قال. علقمة أبا اھدأ
 .ھاربھم تطلب وال

ً  فإن شدوا وأمي أبي لكم دىف: يقول وھو أصحابه معاوية فحرض بيومين ذلك بعد اقتتلوا القوم إن ثم  أنه يزعم عليا
 :األطنابة ابن بقول ذلك في يتمثل ومعاوية الفيء ھذا في لكم حق ال

 تستريحي أو تحمدي مكانك...  وجاشت جشأت كلما وقولي
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 مع الناس أشد وكان ظھري، إلزم المؤمنين أمير يا: يقول وھو قتال أشد يقاتل أمامه العاص بن عمرو بن ومحمد
 يقول معاوية وطفق القتلى فكثرت أبداً، لتلتزمنھا ثم الراية لتأخذن عليك أقسمت: هللا عبد البنه عمرو وقال ية،معاو
 .القوم بعض رجع ثم هللا، عبد أبا األرض األرض: لعمرو

 مرمل آخر رجل وإذاً  ماءاً، مملوءة إداوة معه رجل فإذا القتلى في أطوف خرجت: خليفة بن عياض: وقال: قال
 السالم المؤمنين أمير على اقرأوا - اليمن أھل من وكان - جمح بني حليف حنبل بن الرحمن عبد أنا: يقول لدماءبا

 وابن أخي،: أصحابي أبتغي: قلت: قال ؟ عياض يا تبغي ما غيبھم، أي بظھر منه القتلى جعل لمن الغلبة: له وقولوا
 عما سلني: فقال اإلداوة، في الرجل مع الذي الماء ليهع فعرضت النھار، أول أمس أولئك قتل ھيھات: قال بديل،
ً  وأتيت مات، حتى شرب أن عدا فما سقيته، ثم لي بدا عما فسألته: قال. مت شربت إذا فإني تسقيني أن قبل شئت  عليا

 ال حتى قتاله وغيب بظھر، منھم القتلى يجعل أن وأمرھم بالخروج الناس في وأذن صدق،: فقال قال بما فأخبرته
 .منھم رجل يرى

 معھم ناس وأقبل فرس أذني بين مصحف معه لھية ابن وأقبل معاوية انكشف: قيل حتى شديداً  قتاالً  اقتتلوا ثم
 ودعا قبلت قد: فقال فقام. فيھا ما وبينكم بيننا: يقولون نشروھا قد رماحھم في خيلھم على أيديھم بين المصاحف
ً  بعضھم  بن وشداد الصامت، بن عبادة: األنصار من رجلين إلى دعوا أنھم موافزع حكمان، بينھم يحكم أن إلى بعضا
 موسى أبو: علي وقال عمرو،: معاوية فقال عليك ليحكمان وهللا أنصاريين، أجعلت: لمعاوية فقيل ثابت، بن أوس

ً  وكتبا بذلك، وتراضيا األشعري،  :السالم عليه علي وتمثل عشرة، جند كل من فيه وأشھدا كتابا

 قدر يوم أم يقدر لم أيوم...  أفرّ  يوميّ  أي نم واعجبا

 :هللا رحمه معاوية وقال

 ساجي وبحرك غواربه زبد...  بحرھم تعطمط إن أمك ثكلتك

 تحكيم علي على عابوا: قال مجلز، أبي عن جرير، بن عمران عن ھارون، بن يزيد حدثنا بقية، بن وھب وحدثني
 بن يحيى زكريا أبو وحدثني ؟ حكمين المسلمين دماء في أنا أحكم وال حكمين، طائر في هللا جعل: علي فقال الحكمين
 .عنقي حز في ولو أحكم موسى أبا يا: علي قال: قال صالح أبو أنبأنا األعمش، أنبأنا نمير، بن هللا عبد حدثنا معين،

 .أبغى الفئتين أي نظروا القرآن بحكم حكموا لو: يقول نمير ابن سمعت: الفروي موسى أبو وقال

 إلى الناس صار لما: قال الجزري، غالب أبي عن عياش، بن وإسماعيل األسود، بن عامر عن المدائني، وحدثني
 العباس، بن هللا عبد رضيت قد: علي وقال. العاص بن عمرو رضيت قد: معاوية قال رجلين، يختاروا وأن الحكومة

 إال نحن وھل جذعة يعيدھا وهللا إذا: قال األشتر، رفأختا: قال. القوم يرضى ال سواء وأنت عباس ابن: األشعث فقال
 فإنه موسى فابو: القراء وجميع األشعث فقال. يثربي فيھا يحكم ال: معاوية فقال. أوس بن فشداد: قال األشتر، بلية في
 في ىموس أبي إلى فكتب. به إال يرضوا أن فأبوا فعل، ما وفعل عني الناس خذل قد إنه: علي فقال حربنا، يحضر لم

 وإنا  إنا: فقال. حكموك وقد اصطلحوا قد الناس إن: الرسول له فقال الفتنة من حذراً  البوادي ببعض وكان القدوم
 .بسيف ضرب وال برمح معك طعن ما يأتك لم لو: األشعث فقال علي، على قدم ثم راجعون، إليه

 بن ومعاوية طالب أبي بن علي عليه تقاضى ما ھذا: الرحيم الرحمن هللا بسم: ومعاوية علي بين القضية وكانت: قالوا
 أھل على معاوية وقاضي والمسلمين، المؤمنين من شيعتھم من كان ومن العراق أھل على علي قاضي سفيان، أبي
 فاتحته من فيه اختلفنا فيما هللا كتاب وبيننا هللا حكم عند ننزل أنا والمسلمين، المؤمنين من شيعتھم من كان ومن الشام

 في فيه اختلفنا مما يجداه لم وما يتبعانه، فإنھما هللا كتاب في الحكمان وجد فما أمات، ما يحيي ما نحيي خاتمته، لىإ
 .المفرقة غير الجامعة الحسنة العادلة السنة فيه أمضيا هللا كتاب
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 هللا كتاب في وجدا ابم ليحكمان وميثاقه هللا عھد عليھما وأخذنا العاص، بن وعمرو قيس، بن هللا عبد: والحكمان
 الجند ومن ومعاوية علي من وأخذا. المفرقة غير الجامعة بالسنة فيه عمال مسمى هللا كتاب في يجداه لم فما نصا،
 العھد من به يرضيان الذي ألنفسھما وأخذا عليھما به قضيا ما ليقبلن هللا عھد الناس من علي تأمرا وممن كليھما
 علي على به يقضيان ما على أنصار لھما األمة وأن وأموالھما، وأھليھما أنفسھما على آمنان انھما الناس؛ من والثقة

 هللا عھد العاص بن وعمرو قيس بن هللا عبد على وان كليھما، الطائفتين من والمسلمين المؤمنين وعلى ومعاوية،
 أن أحبا فإن رمضان، شھر إلى القضية أجل وان حرب، وال فرقة إلى يرداھا وال األمة، بين يصلحا أن وميثاقه
 فإن القضاء قبل الحكمين أحد مات وإن أخراھا، منھما ميل غير من يؤخراھا أن أحبا وإن عجال، ذلك دون يعجالھا
 قضيتھما مكان يكون وأن واإلقساط والنصيحة المعدلة أھل عن يألون ال رجالً، مكانه يختارون وشيعته شيعته أمير
ً  رضيا فإن أرادا، من إال فيه يحضرھما وال والحجاز، والشام الكوفة بين عدل مكان فيه يقضيانھا التي  غيره مكانا
 أنھم الصحيفة ھذه في شھادتھم يكتبوا ثم الشھود من شاءآ من واحد كل من الحكمان يأخذ وأن يقضيا، ان أحبا فحيث
ً  أو إلحاداً  فيھا دوأرا الصحيفة، ھذه في ما ترك من على نستنصرك اللھم: فيھا ما ترك من على أنصار  .ظلما

 قيس بن سعيد. قيس بن األشعث. عباس بن هللا عبد: العراق أھل من عشرة، الفريقين على جند كل من وشھد
 يزيد بن وحجر. طفيل بن هللا وعبد - ذلك أصح ووقاء سمي، بن ورقاء: يقول وبعضھم - سمي بن وقاء. الھمداني
 .األرحبي كعب بن ومالك التيمي، حجية بن ويزيد. زياد بن وعقبة. البكري حجل بن هللا وعبد الكندي

 بن زمل. الزبيدي الحارث بن المخارق. الفھري مسلمة حبيب. السلمي سفيان بن عمرو األعور أبو: الشام أھل ومن
. الحضرمي يزيد بن سبيع. المخزومي الوليد بن خالد بن الرحمن عبد. الھمداني مالك بن حمزة. العذري عمرو
 .العبسي الحر بن يزيد. سفيان أبي بن عتبة. ھذا سبيع أخو يزيد بن علقمة

 -  أدية بن عروة فيھم تميم بني من طائفة على بھا فمر الناس على ليقرأھا األشعث بھا خرج القضية كتبت فلما: قالوا
 أتحكمون: عروة الفق - محاربية وأدية - أدية بن مرداس أخو وھو - حنظلة بن ربيعة بني أحد حدير وأبوه أمه وھي
 من أول وھو - هللا إال حكم ال ؟ قاتلتم حين شك في أكنتم وشرطه، هللا كتاب من أوثق أشرط ؟ الرجال هللا أمر في
 بن يزيد حكم من أول إن: ويقال البغلة، عجز بسيفه فضرب ففاته، -  له بغلة على وھو - لألشعث اعترض ثم - حكم

 مناة زيد بن سعد بن كعب بن عمرو بن مقاعس بني من ثم تميم، بني من - الصريمي البرك وقال المحاربي، عاصم
 قيس، بن األشعث دابة عجز فضرب بسيفه عروة شد ثم األسنة، أطراف في نحكم. عھداً  أقرب حكما أتريدون:  -

 ري،العنب فدكي بن ومسعر قيس، بن ومعقل قدامة، بن وجارية قيس، بن األحنف إليه فمشى قومه، لألشعث فغضب
 في شھر سيف أول عروة سيف وكان وصفح، فرضي إليه، واعتذروا تميم، بني من جماعة في ربعي بن وشبث
 .التحكيم

 بعد الرجوع يصلح ولن رضيت وهللا أنا وال: فقال القوم، قتال إال ير ولم بالصحيفة، يرض لم األشتر إن: لعلي وقيل
 .الكتاب

 أن على معاوية أتقاضي: لعلي قلت: قال قيس بن علقمة عن إسحاق، أبي عن الرحمن، عبد بن عيسى عن المدائني،
 .مضطھد أنا أصنع ما: فقال ؟ حكمان يحكم

ً  دعا ما: عباس البن قيل: قال أبيه عن الحصين، بن داود بن سليمان عن المدائني  أھل إن: فقال ؟ الحكمين إلى عليا
ً  منه وجزعوا السيف ملوا العراق  أن وھنھم من رأى لما علي فخاف بينھم، واختلفوا م،الشا أھل يجزعه لم جزعا
 معه كان ولو والشقاق الصيد في بالحكمين أمر حين هللا بكتاب أخذ أنه مع القضية، لغى فما عنه، ويتفرقوا ينكشفوا

ً  الفتح لكان السيف على يصبر من  .قريبا



45 

 

 يلتقي أن إلى أشھر ثمانية رأس ىعل رمضان لشھر واألجل صفر، في الجمعة يوم الكتاب كان: مخنف أبو وقال
 .الحكمان

 القضية، من يومين بعد وارتحلوا األسرى من أيديھما في كان من ومعاوية علي وأطلق قتالھم، دفنوا الناس إن ثم
 .وثالثين سبع سنة األول ربيع شھر في الكوفة إلى وصار وصندودا، ھيت أتى حتى فيھا؛ بدا التي طريقه علي فسلك

 ومعاوية علي بين القضية كتبت: قال العالء، بن عمرو أبي عن عبيدة، أبو حدثنا األثرم، المغيرة، بن علي حدثني
ً  يشكر بني من رجل فأتى وثالثين، سبع سنة صفر من بقيت ليلة عشرة إلحدى الجمعة يوم  ارتددت علي يا: فقال عليا
 وشد فقتله، علي أصحاب من رجالً  فطعن. فيھا وما صحيفتھم من إليك أبرأ إني اللھم يقين، بعد وشككت إيمان، بعد
 :شعرائھم بعض فقال فقتله ھمدان من رجل عليه

ً  النار من حّرا بھا يصلى...  التي عن اليشكري أغنى كان ما  حاميا

ً  خلعت...  تنوشه والرماح يدعو عشية ً  عليا  ومعاويا باديا

 تحكما أو: للحكمين علي قال: قال حسن بن هللا دعب عن صالح، بن الحسن عن نعيم، أبي عن الھيثم، بن بكر حدثني
 .لكما حكم فال هللا كتاب في بما تحكما وإال لي، هللا كتاب في بما

 لما: قال الشعبي عن أبيه، عن مجالد، بن إسماعيل عن األسدي كناسة ابن حدثنا مسلم، بن صالح بن هللا عبد حدثني
 بالتحكيم مقرين وجمھورھم عظمھم فكان علي على لناسا اختلف رجلين يحكما أن على ومعاوية علي اجتمع
 وكانت للحكومة، منكرة - منھم والعباد بصائرھم ذوي من آالف أربعة زھاء وھم -  منھم فرقة وكانت به، راضين
ً  المنكرة الفرقة فأتت متوقفين، قليل وھم منھم فرقة  الذين فقال - ذلك يحب علي وكان - الحرب إلى عد: فقالوا عليا
 مخالفة أشدھم اليمن وأھل قيس بن األشعث وكان وعدل، وإنصاف حق إلى إال القوم دعانا ما وهللا: بالتحكيم وارض
 ولئن كثير، في قليل وأنتم أصحابكم خالف ترون قد قوم يا: الحرب إلى دعوا للذين علي فقال الحرب، إلى دعا لمن
 كان ما رضيت ما وهللا أفنوكم، عليكم الشام وأھل جتمعواا فإذا الشام، أھل من عليكم أشد ليكونن الحرب إلى عدتم
ً  منكم الجمھور إلى ملت ولكني ھويته، وال  :أنشد ثم. عليكم خوفا

 أرشد غزية ترشد وإن غويت...  غوت إن غزية من إال أنا وما

: يقولون عليه مينناق التحكيم إنكارھم على معه الباقون وأقام القضية، كتاب قبل الكوفة إلى بعضھم ومضى ففارقوه
 أوثق أشرط ؟ الدنية ھذه ما أشعث يا: حدير بن عروة فقال األشعث بھا خرج القضية كتبت فلما ويراجع، يتوب لعله
 وجارية األحنف، مشى حتى اليمن أھل لألشعث فغضب وحكم بغلته عجز فضرب بسيف واعترضه ؟ هللا شرط من
 .وصفحوا فرضوا إليھم تميم ووجوه ربعي، بن وشبث قيس، بن ومعقل قدامة، بن

 وذكر - يقول الحسن سمعت قال شيبان بن األسود حدثنا جرير بن وھب حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
 .دينھم في نعسة نعسوا القوم إن:  -  الفتنة

ً  أتى الجعدي ورد بن األشھب ابن زياد كان: قال جده عن أبيه عن الكلبي، ھشام بن عباس وحدثنا  مقتل بعد عليا
ً  الناس وبيعة عثمان  طلحة نقض فلما يوليه أن على الصلح إلى أجابه إنه: فيقال معاوية، وبين بينه ليدخل عليا
 :ذلك بعد الجعدي فقال معھما نقض والزبير

ً  يريد...  ھاشم ابن باب عند زياد مقام  وتقربا بينكم صالحا
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 ربعي بن شبث وكان عثمانياً، الھيثم كان: قال الھيثم بن العريان عن جده عن أبيه عن ھشام، بن عباس وحدثني
 ً  كيف: لك ويقول السالم يقرئك أبي: له فقلت إليه بعثني فيه؛ مات الذي مرضه ربعي بن شبث مرض فلما علويا
 السالم أباك فاقرئ الدنيا، من يوم آخر في أنا: فقال -  كثيراً  صفين يوم مشھده عليه يعيب أبي وكان: قال -  ؟ تجدك

 أبي فأتيت: قال والحجر، الھراوة إال كله بالسالح قاتلت ولقد صفين، يوم معاوية قتال على أندم لم إني: له قلو
 :أبي فقال شبث ومات فأخبرته،

 شبث بعد من العمر لقليل...  لي أملي وإن اليوم إّني

ً  تسعين عاش  خبث غير من يكسب ما جمع...  ھّمه خريفا

 نكث عھداً  وال الرأس نكست...  سنة تميم في جانٍ  غير

 وحنث فأخطا صفين يوم...  زلّة ھواه زلّ  ولقد

 اللھث والصوم الليل بقيام...  يرحمه أن هللا فلعل

 الملث في ودعاءً  وبكاء...  دائما عليھا كان وتقى

 ونيضطرب متباغضون أعداء وھم ورجعوا متوادون، أحباء وھم صفين إلى الناس خرج: إسناده في مخنف أبو وقال
 إمامنا فارقتم: اآلخرون ويقول. الجماعة وفارقتم كتابه، في وحكمتم هللا أمر في أدھنتم: الخوارج يقول بالسياط،
ً  فغم وجماعتنا،  :ينشد فجعل واختالفھم تباغضھم عليا

 واستمرّ  بعدھا أكيس سوف...  أعتذر ال عثرة عثرت لقد

 المنتشر الشتيت األمر وأجمع

 ألفاً، عشر اثنا تتاموا كانوا وقد فنزلوھا، حروراء وأتوا معه يدخلوا لم األول ربيع شھر في الكوفة علي دخل فلما
 شورى، بعد واألمر اليشكري، الكواء بن هللا عبد الصالة وأمير ربعي، بن شبث القتال أمير إن: مناديھم ونادى
 بالنخيلة علي وعسكر حروراء، إلى ملمصيرھ الحرورية فسموا. المنكر عن والنھي بالمعروف األمر على  والبيعة
 .السالم عليه علي إلى فرجع آب ثم الحرورية؛ إلى مال قد شبث وكان أطاعه، فيمن

ً  أن: كيسان بن صالح عن جعدبة ابن عن جرير، بن وھب حدثنا إبراھيم، بن أحمد وحدثني  كتاب كتب لما عليا
 ومنازلھم أمصارھم إلى منھم فرقة فرجعت: فرق ثثال افترقوا ثم منھم، حكم من فحكم ذلك، من نفروا القضية
 أن بعد الكواء، وابن أديه، بن مرداس بالل وأبو ربعي، بن وشبث األحنف، رجع ممن فكان بھا، فأقاموا األولى
 إلى العراق إلى فرجعوا ففارقوني ذلك فعند الدنية قابالً  رأيتموني فإن القضية ھذه على اصبروا: وقال علي ناشدھم
 علي على شھدت التي الفرقة ومضت شأنه، يصير ما إلى ننظر حتى نعجل ال: وقالوا الثانية الفرقة وأقامت م،منازلھ

 .قاتلوه الذين النھروان أھل وھم بالشرك؛ وأصحابه

 منھما كان وما الحكمين أمر

 إلى وانصرفوا تقاضوا لما: قال كيسان بن صالح عن جعدبة، ابن عن وھب، عن الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
 خرج وثالثين، -  سبع أو -  ست سنة من رمضان شھر كان إذا حتى بصفين؛ فيھا اقتتلوا التي السنة بقية مكثوا بالدھم
 خليفة: قال أو -  علي قاضي عباس ابن وكان أحبا، من جندھما من ومعھما العاص بن وعمرو عباس بن هللا عبد
 السنة في دخال حتى إليھما صاحباھما ويكتب صاحبيھما، إلى بانويكت يتراجعان شھراً  بتدمر نزال حتى -  علي
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 إلى وكتبا أذرح؛ إلى الجندل دومة من تحوال ثم شھراً، بھا فأقاموا الجندل دومة إلى تدمر من تحوال ثم المقبلة،
ً  علي إلى وأنفذا الناس، من أرادا ومن صاحبيھما  للميعاد؛ يةمعاو وجاء السلمي، األخنس بن يزيد بن معن مع كتابا

 بن وحبيب الوليد، بن خالد بن الرحمن وعبد يغوث، عبد بن األسود بن الرحمن عبد فيھم الشام أھل رجال في
 .مسلمة

 أبي بن سعد إلى فكتبوا إليھم، يخرج أن فأبى نفيل، بن عمرو بن زيد بن سعيد: منھم المدينة أھل من ناس إلى وكتبوا
 وعبد الزھري، األرقم بن الرحمن وعبد الزبير، بن هللا وعبد بكر، أبي بن منالرح وعبد عمر، بن هللا وعبد وقاص،
 .إليه يكتب أن غير من أتاھم ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد إن ويقال. ھشام بن الحارث بن الرحمن

: وقاص يأب بن سعد وقال. معه علي يقدم ولم علي إلى الموجه الرسول ورجع بأذرح، وھم حذيفة بن جھم أبو وأتاھم
ً  أحضر ولم عثمان، دم في أشرك لم األمر بھذا الناس أحق أنا  .الفتنة األمور ھذه من ما شيئا

 أبو وكان عمر، ابن في الناس يشك ولم. فيك يختلفوا لم الناس فإن ضبعك لي اشدد: عمر البن الزبير ابن وقال
 .عباس ابن مع األشعري موسى

 فقال فاختلفا، الزھري يغوث عبد ابن األسود بن الرحمن عبد إلى سىمو أبو فدعا أمرھما في الحكمان فتحاور
 عھد وعليه رأى، من إلى األمر صاحبه واله أينا يجعل: قال ؟ ھو وما: قال ؟ معه نختلف ال أمر في لك ھل: عمرو
 قال. ال: موسى أبو قال ؟ وميثاقه هللا بعھد إليك ذاك: عمرو قال. نعم: موسى أبو قال. للمسلمين ليجھدن وميثاقه هللا

 ما تدري أال: فقال موسى أبو ندم ثم. قبلت قد نعم: عمرو قال إياه، أعطيتك قد: موسى أبو قال. بذلك إلي فھو: عمرو
. والعھد األمانة من حملت الذي ترعى وال لدين تنظر ال إنك: يقول. أسفاراً  يحمل الحمار مثل مثلك ؟ عمرو يا مثلك
 .أبيت إليك جعلته وإن أبيت، إلي األمر جعلت إن يلھث، تتركه أو يلھث عليه تحمل إن الكلب مثل مثلك: عمرو فقال

ً  فإن األمر، بھذا أحقھم وأنت عليك الناس أمر اجتمع: له فقال عمر بن هللا بعبد عمرو خال ثم  عنا، تخلف قد عليا
 .ورائھم من ويقاتل ويحوطھم أمورھم يلي إمام من للناس بد وال عليه، افترقنا ما وترك

: له قال عمراً  أن فزعموا اإلمرة، في لي حاجة وال عليھم، فتؤمروني الناس أقاتل بالذي أنا ما: عمر ابن فقال
ً  األمر من وليت لو وهللا: فقال ؟ مصر على أتجعلني  .شيء على استعملتك ما شيئا

 عمر وابن اختلفا؛ قد فإنھما عجلت ال: بالباب رجل له فقال ليبايعه عمر بابن عمرو خال حين معاوية وأقبل: قال
 ولم مكة إلى موسى أبو ورجع أرضيھم إلى ورجعوا الناس تفرق يقبلھا أن عمر ابن أبى فلما معاوية فرجع. يأباھا
 جعيل بن كعب فقال شعبان، في أذرح عن والحكمين الناس تفرق وكان له، يبايع ولم معاوية وانصرف بعلي، يلحق
 :التغلبي

 يواربه الحكيم بلقمان يطيف...  أذرح شيةع موسى أبا كأنّ 

 مضاربه قريش في ھند بابن علت...  محمد تراث في التقينا ولما

 حكيم بن يعلى سمعت: قال أبي حدثنا جرير، بن وھب حدثنا خيثمة، أبو حدثني الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
 ماالً  نعطيك أن لك فھل نبايعك أن رأينا قد إنا: مرع البن عمرو قال الجندل بدومة اجتمعوا لما: قال نافع عن يحدث
 عمرو يا ويحك: وقال فجلس بثوبه الزبير ابن فأخذ مغضباً، عمر ابن فوثب ؟ منك عليھا أحرض ھو لمن وتدعھا
 .الناس جميع رضى عن إال أقبلھا وال ماالً، عليھا أقبل وال ماالً، عليھا أعطي ال وهللا إني بدنياك، آخرتك بعت

 .اسماء بن جويرية عن وھب، حدثنا خيثمة، أبو يحدثن
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 ال: قال ؟ إليك صرفتھا أن لي تجعل ما: له قال عمراً  وأن للحكومة بأذرح مجتمعھم شھد عمر ابن أن نافع، عن
ً  وهللا لك أجعل  .اثنان فيھا علي يختلف ال حتى أقبلھا وال شيئا

 صفين من الكوفة علي قدم: قال الكلبي السائب بن محمد عن صالح، بن محمد عن المدائني، محمد بن علي حدثنا
 ھو فبينا الناس، أمور في وينظر العمال ويبعث المال يجبي أشھر ستة فأقام األول، ربيع شھر من بقين ليال لعشر
 فقال معاوية قبل من السلمي األخنس بن يزيد بن معن عليه قدم إذ الحكومة، انكار على مقيمون والخوارج ذلك على
 فكان معھم موسى وأبا وأربعمائة عباس بن هللا عبد علي فبعث. وفى كما تفي أن لك فينبغي وفى قد معاوية إن: له
 وعبد عمر، بن هللا عبد وحضرھم الجندل، دومة فنزلوا الحكم، موسى أبو وكان أمورھم، ويلي بھم يصلي عباس ابن
 بن الجھم وأبو المخزومي، ھشام بن الحارث بن نالرحم وعبد الزھري، األسود بن الرحمن وعبد الزبير، بن هللا

 عمر ابنه حرص وقد يحضر، لم سعداً  أن والثبت. األمر ألول معتزالً  وكان الثقفي شعبة بن والمغيرة العدوي، حذيفة
 .يفعل فلم يشخص أن

 شھر لأھ لما: قال العزيز، عبد بن عمر يحدث مھران بن ميمون سمع عمن التنوخي، الفضل أبي عن المدائني
 الحر بن يزيد وسرح الجندل، دومة نزل حتى أربعمائة في دمشق من معاوية خرج وثالثين، سبع سنة رمضان
ً  فأتى الوفاء، ويسأله الجندل، دومة نزوله يعلمه علي إلى العبسي  حضورك في إن: وقال الشخوص على فحثه عليا

ً  األمر ھذا ً  صالحا  وغبت تركتھم فإن ھؤالء بأنفاس آخذ إني الحر، بن اي: علي فقال. للنائرة واطفاء للحرب ووضعا
 الناس، رضيه فقد موسى، أبا أسرح ولكني الشام، أھل وبين بينھم الحرب من أعظم المصر ھذا في الفتنة كانت عنھم

 البصرة، من فأقدمه عباس ابن إلى فبعث ذلك ففعل حضره، عما أغيب ولن مقامي، يقوم فھو عباس، ابن وأسرح
 .وأقام خيل في فوجھھما عليه فقدما النواحي بعض إلى توجه وكان موسى، أبا وأقدم

 ابن بأن يتحدثون الناس سمعنا: قاال القطامي بن والشرقي السائب بن محمد جده عن أبيه، عن ھشام، بن عباس حدثنا
 حكما فابعثني موسى، أبا وعمرو معاوية يخدع أن أخاف إني: فقال موسى أبا يبعث أن أراد حين بعلي خال عباس
 ما له عمرو وخديعة موسى أبي أمر من كان فلما فأبى، اختاره ممن وغيره األشعث قول إلى تلتفت وال تبعثه وال
 .رقيق ستر من الغيب إلى لينظر كان إن عباس ابن در : علي قال كان،

 بن سھل قال: قال ائلو أبي عن األعمش، عن شريك، عن آدم، بن يحيى عن المقرئ، صالح بن هللا عبد وحدثني
 إال نعرفه، ما إلى بنا أسھل إال ألمر عواتقنا على سيوفنا وضعنا ما: الحكمان حكم حين بصفين األنصاري حنيف
 .ھذا أمرنا

 علي قدم لما: قالوا اسنادھما في عوانة وعن يحيى، بن لوط مخنف أبي عن أبيه، عن ھشام، بن عباس وحدثني
 وأعداء واليت من أولياء فنحن أعناقنا في بيعتك: فقالوا شيعته إليه وثب - الخوارج وھم - المحكمة فارقته وقد الكوفة
 أحبوا ما على معاوية الشام أھل بايع رھان، كفرسي الكفر إلى الشام وأھل ھؤالء تسابق: الخوارج فقال عاديت، من

ً  ھؤالء وبايع وكرھوا،  .عادى من وأعداء والى، من أولياء أنھم على عليا

 نقمتم ماذا أخبروني: فقال الحرورية، سموا وبھا بحروراء معتزلون وھم الخوارج إلى عباس بن هللا عبد علي ثوبع
 ويحكم: " المحرم يصيبه الصيد كفارة في وقال: اآلية"  أھله من حكما فابعثوا: " الشقاق في هللا وقال ؟ الحكمين من
 في وأمضاه به حكم ما وأما إليھم، فھو فيه بالنظر وأمرھم ناسال إلى حكمه هللا جعل ما: قالوا"  منكم عدل ذوا به

 مما البغي وأھل والمرتد والسارق الزاني في الحكم أن ترى أال فيه، ينظروا أن للعباد فليس والعزائم والسنن الشرائع
 وحكم ؟ عدل العاص بن فعمرو"  منكم عدل ذوا به ويحكم: " يقول هللا إن: وقالوا. يتعقبونه وال فيه العباد ينظر ال
: ويقال رجل، ألفا أجابه ويقال منھم، أحد يجبه فلم. هللا أمر إلى يفيئوا حتى ببغيھم يقاتلوا أن وأتباعه معاوية في هللا

 .رجل آالف أربعة
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ً  إن ثم  فصلى فسطاطه أتى حتى علي فخرج ويعظمونه، به يطيفون إنھم: فقيل األرحبي قيس بن يزيد عن سأل عليا
 ولوضع القوم، وبين بيننا فيما للحكومة أكرھكم كنت أني تعلمون ھل هللا نشدتكم: فقال خاطبھم ثم نركعتي فيه

 على الكتاب في فشرطت وأمري، رأيي علي فرد ومكيدة، خدعة المصاحف رفعوا إنما انھم واعلمتكم الحرب،
 أبيا وإن به، حكما ما نخالف أن لنا فليس القرآن بحكم حكما فإن ؟ أمات ما ويميتا الكتاب، أحيا ما يحييا أن الحكمين
 .اللوحين بين بما ينطقون إنما الرجال ألن الرجال، نحكم ولم القرآن حكمنا وإنما براء، حكمھما من فنحن وزاغا

ً  أكنت المؤمنين، إمرة إلى نفسك تنسب ولم اسمك كتبت فلم: قالوا  هللا صلى هللا رسول إن: فقال ؟ حقك في مرتابا
 عمرو، بن وسھيل هللا رسول محمد عليه اصطلح ما ھذا: اكتب: قال قريش وبين بينه القضية كتب لما وسلم عليه
 إلى تاب وقد قلت ما لنا قلت إنما: قالوا. هللا عبد بن محمد فكتب قاتلناك، ما هللا رسول أنك نعلم كنا لو: مكة أھل فقال
 أتوب فإني: قال اعتزلناك، وإال تبت فإن الحرب، ونصب بذةالمنا إلى وعادلھم الحكومة، إلى مائالً  منا كان من هللا
 إعادة على وبايعوه آخرھم عند من فدخلوا. هللا رحمكم مصركم ادخلوا: لھم وقال ذنب، كل من وأستغفره هللا إلى

 .إليھم نسير ثم الكراع ونسمن الخراج نجبي: وقالوا القوم، حرب

 معاوية إن: وقال الحكومة، في يستبطيه معاوية، قبل من علي على السلمي حبيب بن األخنس بن يزيد بن معن وقدم
 ابن وبعث ھانئ، بن شريح عليھم أصحابه من أربعمائة فبعث. وبكر تميم أعراب رأيك عن يلفتنك وال ففه وفى قد

 في عمراً  معاوية وبعث األشعري، موسى أبا معھم وبعث أمورھم، ووالية بينھم والقضاء صالتھم على عباس
 قتل عثمان أن تعلم ألست موسى أبا يا: عمرو فقال الحكمان والتقى الجندل بدومة فتوافوا الشام أھل من بعمائةأر

ً  قتل ومن: " يقول هللا فإن: قال. بلى: قال ؟ عثمان ولي معاوية أن تعلم افلست: قال. أشھد: قال مظلوماً؟  فقد مظلوما
 ليس ما على سياسته ورفق تدبيره صواب في وإنه وشرفه، موضعه مع معاوية من يمنعك فما"  سلطانا لوليه جعلنا
 يكون ال األمر ھذا إن: موسى أبو فقال واليته، من احببت فيما يدك وبسط عنده المقدم كنت ولي وإن غيره، عليه

 شقري أعظم اعطيته لو أني مع هللا، أمر في والشدة والفضل الدين ألھل يكون وإنما ذكرت، مما وغيره بالشرف؛
 ً ً  أعطيته شرفا  بالدنية ألرضى كنت ما وليت؛ ما ولي إذا كله سلطانه من إلي خرج معاوية إن فلو الوالية وأما عليا
 ابني من يمنعك فما عمر؛ ابن بيعة تريد كنت فإن: عمرو فقال عمر ذكر احيينا شئت إذا ولكن وحقه، هللا دين في
 إن ولكن الفتنة، في غمسته قد لكنك صدق لرجل ابنك إن :قال. وصالحه فضله تعرف وأنت ؟ عمرو بن هللا عبد
 به يأكل ضرس له لرجل إال يصلح ال األمر ھذا إن: عمرو فقال. عمر بن هللا عبد الطيب بن الطيب ولينا شئت
 فال بالرماح، وتناكزت بالسيوف تقارعت أن بعد أمرھا إليك اسندت قد العرب إن ويحك عمرو يا: له فقال. ويطعم
 .ذلك مثل إلى تردنھم

 هللا صلى هللا رسول صاحب أنت: ويقول ويوقره يعظمه والكالم الصالة في موسى أبا يقدم العاص بن عمرو وأخذ
 أن رأيي قال ؟ رأيك ما: لعمرو موسى أبو قال ثم ذلك، عوده بعده تكلم تكلم فإذا وفضلك، سنك ولك قبلي وسلم عليه
. رأيت ما نعم: موسى أبو قال. الحرب وتنقطع ألنفسھم المسلمون تارفيخ شورى األمر ونجعل الرجلين ھذين نخلع
 قد رأينا إن الناس أيھا: موسى أبو فقال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صاحب فإنك هللا رحمك فتقدم: عمرو قال
 ابن فدعاه تريد بما موسى أبا يا وتكلم وبر، صدق: عمرو فقال. األمة ھذه شأن به هللا يصلح أن أرجو أمر على اتفق
. غدار رجل فإنه أنت تكلم ثم فليتكلم قبلك فقدمه أمر على اتفقتما كنتما إن خدعك، قد أظنه ويحك: له فقال عباس
 إنا:  - عليه وأثنى هللا حمد أن بعد -  فقال موسى أبو وتكلم. بيننا خالف وال اتفقنا قد إنا: فقال مغفالً، موسى أبو وكان
ً  نر مفل األمر ھذا في نظرنا  يولون شورى أمورھم فتكون أمورھا األمة تستقبل ثم الرجلين ھذين خلع من أصلح شيئا
ً  اختلعت قد إني اختاروا، من  ھذا إن: فقال عمرو وأقبل وتنحى،. أنتم رأيتم من وولوا أموركم فاستقبلوا ومعاوية عليا
 وھو بدمه والطالب عثمان ولي فإنه يةمعاو صاحبي وأثبت خلعه كما أخلعه وأنا صاحبه، وخلع سمعتم ما قال قد

ً  وأحزم سياسة أصلح  ھذه، نعلي خلعت كما خلعته وقد صاحبه خلع قد موسى أبا إن: قال إنه ويقال. غيره من رأيا
 عليه تحمل إن الكلب كمثل"  مثلك إنما وفجرت غدرت هللا وفقك ال مالك: موسى أبو له فقال معاوية صاحبي وثبت
 فقنعه عمرو على ھانئ بن شريح وحمل"  أسفاراً  يحمل الحمار كمثل"  مثلك: عمرو فقال"  يلھث تتركه أو يلھث
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 فحجزوا الناس وقام بسوطه فضربه شريح على -  ولده من غيره أو - العاص بن عمرو بن محمد وحمل بالسوط،
ً : عباس ابن وقال. بمكة ولحق راحلته فركب موسى أبا الكوفة أھل وطلب. بينھما  حذرته لقد موسى أبي لرأي قبحا
 .إليه اطمأننت ولكن الفاسق غدر عباس ابن حذرني لقد: يقول موسى أبو وكان. قبل وال عقل فما بالرأي وأمرته

 بالخبر، علي إلى ھانئ بن وشريح عباس ابن ورجع وبايعوه، بالخالفة عليه فسلموا معاوية إلى الشام أھل وانصرف
 بن الرحمن وعبد مسلمة بن وحبيب األعور، وأبا وعمراً  معاوية العن للھما: فقال قنت الغداة صلى إذا علي فكان
ً  يلعن فكان معاوية ذلك فبلغ. عقبة بن والوليد قيس، بن والضحاك الوليد، بن خالد  سعد، بن وقيس واألشتر، عليا

 .عنھم تعالى هللا رضي جعفر، بن هللا وعبد عباس، وابن والحسين، والحسن،

ً  أن الحنفي حرة أبي ابن عن مخنف، أبي عن أبيه، عن ،ھشام بن عباس حدثني  لفي فإنه فخطب يوم ذات خرج عليا
 حكم ال إنه باطل، - بھا يراد: قال او - بھا يعزى حق كلمة: علي فقال المسجد، جوانب في المحكمة حكمت إذ خطبته

 فقام تركناھم، سكتوا فإن الفاجر ويستمع المؤمن امرته في يعمل أمير من بد وال إمرة، ال إنه يقولون ولكنھم ؛ إال
 هللا سخط إلى يرجع وذا إدھان ذلك فإن ديننا، في الدنية إعطاء من بك نعوذ إنا اللھم: فقال المحاربي عاصم بن يزيد
 .بالنھروان فقتلوا وأخوه ھو فخرج

 قدم لما: قال الزھري عن: راشد بن النعمان عن أبيه، عن جرير، بن وھب حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
 عدوك وحكمت أمرك في شككت: وقالوا أشھر ستة الحرورية خاصمته صفين من الكوفة إلى طالب أبي بن علي

 ثم لعلي، خصومتھم وطالت: اآلية"  بالحق يقضي وهللا: " هللا قال: فقالوا القرآن عليه وتأولوا الجھاد، في ووھنت
 صوحان بن وصعصعة عباس بن هللا عبد علي إليھم فأرسل الكواء، ابن معليھ آالف خمسة وھم براياتھم زالوا

 كتاب فيھا نتدارس مدة إلى نوادعكم إنا إليھم أرسل علي ذلك رأى فلما عليھما، فأبوا وناشداھم الجماعة إلى فدعواھم
 بحججنا خطباؤنا فيقول كذا بمكان ونجتمع مثلھم منا وأبعث نقيباً؛ عشر اثنا منكم ابرزوا: لھم وقال نصطلح، لعلنا هللا

 :قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد علي فقام ورجعوا ففعلوا. بحججكم وخطباؤكم

 وخاصمني علي وتفرقتم القتال، في وھنتم ولكنكم التحكيم، وعلى القضية ھذه على أحرصكم أكن لم فإني بعد أما
 إلى تر ألم: " هللا قول علي يتأولوا ان والحكم، قرآنال من إليه دعوا الذي أبيت ان فخشيت إليه، ودعونا بالقرآن القوم
ً  أوتوا الذين "  حرم وأنتم الصيد تقتلوا ال: " قوله ويتأولوا: اآلية"  بينھم ليحكم هللا كتاب إلى يدعون الكتاب من نصيبا

 وخشيت التحاكم، عليھم آب فلم اآلية"  فابعثوا بينھما شقاق خفتم فإن: " قوله ويتأولوا"  منكم عدل ذوا: " قوله إلى ،
 وانتھاك االرحام وقطع الدماء، سفك فيه الذي األمر فكيف األمر أصغر في الحكومة كتابه في هللا فرض: تقولوا أن

 .وتفرقكم وھنكم وخفت الحريم،

 يوم اقتالن طاعتك في قتلت وقد وبايعناك فأجبناك به والعمل هللا كتاب إلى دعوتنا: فقالوا الحرورية، خطباء قامت ثم
 فلسنا غيره، على اليوم وأنت تركت، الذي أمرك على ونحن عدوك، وحكمت هللا أمر في شككت ثم وصفين، الجمل
 .بالضاللة نفسك على وتشھد منه تتوب أن إال منك

 ضللت أو أسلمت، منذ ارتبت أكون أن هللا فمعاذ بالضاللة نفسي على أشھد أن أما: علي قال: قولھم من فرغوا فلما
 بكتاب الحكمين حكمت وإنما الجھالة، من وعصمكم الكفر، من واستنقذكم الضاللة، من هللا ھداكم بنا بل اھتديت، منذ
 يكن لم ذلك بغير حكما وإن حكمھما، من باألمر أولى كنت هللا بكتاب حكما فإن المفرقة، غير الجامعة والسنة هللا
 .حكم وعليكم علي لھما

 فتنة مخافة العام فتنة تجعلوا أن هللا اذكركم: صعصعة لھم فقال وصعصعة عباس بن هللا عبد إليھم فأعاد تفرقوا ثم
 ھذا أطاع من أول فإني: قال. بلى: فقالوا ؟ األمر ھذا إلى دعوتكم إني تعلمون ألستم: الكواء ابن فقال قابل، عام
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 خمسة من منھم وبقي ماعته،وج علي جملة في فدخلوا خمسمائة من نحو منھم معه فخرج. شفيق واعظ فإنه الرجل
ً  ويسفكوا يأخذوا؛ حتي اتركوھم: علي فقال رجل آالف  .ذلك ففعل حراما دما

 جعل صفين من الكوفة علي قدم لما: قال بھرام بن الصلت عن أبيه، عن جرير، بن وھب حدثنا خيثمة، أبو حدثنا
.  إال حكم ال البلية عن وجزعت القضية،ب الدنية قبلت:  -  المنبر على وھو -  تقول الخوارج وجعلت الناس يخطب
 فاصبر: " علي فيقول ،"  الخاسرين من ولتكونن عملك ليحبطن أشركت لئن: " فيقولون. فيكم انتظر هللا حكم: فيقول
 " . يوقنون ال الذين يستخفّنك وال حق هللا وعد إن

 من طائفة علي على الحكومة أنكرت: قال الزھري عن معمر، عن العبدي، الحكم أبو حدثنا الھيثم، بن بكر حدثني
ً  عشر اثنا منھم وانحاز صفين، من بلدانھا إلى قدمت أصحابه  حروراء: له يقال موضع إلى -  أالف ستة ويقال -  ألفا
 وبقي ألفان منھم فرجع عباس ابن وحاجھم. صعصعة فوعظھم وصعصعة؛ عباس ابن علي إليھم فبعث الكوفة بناحية

 أتاه موسى أبي توجيه علي وأراد القضية في المدة انقضت فلما الكوفة، دخلوا ثم يناً،ح حالھم على اآلخرون
 إتق: فقالوا الحرورية، من جماعة في الطائي البرج بن وزرعة الطائي حصين بن وزيد التميمي زھير بن حرقوص

 على أردتكم فإني عدوكم أما: علي فقال القضية، عن وارجع الخطيئة؛ من هللا إلى وتب وعدونا، عدوك إلى وسر هللا
 ولكنھا بذنب فليست القضية وأما وعصيتموني، فجزعتم الجراح ألم وأصابكم ووھنتم فتواكلتم دارھم في وأنتم قتالھم
 هللا أمر في التحكيم تدع لم لئن وهللا: زرعة له فقال. ذنب كل من هللا أستغفر وأنا كاره، له وأنا أتيتموه وعجز تقصير

ً : علي له لفقا ألجاھدنك، ً  غداً  اليك أنظر كأني أشقاك؛ ما لك بؤسا  قد ذلك وددت: قال الرياح، عليك تسفي صريعا
 حق كلمة: علي فيقول حكموا، وخطب علي صلى فإذا الكوفة، ويدخلون التحكيم يظھرون وھم فانصرفوا كان،
 .باطل بھا يعتزى

 نضربكم أن لنرجو إنا بالقتل؛ أتخوفنا علي يا: فقال فأتاه البرج، بن لزرعة علي قول المحاربي عاصم بن يزيد وبلغ
 إدھان فإنھا دينك في الدنية إعطاء من بك نعوذ إنا اللھم صلياً، بھا أولى أينا تعلم ثم مصفحات، غير قليل عن بھا
 .وذل

 إن اصبرف: " علي فقال"  الخاسرين من ولتكونن عملك ليحبطن أشركت لئن: " فقال السالم عليه علي إلى رجل وقام
 " . يوقنون ال الذين يستخفنك وال حق هللا وعد

 :السالم عليه علي قال: قاال مخنف أبي وعن عوانة عن المنذر، أبي عن أبيه، عن ھشام، بن عباس حدثنا

 أحمد ولي با آمنت...  فاشھد علي هللا شاھد يا

 مھتد فإني هللا في شك من

 حاج لما: قال الشعبي عن فراس، عن صالح، بن الحسن عن آدم، نب يحيى عن األسود، بن علي بن الحسين حدثني
ً  دخلوا حروراء أھل علي  ذبي: وقال كتفه على علي فحطأ الطائي يزيد بن حصين إلى علي فنظر الكوفة، جميعا
 :زيد فقال حجل

 ً  الجمل يوم وفي صفين يوم في...  األسل بأطراف ذّبت لقد حقا

 .الجند عندك ينفع وھل :زيد قال. لجنيدة إنھا: علي فقال

 يسمن أن ننتظر وإنما. وضالل كفر الحكومة أن وزعم المؤمنين أمير تاب: يقولون الناس جعل الكوفة دخلوا ولما
ً  ذلك فبلغ. الشام إلى نشخص ثم الكراع . ضالل الحكومة إن وقلت القضية عن رجعت إني: قال من كذب: فقال عليا
 .التحكيم إلى بعد فعادت سكنت قد الحرورية وكانت
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 إلى منھم عصبة مشت السفر؛ كالل عنھم وذھب حروراء ونزلوا الكوفة، المحكمة دخل لما: قال إسناده في المدائني
 فأھل: قالوا. والبغي النكث على: قال ؟ البصرة فأھل: قالوا. الحق على: قال ؟ الجمل يوم نقاتل كنا عالم: فقالوا علي
: قالوا. الفتنة وخفت خالفتموني: قال ؟ الحرب وضع إلى معاوية أجبت فلم: قالوا. سواء البصرة وأھل ھم قال ؟ الشام
ً  أعطيتھم قد: قال. أمرك إلى فعد  يحكما أن الحكمين على أخذنا وقد المدة، تنقضي حتى قتالھم يحل فال مدة إلى ميثاقا

 .ففارقوه. تدعي الذي مثل يدعي معاوية إن: فقالوا. باألمر الخلق أولى فأنا به حكما فإن هللا، بكتاب

 اليامي زبيد عن مصرف، بن طلحة بن محمد أنبأنا غزوان، بن الرحمن عبد حدثني الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثنا
ً  إن: فقال ؟ بصفين بعلي تلحق أال: الطيب شراحيل بن لمرة قال أنه  أكره وأنا وذواتھا بدر في عمله بخير سبقني عليا
 .فيه صار فيما أشركه أن

 النھروان وقعة أمر

 علي خرج: قالوا وغيره، األعمش عن سفيان، أنبأنا آدم، بن يحيى حدثني العجلي، مسلم بن صالح بن هللا عبد حدثني
ً  فدخلوا إليھم عباس ابن بعثته بعد وذلك وحاجھم فكلمھم حروراء أھل إلى  يذكر منھم الرجل وكان الكوفة، إلى جميعا

 ما نھيجھم وال هللا، مساجد دخول وبين بينھم نحول وال الفيء نمنعھم ال إنا: يقول يعل وكان فيحكم، فيخرج القضية
ً  يسفكوا لم  .محرما ينالوا لم وما دما

 أبي أمر إمضاء علي أراد لما: قال الشعبي عامر عن أبيه، عن سعيد، بن مجالد ابن عن صالح، بن هللا عبد وحدثني
 بن هللا وعبد األشجعي، نوفل بن وفروة العبسي، أوفى بن وشريح ي،التميم زھير بن حرقوص أتاه األشعري موسى
 بوجھه سجوده ألثر الثفنات ذو: له يقال وكان - الراسبي وھب بن هللا وعبد األسدي، سنان بن وجمرة السلمي، شجرة
 القوم فارقنا: لوقا ذلك فأبى الشام، إلى يسير وأن موسى، أبا يوجد ال أن فسألوه -  البعير بثفنات ذلك وشبه ويديه
 فذكروا -  حصين بن زيد منزل أو - فورھم من وھب بن هللا عبد منزل إلى فانصرفوا. نقضه يجوز فال شيء على
 وأبي ثابت بن وخزيمة وقاص، أبي بن عتبة بن وھاشم ياسر، بن عمار مثل بصفين علي أصحاب من أصيب من

 بعض مشى، ثم علي، من وبرئوا بالحكومة، رضي من واوكفر الحكمين، أمر وذكروا وأشباھھم التيھان بن الھيثم
 ما لكم يجتمع حتى بھا فأقيموا المدائن إلى اخرجوا قوم يا: شجرة بن هللا عبد لھم وقال بعض، إلى الحرورية
 وھو المدائن على مسعود بن سعد إن: حصين بن زيد فقال. أھلھا الظالم القرية ھذه وفارقوا يجتمع، أن تحاولون
 .وبينھا بينكم ويحول يمنعنھا

 ال وهللا: وقال الراسبي، وھب بن هللا عبد الثفنات ذو قبلھا حتى ودفعوھا يقبلوھا فلم وجوھھم على رئاستھم وعرضوا
ً  أتركھا وال الدنيا في رغبة آخذھا  .الموت من جزعا

 .النھروان إلى مضوا إنھم ثم

 عباس بن هللا عبد علي بعث: قال الشعبي عن لد،مجا عن رجل عن آدم، بن يحيى عن صالح، بن هللا عبد وحدثني
 يسب فلم وقاتل هللا، دين في الرجال حكم: ثالثا: قالوا ؟ المؤمنين أمير على نقمتم ماذا قوم يا: فقال الحرورية؛ إلى
: مقولك أما: عباس بن هللا عبد فقال. اسمه على واقتصر المؤمنين أمير القضية كتبوا حين اسمه من ومحا يغنم، ولم
 المرأة وفي المحرم، يصيبه ذلك أشبه وما درھم ربع ثمنه أرنب في الرجال إلى حكمه صير قد هللا فإن. الرجال حكم

 وحقن المسلمين صالح في حكمه أم أفضل، درھم بربع وأرنب المرأة بضع في الرجال أحكم هللا فنشدتكم وزوجھا،
. ال: قالوا الصديق، بكر أبي بنت عائشة أمكم أفتسبون يغنم، لمو يسب ولم: قولكم وأما: قال. ھذا بل: قالوا ؟ دمائھم
 لو: وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قالوا الحديبية يوم المشركين فإن. المؤمنين إمرة اسمه من محا: قولكم وأما: قال

 ورسول. هللا عبد بن محمد واكتب علي يا امح: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. نقاتلك لم هللا رسول أنك علمنا
 إلمضاء الشام إلى األشعري توجيه على أراد فلما حالھم، على األخرون وأقام ألفان، منھم فرجع. علي من خير هللا



53 

 

 ال أن فسألوه جماعة في الطائيان البرج بن وزرعة حصين، بن وزيد السعدي، زھير بن حرقوص أتاه القضية،
 .ذلك فأبى العاص، بن وعمرو معاوية فيقاتلوا ،الشام إلى بھم يسير وأن موسى، أبا يوجه

 وھب، بن هللا عبد فبايعوا الطائي حصين بن زيد منزل في المحكمة فاجتمع رمضان، شھر في موسى أبو وسار
 خلون لعشر له بيعتھم وكانت -  البعير بثفنات وركبتيه ويديه وأنفه بجبھته سجود أثر شبه - الثفنات ذا يدعى وكان
 .شوال من

 في يعمل أمير من بد وال إمرة، ال: يقولون ھؤالء إن: علي فقال يحكمون، وأقبلوا بالنھروان، فتوافوا خرجوا ثم
 وان حججناھم تكلموا فإن الباطل، بھا يعتزون حق لكلمة وإنھا األجل، الكتاب ويبلغ الفاجر، ويستمتع المؤمن إمرته
 .غممناھم سكتوا

 ما إلى فارجعوا رضا، غير على تفرقا الحكمين إن: بالنھروان مجتمعون وھم إليھم علي كتب الحكمان تفرق فلما
 .فأبى. بالكفر نفسك على وتشھد تتوب حتى ال: وقالوا ذلك فأبوا للقتال، الشام إلى بنا وسيروا عليه، كنتم

 يزيد بن الحارث بن عدي وعليھا ببھرسير فمر المحكمة؛ من ثالثمائة في النھروان إلى توجه فدكي بن مسعر وكان
 مفارق؛ لك عم ابن من خذھا: فقال فطعنه الشيباني، عوف بن أشرس فقتله ليمنعھم، إليھم فخرج الشيباني، رويم بن
ً  بك كان الحق نصرة لوال  أتى فيمن وكان بھرسير، الحسن وواله علي بعد وبقي طعنته من سلم إنه ويقال. ضنينا

 .شان لك عم ابن من خذھا: قالو فضربه - النھروان بعد خرج حين - عوف بن أشرس

 ابعثوا أن علي، إليھم فأرسل ولده، وأم وذبحوه فأخذوه بھا، يسوق له ولد أم ومعه األرت، بن خباب بن هللا عبد ولقوا
 .قتله كلنا: وقالوا فأبوا. الشام إلى وأمضي أترككم حتى خباب وابن الحارث ابن بقاتل إلي

 فقتلوا بالنھروان فقاتلھم اآلخرون وبقي يقاتلوه، فلم بعضھم فاعتزل فدعاھم، وثالثين ثمان سنة محرم في إليھم فسار
 الخطاب بن وھانئ خصفة بن زياد قتله الراسبي وھب بن هللا عبد وقتل وثالثين، ثمان سنة صفر، من خلون لتسع

 عن رجع فيمن وكان علي، ميسرة على شبث وكان قتله، في شاركھما ربعي بن شبث إن: ويقال. جميعا الھمداني
 حرقوص وقتل علياً، يقاتل فلم الكواء ابن واعتزل. أوفى أبي بن شريح وقتل. المحكمة عباس ابن محاجة بعد التحكيم

 .الثدي كھيئة شامة عضده في وكانت الثدية ذو وقتل. زھير بن

 وجوه ان: الحنفي حرة أبي بن الملك عبد عن يحيى بن لوط مخنف أبي عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 والقول المنكر، عن والنھي بالمعروف األمر إلى ودعاھم فخطبھم الراسبي وھب بن هللا عبد عند اجتمعوا الخوارج
 كور وبعض السواد، بعض إلى أھلھا الظالم القرية ھذه من اخواننا معشر بنا اخرجوا: وقال وضر، أمر وإن بالحق
 .المكروھة البدع لھذه منكرين الجبل،

ً  وتكلموا فتكلم السعدي زھير بن حرقوص قام ثم  وانكار الحق طلب في والجد رفضھا إلى والدعاء الدنيا بذم جميعا
 ليلة وذلك فبايعوه الراسبي، وھب بن هللا عبد وقبلھا فأبوھا، منھم واحد غير على رئاستھم وعرضوا والظلم، البدع
 .حصين بن زيد منزل في وثالثين، سبع شوال من بقين ليال لعشر الجمعة

 ولوا أن بعد العبسي أوفى بن شريح منزل في اجتمعوا الحرورية أن صالح بن النضر حدثني: مخنف أبو وقال
 إلمضاء خرجوا قد القوم ھؤالء إن: وھب ابن فقال للحكومة، موسى أبي شخوص وبعد وھب، بن هللا عبد أمرھم
. الحق أھل ربكم بنعمة أصبحتم فإنكم ھذا، مكاننا من بھا بعدن بلدة إلى هللا رحمكم بنا فاخرجوا الضالل، حكم حكمھم
 فأشار فيوافونا، البصرة أھل من اخواننا إلى ونبعث لننزلھا المدائن إلى بنا أخرجوا ؟ تنتظرون فما: شريح فقال
ً  يخرجوا وأن المدائن؛ دخول يعتمدوا أال حصين بن زيد عليھم  وأن فتتبع جماعة لھم يرى لئال مستخفين وحدانا
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 رجل مع بالكتاب وبعثوا يستنھضونھم، اخوانھم من بالبصرة من إلى وكتبوا ذلك على فعملوا المدائن، بجسر ينزلوا
 .عبس بني من

 وخرج والعتاد بالمال وترافدوا الناس وخرج دابتيھما، على منزليھما من أوفى بن وشريح حصين بن زيد وخرج
 من رجال في الشيباني فشيل بن صيفي فاتبعه الخوارج مع مسعود؛ نب هللا عبد صاحب الشيباني عرقوب بن عتريس
 .عليه يقدروا فلم ليردوه فطلبوه قومه

 وھو الغداة صالة أوفى بن شريح خرج من أول كان: قالوا وغيره، المجالد عن الھيثم، عن عمر، بن حفص وحدثني
 منكم أحد لي يعرض ال وهللا: فقال ليمنعوه، المسجد من قومه فخرج"  أھلھا الظالم القرية ھذه من أخرجنا ربنا"  يتلو
 من لك إني فاخرج: " يقرأ وھو حصين بن زيد خرج. عليك أشفقنا إنما هللا أبعدك: فقالوا. فيه رمحي أنفذت إال

ً  منھا فخرج الناصحين  مدين تلقاء توجه ولما"  قرأ الفرات عبر فلما"  الظالمين القوم من نجني رب قال يترقب خائفا
 حكم أخوه عليه فاستعان الطائي نفر بن القعقاع وخرج يخرجون، تتابعوا ثم"  السبيل سواء يھديني أن ربي عسى قال
 يقال وكان - حكم بن حكيم ابن الشاعر الطرماح جد ھذا وحكم - فحبسوه برجال ثعلبة بن جحدر بن قيس بن نفر بن

 :فقال األكبر الطرماح للقعقاع

 المتالف إحدى اليوم وبنفسي به...  فقاذف جوادي لمقتاد إني

 المطارف خضر تعلوه شرجع على...  تكن فال وفاتي كانت إن رب فيا

 خائف األرض من فج في يصابون...  بعصبة شھيداً  يومي أكن ولكن

 عواكف نسور في السماء بجو...  مقيله نسر بطن لحدي ليصبح

 التزاحف عند نزالون هللا تقى...  بينھم ويجمع شتى من يوافون

 .باطل وذلك. األصغر للطرماح الشعر ھذا إن: يقولون وقوم. أبيات في

 قومه من جماعة في عمه ابن الشيباني فشيل بن صيفي طلبه في وخرج الشيباني، عرقوب بن عتريس وخرج
 .ففاتھم ليردوه؛

 .بخبرھم علي إلى ديع فانصرف عليه، يقدر فلم ففاته، حاتم بن عدي أبوه فاتبعه حاتم، بن عدي بن زيد وخرج

 أبيه عين وفقئت الجمل يوم علي مع طريف قتل باطل، وذلك. طريف ابنه عدى فاتبعه خرج الذي ان: يقولون وقوم
 .عدي بن زيد الحرورية مع خرج والذي النھروان، يوم علي مع طرفة وقتل

ً  فاشترى عميرة بن كعب وخرج ً  فرسا  :وقال وسالحا

 صابرا المنية ألقى أن آلمل...  وإّنني للحروب عتادي ھذا

 الحزاورا تشيب حربّ  لقحت إذا...  وقوتي واحتيالي حولي وبا

 مغاورا الكماة ألقى بأن أھمّ ...  حجة عشرين ابن كنت مذ زلت وما

 طائرا تحسب األنساء معقربة...  القزا محبوكة للھيجاء وأصنع

 االنواظر يروق مختار بأروع...  ملحة تمطت سوطي عّضھا إذا



55 

 

. بعده تظمأ ال مورداً  وتوردك النار من تنجيك موت سريعة فرب خيرا، جزيت: وھب بن هللا عبد له فقال. أبيات في
 :محبسه في فقال النھروان، أھل قتل حتى فحبسوه بيته أھل فأخذه

 االبل حنت ما عمرو يا به ھممت...  ما لمثل أعود أن بربي أعوذ

 الكبل عضني بما أردى أن خفت فقد ... وحده هللا واتق بي ثق عمرو فيا

 :عريض بن شعبة بشعر يتمثل وھو المحاربي خالد بن عبيدة وخرج. أبيات في

ً  الحوادث أمن امرءاً  إن  بقداح كضارب الحياة ورجا...  سالما

 .فأبى رده عمه فأراد

 أبي عن كليب، بن المعلى وعن. الشعبي عامر عن الھمداني روق أبي عن مخنف، أبي عن ھشام بن عباس وحدثني
ً  عباس ابن ورجع مكة، إلى موسى أبو ھرب لما: قالوا: وغيرھما نوف بن جبر الوداك  وأتت البصرة، على واليا

 وأشھد الجليل، والحدث الفادح بالخطب الدھر أتى وإن  الحمد: فقال بالكوفة الناس علي خطب النھروان، الخوارج
 .رسولهو عبده محمداً  وأن هللا، إال إله ال أن

 وھذه الرجلين ھذين في أمرتكم كنت وقد الندم، وتعقب الحسرة، تورث المجرب الشفيق الناصح معصية فإن بعد أما
 .ھوازن أخو قال كما وأنتم فكنت أردتم ما إال أبيتم ولكنكم رأي، لقصير يطاع لو رأيي لكم ونخلت بأمري، الحكومة

 الغد ضحى إال لرشدا يستبينوا فلم...  اللوا بمنعرج أمري أمرتھم

 ما فأماتا أنفسھما، قبل الرأي وارتأيا ظھورھما، وراء الكتاب حكم نبذا قد حكمين اخترتموھا اللذين الرجلين إن اال
 ورسوله منھما هللا فبرئ يسدد، وال يرشد ال فكالھما حكمھما، في اختلفا ثم القرآن؛ أمات ما وأحييا القرآن، أحيا

 .هللا شاء إن االثنين يوم معسكركم في وأصبحوا للسير، وتأھبوا للجھاد، فاستعدوا المؤمنين، وصالح

ً  أن: مجلز أبي عن التيمي سليمان عن ھارون، بن يزيد عن بقية، بن وھب حدثني  على يسطوا أن أصحابه نھى عليا
 واحد أخذھاف نخلة من ساقطة بتمرة بعضھم فمر فأخذوه، خباب بن هللا بعبد فمروا حدثا، يحدثوا حتى الخوارج
 بما: له فقالوا بعضھم فقتله بخنزير مروا ثم فيه، من فألقاھا التمرة؟ ھذه استحللت بما: بعضھم فقال فمه، فأدخلھا
: قالوا ؟ الخنزير من حرمه أعظم ھو من على أدلكم أال: خباب ابن لھم فقال ؟ معاھد وھو الخنزير ھذا قتل استحللت

 .بقتالھم فأمر. قتله كلنا: فقالوا. خباب ابن بقاتل إلي ابعثوا: إليھم يعل فبعث فقتلوه،. أنا: قال ؟ ھو من

 حدثا، تحدثوا لم ما ھائجكم غير فإني األرض في تفسدوا وال شئتم، حيث إلى سيروا أن الخوارج إلى علي وبعث
 .صفين أتى حتى فسار معاوية، وبلغ صفين، إتيان على علي وأجمع النھروان أتوا حتى فساروا

 وال حكومة غير على الحكمان تفرق قد تريدون، كنتم ما جاءكم فقد بعد أما: بالنھروان الخوارج إلي علي وكتب
ً  نتخذك أن لنا يجوز ال أنه فأجابوه. الشام إلى المسير أريد فإني عليه كنتم ما إلى فارجعوا اتفاق،  كفرت وقد إماما
 إليھم كتابه جواب قرأ فلما لنفسك، غضبت إنما ، بتغض لم فإنك تبنا، كما وتتوب بالكفر نفسك على تشھد حتى
 وكتب الشام، إلى - الحكمين خبر جاء حين - بھا عسكر كان وقد بالنخيلة معسكره من يمضي أن فرأى منھم؛ يئس
. أالف ثالثة في قدامة بن جارية وأتاه وخمسمائة، ألف في قيس بن األحنف فأتاه معه، النھوض في البصرة أھل إلى
 وأخذ األنبار، إلي علي بھم فسار بالنخيلة، فوافاه. ذلك من أكثر في: ويقال. آالف خمسة في جاء قدامة ابن إن: لويقا
 .دمما إلى ثم الفلوجة، من دباھا على ثم شاھي قرية على
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 يسوق برجل ھم فإذا طريقھم، في الناس استعرضوا فدكي بن مسعر مع البصرة من قدموا الذين الخوارج وكان
 أنا: قال ؟ اسمك فما: قالوا مؤمن رجل: فقال ؟ أنت من: له وقالوا ورعبوه وانتھروه فدعوه له، حمار على أتهبامر
: قال ؟ علي في تقول ما: له قالوا ثم عنه، فكفوا. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صاحب األرت بن خباب بن هللا عبد
 فتنة ستكون: قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن أبي نيحدث وقد المسلمين، وإمام المؤمنين، أمير إنه: أقول
ً  فيصبح الرجل قلب فيھا يموت ً  ويمسي كافراً، ويمسي مؤمنا  قتلھا ما قتلة لنقتلنك وهللا: فقالوا. كافراً  ويصبح مؤمنا
 فقذفھا منھا بةرط فسقطت مواقير نخل تحت نزلوا حتى متم حبلى وھي وبامرأته به أقبلوا ثم فكتفوه وأخذوه أحد،

 به فمر يھزه وجعل سيفه واخترط فيه من فألقاھا ؟ لھا ثمن وال حلھا أبغير: منھم رجل له فقال فيه، في بعضھم
 حتى الخنزير صاحب فطلب. األرض في الفساد لمن ھذا إن: أصحابه بعض له فقال بسيفه، فقتله لذمي خنزير
 على فأضجعوه به فجاؤوا: قال. شركم من آلمن إني وأسمع أرى فيما صادقين كنتم لئن: خباب ابن فقال أرضاه،
 امرأته وأخذوا الماء، في امذقر قد الشراك مثل دمه فصار عليه، فذبحوه المقتول الخنزير على وألقوه نھر شفير
 .معھا كن نسوة ثالث وقتلوا ؟ هللا تتقون أما: تقول وھي بطنھا فبقروا

ً  فبلغ  العبدي مرة بن الحارث إليھم علي فبعث فقتلوه، بنفر لقوه سوادي وخبر سوة،والن وامرأته خباب ابن خبر عليا
ً  ذلك وبلغ فقتلوه، إليه خرجوا منھم وقرب النھروان أتى فلما عنھم، بلغه ما حقيقة ليتعرف : له فقالوا معه؛ ومن عليا

 أھل من عدونا إلى سرنا منھم فرغنا افإذ إليھم بنا سر نكره، بما وعياالتنا أموالنا في يخلفونا وراءنا ھؤالء تركنا ما
 بن الحارث ألن أصحابه، من رجالً  الحارث ابن بعث انه: والثبت - حداً  وأنكى عداوة أحضر ھؤالء فإن المغرب،

 علي فنادى ذلك، بمثل فكلمه قيس بن األشعث وقام -  وأربعين اثنتين سنة في السند أرض من بالقيقان قتل مرة
 في ما أتدري ولم: له فقال. الساعة ھذه في تسر ال المؤمنين أمير يا: فقال األزدي عفيف نب مسافر فأتاه بالرحيل،

 في يقول هللا ألن هللا بكتاب يكذب القول ھذا في صدقك من إن: علي فقال. علمت نظرت ان: قال ؟ الفرس ھذه بطن
 نفس تدري وما غدا تكسب ماذا نفس دريت وما األرحام في ما ويعلم الغيث وينزل الساعة علم عنده هللا إن: " كتابه
 لي دام ما الحبس ألخلدنك النجوم في تنظر أنك بلغني لئن: وقال كثير، بكالم ذلك في وتكلم"  تموت أرض بأي

 أيوب عن علية، بن إسماعيل حدثنا يونس، بن سريج حدثنا: قال كما أو كاھن، وال منجم لمحمد كان ما فوهللا سلطان،
 خباب بن هللا عبد فخرج قرية دخلوا أنھم فارقھم ثم الخوارج مع كان القيس عبد من رجل عن ھالل، بن حميد عن

ً  هللا سول عن أبيك من سمعت فھل هللا رسول صاحب ابن أنت: له فقالوا مذعوراً،  قال يقول سمعته نعم: قال ؟ حديثا
 ذلك أدركت فإذا الساعي، من خير الماشيو القائم، من خير فيھا القاعد فتنة تكون: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 فقتلوه فقدموه نعم: قال ؟ هللا رسول عن أبيك من ھذا سمعت أنت: قالوا. القاتل هللا عبد تكن وال المقتول هللا عبد فكن
 .ولده أم بطن وبقروا الماء، في امذقر قد نعل شراك كأنه حتى دمه فسال

 الخوارج إلى فبعث النھروان علي أتى ثم. إليھا قدمه علي وكان عبادة، بن سعد بن قيس قدمھا وقد المدائن علي وأتى
 يقبل هللا فلعل المغرب أھل أمر من فراغي إلى تارككم أنا ثم ألقتلھم والنسوة ورسولي خباب ابن قتلة لنا أسلموا أن

 وتتوب بالكفر تقر أن إال يفالس إال وبينك بيننا ليس أنه إليه فبعثوا. بكم وأملك لكم خير ھو ما إلى ويردكم بقلوبكم
 ضللت قد"  ل ؟ بالكفر نفسي على أشھد وإيماني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع جھادي أبعد: علي فقال تبنا كما
 :قال ثم"  المھتدين من أنا وما إذا

 أحمد ولي با آمنت...  فاشھد عليّ   شاھدا يا

 مھتد فإني هللا في شك من

ً  وكانوا دينھم فارقوا الذين من تكونوا أن أذكركم فإني دبع أما: إليھم وكتب  على ميثاقكم هللا أخذ أن بعد شيعا
 ودعاھم" .  البينات جاءھم ما بعد من واختلفوا تفّرقوا كالذين تكونوا"  وأن الطاعة، على قلوبكم بين وألف الجماعة،

"  بأنفسھم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال هللا إن"  الراسبي وھب ابن إليه فكتب الحق، ومراجعة والبر هللا تقوى إلى
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 قد بما بكر أبو بعده باألمر وقام رحمته، إلى توفاه ثم رساالته، بلغ كما بالنصر له وتكفل بالحق محمدا بعث هللا ان
ً  وعاينته شھدته  به، عالم أنت ما سيرته من فكان عمر، فاستخلف ربه، أمر أتاه حتى لرضاه مؤثراً  هللا بدين متمسكا

 الھوى آثر لما قتلوه قوم إليه سار حتى كان ما عثمان أمر من وكان بالشھادة، له هللا ختم الئم، لومة هللا في تأخذه لم
 في وقدمك بالرسول، لقرابتك أھالً، عندھم لذلك وكنت المؤمنون فبايعك عباده على هللا استخلفك ثم هللا، حكم وغير

: الصالحون وذھب الحرب حميت فلما ربك مرضاة في نفسك مبتذالً  وان، وال مداھن غير صفين ووردت اإلسالم،
 مثل الجھاد؛ في رغبة وال الدين في له فقه ال من عليك اشتمل وأشباھھم التيھان، بن الھيثم وأبو ياسر، بن عمار

 الذين إليھم فتسارع مكيدة المصاحف لك رفعت حين الدنيا، إلى ركنت حتى واستنزلوك وأصحابه قيس بن األشعث
 من شك في فكنت نفسك، وفي هللا كتاب في فحكمت برحمته، منه هللا تداركنا ثم ھفوة ذلك في منا وكانت استنزلوك،

ً  وكنتم السوء ظن ظننتم"  ولكنكم طالب، أبي بن يا وهللا كال عليك، وبغيه عدوك وضالل دينك  لي: وقلت"  بوراً  قوما
 يدك نكن تفعل فإن بذنبك، وأقر هللا إلى فتب فاآلن معاوية، بي الناس يعدل الف الدين في وسابقة الرسول من قرابة
 .وبينك بيننا يحكم فا ذلك أبيت وإن عدوك، على

 وعدونا عدوكم إلى وانھضوا طلبتنا إلينا اخرجوا هللا عباد يا: فقال فناداھم عبادة بن سعد بن قيس إليھم وخرج: قالوا
 ً  ما وهللا: فقال. عمر بمثل تأتونا أو أبداً  متابعيكم فلسنا لنا أضاء قد الحق إن: السلمي شجرة بن هللا عبد له فقال. معا
 واتبعتم والمراء اللجاج عليكم غلب قد انه قوم يا: علي لھم وقال صاحبنا، يكون أن إال عمر مثل األرض على نعلم

 .النھر ھذا وأثناء الغائط ھذا أھضامب صرعى تصبحوا أن أنذركم وأنا لكم الشيطان تزيين بكم فطمح اھواءكم

ً  عشر أربعة في وكان - انقياداً  عندھم ير لم فلما ويدعھم يعظھم يزل فلم  بن حجر ميمنته على فجعل الناس عبأ - ألفا
 قتادة أبا الرجال وعلى األنصاري، زيد بن خالد أيوب أبا الخيل وعلى ربعي بن شبث ميسرته وعلى الكندي عدي

 بن قيس - ثمانمائة أو - سبعمائة وھم المدينة أھل وعلى - الخزرجي بلدمة بن ربعي بن النعمان مهواس -  األنصاري
 .األنصاري عبادة بن سعد

ً  نقاتل ما على ندري ما وهللا: األشجعي نوفل بن فروة فقال الطاعة، إلى ودعاھم األمان علي لھم بسط ثم  ؟ عليا
 وأتى الكوفة، إلى متفرقين أخرى منھم طائفة وخرجت والدسكرة، نالبندنيجي نزل حتى فارس خمسمائة في فانصرف
 الحوساء أبي ابن: ويقال -  الحوساء بن هللا عبد واعتزل ألف، في األنصاري أيوب أبي راية التميمي فدكي بن مسعر
. الرجالة من خلق ومعھم فارس آالف أربعة وكانوا معه، فأقاموا ثالثمائة منھم علي إلى وخرج ثالثمائة في - الطائي
 ابن مع صار حتى غيرھم؛ واعتزل مائتين؛ في السعدي مريم أبو واعتزل ثالثمائة، في وداع بن حوثرة واعتزل
 .وخمسمائة ألف إنھم: يقال ورجالة فارس، وثمانمائة ألف الراسبي وھب

 ما وهللا: وھب ابن فقال الجنة، إلى روحوا: سنان بن جمرة ونادى. يبدأوكم حتى عنھم كفوا: ألصحابه علي وقال
 البرانس وأصحاب المخبتين معاشر الجنة إلى الرواح: الحرورية وتنادى النار إلى أم الجنة إلى أنروح ندري

. الميسرة نحو وفرقة الميمنة نحو فرقة: منفرقين علي خيل فانفرقت واحدة؛ شدة علي أصحاب على فشدوا المصلين،
 عليھم الخيل عطفت ثم بقورنھا، المطر يتقى معزى كأنھم حتى بالنبل وھھموج الرماة فاستقبلت الرجالة نحو وأقبلوا
 .ساعة في أھمدوا أن لبثوا فما والسيوف بالرماح القلب من إليھم علي ونھض والميسرة، الميمنة من

 بن وزيد خطاب بن ھانئ واختصم سعد، بن قيس قتله بل: ويقال. الطائي حصين بن زيد األنصاري أيوب أبو وقتل
 بن حرقوص ربيعة بن حنش وقتل قتله، منھما واحد كل فادعى الراسبي، وھب بن هللا عبد قتل في التميمي صفةخ

 بن زيد الخوارج ميمنة على وكان. السلمي شجرة بن هللا عبد الخوالني دجن بن هللا عبد وقتل السعدي، زھير
 .شجرة بن هللا عبد ميسرتھم وعلى حصين،

 من أقل: ويقال. ألفين في المرادي يزيد بن األسود بإزائه علي فوقف ثالثمائة، في األسدي سنان بن جمرة ووقف
 .ذلك
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ً  ھمدان من قوم ثلمته على فقاتله جدار جانب إلى العبسي أوفى بن شريح وصار  :ويقول يرتجز وھو النھار، من مليا

 مكفّية أھلھا في ناعمة...  عبسية جارية علمت قد

 العشية ثلمتي سأحمي أني

 :ويقول يضاربھم فأقبل رجله، فقطع فضربه المرھبي معاوية بن قيس عليه دفش

 أزوال أن نفسي تمنعني...  معقوال شوله يحمي الفحل

ً  عليه شد ثم  :الشاعر فقال فقتله، معاوية بن قيس أيضا

ً  ھمدان اقتتلت  األصل حتى غدوة من اقتتلوا...  ورجل يوما

 الزجل لھمدان هللا ففتح

 :يومئذ أوفى بنا رجز من وكان

 يطمئن حتى بالسيف ضربته...  حسن أبا أرى ولو أضربھم

ً  رجزه ومن  :أيضا

ً  أرى ولو أضربھم  مشرفيا أبيض جالدته...  عليا

 النھروان يوم رجل قال: قال عاصم عن زيد، بن حماد حدثنا الفضل، بن عارم حدثني المؤمن عبد بن روح حدثني
 :يرتجز وھو

ً  أرى وال أضربھم  ونيا قتلھم عن أكن ولم.. . عليا

 مشرفيا أبيض أكسوھم

 :آخر وقال: قال

 الحزن من حزن ھذا إن ھا...  حسن أبا أرى وال أضربھم

. الطائي شريح بن إناف بن عروة معه قتل ممن وكان أقل، أو نفر عشرة إال علي أصحاب من يقتل ولم: قال
 .الحارث بن حوت ولد من الكندي خالدة بن سلمة بن قتادة بن والصلت

 .عليھا قاتل الذي أوفى بن شريح ان: والثبت. الحداني قيس بن الرحمن عبد الثلمة على قاتل الذي ان بعضھم وروى

 :يقول وھو المغذذ بن عدان وقاتل

 للقضا صبراً  المنھال أبا صبراً ...  للفتى نجاة الموت من ليس

 ردى من حذار ينجيك وليس...  للبلى طّراً  الخلق مصير إن

 بالفتى أولى الصبر فإن واصبر...  القنا أطراف الخيرات لك ركبفا
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ً  علي مع وقتل: فقتل  .المرادي نھاز بن هللا عبد بن سمير بن زائدة أيضا

 أھله على الرقيق ورد عليھم، يجھز ولم عشائرھم إلى فدفعھم أربعمائة رمق به ممن السالم عليه علي ووجد: قالوا
 .أصحابه بين به قوتل وما والسالح الكراع وقسم الكوفة قدم حين

 .بالنھروان فدفنه قتيالً  الحرورية مع خرج الذي ابنه حاتم بن عدي ووجد

 معه، له إخوة وأربعة المحاربي عاصم بن يزيد وقتل الخوارج، مع - بدر بن الزبقان أخو وھو - بشر بن جواد وقتل
 .األسدي سنان بن جمرة وقتل

 .النھروان إلى يصيروا أن قبل اعتزل إنه: ويقال. اعتزل ممن نوكا النھروان الكواء ابن وشھد

 .وثالثين ثمان سنة صفر من خلون لتسع النھروان أھل مقتل وكان

 يغوث عبد بن ھوذة بن ھانئ النھروان، أھل وحارب عنھا شخص حين الكوفة على علي استعمل: الكلبي ابن وقال
 .النخعي عدي بن عمرو بن

 شعر عليھا الثدي، كھيئة تمتد شامة عضده في وكانت القتلى مع دالية حفيرة في فوجد لثديةا ذا علي وطلب: قالوا
ً  وكان السنور، شارب كشعر ً  يسمى وكان مخدجا  .نافعا

ً  إن: قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن علي عن مريم، أبي عن حكيم، بن نعيم عن وروي  ال القرآن يقرأون قوما
 مخدج رجل فيھم عالمتھم وقتلوه، قتلھم لمن طوبى الرمية؛ من السھم يمرق كما الدين من يمرقون تراقيھم يجاوز
 .اليد

ً  يجالس وكان المسجد، في يومئذ لمعنا المخدج كان إن وهللا: مريم أبو وقال  فقيراً  كان ولقد والنھار، الليل في عليا
 .علي طعام يشھد

 بن طارق عن األعلى، عبد بن إبراھيم عن إسرائيل نع آدم، بن يحيى عن األسود، بن علي بن الحسين وحدثني
 يخرجون حلوقھم، يجاوز ال الحق بكالم يتكلمون قوم سيخرج: قال هللا نبي إن: فقال بالنھروان علي قام: قال زياد،
 فقد فيھم كان فإن. سود شعرات يده في اليد، مخدج رجالً  فيھم أن سيماھم - السھم مروق أو - السھم خروج الحق من
 .سجوداً  وأصحابه علي فخر فوجد فطلب الناس، شر قتلتم

 جعل النھروان أھل علي قتل لما: قال السوائي جحيفة ألبي غالم عن السائب، بن عطاء عن سلمة، بن حماد وروى
ً  يستقر ال  عليھا المرأة؛ من الثدي كحلمة حلمة طرفھا عظم يديه في اليدين ناقص رجالً  أطلبوا ويحكم: ويقول جالسا
. بلى: قالوا ؟ النھروان ھذا أليس: فقال. نجده فلم طلبناه قد: قالوا معقفة، رؤوسھا - شعرات سبع أو - شعرات مسخ
ً  علي ففرح ساقية، في قتيالً  فوجدناه فطلبناه فاطلبوه، كذبت وال كذبت ما فوهللا: قال  .شديداً  فرحا

 :حصين بن زيد ويذكر الخوارج من نالنھروا أھل يرثي السنبسي ثم الطائي العيزاز بن األخنس وقال

 خيارھا الجالد أفنى قد الناس من...  قبيلة كل أن أشكو هللا إلى

 قرارھا عدن جنات من واسكن...  شارق ذر كلما زيدا هللا سقى

 :طويلة له قصيدة في خدرة بن حبيب وقال
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 جبار ملعن كل الدين في...  وحّكموا عصوك إنھم رب يا

 نھار ضوء مثل أبلج والحق...  والردى الضاللة سبل إلى يدعو

 النار سبيل سبيلھم وأرى...  ھدى طاغيھم سبيل يرون فھم

 لزار يفعلون ما على إني...  بيننا الوالية في باعد رب يا

 الجبار رضا على متوازرين...  تتابعوا حين النھر يوم وسبيل

 :له قصيدة في وقال

 ثاويا بصفين القتلى في وغودرت...  أؤب لم صفوان أم يا ليتني أال

 القواضيا المنايا هللا في النھر على...  معشر ھاب ما الناس رب فوهللا

 ماضيا أروع الروع يوم كان فتى...  حاتم وابن منھم زيداً  تذكرت

 ويلك: فقال القسم، في عدلت ما وهللا: فقال يعطه فلم المخدج فسأله دنانير قسم وسلم عليه هللا صلى النبي أن وروي
 سمعت: قال إسحاق أبو أنبأنا شعبة، أنبأنا الطيالسي، الوليد أبو حدثنا المؤمن، عبد بن روح حدثني ؟ يعدل فمن

 ً  بد وال. إمرة ال: يقولون ولكنھم كذلك إنه: علي فقال. هللا إال حكم ال: قالوا علي عھد على حرورية إن: يقول عاصما
 .أجله الكتاب ويبلغ الكافر، ويستمتع ؤمن،الم امرته في يعمل فاجر أو وبر أمير من للناس

 النھروان بعد طالب أبي بن علي أمر

 عنكم تخافون كنتم ما وأذھب أعزكم قد هللا إن: لھم فقال النھروان من بالرحيل الناس السالم عليه علي وأمر: قالوا
 .الشام إلى ھذا وجھكم من فامضوا

 نريح حتى مصرنا أتينا فلو رماحنا؛ ونصلت سيوفنا وكلت منا،سھا نفدت المؤمنين أمير يا: قيس بن األشعث فقال
 .النار عرف علي وسماه طنينا، األشعث وكان ذلك، إلى الناس فركن. عدونا إلى نسير ثم ونستعد

 من أقل في بقي حتى الكوفة يدخلون أصحابه وجعل النخيلة، نزل حتى مضى ثم المدائن أتى حتى علي وسار: قالوا
 الناس فخطب النھروان، من إليھا قاصداً  الشام اتيان من دبر ما عليه بطل وقد الكوفة دخل ذلك رأى فلما ثالثمائة،

 استطعتم ما لھم وأعدوا"  عنده الوسيلة ودرك هللا إلى القربة جھاده ففي عدوكم إلى للمسير استعدوا الناس أيھا: فقال
 فتركھم شيئاً، يصنعوا فلم"  نصيرا با وكفى" "  وكيال با وكفى هللا على"  وتوكلوا"  الخيل رباط ومن قوة من

 ً  ما هللا عباد يا: قال ثم وسلم عليه هللا صلى نبيه على وصلى عليه وأثنى هللا فحمد خطبھم منھم يئس إذا حتى أياما
 من والھوان وبالذل بدال اآلخرة من الدنيا بالحياة أرضيتم األرض، إلى إثاقلتم هللا سبيل في تنفروا أن أمرتكم إذا بالكم
 قلوبكم وكأن سكرة، في الموت من كأنكم رؤوسكم في أعينكم دارت الجھاد إلى دعوتكم أكلما خلقا، والكرامة العز
 ينام وال تتحاشون فال أطرافكم تنتقص رواغة، ثعالب للبأس تنادون وحين الدعة؛ عند الشرى أسود فأنتم قاسية
 .ساھون غفلة في وأنتم عنكم عدوكم

 كيال أعلمكم وأن عليكم، فيئكم وتوفير نصحتم، ما لكم فالنصيحة حقكم فأما حقاً، عليكم لي وإن حقا؛ علي لكم إن
 أدعوكم، حين واإلجابة والمشھد، المغيب في والنصح بالبيعة، فالوفاء عليكم حقي وأما تغلموا، كيال وأؤدبكم تجھلوا،
 .آمركم حين والطاعة
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 عبد بن جندب عن صادق، أبي عن حصيرة، بن الحارث عن مخنف، أبي عن ه،أبي عن ھشام، بن عباس وحدثني
ً  أن األزدي هللا  :فقال ينفروا فلم النھروان، بعد الشام إلى استنفرھم حين خطبھم عليا

. قاساكم من قلب استراح وال دعاكم، من دعوة عزت ما وأھواؤھم، قلوبھم المختلفة أبدانھم، المجتمعة الناس أيھا
 وذيت وذيت وكيت كيت: قلتم الجھاد إلى دعوتكم إذا عدوكم، فيكم يطمح وفعلكم. الصالب الصم وھني كالمكم
 إال الحق يدرك وال الذليل، الضيم يدفع ال حياد، حيدي المطول الدين ذي فعل التأخير وسألتموني بأباطيل، أعاليل
 من وهللا المغرور تقاتلون، بعدي امإم أي ومع تمنعون، داركم بعد دار أي الصبر، واستشعار والعزم بالجد

 وبينكم بيني هللا فرق قولكم، أصدق وال نصركم في أطمع ال أصبحت األخيب، بالسھم بكم فاز ومن غررتموه،
 .منكم لي خير ھو من بكم وأبدلني

ً  شامالً  ذالً  بعدي ستلقون إنكم أما  عيونكم، يبكيو جماعتكم فيفرق سنة؛ فيكم الظالمون يتخذھا وإثرة قاطعاً، وسيفا
 ظلم من إال هللا يبعد وال أقول ما حق فستعلمون فنصرتموني رأيتموني انكم قليل عن وتتمنون بيوتكم، الفقر ويدخل
 .وأثم

ً  ذلك بعد وخطبھم قالوا  يقول وكان قوله من شيء إلى التفتوا وال دعوته إلى يربعوا فلم وناداھم وناجاھم كثيرة؛ خطبا
 .ذلوا إال دارھم عقر في قوم غزي ما إنه: كثيراً  لھم

 أذنان له كانت من أسمع قد المؤمنين أمير إن: فقال بيسير المدينة إياه علي تولية قبل وذلك األنصاري أيوب أبو وقام
 يفقھكم ظھرانيكم بين نبيكم عم ابن أنزل إنه قبولھا، حتى فاقبلوھا بينة كرامة به أكرمكم قد هللا إن حفيظ، وقلب

 .لكم الحظ فيه ما إلى مويدعوك ويرشدكم

 وھب بن هللا وعبد العرني، ثم البجلي جوين بن وحبة الخزاعي الحمق بن وعمرو الكندي، عدي بن حجر وأما
ً  أتوا فإنھم - سبأ ابن وھو - الھمداني  أوقد: فقال عنھما هللا رضي وعمرو بكر أبي عن فسألوه السالم عليه عليا
ً  وكتب قتلت قد بھا شيعتيو افتتحت قد مصر وھذه ؟ لھذا تفرغتم  بذلك ينتفع فلم أيام كل في شيعته على يقرأ كتابا
 .حرفھا نسخة منه سبأ ابن عند وكان الكتاب،

 إن: أشياخھم عن أبيه، عن واقد، بن زيد عن خالد، بن صدقة حدثني الوليد، أبو الدمشقي عمار بن ھشام وحدثني
 ومناھم ووعدھم وغيره، قيس بن األشعث مثل معه من وجوه كاتب النھروان؛ أھل علي قتال وبلغه بويع لما معاوية
 يسمع فال ويدعو قوله، إلى يلتفت فال يقول فكان السالم عليه علي مع المسير عن وتثاقلوا إليه مالوا حتى لھم وبذلك

ً  حاربت لقد: يقول معاوية فكان لدعوته،  .عتاد وال: قال أو عناء وال جيش بغير صفين بعد عليا

: قال الثقفي هللا عبيد بن محمد أنبأنا الحجاج، بن شعبة أنبأنا الطيالسي داود بن سليمان حدثنا معين، بن يحيى يحدثن
ً  شھدت: يقول صالح أبا سمعت  ما سألتھم إني اللھم: فقال الورق تقعقع سمعت حتى رأسه على المصحف ووضع عليا
 لم أخالق وعلى خلقي، غير على وحملوني وأبغضوني، ھموأبغضت وملوني، مللتھم قد إني اللھم ذلك، فمنعوني فيه
 .الماء في الملح ميث قلوبھم ومث مني، شراً  بي وأبدلھم منھم، لي خيراً  بھم فأبدلني لي تعرف تكن

 معاوية إلى كتب معيط أبي بن عقبة بن عمارة ان: مخنف أبي - يحيى بن لوط عن أبيه، عن ھشام، بن عباس حدثني
 ووقعت مصره وأھل جنده عليه فسد فقد فقتلھم إليھم فسار ونساكھم أصحابه علي على خرج أنه يعلمه الكوفة من
 - يضحك وھو -  عينا لنا يكون بأن أخوك أترضى: عقبة بن للوليد معاوية فقال الفرقة، أشد وتفرقوا العداوة بينھم

ً  ذلك في لك إن: وقال الوليد فضحك  :عمارة ألخيه الوليد وقال ونفعاً، حظا

 وتر وال بذحل يطلب ال عمارة...  صادقا أّمي بابن ظني يك فإن
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 والجسر الخورنق بين بھا يمشى...  حوله عفان ابن وقّتال مقيم

 عمرو أبي بقتل تشعر لم كأّنك...  القوى منتشر البال رّخي وتمشي

 مصر من جاء الذي التجيبي قتيل...  ثالثة بعد الناس خير إن أال

ً  أن معاوية بلغ لما: قالوا وغيره عوانة عن عدي، بن لھيثما عن العمري، وحدثني  غزوه، إلى الناس يدعو عليا
ً  إن: ينادون الصرخاء الشام نواحي إلى وبعث معسكراً  دمشق من فخرج ذلك، ھاله وبينه بينه الحرب وإعادة  قد عليا
ً  إليھم وكتب إليكم أقبل ً كتاب علي وبين بيننا كتبنا كنا إنا: فيھا قال كتبا  ليحكما الرجلين وحكمنا شروطاً، فيه واشترطنا ا
ً  إليكم أقبل وقد حكمه، وخلعه أثبتني، حكمي وإن علينا، الكتاب بحكم ً  ظالما  على ينكث فإنما نكث فمن"  باغياً، ناكثا
 " . وثقاال خفافا انفروا"  و العدة بأكمل لھا واستعدوا الجھاز، بأحسن للحرب هللا رحمكم فتجھزوا ،"  نفسه

 بذلك إليه وكتب علي، أصحاب اختالف بلغھم حتى ثانية، صفين إلى المصير وأرادوا أوب، كل من له فاجتمعوا
 .هللا رحمه مقتله خبر جاءه أن إلى يكون، ما ينتظر فعسكر عقبة، بن عمارة

 علي خالفة في مصر أمر

 عنھم هللا رضي حذيفة أبي بن ومحمد بكر أبي بن محمد ومقتل

 أبي بن محمد ابنه وترك اليمامة يوم شمس عبد بن ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبو استشھد: وغيره مخنف أبو قال
 بعد وذلك العبادة على وأقبل تنسك قد حذيفة أبي بن محمد وكان تربيته، وأحسن ومانه عفان بن عثمان فكفله حذيفة،

 له، فأذن. مصر إتيان في لي فاذن البحر؛ غزو في رغبت قد إني: لعثمان فقال يقال، فيما الشراب في عثمان حده أن
 بن محمد وغزا -  فيھا هللا عبد مع إليھا خروجه وكان إليه، ومالوا وأعظموه فلزموه عبادته الناس رأى قدمھا فلما
 يوما؛ سرح أبي بن سعد ابن فصلى وثالثين، أربع سنة في سرح أبي بن سعد بن هللا عبد مع البحر في حذيفة أبي
 وكان خطاك بين لقاربت ذلك ولوال أحمق حدث إنك: وقال فنھاه أفزعته تكبيرة خلفه من حذيفة أبي بن محمد فكبر
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أباح رجال عثمان استعمل: ويقول إياه، بتوليته عثمان ويعيب يعيبه حذيفة أبي ابن
 سأنزل قال ومن شيء إليه يوح ولم إليّ  أوحي الق أو كذبا هللا على افترى ممن أظلم ومن"  فيه ونزل الفتح يوم دمه
 أبي ابن يعين فكان سرح، أبي بن سعد بن هللا عبد مع مصر، إلى شخص بكر أبي بن محمد وكان"  هللا أنزل ما مثل

 عليه انغال قد أنھما ويذكر يشكوھما عفان بن عثمان إلى سرح أبي بن هللا عبد فكتب عليه، ويساعده ذلك على حذيفة
 دون به فأخصه المخ أنكت كنت لقد حتى لقرابته وصلة له رحمة ربيته إني اللھم: عثمان فقال وافسداه، بالمغر
 .وولدي نفسي

 وأما المؤمنين، أم ولعائشة بكر ألبي يوھب فإنه بكر أبي بن محمد أما: إليه كتب ما جواب في سعد ابن إلى وكتب
 استوى قد الفرخ ھذا إن: سرح أبي ابن إليه فكتب. قريش رخف وھو وتربيتي أخي وابن ابني فإنه حذيفة أبي ابن

 أجمع بذلك فأمر كسوة، إليه ويحمل درھم، ألف بثالثين حذيفة أبي ابن إلى عثمان فبعث. يطير أن إال يبق ولم ريشه
 أھل فازداد عليه ويرشوني ديني عن يخادعني عثمان إلى ترون أال المسلمين، معشر يا: قال ثم المسجد، في فوضع
ً  مصر ً  عنه، تعالى هللا رضي عثمان على طعنا  فكتب رئاستھم، على فبايعوه إليه واجتمعوا حذيفة، أبي البن وإعظاما
 بشكرك إلي كنت ما أحوج إحساني كفرت إنك: له ويقول بشأنه، وقيامه إياه، وتربيته به بره يذكره عثمان إليه

 عليه فاجتمعوا المدينة، إلى بھم سر حتى عثمان على ؤلبھموي مصر، أھل يحرض حذيفة ابي ابن يزل فلم ومكافاتك
 بن محمد وثب عثمان حوصر فلما معھم، بكر أبي بن محمد وشخص أمره، في أشدھم وكانوا المصرين، أھل مع
 .مصر أمر وتولى بالناس وصلى مصر؛ عن فطرده سعد، بن هللا عبد على حذيفة أبي
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 بفلسطين مات: ويقال. بھا فقتل إفريقية إلى ذلك بعد صار إنه ثم بمعاوية، قلح ثم فلسطين إلى سعد بن هللا عبد فصار
 .علي خالفة آخر في موته وكان بھا، أقام قد وكان

 مصر، األنصاري عبادة بن سعد بن قيس فولى -  عنھما هللا رضي -  عثمان مقتل بعد طالب أبي بن علي وبويع
 عليه وسعى بيته أھل وسر عمه ابن على بغى حذيفة؛ أبي ابن هللا أبعد: سرح أبي ابن فقال أريباً، جواداً  رجالً  وكان
 .أھالً  لذلك يره ولم شھراً  وال حوالً  بلده بسلطان يمتعه لم من بعده ولي حتى

 :قال اسناده في يحيى بن لوط مخنف أبي عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني

 على فقرأ دخلھا حتى بيته أھل ومعه مصر إلى فشخص مغرب،ال فواله األنصاري سعد بن قيس دعا علي بويع لما
ً  أھلھا  كتابه، من عليه وأنزل نبوته، من به هللا خصه وما وسلم عليه هللا صلى محمداً  فيه ذكر إليھم، علي من كتابا
 وترحم وعلمھما سيرتھما وحسن وعدلھما فضلھما فوصف وعمر؛ بكر أبا ذكر ثم أتباعه، من المؤمنين به اكرم
 فبايعوني جاؤوني ثم غيروا، نقموا فلما مقاالً، عليه بھا الناس وجد أحداثاً، أحدث وال بعدھما ولي ثم: قال. عليھما

 من ورجا الخير، من عنده ظن لما عبادة بن سعد بن قيس توليته وأعلمھم التقوى، على واستعينه بالھدى هللا فاستھدي
 والعامة، بالخاصة والرفق المريب، على والشدة واإلحسان، العدل يف إليه وتقدمه أموره، في الحق وايثاره قصده
 .به والعمل الحق على ومعاونته ومكانفته، بموازرته، وأمرھم

 إلى فبعث ھناك، قرية في معتزالً  وكان الحارث، بن يزيد: له يقال رجالً  إال لقيس واستقاموا علياً، فبايعوا الناس فقام
 ما إلى ننظر حتى نتوقف ولكنا أرضك، األرض فإن عاملك فابعث سلطانك، في عليك يننتز وال نبايعك ال إنا: قيس
 .الناس أمر يصير

 تثب أعلي ويحك قيس إليه فأرسل بدمه، الطلب إلى ودعا عثمان فنعى األنصار؛ من الساعدي مخلد بن مسلمة ووثب
 .ينازعه أحد وليس الخراج قيس وجبى فتاركه، فكف،. والشام مصر ملك ولي أقتلك أن أحب ما فوهللا ؟

 معاوية، على هللا خلق أثقل فكان بمكانه، وھو الكوفة إلى البصرة من وصار بمصر، وقيس الجمل، إلى علي وسار
 تعلمون وأنتم أنكرتموھا، ذلك سوى وأشياء رأيتموھا إثرة عثمان على نقمتم إنكم: صفين إلى خروجه قبل إليه فكتب
 وأغراھم عليه الناس ألب الذي أنه استيقنا فقد صاحبك فأما إداً، أمراً  وجئتم عظيما كبتمفر حالال، لكم يكن لم دمه أن
 فھمت قد: قيس إليه فكتب عثمان، بدم الطلب إلى ودعاه. أخرى ويقربه مرة ذلك من ينتفي فھو قتله، على وحملھم به

 إليه دعوتني ما وأما ذكرت، ما على منه عأطل فلم صاحبي وأما به، أتطف ولم أقاربه لم فإني عثمان قتل وأما كتابك،
 .تكرھه شيء عني يأتيك ولن كاف وأنا وفكرة، نظراً  فيه لي فإن

ً  معاوية إليه كتب ثم  عثمان، بدم والطلب علي؛ على االلتواء من أراد فيما يقاربه ولم عنه قيس فأجابه آخر؛ كتابا
 منه وخرجتم كارھين، اإلسالم في دخلتم الوثن، بن وثن يا: قيس فأجابه. اليھودي بن يھودي يا: معاوية إليه فكتب

 .طائعين

ً  أن وأظھر إليه به كتب ما كتم منه؛ يئس فلما  في معه والدخول أراد، ما على ومتابعته المبايعة، إلى أجابه قد قيسا
ً  كان عثمان قتل فإن بعد أما سعد، بن قيس من معاوية؛ لألمير: لسانه على فكتب أمره،  وقد عظيما، سالماإل في حدثا
ً  إمامھم قتلوا قوم مظاھرة يسعني أره فلم وديني لنفسي نظرت ً  مسلما  ونسأله لذنوبنا هللا فنستغفر تقياً، براً  محرما
 .المظلوم الھدى إمام قتلة قتال إلى وأجبتك بالسلم، إليك ألقيت وقد لديننا، العصمة

ً  ان الناس في فشاع  بن هللا عبد فاستشار علياً، ذلك وبلغ العراق؛ إلى الركبان به وسار وسالمه، معاوية صالح قد قيسا
 حتى أخرى، ويكذب مرة، بلغه بما ويصدق ذلك، في ليروي فإنه بعزله، عليه فأشار أمره في طالب أبي بن جعفر
 كفوال متاركتھم من رأى وما مخلد، ابن وبخبر فيھا، ھو التي القرية وأھل الكناني بخبر قيس من كتاب عليه ورد
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 بيعتك، من تركوا ما على القوم مواطاة في حاله لتعرف بقتالھم المؤمنين أمير يا مره: جعفر ابن له فقال. عنھم
 من محاربة إلى سرعتك من عجبت قد إني: قيس فأجابه بذلك، إليه وكتب ففعل ذلك، غير أو بلغك ما حق لك ويصح
 فيغلظ مكان كل من ويجتمعوا ويترافدوا أعداؤك ساعديت أن آمن لم ذلك فعلت ومتى عدوك، من بمحاربته أمرتني
 .الشوكة وتشتد األمر،

ً  واعزل أمرھا، يكفك مصر بكرن أبي بن محمد فول ؟ األمر اآلن لك يصح ألم: جعفر ابن له فقال  بلغني فإنه قيسا
ً  إن: يقول انه  ألمه بكر أبي بن مدمح أخا جعفر ابن وكان - سوء لسلطان مخلد بن مسلمة بقتل إال يقوم ال سلطانا

ً  فعزل - بكر أبو عليھا خلف ثم جعفر تزوجھا عميس بنت أسماء  غضب مصر؛ محمد ورد فلما محمداً، وولى قيسا
 فقراه القين بني من برجل طريقه في مر كان وقد المدينة، إلى وانصرف عين، طرفة معك أقيم ال وهللا: وقال قيس

ً  لقراي آخذ ال: وقال يقبلھا أن فأبى درھم آالف بأربعة له وأمر ضيافته وأحسن  األسخياء أحد قيس وكان. ثمنا
 .األجواد

ً  ثابت بن حسان أتاه المدينة ورد فلما ً  وكان -  شامتا  اإلثم عليك فبقي عثمان قتلت وقد علي نزعك: له فقال -  عثمانيا
 اخرج عنقك؛ لضربت شراً  كوقوم قومي بين أوقع أن لوال والعين القلب أعمى يا: له فقال الشكر؛ لك يحسن ولم
 .الخزرج من النجار بني من حسان وكان. عني

 معه وشھد وصدقه، الخبر فخبره بالكوفة؛ علي على قدما حتى جميعا حنيف بن وسھل خرج سعد؛ بن قيس ان ثم
ً  سھل وشھدھا صفين،  .أيضا

 .ونسخته أھلھا؛ على عھده قرأ مصر - عنھما تعالى هللا رضي - بكر أبي بن محمد قدم ولما

 خاص في وطاعته هللا بتقوى أمره مصر، واله حين بكر أبي بن محمد إلى المؤمنين؛ أمير علي هللا عبد عھد ما ھذا
 الفاجر، على والغلظة للمسلم وباللين والمشھد، المغيب في ومراقبته هللا وخوف وعالنيته، سره وعامه، أمره

 المحسنين، يجزي هللا فإن استطاع ما إليھم واإلحسان الناس نع والعفو الظالم، على والتشديد المظلوم، وانصاف
 .المصلحين ويثيب

 .فيه يبتدع وال منه ينقص وال قبل، من عليه يجبى كان ما على األرض خراج يجبي أن وأمره

 وال القسط ويقيم بالعدل يحكم وأن ونظره، ووجھه مجلسه في الناس بين ويواسي بابه، ويفتح حجابه يلين أن وأمره
 .الئم لومة هللا في يأخذه وال الھوى يتبع

 .رافع أبي بن هللا عبيد وكتب

: يقول وبعضھم - صخر بن معاوية الغاوي إلى بكر أبي بن محمد من: معاوية إلى بكر أبي بن محمد وكتب: قالوا
 .هللا والية ألھل سلم ھو ممن هللا طاعة أھل على سالم - أثبت والغاوي العاوي،

ً  خلق وعظمته وقدرته بجالله هللا فإن بعد أما  عبيداً  خلقھم ولكنه خلقه، إلى به حاجة وال منه، كان ضعف بال خلقا
ً  منھم وجعل ً  وسعيداً  شقيا  هللا صلى محمداً  وانتجب منھم فانتحل بقدرته واصطفاھم بعلمه اختارھم ثم ورشيدا، وغويا
ً  رسوالً  فبعثه وسلم، عليه ً  وبشيراً  ونذيراً  ودليالً  وھاديا  والموعظة بالحكمة ربه سبيل إلى فدعا منيراً، وسراجا

 المكتوم، بالغيب فصدقه طالب، أبي بن علي عمه وابن أخوه وسلم وأسلم ووافق وأناب أجاب من أول فكان الحسنة،
ً  برز حتى سلمه، وسالم حربه وحارب حال كل في بنفسه واساه. ھول كل ووقاه حميم، كل على وآثره  نظير ال سابقا
 الناس أطيب خير، كل في المبرز السابق وھو أنت، وأنت تساميه أراك وقد فضله، في له مشارك وال اتبعه، ممن له

 وأبوه أحد، يوم الشھداء سيد وعمه مؤتة، يوم نفسه الشاري أخوه عم، ابن الناس وخير زوجة، الناس وأفضل ذرية
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 ورسوله هللا لدين تبغيان وأبوك أنت تزل لم لعينال بن اللعين وأنت وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن الذاب
 وأنت، خلفته وعليه أبوك، مات ذلك على الرجال، فيه وتحالفان المال، فيه وتبذالن القبائل، عليه وتحالفان الغوائل،
 وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول الشناءة وذوي األحزاب وبقية النفاق أھل رؤوس من وتلحي تؤوي من عليه والشاھد
 عصائب، حوله فھم القرآن، في ذكروا الذين الدين وأنصار المبين، وفضله القديم سبقه لعلي والشاھد بيته، وأھل

 الناس أول كان وھو بعلي نفسك تعدل فكيف خالفه، في الشقاء ويخافون اتباعه في الفضل يرجون كتائب وبجنيبتيه
 وابن عدوه وأنت سره، على ويطلعه أمره، في يشركه اً،عھد به وآخرھم اتباعاً، وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول
 .العاقبة تكون لمن فتستبين كيدك ووھن أجلك، أنقضى قد فكأن غوايتك، في عمرو لك وليمدد بباطلك فتمتع عدوه،

 في منه وأنت بالمرصاد، لك وھو روحه، من ويئست ومكره، كيده أمنت قد الذي ربك تكايد إنما معاوية يا أنك واعلم
 .وأناب تاب من على والسالم الغنى، عنك بيته وأھل ورسوله وبا رور،غ

 .أبيه على الرازي بكر أبي بن محمد إلى سفيان أبي بن معاوية من: معاوية فأجابه

 .التقوى وتزود الھدى اتبع من على سالم

 ولك تضعيف فيه لرايك وصنعته هلفقت كالم مع رسوله، له اصطفى وما أھله هللا ما فيه تذكر كتابك أتاني فقد بعد أما
 غيرك بفضل علي واحتججت إياه، ونصرته هللا رسول من وقرابته وسوابقه طالب أبي ابن حق ذكرت تعنيف، فيه
ً  فاحمد بفضلك، ال  ابن حق نرى نبينا من حياة في معنا وأبوك كنا فقد لغيرك، وجعله الفضل ذلك عنك صرف إلھا
ً  لنا طالب أبي  دعوته؛ وأظھر حجته، وافلج وعده له وأتم عنده، ما لنبيه هللا اختار فلما مبرزاً، علينا وفضله الزما

 أنفسھما إلى فدعواه عندھما، منزلته أنزله من أول -  فاروقه وھو - وعمر -  صديقه وھو -  أبوك فكان إليه، هللا قبضه
ً  عثمان قام ثم مرھما،أ وانقضى مضيا حتى سرھما على يطلعانه وال أمرھما في يشركانه ال لھما فبايع  يسير ثالثا

 بالسوء له وظھرتما المعاصي أھل من األقاصي فيه طمع حتى وصاحبك أنت فعبته بھديھما، ويھتدي بسيرتھما
 توازي أو تسامي أن عن تقصر بفترك شبرك وقس حذرك -  بكر أبي بن يا - فخذ كما، منا فيه بلغتما حتى وبطنتما

 فإن وساده لملكه وثنى مھاده مھد أبوك. قناته فسر على تلين وال علمه، الشك أھل بين ويفصل حلمه، الجبال يزن من
ً  فيه نحن ما كان  ما ولوال احتذينا، وفعله اقتدينا برأيه شركاؤه، ونحن أسسه فأبوك خطأ كان وإن أوله، فأبوك صوابا
ً  يره لم وانه أبوك إليه سبقنا  أمراً  فعل أباك رأينا ولكنا إليه، مناولسل طالب أبي بن علي خالفنا ما لألمر؛ موضعا
 .وأناب غوايته ورد أجاب، من على والسالم دع، أو لك بدا ما أباك فعب أثره، واقتفونا اتبعناه

: لھم فقال وادعھم قيس كان الذين المعتزلين القوم أولئك إلى بعث حتى يسيراً  إال بكر أبي بن محمد يمكث ولم: قالوا
 خبر أتى حتى ھائبين؛ له وكانوا حذرھم وأخذوا فامتنعوا. عنا ترحلوا أن وإما طاعتنا، في وتدخلوا تبايعوا أن إما

 التي القرية أھل من قبله ومن الكناني الحارث بن يزيد إلى البلوي جميھان ابن فبعث ونابذوه، عليه فاجترأوا الحكمين
ً  لوهفقت كلب من رجالً  بكر أبي ابن إليھم فبعث فقتلوه، فقاتلوه بھا، كان  .أيضا

 وكاتبه ذلك في إليه دس معاوية أن وذلك عثمان، بدم الطلب إلى فدعا السكوني، ثم الكندي حديج بن معاوية وخرج
ً  وبلغ بكر، أبي بن محمد على مصر وفسدت كثير، بشر حديج ابن فأجاب وأرغبه، يقال فيما  أمره فساد عليا

 .وانتشاره

: فقال بنصيبين، مقامه فكان الجزيرة، األشتر وولى أذربيجان -  لنھروانا أمر بعد -  سعد بن قيس ولى قد علي وكان
 ونجدته ببأسه وأقمع الدين، إقامة على به أستظھر ممن إنك: األشتر مالك إلى فكتب الرجلين، ھذين أحد إال لمصر ما

 على يستخلف أن رهوأم له، وشرحه بكر، أبي ابن بأمر وأخبره. المخوف الثغر رأيه وبحزم به وأسد األثيم، نخوة
 .مصر فواله ففعل عليه، ويقدم ثقاته بعض عمله
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ً  األشتر بشخوص عيونه معاوية وأتت  قادم األشتر إن: له فقال بالقلزم الخراج أھل رأس إلى فبعث مصر، على واليا
ً  منك آخذ لم إياه لكفايتي لطفت أنت فإن عليك؛  .عليه قدرت بما له فاحتل بقيت، ما خراجا

 وأتاه وأكرمه فأنزله الرجل استقبله - البحر في العراق من شخوصه وكان - القلزم أتى إذا حتى راألشت فخرج
 فلما سماً، فيھا جعل قد منه بشربة فأتاه. العسل: قال ؟ األمير أيھا إليك أحب الشراب أي: له قال أكل فلما بطعام،
 .غده من أو يومه من قتلته شربھا

  إن: يقول وجعل إحداھما، قطعنا فقد - واألشتر سعد بن قيس يعني - يدان لعلي تكان: فقال وفاته معاوية وبلغت
 .عسل من لجنداً 

 علي وجه: قال كيسان بن صالح عن جعدبة، ابن عن جرير، بن وھب حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثنا
ً  مصر إلى األشتر  انه: يقال -  عسل من شربة شرب سشم بعين صار فلما بكر، أبي ابن أمر وھن حين عليھا واليا
 .عسل من لجنداً   إن: يقول العاص بن عمرو فكان فمات، ؛ -  فيھا سم

 بعد أما: مكانه األشتر تولية من وجد كان وقد بكر أبي بن محمد إلى كتب األشتر، خبر علي على ورد ولما: قالوا
 من يدك تحت ما نزعت ولو الجد، في ألمرك استقصاراً  وال الجھد، في لك استبطاءً  عملك األشتر أول لم فإني

 نصيحاً، لنا كان مصر؛ أمر وليته الذي الرجل وإن منه، والية إليك وأحب مؤونة، عليك أيسر ھو ما لوليتك سلطانك
"  و للحرب وشمر للعدو، فأصحر عنه، راضون ونحن حمامه والقى أيامه استكمل فقد شديداً، وعدونا عدوك وعلى
 .هللا شاء إن ويكفك يعنك واستكفه با واستعن"  الحسنة والموعظة بالحكمة بكر سبيل إلى ادع

 على العراق أھل واختلف شأنه، واستعلى أمره قوي بالخالفة، معاوية وبويع وتفرقا الحكمان انصرف ولما: قالوا
 فدعا رأيه، يرى كان من على وشدتھم منه لقربھم ھائبا، ألھلھا كان وقد مصر، إال ھمة لمعاوية يكن فلم علي؛
 مسلمة، بن وحبيب العاص، بن عمرو: دعا إنه: ويقال عليه افترقا كان ما على إياھا فواله العاص بن عمرو

 بن ومرة السلمي، األعور وأبا الوليد، بن خالد بن الرحمن وعبد أرطاة، أبي بن وبسر الفھري، قيس بن والضحاك
 بن عمرو إال ذلك فكرھوا عليھم بكر أبي ابن وحرب واليتھا عرضف الكندي، السمط بن وشرحبيل الھمداني مالك

 ھذين أنشده من إليه فدس إياھا توليته من وعده كان وما مصر؛ أمر في معاوية استبطأ عمراً  إن: ويقال العاص،
 :البيتين

 يكزّ  لمقرود النار واشبب...  فرصة انتھزھا الخير لك يا

 فبزّ  عزّ  نلم مصر انما...  مثلھا وزده مصر أعطه

 يعلمه علي؛ إلى بكر أبي ابن وكتب بكر أبي بن محمد محاربة في معاوية إليه تقدم مصر إلى الشخوص أراد فلما
 ما والوھن الفشل من قبلي وبمن لجلب، جيش في توجه إنه: له ويقول معاوية قبل من مصر، العاص بن عمرو والية
 .والرجال باألموال نيفأمد حاجة بمصر لك كانت فإن معه، بھم انتفاع ال

 عوف بن عتاب بن بشر بن كنانة يندب وأن إليه، شيعته وجمع العيون وإذكاء واالحتراس، بالتحرز يأمره إليه فكتب
 كل على بالرجال إليه باعث انه ويعلمه عدوه، إلى - رأسه على بعمود عفان بن عثمان ضرب الذي وھو - السكوني
 .بالباطل أكثرھما ويذل بالحق، لفئتينا أقل يعز قد هللا فإن وذلول، صعب

 جنيد منھم انتدب ثم فتقاعدوا مصر، أھل من معه ومن بكر أبي بن محمد إغاثة إلى ودعاھم الكوفة أھل علي وخطب
ً  أتى حتى يبلغوا فلم الھمداني، مالك بن كعب مع مصر؛ إلى أنفذھم  بعض من فردھم بكر، أبي بن محمد مقتل عليا
 .له كالم في. دعوت إذا يجيبني وال أمرت، إذا يطيعني ال بمن ابتالني الذي  الحمد: فقال وخطب الطريق
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ً  بكر أبي ابن محمد إلى معاوية وكتب  معاوية قبل من العاص بن عمرو وشخص. واالعتزال بالتنحي فيه يأمره كتابا
 مني يصيبك أن أكره فإني مكبد عني تنح ان: بكر أبي ابن إلى كتب مصر؛ من دنا فلما إليه، ضمھم آالف ستة في

 أبي بن محمد فكتب. اتباعك على وندموا رأيك ورفضوا شنأوك قد البلد أھل أن لي ووضح عندي صح وقد ظفر،
 لقاء على وعزم أرادا، ما إلى إجابتھما ترك لو ادعيا فيما لھما بالتكذيب كتابيھما جواب وعمرو معاوية إلى بكر

 بن أشرس ولد أم وھي مذحج من سليم بن ثوبان بنت تجيب إلى نسب لتجيبيا وھو -  بشر بن كنانة فقدم عمرو،
 بعد كتيبة إليه الكتائب فسرح عمرو وورد أولئك، مثل في وأتبعه رجل، ألفي زھاء إليه وضم - السكون بن شبيب
 قتير بن جفنة بن حديج بن معاوية جاء حتى معه، فيمن قتالھا على صبر إال كتيبة يلقى فال يستقدم كنانة وجعل كتيبة،

 وأقبل قتل، حتى بسيفه فجالد كنانة ونزل فأصيبوا وأمامھم، خلفھم من معه ومن بكنانة فأحيط الدھم في السكوني
 على فمضى متعجالً  خرج ذلك رأى فلما أحد، معه وما بقي حتى أصحابه عنه فتفرق بكر أبي بن محمد نحو الجيش
 بكر، أبي ابن طلب في حديج ابن وخرج القصر، فدخل عمرو جاءو إليھا، فآوى خربة إلى انتھى حتى الطريق
 ال: أحدھم فقال ؟ به ويستريبون ينكرونه أحد بھم مر ھل فسألھم الطريق قارعة على القبط من أعالج إلى فانتھى
ً  رجالً  فيھا فوجدت الخربة تلك دخلت لكني وهللا  يركضون فانطلقوا الكعبة، ورب ھو ھو: حديج ابن فقال جالسا

 بن الرحمن عبد أخوه ووثب الفسطاط، نحو به فأقبلوا عطشاً، يموت كاد وقد فاستخرجوه عليه دخلوا حتى دوابھم
 يأتيه أن عمرو إليه فبعث. قتله عن فانھه حديج ابن إلى ابعث صبرا؟ أخي أيقتل: فقال معه وكان عمرو إلى بكر أبي

 .ھيھات ھيھات محمد، عن وأخلي عمي ابن وھو بشر بن كنانة قتلتم: فقال بكر، أبي بن بمحمد

ً  قتلتموه حتى يشرب أن عثمان منعتم: حديج ابن له فقال ماء محمد واستسقي  وهللا المختوم، بالرحيق هللا فتلقاه صائما
 ما يدي في سيفي أن لو وهللا أما لك، أم ال إليك ھذا ليس: له فقال. والغساق بالحميم هللا يلقاك حتى ظمآن ألقتلنك
 المظلوم، الخليفة بعثمان قاتلك إني: حديج بن معاوية فقال - يعرف فال بالناس ليختلط سيفه ألقى وكان -  ھذا بي بلغتم
 وحرقه حمار جوف في وجعله فقتله فقدمه عليه، ذلك فنقمنا الكتاب حكم وترك بالجور، عمل عثمان إن: محمد فقال
 .بالنار

 شواءاً  ذاك مذ تأكل ولم إليھا، وولده عياله وقبضت عليه، جزعت - عنھا تعالى هللا رضي -  عائشة ذلك بلغ فلما
 .حديج بن معاوية تعس: قالت إال قط تعثر ولم توفيت، حتى

 .باطل وذلك الدار، يوم قتل بشر بن كنانة ان: الواقدي رواية بعض وفي

 جموع في وھما بشر بن كنانةو بكر، أبي بن محمد لقينا إنا: سفيان أبي بن معاوية إلى العاص بن عمرو وكتب: قالوا
 عليھم، هللا واستنصرنا فجاھدناھم الضالل في وتھوكوا الحق، فغمطوا والتنبه الھدى إلى فدعوناھم مصر؛ أھل

 معھما، كان من وأماثل بشر، بن وكنانة بكر؛ أبي بن محمد هللا فقتل أكتافھم ومنحنا وأدبارھم وجوھھم هللا فضرب
 .سالموال. العالمين رب  والحمد

ً  وبلغ  يعني - النابغة ابن وتغلب قتل، هللا رحمه بكر أبي ابن محمد إن أال: فقال الناس فخطب بكر؛ أبي ابن مقتل عليا
 بكالم فتكلم. للجزاء ويعمل القضاء ينتظر ممن كان فقد محمداً، نحتسب هللا فعند مصر، على - العاص بن عمرو
 فجرجرتم ليلة وخمسون بضع مذ بمصر أصحابكم غياث إلى دعوتكم: لھم وقال واستبطأھم أصحابه فيه وبخ كثير

 خرج ثم المعاد، في األجر اكتساب وال الجھاد في نية له ليست من تثاقل األرض إلى وتثاقلتم األسر، البعير جرجرة
 " . ينظرون وھم الموت إلى يساقون كأنما"  ضعيف جنيد منكم إليه

ً  كان انه محمدا هللا رحم: فقال! ؟ بكر أبي ابن على جزعت ما لشد: لعلي وقيل  مصر، تولية أردت ولقد حدثاً، غالما
ً  لي كان فقد لمحمد، ذم بال العرصة، لھم خال ما إياھا وليته ولو عتبة بن ھاشم  أخاً، جعفر أخي لبني وكان ربيبا
 .ولداً  أعده وكنت
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 محمد وكان عنھما، تعالى هللا رضي علي ثم بكر، أبو عليھا فخلف عميس بنت أسماء جعفر بن هللا عبد أم وكانت
 .عنھما هللا رضي علي ربيب

 أبيه عن حازم بن جرير بن وھب حدثنا: قاال الدورقي، إبراھيم بن وأحمد -  خيثمة أبو - حرب بن زھير وحدثني
 إليه فكتب مصر، على أميراً  عبادة بن سعد بن قيس علي بعث: قال سيرين بن محمد سمعت قال حازم بن جرير
ً  العاص بن وعمرو معاوية  شرفه يذكران إليه فكتبا فيه، قاربھما لطيف بكتاب إليھما فكتب وشتماه فيه أغلظا كتابا
 فبعثا علي، عند به نمكر ولكنا سعد، بن قيس مكر نطيق ال إنا: فقاال األول، كتابھما جوابه بمثل إليھما فكتب وفضله،
 ما وهللا إنه بقيس أعلم أنا ويحكم: علي فقال. فاعزله قيس وهللا غدر: وفةالك أھل قال قرأه فلما علي إلى األول بكتابه
 عليه قدم فلما بكر، أبي بن محمد مكانه وبعث فعزله. تعزله حتى نرضى ال فإنا: قالوا. فعالته إحدى ولكنھا غدر
 به آمرك ما تخالف وال كذا لفافع كذا فعال فإذا بكذا، فاكتب بكذا إليك كتبا فإذا بك، سيمكران وعمرو معاوية إن: قال
 .قتلت خالفته فإن

 الديلي األسود أبو يكتب أن قبل بالبصرة، هللا وعبد بكر أبي بن محمد بمقتل عباس بن هللا عبد إلى علي وكتب: قالوا
ً  نافر قد هللا عبد وكان المنافرة، بينھما تقع أن وقبل فيه، علي إلى  .بمكة ولحق بالنھروان عليا

 قتل فلما يده، تحت ما على العاص بن عمرو إلى زحف حين خلفه بكر أبي بن محمد فإن: حذيفة أبي بن محمد وأما
 به غدر ثم عمرو؛ فآمنه وأصحابه عمرو نحو وزحف بكر أبي ابن مع كان ما مثل الناس من جمع بكر؛ أبي ابن

 نجاته، يحب معاوية وكان ربھ إنه ثم طويل غير فمكث له، سجن في فحبسه بفلسطين، ومعاوية معاوية إلى وحمله
ً  وكان - ظالم بن عمرو بن هللا عبيد له يقال خثعم من رجل فقال  بحوران فلحقه خيل في فخرج أتبعه، أنا:  - عثمانيا
 .عنقه فضرب - به أتاه إن - معاوية يستبقيه أن وخاف فأخرجه عليه فدل غاراً  دخل وقد

ً  ويقال  ھرب ثم فحبسه، معاوية إلى وحمله عليه قدر حتى العاص بن مروع فطلبه توارى، حذيفة أبي ابن إن: أيضا
 .فقتل فلحق حبسه من

 فطلبه ھرب إنه ثم عدي، بن حجر مقتل بعد إلى معاوية حبس في يزل لم أخذ حين حذيفة أبي ابن إن: يقولون وقوم
ً غض قتله به ظفر فلما عليه، األرصاد ووضع السكوني، ثم الكندي خالد بن ھبيرة بن مالك  مالك كان وقد لحجر، با
 حتى درھم ألف بمائة معاوية له فأمر قتل، قد فألفاه معاوية، على به قدم حين حجر خالص التمس ھذا ھبيرة بن

 .رضي

 قيس ولي لما حذيفة أبي بن محمد أن بلغنا: قال سعد، بن الليث عن صالح؛ بن هللا عبد حدثني الھيثم، بن بكر حدثني
ً  يريد أو - المدينة يريد مصر عن شخص سعد بن  أخذ، حتى األرصاد عليه فوضع شخوصه خبر معاوية وبلغ -  عليا

 .فقتله اليمانية من رجل واتبعه الحبس من فتخلص فحبسه، إليه وحمل

 خرج: قال كيسان بن صالح عن جعدبة؛ ابن عن حازم، بن جرير بن وھب حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
 يشعر ال وھو له دابة على رجل فأقبل بفلسطين، مغارة ودخل فأفلت فحبسه معاوية، يريد ر،مص من حذيفة أبي ابن

 عرفوه وقد قتله حذيفة أبي ابن مع من بعض فأراد المغارة، دخلت حتى فنفرت دابته منخر في نعرة فدخلت بمكانه،
 .يومئذ حذيفة أبي ابن فقتل عليھم، دل حتى فمضى عنه، حذيفة أبي ابن فنھاھم

 اجتمع لما: قال كيسان بن صالح عن جعدبة ابن عن جرير بن وھب حدثنا: قاال سالم، بن وخلف خيثمة، أبو حدثنيو
 محمد لقيه منھا قرب فلما مصر، إلى جيش في عمرو سار صفين، وقبل الجمل بعد العاص بن وعمرو معاوية أمر
 ما كان قد إنه: عمرو له فقال واجتمعا، التقياف إليه أرسل معه من كثرة عمرو رأى فلما الناس، في حذيفة أبي بن

ً  صاحبك أن ألعلم وإني سنا، له ولكن أمره من بكثير راض أنا وما وتابعته، الرجل ھذا بايعت وقد ترى  أفضل عليا
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ً  معاوية من  في تأتي جيش غير في مھل على فيه وأنت أنا التقي موعداً  واعدني ولكن األمر، بھذا وأولى وقدما، نفسا
 جعاله لوقت العريش واتعدا ذلك، على وتعاھدا فتعاقدا. مثلھم في وآتي القرب في السيوف إال معھم ليس راكب ةمائ

 مائة في صاحبه إلى منھما واحد كل سار األجل، حل فلما الخبر، فأخبره معاوية؛ إلى عمرو ورجع تفرقا، ثم بينھما،
ً  له عمرو وجعل راكب،  عمرو جيش قدم بالعريش التقيا فلما خبره فينطوي يتقدمه حذيفة أبي ابن وكان خلفه، جيشا
 أخذاً  أخذ حتى بالمنجنيق عمرو فرماه فيه، فتحصن بالعريش قصر إلى فانحاز به، غدر قد أنه محمد فعلم إثره، على
 اطمةف أمھا - حذيفة أبي بن محمد عمة ابنة معاوية امرأة قرظة ابنة وكانت عنده، فسجنه معاوية إلى عمرو به فبعث
ً  له تصنع - ربيعة بن عتبة بنت  ابنة أرسلت صفين، إلى معاوية سار فلما السجن، في وھو إليه به وترسل طعاما
 الذيب بجبل مغارة في فاختبأ جاء ثم عنه، الحديد بھا فقطع حذيفة؛ أبي ابن إلى حديث من مساحل فيه بشيء قرظة

 أنشدك: محمد له فقال فأخذه فلسطين على خلفه معاوية وكان أبيه، حذيفة أبي مولى رشدين عليه نبطي فدل بفلسطين
 وقد معاوية، عمك وابن عمتك ابن معه وتقاتل طالب أبي ابن إلى فتذھب سبيلك أخلي: له فقال سبيلي خليت لما هللا
ً  شايع فيمن كنت  .عنقه فضرب فقدمه عثمان، قتل على عليا

 .أعلم وهللا. معاوية إلى به وبعث فأخذ بكر، أبي ابن جيش في نكا حذيفة أبي بن محمد إن قيل وقد: المدائني وقال

 السالم عليه علي خالفة في السامي راشد بن الخريت أمر

 ثالثمائة في طالب أبي بن علي مع - لوي بن سامة ولد من - السامي راشد بن الخريت كان: وغيره مخنف أبو قال
 بين مثل الحكمان حكم فلما الحرب، معه فشھد صفين إلى معه وشخص بالبصرة، الجمل معه فشھد ناجية، بني من
 وتنكث ربك تعصي إذاً  أمك ثكلتك علي له فقال خلفك، صليت وال أمرك أطعت ال وهللا: له فقال بالكوفة علي يدي

 وركنت الجد، جد حين الحق عن وضعت الكتاب، في حكمت ألنك: قال ؟ ذلك تفعل ولم نفسك؛ إال تضر وال عھدك
 .غدا إليك أعود: فقال ويفاتحه يناظره أن إلى علي فدعاه ناقم، وعليھم زار عليك فأنا أنفسھم، ظلموا الذين مالقو إلى

ً  يأت ولم علي، وبين بينه جرى ما فأعلمھم قومه أتى ثم  نحو وتوجه قومه؛ ومعه الكوفة من ليلته تحت من وسار عليا
 بأسيافھم عليه فوثبوا خيرا، فيه فقال ؟ علي في قوله عن هوأصحاب فسأله طريقه في المسلمين من رجل فلقيه كسكر،
ً  أن: علي إلى السواد، طساسيج على وكان كعب بن قرظة فكتب فقطعوه،  من أقبلت خيالً  أن فأخبرنا إلينا سقط يھوديا
: قال دينه عن تهفسأل فروخ زاذان: له يقال القرية تلك أھل من رجالً  بھا فلقيت نفر: لھا يقال قرية قأتت الكوفة، ناحية
 أنا: فقال دينه عن اليھودي سألوا وانھم بأسيافھم فقطعوه. ھدى إمام فقال. المؤمنين أمير عن سألوه ثم. مسلم أنا

 .القصة بھذه فأخبرنا فأتانا سبيله فخلوا. يھودي

 يتضح أن إلى إليك ضممت فيمن موسى أبي دير في بالمقام أمرتك كنت إني: األشعري موسى أبي إلى علي فكتب
 من رجالً  فقتلوا نفر: لھا يقال بقرية مروا جماعة أن بلغني وقد دينھم، أھل على الباغين أنفسھم الظالمي القوم خبر
. عليھم با واستعن فناجزھم أبوه فإن الحق، إلى فادعھم لحقتھم فإن هللا، اسم على إليھم فانھض مصلياً، السواد أھل
 .للحكم موسى أبي جخرو قبل وذلك. يلقھم ولم ففاتوه

ً  إن: ويقال  التيمي وائل بن هللا وعبد خصفة بن زياد وجه قد علي وكان الشيء، ھذا في موسى أبي إلى يكتب لم عليا
 الحال تلك على حربھم زياد فكره ويرتحلوا، ليستريحوا ھناك أقاموا وقد بالمزار، زياد فلحقھم كثف، في البصرة نحو

ً  وكان - ً  رفيقا ً  حازما  منھما واحد كل مع حجرة فتنحيا فيتناظرا، ناحية ينتبذا أن إلى الخريت زياد دعا ثم - مجربا
 أن فرأيت سيرته، وال صاحبكم أرض لم: فقال فعل ما إلى أخرجه الذي عن الخريت زياد فسأل أصحابه، من خمسة
 فھال سبيل، إليه ما: وقال ذلك فأبى المصلي، الرجل قتله إليه يدفع أن فسأله الشورى، إلى دعا من مع وأكون أعتزل
 وعقرت السيوف وانثنت الرماح تقصفت حتى قتال أشد فاقتتلوا أصحابه واحد كل فدعا ؟ عثمان قتله صاحبك أسلم
 .فتحاجزوا الليل بينھم وحال خيلھم عامة
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 إلى مضيھم بلغه البصرة إلى صار فلما أصبح، حين خصفة بن زياد واتبعھم البصرة؛ إلى ليلتھم من مضوا إنھم ثم
 أعالج إليھم وانضم شخوصھم بعد اتبعوھم أصحابھم من بالكوفة كانوا قوم بھم تالحق إليھا صاروا فلما األھواز،
 .بالقدوم علي إليه فكتب بالمزار، وبينھم بينه كان وبما بخبرھم، علي إلى زياد فكتب وأكراد،

 عرب؛ القوم إن عليھم، ابقاء بأعدادھم ھؤالء لقاءنا نإ المؤمنين أمير هللا أصلح: فقال الرياحي قيس بن معقل وقام
 بالشخوص فأمره ليجتاحوھم المسلمين من عشرة رجل كل إلى توجه أن والرأي منھا، فتنتصف للعدة تصبر والعدة
ً  يشخص أن عباس ابن إلى وكتب األزدي، المغفل بن يزيد فيھم ألفين الكوفة أھل معه وندب  األھواز إلى جيشا
 فلما. به فلحقوا البصرة أھل من رجل ألفي في الطائي معدان بن خالد إليه فوجه. إليه وينضموا بھا عقالً م ليوافوا
 بقرب لحقه حتى نحوه السير فأجد برمھرمز، قلعة يريد انه بلغه وقد وألفافه الخريت لمناجزة نھض معقالً  وافوا
 لبث فما البصرة، أھل من الضبي راشد بن ابمنج ميسرته وعلى المغفل، بن يزيد ميمنته وعلى فحاربه الجبل،
 وولوا ثالثمائة؛ واألكراد العلوج من اتباعه ومن رجال، سبعون ناجية بني من قتل حتى قليال إال وأصحابه السامي
 فأفسدھم القيس؛ عبد ومن لوي، بن سامة بني من قومھم من جماعة وبھا البحر، بأسياف لحقوا حتى منھزمين
 حكم إن: وقال العرب، سائر من واالھم وممن منھم كثير بشر معه فصار خالفه، إلى عاھمود علي على الخريت
ً  قتل إنه: عثمان رأي يرى لمن وقال شورى، المسلمين بين واألمر خلعه، قد به رضي الذي علي  أطلب وأنا مظلوما
 .بدمه

 فانفض فنصبھا أمان؛ راية ھمل ينصب أن قيس بن معقل وأمر الطاعة، إلى يدعوھم األسياف أھل إلى علي وكتب
 معه، وأقاموا فارتدوا فتنته فاغتنموا أسلموا النصارى من قوم معه وكان الناس، من اتبعه من عامة الخريت عن

 .وراءھم ممن قوم وارتد

 وقد العذل السيف سبق: فقال. علينا جنيته ما ھذا: منھم رجل له فقال. حريمكم قوم يا امنعوا: لقومه الخريت وقال
 .بقر ابتص

 .عثمان بدم يطلب انه للعثمانية ويوھم رأيھم، على انه للخوارج يوھم الخريت وكان

 على صھبان بن النعمان وحمل ساعة؛ فصبرا معه، ومن الخريت وبين بينه الحرب وانشب أصحابه عبأ معقالً  إن ثم
 النعمان فقتله ضربتين لفافاخت عليه الخريت فحمل استقل، قد فوجده إليه ونزل فصرعه طعنة فطعنه الخريت
ً  فلھم وھرب الجمع ذلك أكثر وقتل بضربته،  .وشماالً  يمينا

ً  منھم كان من فأما وصبيان، ونساء برجال منھم فأتى ناجية بني مظان في الخيل معقل وبعث  عليه من فإنه مسلما
ً  كان من وأما سبيله، وخلى ً  وكان يقبله لم ومن ركه،ت قبله فمن اإلسالم عليھم عرض فإنه مرتداً  أو نصرانيا  نصرانيا
 .سباه

 وحد عدد ذات قبائل فوجدناھم باألسياف عدونا إلى دفعنا أنا المؤمنين أمير أخبر فإني بعد أما: علي إلى معقل وكتب
 إلينا منھم ففاءت أمان راية لھم ورفعنا الرشد، وبصرناھم الجماعة إلى فدعوناھم علينا، وتحازبوا لنا جمعوا قد وجد،
 عليه فمننا مسلما كان من فأما عليھم، ونصرنا وجوھھم هللا فضرب فقاتلناھم، منابذة أخرى طائفة وبقيت ئفة،طا

 وأما فقتلناه، واحداً  رجالً  إال فأسلموا اإلسالم عليه عرضنا فإنا ارتد من وأما ماله، صدقة وقبضنا بيعته وأخذنا
 قتال على ويجترئوا الجزية يمنعوا كيال الذمة؛ أھل من بعدھم منل نكاالً  ليكونوا بھم وأقبلنا سبيناھم فإنا النصارى

 .القبلة أھل

 فصاحوا إنسان خمسمائة وھم عليه بھم فمر فارس، من خرة أردشير على عامالً  الشيباني ھبيرة بن مصقلة وكان
 أبو مصقلة كنية وكانت -  نافأعتق وافتدنا علينا امنن المعصبين وغياث األثقال وحمال العناة فكاك يا الفضل أبا يا إليه
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 ألف ألف بھم معقل فسامه منه، بيعتھم يسأل من قيس بن معقل إلى مصقلة فوجه - تصغيرھا كرھوا ولكنھم الفضيل
 إليه، ودفعھم درھم ألف بأربعمائة ويقال درھم، ألف بخمسمائة إليه سلمھم حتى ويستنقصه يراوضه يزل فلم درھم،
 ال حتى صدراً  متبعه ثم بصدر ھذا وقتي في منه باعث أنا: فقال. بالمال علي: معقل له قال مصقلة إلى صاروا فلما
 .منه شيء علي يبقى

 وخلى وكسره المال من بشيء البعثة من مصقلة وامتنع صنع، فيما فصوبه الخبر؛ فأخبره علي على معقل وقدم
 يفعل لم فإن المال ذلك بحمل بأخذه وأمره الحنفي حرة أبي مع الكتاب وأنفذ حمله في علي فكتب األسرى سبيل

 ھذه في ما لحمل والمتولى وفارس، واألھواز البصرة على عامله كان ألنه به، ليأخذه عباس ابن إلى أشخصه
 ھذا حملت لو إنك: له قيل وردھا فلما البصرة، إلى فأشخصه شيئاً، المال من إليه يدفع فلم إليه، األموال من النواحي
 منه أكثر عفان ابن سألت أني لو وهللا أما: وقال به، عباس ابن ودافع إياه، يكلفھم أن فأبى ه،الحتملو قومك الشيء
 .آذربيجان خراج األشعث أطعم كان وقد لي، لوھب

 .العبد فرار وفر السيد فعل فعل هللا ترحه ماله: علي فقال بمعاوية، فلحق ھرب حتى احتال انه ثم

 .الحكومة أمر في الشام إلى عباس ابن خوصش قبل كان الخريت أمر إن: يقال وقد

ً : ويقال  .الحكومة من انصرافه بعد كان إنه: أيضا

ً  ان: الطفيل أبي من سمعه انه الدھني عمار عن عيينة بن سفيان حدثنا المديني، هللا عبد بن علي وحدثنا  سبى عليا
 فأدى ألف بمائة مصقلة من فباعھم ريةالذ وسبى مقاتلتھم فقتل: ارتدوا ثم أسلموا قد نصارى وكانوا ناجية بني

 .فشعثھا داره علي وأتى: عمار قال. عتقھم علي فأجاز بمعاوية، ولحق فأعتقھم خمسون وبقيت خمسين

 واثلة بن عامر الطفيل أبا فلقيت مكة قدمت: قال الدھني عمار عن سفيان، حدثنا العجلي، صالح بن هللا عبد وحدثني
ً  إن: فقلت ً عل أن يزعمون قوما  حرب من فرغ لما الرياحي قيس بن معقل إن: فقال. مسلمون وھم ناجية بني سبى يا

 قوم: قالوا ؟ أنتم ما: فقال ناجية بني من قوم على فأتى فارس؛ أسياف على سار الحروري راشد بن الخريت
ً  أتى ثم فتخطاھم. مسلمون  إلى رجعنا ثم سلمناأ كنا وقد نصارى: قالوا ؟ أنتم ما: فقال ناجية بني من آخرين قوما
 مصقلة من علي باعھم الذين وھم وسبى، فقتل السيف فيھم فوضع. األديان من غيرھا على بفضلھا لعلمنا النصرانية

 .الشيباني ھبيرة بن

 فقال الكتاب معاوية فأقرأ عليا، وتركه بمعاوية لحوقه في رأيه يذمون مصقلة إلى وائل بن بكر وجوه وكتب: قالوا
 .ھذا مثل تقرئني ال أن عليك فال ظنين لغير عندي إنك: له

 واختصاصك تأميرك في معاوية كلمت فقد إلي صر أن إليه فكتب علي، شيعة من مصقلة أخو ھبيرة بن نعيم وكان
 .تحب ما عنده لك ووطأت

ً  إليه ورفع الكتاب، وعلى عليه علي فظھر جلوان،: له يقال تغلب نصارى من نصراني مع بالكتاب وبعث  انه أيضا
 :ھبيرة بن نعيم فقال فمات، يده فقطعت به فأمر يتجسس

 كجلوانا تبعث وال الزمان ريب...  ثقة عن هللا ھداك تأمنن ال

 خوانا كان ما امرئ سقاط ترجو...  سفھا إرساله إلى أردت ماذا

 خّفانا آساد من العرضنة يمشي...  أسد إنه لعلي عّرضته
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 شيبانا خير وتدعى العراق أويت...  ومستمع ذا عن منظر في كنت قد

 موتانا باإلفضال أحييت للحق...  مصطبراً  القوم مال أديت كنت لو

 أشجانا الرأي وذاك ھند ابن فضل...  ملتمسا الشام بأھل لحقت لكن

 كانا الذي كان وقد تقول وما...  ندم من السن قرع تكثر فاآلن

 إنسانا اءبالبغض هللا يرفع لم...  قاطبة األحياء تبغضك وظلت

 فقيل وجيشه، فھلك المضائق عليه العدو فأخذ عظيم، جيش في وبعثه طبرستان مصقلة ولى ذلك بعد معاوية إن ثم
 .طبرستان من مصقلة يرجع حتى: المثل في

 .فوداه للقتل، صاحبنا عرضت: بجلوان علي فعل بلغھا حين لمصقلة تغلب بنو وقالت

 :الشاعر قول وتمثل معاوية، إلى ربھ حين مصقلة دار علي ھدم: الكلبي وقال

ً  أرى  الوكيع بالعقد ليس وعقداً ...  وسلما مفّرقة حربا

 :علي قتل بلغه حين مصقلة وقال

 راكب أحاديث فينا إمارته...  فأصبحت علي منھا وطراً  قضى

 :مصقلة وقال

 ناجية بني انتعاشي عليّ ...  العراق أھل عاب لئن لعمري

 عالية بعتقھم وكفي...  رقھم عتقھم من ألعظم

 غالية العلى إن وغاليت...  إلطالقھم فيھم وزايدت

 القضاء؛ في ذاك ليس: فقال أثمانھم، تستوف لم فإنك الرق إلى ناجية بني سبايا اردد: مصقلة ھرب حين لعلي قالوا
ً  أثمانھم وصارت مبتاعھم أعتقھم: وقال عتقوا، قد  .معتقھم على دينا

 :ناجية بني في الشاعر وقال

 غازيا الدھر يبرح ما ثقة أخو...  عوابسا قوداً  بالخيل لكم سما

 ھاويا المدجج منه يرى بضرب...  وخيوله رجله في فصّبحكم

 الذراريا تمنعون ال العصا عبيد...  ونخوة كبر عبد من فأصبحتم

 الحضرمي عامر بن هللا عبد أمر

 السالم عليه طالب أبي بن علي المؤمنين أمير خالفة في

 بعد وذلك مصر، على معاوية وظھر العاص بن عمرو قبل من حديج بن معاوية بكر أبي بن محمد قتل لما: لواقا
 في رأينا يرون أھلھا جل إن: له وقال البصرة إلى الحضرمي بن هللا عبد معاوية بعث والحكمين؛ وصفين الجمل
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 ودم بثارھم الطلب في بھم وينھض أمرھم ينظمو يجمعھم من يأتيھم أن يودون فھم بدمه، الطلب في قتلوا وقد عثمان
 إلى كتب. كلھم ترابية ألنھم سواھم أحد عنك ينحرف فلن ربيعة ودع سلمك، كلھا األزد فإن األزد؛ فتودد إمامھم،
 بھم أوقع وقد أعداء، وشيعته ولعلي أولياء، لنا أھلھا جل فوجدت البصرة، أمر في نظرت إني: العاص بن عمرو
 بكر أبي ابن بقتل هللا أطفأ وقد لقلوبھم، مزايل غير بھا والغل صدورھم، في ثابتة تلك فأحقاد علمت، دق التي الوقعة
ً  مصر وفتح  من كانوا حيث وأشياعنا أنصارنا رؤوس بذلك ورفع مستعرة، مشبوبة مشتعلة اآلفاق بھا كانت نيرانا
 دم وينعى األزد، إلى ويتودد البصرة فينزل ضرميالح عامر بن هللا عبد البصرة أھل إلى أبعث أن رأيت وقد البالد،
 .وأبنائھم وآبائھم إخوتھم من صالحيھم على أتت فإنھا علي وقعة ويذكرھم عثمان،

 وأسر لعدوك، أضر ھو رأي أھلھا ونابذنا لھا وانتينا الحرب؛ ھذه في نھضنا مذ منك يكن لم إنه: عمرو إليه فكتب
 النصيح األريب الصليب توجه فإنك مسددا؛ المؤمنين أمير يا فأمضه له، قتووف ألھمته، الذي ھذا رأيك من لوليك
 .الظنين غير

 إلى ويتودد ربيعة، ويحذر مضر، في ينزل أن وأوصاه البصرة، إلى الحضرمي ابن سرح عمرو؛ كتاب جاءه فلما
 فخطبھم به، مسرورين له معظمين عليه مسلمين العثمانية فأتاه تميم، بني في ونزل البصرة قدم حتى فسار. األزد
 مصر أھل من هللا فجزاكم قتله، من وقاتلتم بدمه فطلبتم ظلما طالب أبي بن علي قتله الھدى إمام إمامكم إن: فقال
 .خيرا

 ما هللا قبح: وقال - واليته أيام شرطته واله عباس بن هللا عبد وكان - الھاللي هللا عبد بن قيس بن الضحاك إليه فقام
ً  بايعنا وقد جاءآنا وإنھما والزبير، طلحة به أتانا ما بمثل وهللا أتيتنا إليه تدعونا وما به جئتنا  واستقامت وبايعاه، عليا
 أقال وقد أيضاً، الرجل ھذا بيعة على مجتمعون اآلن ونحن بعضا، بعضنا ضرب حتى الفرقة على فحمالنا أمورنا
ً  بعضنا بھا نضرب ثم اأسيافن ننتضي أن اآلن فتأمرنا المسيء، عن وعفا العثرة  ليوم وهللا أميراً، معاوية ليكون بعضا
 .معاوية وآل معاوية من خير وسلم عليه هللا صلى النبي مع علي أيام من

 ابن على أقبل ثم العامة، أمور في تتكلم أن بأھل فلست أسكت: للضحاك فقال السلمي خازم بن هللا عبد قام ثم
 .قولك لقولا ويدك، أنصارك نحن: فقال الحضرمي

 وسده لھم العافية وحبه فيھم عثمان آثار فيه يذكرھم معاوية من معه كان كتاب بقراءة الحضرمي ابن أمر ثم
ً  قتله من وقتل حاله ويصف حقوقھم، إياھم واعطاءه لثغورھم ً  مسلما ً  محرما  إلى ويدعوھم انتھكه، دم بغير صائما
 .أبدا فيئھم من فضالً  عنھم يحمل وال سنة، كل في عطاءين طيھمويع بالسنة، فيھم يعمل أن لھم ويضمن بدمه الطلب

 .القوم واعتزل جمل وال ھذا في ناقتي ال: وقال قيس بن األحنف قام الكتاب قراءة من فرغ فلما

 الواقعة، بكم فتقع بيعتكم تنكثوا وال وجماعتكم طاعتكم الزموا الناس أيھا: فقال العبدي مرحوم بن عمرو وقام
 .لقارعةا وتصيبكم

 إلى يوجه أن ويسألونه بكر، أبي بن محمد وقتل مصر، بفتح يھنونه معاوية إلى كتبوا العثمانية من جماعة كانت وقد
 .الحضرمي ابن توجيه على معاوية حدا ذلك إن: فيقال ويطيعوا، له لسمعوا عثمان بدم يطلب رجالً  البصرة

ً  العبدي صحار بن عباس وكان  والطلب معاوية بيعة إلى الناس الحضرمي ابن دعا فلما ،علي حب في لقومه مخالفا
 .وألسنتنا بأيدينا لننصرنك أخشى وإياه أسعى، له والذي إني: فقال إليه قام عثمان بدم
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 وأسنة ونبالنا بأسيافنا لنجاھدنك منه جئت الذي المكان إلى ترجع لم لئن وهللا: العبدي مخربة بن المثنى له فقال
 من حزب طاعة في وندخل نبينا عم ابن طاعة ندع أترانا -  صحار بن عباس يعني - ھذا قول يغرنك فال رماحنا،
 .األحزاب

 بدم الطلبة وأحد العرب، أنياب من ناب أنت صبرة يا: فقال العبدي شيمان بن صبرة على الحضرمي ابن أقبل ثم
 .لنصرتك داري في نزلت لو: فقال. فانصرني عثمان

 عباس بن هللا عبد وكان - وراعه ورعبه سفيان أبي بن زياد ذلك فھال وأتباعه الحضرمي ابن غاشية وكثرت: قالوا
ً  مكة إلى شخص حين  خليفته، انه على عباس ابن عن يكاتبه وكان علي، ينزعه فلم البصرة، على خلفه لعلي مغاضبا
 بن مالك إلى بعث الحضرمي؛ ابن أمر إليه صار ما زياد رأى فلما علياً، زياد فكاتب - عباس ابن دون علي كاتبه ثم

 فبعث نسلمك، لن: مسمع ابن وقال يحققوا، ولم يبعدوا فلم نصرته إلى فدعاھم البصرة أھل وجوه من وغيره مسمع
 إلى وانتقل ففعل وحميتك، أجرتك داري في تنزل حتى تحملت إن: له فقال به فاستجار شيمان بن صبرة إلى زياد
 زياد على أشار الدولي األسود أبا إن: ويقال المال من المال بيت في كان ما معه ملوح ليالً  الحدان في صبرة دار

ً  األسود أبا عباس ابن يقلد ولم به، واالستجارة صبرة إلى بالبعث  فيه كتب كان ألنه شخص، حين البصرة من شيئا
 ابن كان بل وقيل عباس، ابن عن علي إلى به كتب: بعضھم وقال نفسه، عن علي إلى بالخبر زياد وكتب علي، إلى

 علي على قدم كان قد عباس ابن إن: قال ھذا قال ومن علي، إلى فأنھاه عباس ابن إلى زياد به وكتب علي عند عباس
 .بثبت ذلك وليس البصرة، إلى عاد ثم بكر، أبي ابن مقتل بعد

 لنزولھا أصحابه ودعا لذلك تھيأ لماف زياد، خالھا حين اإلمارة دار بنزول الحضرمي ابن على العثمانية وأشار: قالوا
 بالقصر أحق وهللا لستم: الحضرمي ابن ألصحاب فقال قيس بن األحنف وركب. ينزلھا ال وهللا: وقالوا األزد؛ ركبت
 .فأمسكوا. القوم من

 .صنبيل: يقول البصريين وبعض سنبيل، دار في تميم بني في الحضرمي ابن نزول وكان

 الجمعة، زياد بھم فصلى وسريراً  منبراً  -  الحدان مسجد وھو -  مسجدھم في لزياد نشيما بن صبرة واتخذ: قالوا
 فيكم دمي أصبح قد: وقال نصرته، على وحضھم األزد على فأثنى زياد وخطب يليه، ما على الحضرمي ابن وغلب

 ً  فإنكم الباطل، على كصبركم الحق مع فاصبروا الجمل، يوم فعلكم رأينا وقد مؤداة، أمانة عندكم وصرت مضمونا
 .وختر بغدر تغدرون وال نجدة، على تخمدون ال حي

 ردكم أن واعلموا له، اليوم فكونوا علي على أمس كنتم إنكم قوم يا: فقال - الجمل شھد يكن ولم - صفرة أبو وقام
 .الوفاء وغايتكم الصبر، عادتكم قوم وأنتم عار، إياه وخذالنكم ذل، عليه جاركم جوار

 في فمات صفين إلى عباس ابن مع توجه كان صفرة أبا وأن صفرة، أبي غير الكالم بھذا المتكلم نأ يزعمون وقوم
 .الطريق

 ونخرج صاحبكم أخرجوا أن: األزد إلى تميم وبعث. جاركم وامنعوا أنفسكم لنا ھبوا قوم يا: فقال صبرة وقام: قالوا
: وقالوا ذلك األزد فأبت. إمام على الناس تتفق حتى أمير ولكم أمير لنا يكون ثم مأمنه، منھما واحد كل فنبلغ صاحبنا

 .إرادته دون شيء إلى نصير وال نسلمه وال نخذله ولن زياداً  اجرنا قد

 بلغك أما أعين يا: له فقال المجاشعي، ضبيعة بن أعين دعا كتابه إليه وصل فلما تميم، بني بخبر علي إلى زياد فكتب
ً  له ونصرتھم ليعام على الحضرمي ابن مع قومك ميل  إليه فابعثني: قال علي، للقاسطين ومشايعة لشقاقي التماسا
 وإال وخذلوه عنه تفرقوا فإن الحضرمي ابن عن قومه ليفرق وجھه أنه يعلمه زياد إلى معه وكتب به فبعث. إياه أكفك
 .وحاربه هل شريك ال وحده هللا إلى فحاكمه غيرھم ومن منھم وتبعه أطاعه بمن الحضرمي ابن إلى نھض
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 أصحاب من جماعة فلقيت منھم بجماعة خرج ثم فوعظھم، قومه وجوه إليه اجتمع البصرة، ضبيعة بن أعين قدم فلما
 من وكانوا -  خوارج أنھم الناس يظن عشرة، وتبعه منزله إلى أعين ورجع تحاجزوا، ثم فناوشوھم، الحضرمي ابن
ً  فخرج راش،الف على بأسيافھم بكعوه فراشه إلى آوى فلما - قيس  .بالطريق فقتلوه فلحقوه يعدو عريانا

 بجاركم أردنا ما وهللا إنا: األزد إلى تميم فأرسلت ضبيعة بن أعين أصيب حين الحضرمي ابن محاربة زياد وأراد
 ً  .وأمسكوا فكفوا ؟ بجارنا المكروه تريدون فعالم مكروھا

 -  بھم ونھض أطاعه من إليه فجمع يقين، وصدق حةومناص بجد علينا قدم ضبيعة بن أعين أن: علي إلى زياد وكتب
ً  وإن - : قال ثم وقعته؛ خبر له وفسر  إلى آوى فلما اتبعوه، ورسوله هللا من البريئة المارقة الحرورية ھذه من قوما
 .أصابوه فراشه

 .لوهقت الذين النفر ضبيعة بن أعين إلى الحضرمي ابن دس: قال المثنى بن معمر عن األثرم، بن علي حدثني

 يا حنظلة، وال حنظلة يا تميم، وال تميم يا -  ضربوه حين -  يقول فجعل ليال، فطرقوه متنكراً  معھم كان إنه: ويقال
 .األزد في فقبره ھناك فدفن األزد؛ إلى وحمل مجاشع، وال مجاشع

ً  أتى ولما: قالوا  ابن أشخصه قبله نوكا -  التميمي قدامة بن جارية دعا ضبيعة، بن أعين بمقتل زياد؛ كتاب عليا
 ومن بيعتي، ونقضوا ونكثوا بدلوا قومك إن: له فقال -  البصرة إلى ينصرف فلم النھروان، أھل لمحاربة إليه عباس
 .فبعثه ابعثني المؤمنين أمير يا: فقال ؟ وتنابذني مضر؛ وتشاقني عاملي األزد تمنع أن العجب

: وقال الخير، فجزاھم األزد في فقام جارية فخرج صاحبه، لقي ما زياد فحذره عليه، فسلم بزياد؛ بدأ البصرة قدم فلما
ً  وقرأ ضيعوه، إذ وحفظتموه غيركم جھله إذ الحق عرفتم  أشد فيه يوبخھم معه البصرة أھل إلى علي كتبه كتابا
 يوم وقعة تكون وقعة بھم يوقع حتى ذلك إلى ألجأوه إن إليھم بالمسير ويتوعدھم التعنيف، أشد ويعنفھم التوبيخ،
 .ببعره لقعه عندھا الجمل

ً : فقال الكتاب لقراءة حاضراً  صبرة وكان  .سلم سالم ولمن حرب، المؤمنين أمير حارب لمن نحن وطاعة، سمعا

 الجزاء إلى وهللا بأمر، وأمر بيوم، يوم وھو علياً، قومي قاتل ما الجمل أدركت لو وهللا: لزياد فقال صفرة أبو وقام
 .الندم مع والعفو الحوبة مع والتوبة بالسوء، المكافاة إلى منه أسرع بالحسنى

 .الدنيا في معاوية حرب من نخاف مما أعظم اآلخرة؛ في علي حرب من نخاف وهللا إنا:  - غيره أو - صبرة وقال

 ومن معه قدم بمن جارية وسار - عبيد إلى ينتسب يومئذ وكان - سفيان أبي بن بزياد األزد سارت أصبحوا فلما
 فاقتتلوا السلمي خازم بن هللا عبد الحضرمي ابن خيل وعلى الحضرمي، ابن إلى ودلفوا تميم؛ بني من إليه سارع
 ھزموھم أن وأصحابه الحضرمي ابن: لبثوا فما جارية، مع فصار الحارثي األعور بن شريك وأقبل ساعة،

 خازم، بن هللا عبد الحضرمي ناب مع الدار في وكان يومھم، فيھا فحصروھم السعدي سنبيل دار إلى واضطروھم
 لما بدريھما أسألك: وقالت ثدييھا فأخرجت عليھا، فأشرف فنادته - حبشية وكانت عجلى اسمھا وكانت - أمه فجاءت
: ويقال. منزلھا إلى به فمضت نزل رآھا فلما ثيابھا، إلى بيدھا فأھوت ألتعرن أو لتنزلن وهللا: فقالت فأبى،. نزلت
 .ألتعرن تنزل لم لئن: قالت ثم أبيض، شعرھا ذافإ قناعھا حسرت إنھا

. أعلم وأنت قومك وھم شيء، في النار من لسنا: األزد فقالت والنار الحطب بالدار قدامة بن جارية وأحاط: قالوا
 .محرقا جارية وسمي عمير، بن الرحمن عبد أحدھم رجالً  سبعين في الحضرمي ابن فيھا فھلك فحرقھا
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 فانصرفوا. نعم: قال ؟ جوارك من فبرئنا: قالوا. ال: قال ؟ حق علينا أبقي: لزياد األزد قالت الحضرمي ابن ھلك فلما
 أما: عمارة بن ظبيان مع علي إلى بالفتح وكتب المال، بيت إليه وحول القصر ونزل أمره لزياد واستقام رحالھم، إلى
 اضطر ثم ففضه الحضرمي ابن جمع فناھض معه؛ أنھدت فيمن عندك من قدم قدامة بن جارية الصالح العبد فإن بعد
 جدار، عليه ألقي من ومنھم بالنار، حرق من فمنھم أصحابه، من عدة في البصرة دور من دار إلى الحضرمي ابن

 .والسالم وغوى، عصى لمن فبعداً  بالسيف، قتل من سوى أعاله من البيت عليه ھدم من ومنھم

ً  قصراً  -  صنبيل: ويقال -  سنبيل دار كانت: قال المدائني الحسن أبو وحدثني  .خندق وحوله الجاھلية، في للفرس قديما

 الجسر عند علي وأصحاب الحضرمي ابن أصحاب اقتتل: قالوا أشياخه عن اليقظان، أبي عن الدالل العقوي وحدثني
 بن يةجار من األمان الحضرمي ابن فطلب سنبل، قصر دخلوا حتى الحضرمي ابن أصحاب فانھزم شديداً، قتاالً 
 فكشفت فأبى لينزل أمه فنادته خازم، بن هللا عبد معه وكان إليه، يجبه فلم زياد من األمان وطلب يؤمنه، فلم قدامة
 ابن فاحترق الدار جارية وأحرق ذلك، رأى حين فنزل التعري وأرادت دلوان، كأنھما وثديين ثغامة، كأنه رأسھا

 .إمرته إلى زياد ورجع رجالً، وسبعون الغداني بدر بن حارثة أخو الغداني بدر بن وذراع الحضرمي،

 وخمسمائة ألف أو - ألف في علي عند من قدامة بن جارية قدم: قال عبيدة، أبي عن األثرم، المغيرة بن علي وحدثني
ً  أعد الحضرمي ابن ذلك بلغ فلما - ً  طعاما ً  ورم للحصار، وشرابا  وكان نشز، على الجاھلية في لفارس كان حصنا

 وھو الحصن، دخل حتى انھزم الجسر، عند قدامة بن وجارية اقتتل فلما باالمداد، إليه يبعث أن وعده قد ةمعاوي
 حبشية وأمه - السلمي الصلت بن أسماء بن خازم بن هللا عبد معه وكان فيه، فحصره صنبيل،: له يقال لرجل يومئذ
 ابن أمر فوھن نزل، شأنھا من ذلك رأى فلما تتعرى، أن وأرادت وثدييھا رأسھا فكشفت -  عجلى: لھا يقال

 ثم الحيطان أعلى بلغ ما فنقل الدار، حول الحطب بجمع جارية وأمر يعطه، فلم األمان وطلب نفسه، في الحضرمي
 بعض فقال اإلمارة، دار إلى زياد وعاد معه، كان ومن الحضرمي، ابن فاحترق بالھدم، ذلك وأعان النار فيه أشعل
 : - العرندس قالھا: ئنيالمدا وقال - األزد

 العطب وخاف تميم عليه...  أصفقت وقد زياداً  أجرنا

 العرب جميع عنه خام وقد...  دونه أننا رأوا فلما

 بالذنب خوفنا من وبصبص...  الكالب عواء الحضرمي عوى

 طلب ما بنصرتھم أصاب...  أنصاره األزد كانت ومن

 ھبذ رماد تميم ودار...  داره إلى زياداً  رددنا

 :الدولي االسود أبو وقال

 بالد كل أوتاد وأنھم...  فضلھا لألزد أن إال هللا أبى

 زياد رأي الرأي وكان إليھم...  نفسه أسلم حين زياداً  أجاروا

 حداد الجرور كأشطان بسمر...  دونه واألزد الحدان في فأصبح

 ومناد شرطة ملك وآلة...  جمعة كل في يرقاه منبر له

 عن سيرين، بن محمد عن السدوسي، خالد بن قرة حدثنا الطيالسي، داود أبو حدثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحثني
 فجعلوا بكرة أبي ابن على أشرفوا -  الحضرمي ابن دار يعني - الدار يوم كان لما: قال بكرة أبي بن الرحمن عبد
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 لو: قال بكرة أبا أن أمي فأخبرتني: قال خيرا، إال له تقولوا وال بكرة أبا تؤذوا ال: قدامة بن جارية لھم فقال يسبونه،
 .بقضيب إليھم بھشت ما إلي دخلوا

 لما: قال يحدث الحنظلي الزبير بن محمد سمعت: قال أبي حدثنا جرير، بن وھب حدثنا إبراھيم، بن أحمد وحدثني
 فأتاه بكرة؛ أبي دار نبجا في الحداني دار الحضرمي ابن نزل البصرة قدامة بن جارية وقدم الحضرمي ابن قدم

 راعية حبشية وكانت عجلى: لھا يقال وكان -  أمه فأتته سماه قد رجل الدار، في وكان بالدار، فأحاطوا علي أصحاب
 نزلت إن: فقالت ينزل فلم الثغامة مثل شعرھا فإذا قناعھا فالقت: قال. قناعي ألقيت وإال نزلت أنت إن: البنھا فقالت -

 في وكانت قميصھا فألقت ينزل، فلم قميصي ألقيت وإال نزلت إن: فقالت ينزل، فلم رداءھا لقتفأ ردائي ألقيت وإال
 .فيھا بمن وحرقوھا بالدار فأحاطوا علي أصحاب وجاء فنزل،. إزاري ألقيت وإال نزلت إن: فقالت -  إزار

 عامر بن هللا عبد عاويةم بعث: قال الحنظلي، الزبير بن محمد عن أبيه، عن وھب، حدثنا سالم، بن خلف وحدثنا
 معاوية على قدم قدامة بن جارية وكان البصرة، إلى -  كريز بنت طلحة أم أمه عثمان، خالة ابن وكان - الحضرمي

 أتته البصرة الحضرمي ابن قدم فلما الحضرمي، ابن معه فبعث شيعة، بالبصرة لك فإن رجالً، معي ابعث: له فقال
 .سعد بنو بك يغدر أن نخاف فإنا نمنعكل دورنا إلى انتقل: فقالوا األزد

 األزد إلى فلجأ ماالً  فأصاب بفارس عباس البن عامالً  زياد وكان. قوم في جامعه غير فإني زياداً  أخرجوا: فقال
 زياد، بإخراج إال إليھم ينتقل أن الحضرمي ابن وأبى يخرجوه، أن فأبوا معه وأنزل الحداني شيمان بن صبرة فألجأه
 علي أصحاب إليه فسار جارية تركه ثم خازم، بن هللا عبد فيھم ناس وأتاه األحنف، مربعة في دار في جارية وأنزله

 حبشية وكانت -  أمه فأتته خازم ابن يخرج ولم الناس، من ناس فخرج. آمن فھو عنه خرج من: وقالوا بداره وأحاطوا
 أللقين أو لتنزلن: وقالت إزار، في وقامت ادرعھ فألقت انزل،: فقالت عليھا فأشرف فنادته -  عجلى اسمھا راعية
 فقال فيھا، معه ومن ھو فاحترق عليھا، كان التي الحضرمي ابن دار في النيران واشتعلت فنزل ؟ فأفضحك إزاري
 :العرندس أبي ابن

ً  تميم وجار...  داره إلى زياداً  رددنا  ذھب دخانا

ً  هللا لحى  لھبال حرّ  عنه يدفعوا ولم...  جارھم شووا قوما

 .األول ھو والخبر معاوية، يأت لم جارية إن: والثبت

   ومعاوية علي بين الغارات أمر

 الفھري قيس بن الضحاك غارة

ً  أن بلغه حين أنيس أبا ويكنى -  الفھري قيس بن الضحاك معاوية وجه: قالوا  وأن إليه الخروج إلى الناس يدعو عليا
 على كان ممن األعراب على فيغير واقصة بأسفل يمر أن أمرهو جريدة، كثيفة خيل في -  عليه مختلفون أصحابه
 لخيل يقيم وال آخر، في ويمسي بلد في يصبح وأن مجتازا، لقيه ممن طاعته في كان ممن غيرھم وعلى علي طاعة
 .معاوية غارات أول تلك وكانت قاتلھا، له عرضت وإن إليه، سرحت إن

 وغيرھم األعراب من الناس أموال يأخذ وجعل آالف، أربعة إلى آالف ثالثة بين فيما القطقطانة إلى الضحاك فأقبل
 صار ثم امتعتھم، فأخذ الحاج على وأغار الثعلبية، بلغ حتى ھواه يھوى كان أو علي طاعة على أنه ظن من ويقتل
 مسعود بن هللا عبد أخي مسعود؛ بن عميس بن عمرو الحاج طريق على بالقطقطانة ولقيه منصرفاً، القطقطانة إلى
 القتل يھاب ال أنه بذلك يعلمھم عميس، ابن قاتل أنيس أبو أنا الكوفة أھل يا: يقول كان الكوفة معاوية واله فلما - فقتله
ً  بلغ فلما منصرفاً، السماوة طريق وأخذ - الدماء وسفك ً  الكوفة أھل في قام خبره عليا  الخروج إلى فدعاھم خطيبا
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 عشرة بكل لي أن وهللا وددت: فقال وعجزاً، فشالً  منھم ورأى ضعيفا رداً  ليهع فردوا حريمھم، ومنع عدوھم لقتال
 من هللا فأراحني بصيرتي على لقيتھم أني ولوددت الذھب، يصرف كما صرفتكم وأني الشام، أھل من رجالً  منكم

 .جانب من تھتكت جانب من خيطت كلما المنھرئة والثياب العمدة البكار يداري كما ومداراتكم مقاساتكم

 بن حجر لطلبه فسرح بعد، الناس ولحقه فركبھا بدابة جعفر؛ بن هللا عبد لحقه حتى الغريين، نحو إلى يمشي خرج ثم
ً  خمسين أعطاھم آالف أربعة في الكندي عدي  .درھما خمسين درھما

 -  رجالً  عشر سبعة: ويقال -  رجالً  عشر تسعة أصحابه من فأصاب فقاتله تدمر نحو الضحاك لحق حتى حجر فسار
 بينھم الليل وحجز - األزد من وھما -  حوزة ابنا الرحمن وعبد هللا عبد إنھما: يقال رجالن علي أصحاب من وقتل
ً  حجر وأقام الليل، في الضحاك فھرب  .فانصرف أحداً  يلق فلم يومين أو يوما

 بالكوفة قيس بن الضحاك خطب: قال حصين أبو أنبأنا عياش، بن بكر أبو حدثني المقرئ، صالح بن هللا عبد وحدثني
 أمير وينتقصون الھدى أئمة يشتمون رجاالً  فيكم أن بلغني إنه: فقال - زياد مات حين إياھا واله معاوية وكان -

 الشفرة، كليل وال السورة، ضعيف تجدوني ال ثم وقلوسه زياد سيف فيكم ألضعن ينتھوا لم لئن وهللا عثمان، المؤمنين
 .فأتقوني عميس ابن قاتل أنيس، أبو قيس بن الضحاك أنا اإلسالم، في عليھا وأغار بالدكم غزا من ألول إني وهللا

ً  أن وبلغه علي وخطب: قالوا  من خير وهللا كان: فقال بكر أبا فذكر عنھم، هللا رضي وعمر بكر أبا ينتقصون قوما
ً  وبإبراھيم رحمة بميكائيل هللا رسول شبھه بقي،  حتى وسلم عليه هللا صلى هللا سولر سيره فسار ووقاراً، حلما
 ومنھم رضي من فمنھم ذلك في المسلمين واستشار بعده األمر عمر ولي ثم الصديق، بكر أبي على هللا رحمة. مضى
 يتبع صاحبيه؛ منھاج على األمر فأقام كره كان من به رضي حتى الدنيا يفارق فلم رضي فيمن فكنت كره من

ً  وهللا انوك أمه، الفصيل كاتباع آثارھما ً  الظالمين، على شديداً  للمظلومين ناصراً  للضعفاء رحيما  ال هللا أمر في قويا
 هللا رسول شبھه عمر، لسان على ينطق ملكا ان نظن كنا حتى لسانه على بالحق هللا ضرب الئم لومة فيه يأخذه
 أبغضھما من إن ولكنه فليحبھما نيأحب فمن الكفار على وللغيظ األعداء، في غلظته في بجبرائيل وسلم عليه هللا صلى
 به اتيت فمن التقدمة، قبل العقوبة ينبغي ال فإنه لعاقبته قال ما القائل إلى تقدمت كنت ولو بريء منه وأنا أبغضني فقد
 .المفتري حد جلدته القول ھذا يقول

 :بمثله حصين أبي عن عياش، بن بكر أبي عن أبيه، عن الكوفي، مسعود أبو حدثني

 الغامدي ثم األزدي المغفل بن عوف بن يانسف غارة

 وأمره وأداة بأس ذوي الشام أھل من آالف ستة في فسرحه الغامدي؛ ثم األزدي عوف بن سفيان معاوية ودعا: قالوا
 األنبار يأتي ثم وبنواحيھا؛ بھا؛ وأصحابه علي مسالح على فيغير ھيت يأتي حتى الغربي الفرات جانب يلزم أن

 حدھم وتكسر قلوبھم تنخب الغارة إن: له وقال الكوفة، يقرب أن وحذره المدائن، إلى ينتھي حتى لكذ مثل بھا فيفعل
 قطعوا منھم قربه ھيت أھل بلغ فلما إليه، المضمومين آالف الستة في سفيان فشخص ومنتھم، أوليائنا أنفس وتقوي
 كثير على فأتى علي قبل من بھا من فقاتله يھاعل فأغار النبار وأتى أحداً، بھا يجد فلم الشرقي، العبر إلى الفرات
ً  وأتى. انصرف ثم علي، عامل البكري حسان بن أشرس وقتل الناس أموال وأخذ منھم،  الخبر، فأخبره علج، عليا
ً  فكتب الخطبة، يمكنه ال عليالً  وكان  ليسمع منھا يخرج كان التي السدة من علي أدني وقد الناس، على قرئ كتابا

 :الكتاب نسخة نتوكا القراءة،

 الخسف، وسيم بالصغار، وديث البالء، وشملة الذلة، ثوب ألبس تركه فمن الجنة، أبواب من باب الجھاد فإن بعد أما
 يغزوكم، أن قبل تغزوھم أن وأمرتكم وسرا وعالنية ونھاراً، ليالً  القوم ھؤالء جھاد إلى دعوتكم وقد النصف، ومنع
 وراءكم واتخذتموه أمري، وعصيتم قولي، عليكم وثقل وتخاذلتم فتواكلتم ذلوا، إال دارھم عقر في قوم غزي ما فإنه
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 البكري، حسان ابن فقتل األنبار، خيله وردت قد غامد أخو ھذا ناحية، كل من الغارات عليكم شنت حتى ظھريا،
 المرأة بيت يدخل انك الشام أھل من الرجل أن بلغني لقد صالحين، رجاالً  منكم وقتل مواضعھا، عن مسالحكم وأزال
 ويسعر الھم، ويجلب القلب، يميت عجبا عجبا فيا وقالدتھا، ورعاثھا وقلبھا حجلھا فيأخذ المعاھدة واألخرى المسلمة
ً  حقكم عن وفشلكم باطلھم، في القوم ھؤالء جد من األحزان ً  صرتم وترحا فقبحا  وال عليكم يغار يرمى، غرضا
 أمھلنا ؟ فيھا يغزو من القيظ حمارة ھذه: قلتم الحر، في عدوكم اغزوا: لكم قلت إذا فترضون، هللا ويعصى تغيرون،
 وهللا فأنتم! ؟ والقر الحر من فرار منكم ھذا أفكل والقر، الصر قلتم الشتاء، أنف في أغزوھم: قلت وإذا الحر، ينسلخ
 هللا وأن أركم لم أني لوددت الحجال، ربات وعقول األطفال أحالم يا رجال، وال الرجال، أشباه يا أفر، السيف من

 بالعصيان رأيي على وأفسدتم أنفاساً، التھمام نغب وجرعتموني غيظا، صدري وريتم فلقد أظھركم بين من أخرجني
ً  لھا أشد أحد منھم وھل أبوھم . بالحرب له علم ال ولكنه شجاع، طالب أبي ابن: قريش قالت حتى والخذالن  مراسا
. يطاع ال لمن رأي ال ولكنه. الستين على ذرفت قد فھأنذا العشرين، بلغت وقد يھاف نھضت لقد مني، ومقاساة
 .والسالم

ً  إن ثم  فبلغ خطاب، بن ھانئ ويقال األنصاري، عبادة بن سعد بن قيس: ويقال. الھمداني قيس بن سعيد أتبعه عليا
ً  أو - سعيداً  إن: ويقال انصرف، ثم صفين  .قنسرين أرض أداني بلغ تىح فأتبعه خطاب بن ھانئ وجه - قيسا

 األنصاري بشير بن النعمان غارة

 إلى يدعوانه علي إلى الخوالني مسلم أبي بعد الدوسي ھريرة وأبا األنصاري، بشير بن النعمان معاوية وبعث: قالوا
ً  معاوية وكان الحرب، ويكف الناس أمر فيصلح به ليقتلوا عفان بن عثمان قتلة يسلم أن ً  بأن عالما  ذلك، يفعل ال عليا

 فيزداد قتله إنه: يقول أن له فيشرع منھم والتبري أولئك؛ إسالم من بامتناعه الشام أھل عند عليه يشھد أن أحب ولكنه
ً  الشام أھل ً  عليه غيظا  إجابتھما من امتنع معاوية سأله ما فأبلغاه إليه صارا فلما وعداوته، محاربته في وبصيرة وحنقا
 وأقام علي، وبين بينه كان ما الناس يعلم بأن معاوية فأمره الشام إلى ھريرة أبو رففانص له قدما مما شيء إلى

 الھمداني كعب بن مالك وعليھا التمر بعين فمر خرج ثم معه، انه لعلي يظھر وھو أشھراً  ھريرة أبي بعد النعمان
 والفالليج بالنھرين الخراج جباية على وكان - األنصاري كعب بن قرظة إليه فركب بخبره، علي إلى ليكتب فحبسه

 أبو به أخبرھم ما بمثل قبله ومن فأخبره معاوية؛ فأتى سبيله فخلى فيه فكلمه الطساسيج من ذلك والى وما ونواحيھا
 .األمر أول في وھذا. ھريرة

 تجنبب وأمره ألفين في فسرحه بشير، بن النعمان لھا فانتدب العراق نحو لغارة أصحابه ندب معاوية إن ثم: قالوا
 .الرجعة يعجل ثم الفرات بشاطئ من على إغارته تكون وأن مسلحة، على يغير ال وأن والجماعات، المدن

 في ألصحابه أذن إنه إال منھا أكثر في كان وقد مائة في كعب بن مالك وبھا التمر؛ عين من دنا حتى النعمان فسار
 وليس خراج صاحب أنا إنما: قرظة فقال يستنجده ةقرظ إلى فكتب فانصرفوا، لھم حوائج في الكوفة إلى االنصراف

 وكان رجالً  خمسين في مخنف بن الرحمن عبد األزدي سليم بن مخنف إليه ووجه. فقط بأمري يقوم من إال معي
 ً  عبد رأوا حين الشام أھل فظن القرية، عن دفعه حتى النعمان كعب بن مالك فقاتل قرظة يليه فيما الحرب على واليا

ً  أتى قد أنه معه ومن سليم بن مخنف بن الرحمن  ثالثة منھم وقتل بمعاوية، لحقوا حتى فانھزموا كثيف، مدد مالكا
 .رجل علي أصحاب ومن نفر،

 :تقول وھي لھا خباء في تطحن امرأة وإذاً  القين لبنى ماء إلى دفعت إني ثم فضللت؛ ليلة سرت: النعمان وقال

ً  الجوزاء على شربت  استقلّت ما إذ الشعراء على وأخرى...  روّية كأسا

 حلّت عثمان قنل استحلّت فلما...  تصونھا قريش كانت مشعشعة
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 .واھتديت مأمني بلغت قد وأنه الشام حد في أني فعلمت

 .عوف بن سفيان غارة قبل الغارة ھذه إن: ويقال

ً  :قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد الناس خطب بالكوفة؛ النعمان خبر أتاه حين علي كان وقد  كلما الكوفة أھل يا لكم عجبا
 في الضب انجحار بيته في انجحر قد بابه، منكم امرئ كل أغلق الشام أھل من منسر وأتاكم سرية عليكم أطلت
ً  ناصل، بأفوق رمى بكم رمى ومن نصرتموه، من وهللا والذليل وجارھا، في والضبع جحره  وقد وترحاً، لكم فقبحا
 يعقلون، ال وبكم يسمعون، ال بصم منكم منيت قد النجاء، عند إخوان وال النداء، دعن أحرار فال وناجيتكم ناديتكم
 .يبصرون ال وكمه

ً  إن: فيقال  .انصرف ثم قنسرين شارف حتى فمضى الطائي حاتم بن عدي النعمان أتبع عليا

 بن حجر لقي ينح قتل هللا عبد أخاه وإن يومئذ، كعب بن مالك مع قتل األزدي حوزة بن الرحمن عبد إن: ويقال
 .الفھري قيس بن الضحاك عدي

: له يقال تميم بني من رجل الحسين قاتل الذي أن والثبت. قاتله من مع الحسين قاتل حوزة بن الرحمن عبد إن: ويقال
 .ھذا غير وھو حوزة، بن هللا عبد

 الفزاري مسعد ابن غارة

ً  إليه وضم تيماء، إلى فبعثه الفزارى، ذيفةح بن مالك بن حكمة بن مسعدة بن هللا عبد معاوية ودعا: قالوا  وسبع ألفا
 ثم عصاه، من على السيف ويضع أطاعه، من على له البيعة ويأخذ؛ العرب، من به مر من يصدق أن وأمره مائة
 إلى مسعدة ابن فانتھى منه، ويكون به يعمل بما يوم كل في إليه يكتب وأن الحجاز، وأرض ومكة المدينة إلى يصير
ً  خبره وبلغ أمره،  أثق من مسيب يا إنك: له وقال فطلبه الناس من كثف في الفزاري نجبة بن المسيب فندب عليا

 فزارة، بني من رھطه من قوم مسعدة بن هللا عبد إلى وانضم تيماء أتى ثم الجناب، أتى حتى فسار وبأسه، بصالحه
 جراحات مسعدة ابن وأصابت شديداً؛ قتاالً  اقتتلواف مسعدة وابن ھو فالتقى أيضاً، رھطه من قوم نجبة ابن إلى وانضم
 حصن حول حائط إلى ولجأوا فلجأ منھم قوم معه وبقي عليه، يلوون ال منھزمين الشام إلى أصحابه من قوم ومضى
 بإطفاء فأمر فيھم، وكلم يحرقھم ال أن فناشدوه النار، فيه وأشعل الحطب حوله المسيب فجمع قديم، به محيط تيماء
 .نارال تلك

 يومئذ يقاتل كان الذي وھو الفزاري أسماء بن الرحمن عبد الشام طريق إلى منھا يخرج التي الثلمة على وكان
 :ويقول

 رونق ذي بصارم أضربھم...  مصدقي وھذا أسماء ابن أنا

 بعض هفسأل أحدا، الحصن في يجد فلم المسيب وأصبح بمعاوية، لحقوا حتى فمضوا سبيلھم خلى الليل عليه جن فلما
 .ذلك فأبى القوم اتباع في له يأذن أن أصحابه

ً  فحجبه الخبر؛ بلغه وقد علي على المسيب وقدم  فاعتذر وضيعت، وداھنت قومك حابيت: وقال فوبخه به دعا ثم أياما
 حبسه إنه: ويقال المسجد، سواري من سارية إلى وربطه يجبھم فلم عنه؛ الرضاء في الكوفة أھل وجوه وكلمه إليه؛
 وأظھر دوني، يد ندك منھم ألحد يكون أن فكرھت منه، عندي أرجى أنت من فيك كلمني قد إنه: له فقال دعابه ثم

 حاسبھما إنه ثم الكندي، محمد بن الرحمن عبد وبين بينه ذلك في فأشرك بالكوفة، الصدقة قبض وواله عنه، الرضا
 مثل كلھم الناس كان لو: فقال سبيال، عليھما يجد فلم ،إياه والھما عمل في ذلك بعد فوجھھما شيئاً؛ عليھما يجد فلم
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 وما األبواب، عليھن تغلق ال المسلمات ضر وما راع، بال خالھا لو غنم صاحب ضر ما الصالحين، الرجلين ھذين
 .بالعراء تجارته ألقى لو تاجر ضر

 القرشي أرطاة أبي بن بسر غارة

 عليھم، يجب فيما صنعاء أھل على أشتد -  اليمن على علي عامل - المطلب عبد بن العباس بن هللا عبيد كان: قالوا
ً  وطرد  العثمانية فتجمعت ذلك، مثل فصنع الجند، على الھمداني نمران بن سعيد وكان عنھا، عثمان شيعة من قوما
 الوداك باأ نوف بن جبر إليھما فوجه علي إلى بذلك فكتبا عليه، الناس واجتمع معاوية إلى أفضى قد األمر أن وادعت
 من فصل قد األرحبي قيس بن يزيد بأن نمران بن وسعيد هللا عبيد فأرجف والوھن، العجز إلى فيه ينسبھما بكتاب
 معاوية إلى فكتبوا ففعل ويشيعه بذلك يحدث أن الوداك أبا وسأال يريدھم، عظيم جيش في علي عند

ً  نبايع...  نحونا السير تسرع إال معاوي  يااليمان يزيد أو عليا

 متوانيا يكن ال أميراً  فأرسل...  حاجة لك عندنا فيما كان وإن

 يا: له وقال بسر، انتخبھم وستمائة ألفين في - لوي بن عامر بني أحد - عويمر بن أرطاة أبي بن بسر معاوية فبعث
 عليھم وھول وأذعرھم أھلھا فأخف بالمدينة فمر هللا، اسم على فسر عدونا، وذل ولينا فعز فتحت قد مصر إن بسر
 شيعة بھا لنا فإن صنعاء إلى امض ثم ألحد، فيھا تعرض فال مكة إلى وصر عنھم كف ثم قاتلھم، أنك يروا حتى

 من امتنع إذا علي طاعة في كان من كل واقتل كتابھم، أتاني فقد وأصحابه علي عمال على بھم واستعن فانصرھم
 .مال من لھم وجدت ما وخذ بيعتنا،

 فكفرتم بعده، الراشدين والخلفاء أزواجه ومحل نبيكم مھاجر كان بلدكم إن: وقال أھلھا أخاف دينةالم بسر دخل فلما
 حتى يرھبھم يزل ولم عليه، ومعين له خاذل بين فكنتم بينكم، عثمان قتل حتى أئمتكم حق تحفظوا ولم عليكم هللا نعمة
 .منازلھم فھدم قوم منه وھرب قوم فبايعه معاوية بيعة إلى الناس دعا ثم بھم، موقع أنه ظنوا

 .بالناس يصلي أن ھريرة أبا بسر فأمر فتوارى األنصاري زيد بن خالد أيوب أبا يومئذ المدينة على علي عامل وكان

 قدم حتى بالناس يصلي العبدري عثمان بن شيبة فكان عليھا، وكان العباس، بن قثم توارى مكة من بسر قرب ولما
 .لھم يعرض ولم مكة أھل يھج لم قدم فلما بسر،

 حطيان بن عمرو بن زرارة بن قيس إنه يقال - بسر بخبر فأخبره بالشام له عين طالب أبي بن علي على وقدم
ً  ھذا قيس وكان الھمداني،  علي فخطب بسر، بخبر عليه ورد كتابه إن: ويقال - باألخبار إليه يكتب بالشام له عينا

 لطلب شخوصه فيكون البصرة يأتي ان فأمره التميمي قدامة بن جارية بفانتد إليه، للشخوص وندبھم ووبخھم الناس
 .منھا بسر

 .الكوفة من الخثعمي مسعود بن وھب إليه ووجه

ً  وكان -  شعبة بن المغيرة تلقاء الطائف من بسر قرب لما ثم  البصرة إلى يشخص لم ألمورھم معتزالً  بالطائف مقيما
 فقد جزاك هللا أحسن: له فقال - الطائف إلى انصرف ثم الحكمين مرأ شھد من مع شخص إنه إال صفين، حضر وال

 يا: فقال. أھله بالخير هللا يريد فإنما عليه أنت ما صالح على فدم الولي، إلى وإحسانك العدو، على شدتك بلغتني
 أولياءك على تثبأ ؟ ولم بسر يا: فقال. معاوية المؤمنين ألمير يبايعوا حتى الطائف بأھل أوقع أن أريد إني مغيرة
ً  الناس فيصير تفعل ال ؟ أعدائك على تثب بما  .لي ونصحت صدقتني: فقال. أعداؤك جميعا

 .بتثليث الحبكة، ذو وھو عبدة بن كعب بسر وقتل
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 خرجا ثم فتحصنا، قدم حتى أقاما: ويقال -  الثبت وذلك - وسعيد هللا عبيد ھرب اليمن؛ شارف إذا حتى بسر ومضى
 وقتل قتله بسر قدمھا فلما الحارثي، المدان عبد بن هللا عبد اليمن على العباس بن هللا عبيد وخلف ،بعلي فلحقا ليالً 
 .هللا عبد بن مالك ابنه

 .علي شيعة من جماعة وقتل له، فبايعوه معاوية بيعة إلى الناس دعا ثم

 على وخلف علي إلى فخرج اليمن، على لعلي عامالً  كان هللا عبيد أن: داود بن يعقوب حدثني: عدي بن الھيثم وقال
 :أراكة أبو فقال هللا عبد أخوه عليه فخرج فقتله، معاوية قبل من بسر عليه فقدم الثقفي، أراكة بن عمرو صنعاء

ً  ارطاة ابن أردى لقد لعمري  أجر إلى الھزبر كالليث بصنعاء...  فارسا

 يجري منحدر العين وماء تعزّ ...  باكيا حنّ  إذ هللا لعبد فقلت

 قبر إلى الحمام ساق أو الدھر من...  مضى لما عنيك تبعث إن فإنك

 البحر ثبج من تمريھنّ  كنت وإن...  بأسره الشؤون ماء لتنفدن

 عمرو على بكاك فاجھد أحد على...  ھالكا ردّ  البكا كان فإن تبين

ً  تبك وال  بكر أبي وآل وعباس علي...  أجلّةٍ  ميت بعد ميتا

 قارظ بنت جويرية واسمھا حكيم أم وھي -  أمھما قوم في وقثم الرحمن عبد ابنيه جعل قد اسالعب بن هللا عبيد وكان
 من نسوة فخرج فقتلھما له قدمھما بھما أتي فلما هللا عبيد بابني ائتوني: قال قومھا بالد إلى بسر انتھى فلما - الكناني
ً  وإن ؟ الجاھلية في يقتلون كانوا ما وهللا! ؟ الولدان بال فما يقتلون الرجال ھب: فقلن كنانة بني  إال يسدد ال سلطانا
 .أمسك ثم بھن يوقع أن فأراد سوء، لسلطان األطفال بقتل

ً  الغالمين وغيب ً  أياما  :وھي بأبيات أمھما فرثتھما ذبحاً، ذبحھما: قتلھما ثم أبوھما؛ يأتيه أن في طمعا

 صدفال عنھما تّشظا كالدرتين...  ھما اللذين بنييّ  أحسّ  من ھا

 مختطف اليوم فقلبي وسمعي قلبي...  ھما اللذين بنيي أحس من ھا

 مزدھف اليوم فمخي العظام مخ...  ھما اللذين بنيي أحس من ھا

 اقترفوا الذي اإلفك ومن قولھم من...  زعموا ما صدقت وما بسراً  نبئت

 يقترف اإلثم وكذاك مشحوذة...  مرھفة طفليّ  ودجي على أنحى

 السلف غدا إذ ضال صبيين على...  ثاكلة اءحرّ  والھة دلّ  من

ً  وقالت  :أيضا

 تبغى فما وتستبغي ابنيھا رأى من تسائل...  الثكلى ھي أّمھما األخوين أبصر من أال

ً  وقتل بھا فحرق اليمن أتى حتى السعدي قدامة بن جارية وسار  إلى فاتبعه فھرب بسراً  وطلب عثمان، شيعة من قوما
 قد إنه: فقالوا علياً، المؤمنين أمير بايعوا هللا عباد يا. مكة ألھل جارية وقال. فقتلھم بهأصحا من بقوم وظفر مكة،
 ھريرة، أبو بھم يصلي أن أھلھا اصطلح وقد المدينة أتى ثم ذلك، ففعلوا علي أصحاب بايعه لمن فبايعوا: قال. ھلك
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 بھم فصلى ھريرة أبا فردوا وتركھم الكوفة نحو لأقب ثم فبايعوه. علي بن للحسن بايعوا هللا عباد يا: جارية لھم فقال
 .الناس اصطلح حتى

ً  إن: ويقال أصحابه من بأحد يظفر ولم بسراً، يلحق فلم فسار الخثعمي مسعود بن وھب وأما  .الطريق من رده عليا

ً  كان الحضرمي، حجر بن وائل أن عوانة، عن الكوفي، مسعود أبو وحدثنا ً  فاستأذن عثمانيا  اليمن انإتي في عليا
 .علي شيعة على وأعانه بسراً  فماأل ذلك، في له فأذن الرجوع تعجل ثم ھناك، ما له ليصلح

ً  أن: إسناده في مخنف أبي عن أبيه، عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني  أرطاة، أبي بن بسر خبر بلغه لما عليا
 في وجھراً، وسراً  وبدءاً  عوداً  دعوتكم فإني دبع أما: قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد المنبر، صعد إياه معاوية وتوجيه
 وإني ؟ الھدى إلى والدعاء العظة ينفعكم أما وإدباراً، فراراً؛ إال دعائي زادكم فما واآلصال، والغدو والنھار، الليل
 ان نالدي ھذا وھالك المسلمين ذل من إن نفسي، بفساد إصالحكم أرى ال وهللا ولكني أودكم، ويقيم يصلحكم بما لعالم
 .وتدافعون فتراوغون األخيار األفضلون وأنتم وأدعوكم فيجاب األشرار يدعو سفيان أبي ابن

 الخراج فكسر وتستر ودستبي الري ثعلبة؛ بن هللا تيم بني من عامر بن حجية بن يزيد طالب أبي بن علي وولى
 .بمعاوية فلحق خرج ثم فحبسه إليه فبعث

 بسراً، رأى علي؛ بن الحسن وفارق معاوية؛ إلى صار لما العباس بن هللا عبيد أن: أبيه عن ھشام، بن عباس وحدثني
 سيفه وألقى لقولھما بسر فغضب. ذلك كرھت ولقد فعلت ما وهللا: فقال ؟ ولدي بقتل اللعين ھذا أمرت أنت: له فقال
 وھو تقول ما لھذا تقول أنت ثم أمرك، إلى فانتھيت الناس به أخبط أن أمرتني ولكن عني خذه: له وقال معاوية إلى

ً  تلقي حين الرأي ضعيف فإنك سيفك خذ: فقال عليه وظھيرك دونه نصيحك وأنا عدوك؛ باألمس  رجل يدي بين سيفا
 من وأحقر وأوضع أألم ھو ابني، بأحد بسرا، ألقتل كنت ما: هللا عبيد وقال سيفه، فأخذ ابنيه، قتلت وقد ھاشم بني من
 هللا وعبد يزيد ذنب ما: وقال معاوية فضحك معاوية، ابني هللا وعبد بيزيد إال ثأرھما أدرك أني أرى ما وهللا ذلك،
 حزن، بنت صفية كانت أبيه أم جدته ألن العباس ولد إلى مائالً  معاوية وكان -. ھويت وال علمت وال أمرت ما فوهللا
 إال نرضى ال وهللا: جمانة تدعى ريةس من هللا لعبيد ابن فقال - حزن بن الحارث بنت لبابة العباس بني أم وكانت
 .حبسك ألطلت أبيك كرامة فلوال لك أم ال: معاوية فقال. هللا وعبد بيزيد

 إليه تدنى الوسادة وكانت عيدان، من أو خشب من سيف له فجعل بالسيف، يھذي وكان وسوس، ذلك بعد بسراً  إن ثم
 مروان، بن الملك عبد خالفة في مات حتى كذلك يزل فلم فيضربه، زق إليه أدني وربما عليه، يغشى حتى فيضربھا

 .قلبه في ما سل حتى المال بعد العظيم بالمال هللا عبيد يصل معاوية يزل ولم

 جزء بن عميرة بن األسود علي إليه فبعث سبيھم، فأخذ وائل؛ بن بكر على الكلبي البياغ أغار: الكلبي بن ھشام وقال
 :لفقا السبي البياغ عليه فرد النھدي

 مغلق غير فيھم حميداً  فإبت...  كلھا قضاعة عن يميني رھنت

 مكة الرھاوي شجرة بن يزيد قدوم

 بن قثم علي قبل من الموسم على وكان الحج، إلقامة مكة إلى مذحج من الرھاوي، شجرة بن يزيد معاوية بعث: قالوا
 إال يرضيك ال كان إن: له قال بالمسير؛ معاوية أمره فلما متوقياً، متألھا شجرة بن يزيد وكان المطلب عبد بن العباس
ً  وكان. رأيك رضيت فقد راشداً؛ سر: معاوية له فقال غيري فابعث البريء وإخافة الغشم،  صفين شھد ممن عثمانيا
 .معاوية مع
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 عن التنحي العباس بن قثم فأراد حجة ذي من غرة في مكة؛ قدم ثم الجحفة، ثم القرى، وادي فأتى أمره، وكتم فمضى
 بن معقل أن وبلغه يفعل، ال أن عليه فأشار ودا، له وكان حاجاً، الخدري سعيد أبو وكان منعة في يكن لم إذ مكة،
 .الشام من شجرة ابن فصول بلغه حين علي بھم بعث جمع في موافيه الرياحي قيس

 فعلت شئتم فإن بالناس، أصلي وإنما لقتال آت لم إني: وقال باألمان، الناس في فنادى مناديه شجرة ابن وأمر فأقام
 أصلي وال أفعل، ال ولكني ألخذته، آخذه أن أشاء ولو منعة، قثم مع ما وهللا الحج، لكم يقيم من فاختاروا وإال ذلك،
 الصالة اعتزل شاء فإن كارھون، معه للصالة ونحن له جئنا ما كره مكة والي رأيت إن: له فقال سعيد أبا وأتى معه،

 أبو فقال العبدري، طلحة أبي بن عثمان بن شيبة على فاصطلحوا. أحبوا من يختارون مكة أھل اوتركن وأعتزلھا،
 .إليه نطلب أن قبل إلينا وھب ؟ ھذا مثل الشام أھل في رأيت ما: سعيد

 الجندل دومة إلى صار ثم يقتل، ولم منھم فأسر القرى بوادي أصحابه أخريات فلقي شجرة؛ بن يزيد يريد معقل وقدم
 .الكوفة إلى صرفوان

ً  بلغ لما: قال إسناده في مخنف أبي عن أبيه عن الكلبي، ھشام بن عباس حدثني  شجرة، بن يزيد معاوية توجيه عليا
ً  عنھا لترد مكة إلى أرسلك أن أريد إني: فقال الرياحي قيس بن معقل دعا  أنا: فقال. إليھا وجه قد الشام أھل من قوما
 بلغني إنه كايده، من يفلح وال غالبه، من يعز ال الذي  الحمد: فقال فخطب معه، الناس علي واستنفر اللواء فعقد لھم
 جھادكم في واحتسبوا قيس، بن معقل مع هللا رحمكم إليھا فانتدبوا لي، سمي قد رجل؛ فيھا مكة؛ نحو وجھت خيالً  أن

 .الذخر وصالح األجر، أعظم معه واالنتداب

 سمعوا قد لو أن أرجو فإني هللا، شاء إن ترجعوا حتى قالئل أيام ھي فإنما انتدبوا لناسا أيھا: فقال معقل فقام فسكتوا
 والتضجيع البيوت، سقوف تحت المقام من خير هللا سبيل في الجھاد إن فوهللا الغزر معزى تفرق تفرقوا إليھم بنفيركم
 .النساء أعجاز خلف

 .منتدب أول أنا: فقال الحنفي ھوذة بن صبرة بن الرباب فقام

 .الناس وانتدب منتدب وأنا: فقال الكندي، الحارث بن طعين وثب ثم

 .مائة مائة علي وأعطاھم - مائة سبع: ويقال -  وتسعمائة ألف في الحجة ذي من بقيت ليلة عشرة الثنتي فشخص

 وھو ،والمدينة مكة أرض من خرج حتى السير وأغذ الحجة، ذي من بقيتا لليلتين مكة من شجرة بن يزيد وشخص
 .الحرم في يقاتل لم وأنه حجه تمام على هللا يحمد

 للقتال، يرجع أن شجرة ابن وكره نفر، عشرة منھم فأصاب القرى وادي دون يزيد، أصحاب أخريات معقل ولحق
 .معاوية إلى فمضى

 بالسماوة وأصحابه العشبة ابن أمر

 يصدق فجعل السماوة، إلى األجدار؛ عامر بني من مكحول؛ بن زھير: له يقال كلب من رجالً  معاوية وبعث: قالوا
ً  ذلك فبلغ الناس،  عبدود، بني من كلب، من العشبة بن وعروة األشجعي، هللا عبد بن جعفر: نفر ثالثة فبعث عليا

ً  الجالس وجعل الكلبي، خباب بن عدي بني من عمير؛ بن والجالس  كلب، من طاعته في كان من ليصدقوا له كاتبا
 زھير فھزم فاقتتلوا، األجداري زھير ووافوا كلب، أرض وافوا حتى الفرات شاطئ على أخذواف وائل، بن وبكر

ً  العشبة ابن وأتى الجالس، وأفلت هللا عبد بن جعفر وقتل علي، أصحاب  فانھزمت، وتعصبت جبنت: وقال فعنفه عليا
 علي، اتھمه فلذلك فرس على العشبة ابن حمل زھير وكان داره، علي فھدم بمعاوية، ولحق فغضب بالدرة، وعاله
 :العشبة ابن وقال
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 واألمساء الصبح منه يدنيك...  جئته ما إذا حسن أبا أبلغ

 واألحشاء النفس إليك جاشت...  جعفر عشية آتينا كنت لو

 صحراء أمامنا وان خيالً ...  ظھورنا خلف الشجرات نحسب إذ

 شجراء الوغى يوم فكأنھم...  الخصا قبض معشراً  لقينا إنا

 ھؤالء أخذ أين: فقال الخيل وأدركته يده في العلبة وأخذ عباءة، الراعي وأعطاه خز، جبة فأعطاه براع الجالس ومر
 :المعطل بن الجواس فقال الكوفة إلى أقبل ثم ھنا، ھا أخذوا إليه فأشار ؟ الترابيون

ً  ونجا  حالب الصرّ  جيد إني وقولك...  وعباءة علبة جالسا

 وحاطب سمير أودى كما ألودى...  خيولھم بالّشعيب ثقفته ولو

ً  الفريقين بين لقى وصار  طالب الدھر به يثأر ولم جباراً ...  مسلما

 لقومه، كالعشب كان ألنه العشبة؛ عبدود بن عمرو بن عوف وسمي العشبة، بن عروة ھو: الكلبي بن ھشام قال
 .باطل وذلك العشبة، بن عمرو يقول وبعضھم ولده، من وعروة

 الجندل بدومة المري عقبة بن سلمم أمر

ً  ومعاوية لعلي البيعة عن توقفوا قد وكانوا - الجندل دومة أھل إلى المري عقبة ابن معاوية وبعث: قالوا  -  جميعا
ً  ذلك وبلغ وبيعته، معاوية طاعة إلى فدعاھم  به تثق من عملك على خلف أن الھمداني كعب بن مالك إلى فبعث عليا
 يشعر فلم فارس، ألف في الجندل دومة إلى علي فبعثه الكندي هللا عبد بن الرحمن عبد ستخلفوا ففعل. إلي وأقبل
ً  فاقتتلوا وافاه وقد إال مسلم ً  مالك وأقام منھزماً، مسلم انصرف ثم يوما  لعلي البيعة إلى الجندل دومة أھل يدعو أياما
 .ففانصر. إمام على الناس يجتمع حتى نبايع ال: وقالوا يفعلوا، فلم

 التنوخي نمر بن الحارث غارة

 الجزيرة يأتي أن فأمره مقدحة خيل على التنوخي نمر بن الحارث وجه معاوية، على شجرة بن يزيد قدم لما: قالوا
 عامر بن وشبيب بھم أقبل ثم تغلب بني من نفر سبعة دارا أھل من فأخذ فيأتيه على طاعة في كان عمن فيسأل
 انحازت تغلب بني من جماعة كانت وقد - خراسان صاحب الكرماني جد وھو -  نصيبين على علي عامل األزدي
ً  فاعتزلوه إطالقه، إلى يجبھم فلم النفر السبعة في فكلموه معاوية؛ إلى علي عن  في إن: علي إلى معاوية فكتب. أيضا

 وفي شجرة، بن يزيد مع كان ممن القرى، وادي بناحية أخذھم قيس بن معقل كان طاعتنا أھل من أسارى أيديكم
 قدم الذين النفر علي فأخرج أيديكم، في من وخليتم أيدينا في من خلينا أحببت فان أصبناھم، شيعتك من رجال أيدينا
 وأطلق مواله؛ سعد مع معاوية إلى بھم فبعث محتبسين وكانوا الرھاوي شجرة ابن أصحاب من قيس بن معقل بھم

 .بدارا أخذوا الذين السبعة معاوية

 أولئك فلقيه الناس، لتسكين والجزيرة الموصل ناحية إلى الرحمن عبد: له يقال خثعم من رجالً  علي وبعث :قالوا
ً  اعتزلوا الذين التغلبيون  فيھم، ربيعة فكلمته جيشاً، إليھم يوجه أن علي فأراد فقتلوه، تقاتلوا ثم فتشاتموا ومعاوية عليا
 ھذه على وكان عنھم، فأمسك خطأ، الخثعمي قتلوا وإنما ،طاعتك أھل في داخلون لعدوك معتزلون ھم: وقالوا

 .التغلبي الحارث بن قرثع تغلب بني من الجماعة
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 األشتر مالك غارة

 بعث: قالوا الجزيرة على عامر بن شبيب واستخالفه - مصر إلى شخوصه قبل - الجزيرة على علي عامل وھو
 ذلك فبلغ وقرقيسيا، والرھا، وحران، والرقة، الجزيرة من سلطانه من كان ما على الفھري قيس بن الضحاك معاوية
 -  علي من ھربوا عثمانية بھا من جل وكان - الرقة أھل الضحاك واستمد الضحاك يريد نصيبين من فسار األشتر،
ً  فعسكروا األسدي، مخرمة بن سماك عليھم فأمدوه  يداً شد قتاالً  فاقتتلوا األشتر إليھم وأقبل وحران، الرقة بين جميعا
 األشتر وأصبح حران، فنزل ليلته من الضحاك سار بينھم الليل حجز فلما فيھم، األشتر وأسرع الجراح، فيھم وفشت
 فأمره المخزومي، الوليد بن خالد بن الرحمن عبد فدعا معاوية؛ الصريخ وأتى بحران، حاصرھم حتى فأتبعھم
 إن أال عزيز، الحي إن أال نادى ثم الضحاك، ليعاجل كتائبه كتب ذلك األشتر بلغ فلما الضحاك؛ إلنجاد بالمسير
 وبلغ منه، فتحصنوا قرقيسيا وأتى منه فتحصنوا بالرقة فمر مضى ثم الرواغة، الثعالب أيتھا تنزلون أال منيع الذمار
 :األسدي فاتك بن خريم بن ايمن وقال فأقام انصرافه خالد بن الرحمن عبد

 جالد أيّ  بالسيف دھموجال...  وطعانھم عشيرتي مقام لوال

 إرعاد وذا حنق ذا بالسيف...  ينثني ال مذحج أشتر ألتاك

 الكناني أشيم بن قباث بن الرحمن عبد غارة

 كان األنبار، على عوف بن سفيان أغار فلما علي شيعة من جند في ھيت على النخعي زياد بن كميل وكان: قالوا
 قبل أبدأھم: فقال ونواحيھا، ھيت على يغيروا أن على أجمعوا قد نھما بلغه قوم لمواقعة قرقيسيا ناحية أتى قد كميل
 سفيان جيش قربھم فلما أصحابه، بجميع وشخص ھيت على فاستخلف. يفر بالصراخ ابدأھم: يقال فإنه يبدأوني أن
ً  ذلك فأغضب رجالً، خمسين وكانوا كميل أصحاب من بھا بقي ومن ھيت أھل عبر  إن: إليه فكتب وأحفظه عليا

. شعاع ورأي وجھل خطأ قرقيسيا إلى إياه وتخطيك عملك تركك وإن عجز، كفي ما وتكلفه ولي ما المرء تضييع
ً  كميل فكان عندي، لك عذر ال إنه: وقال عليه ووجد  أتاه إذ ذلك على ھو فبينا علي؛ لغضب وغم نجوم على مقيما
ً  أن فيه علمهي كلب لسان كأنھا رقعة في نصيبين من األزدي عامر بن شبيب كتاب  معاوية أن يعلمه إليه كتب له عينا
 كان إن كميل فقال. وھيت الفرات ناحية أم ناحيته أيريد يدري ال وأنه الجزيرة، نحو قباث بن الرحمن عبد وجه قد
 فأغنيت المؤمنين أمير موجدة أذھبت ظفرت فإن لنعترضنه بنصيبين؛ إخواننا يريد كان وإن لنتلقينه، يريدنا قباث ابن
 ذلك فأبى علي، باستئمار عليه؛ فأشير الجزيل، األجر رجوت أبقى وإن العظيم، الفوز فذلك استشھدت وإن عنه،

 ليطوي لحقه من يحبس وجعل ھيت، في ستمائة وھم رجالته وخلف فارس، أربعمائة في قباث ابن يريد ونھض
 طريقه في ينشد وكان توثا كفر إلى صيرهوم العين، رأس نحو الرقة من بانحيازه الخبر وأتاه عدوه، عن األخبار

 :كثيراً 

 وأبرّ  أعلى اآلالء ذو فا...  القدر خير له جر من خير يا

 نصر شاء ومن شاء من يخذل

 ففض كميل فواقعھما وألفين، أربعمائة في بھا السلمي يزيد بن ومعن قباث ابن فتلقاه توثا، كفر نحو السير أغذ ثم
 أصحاب من وقتل جريح، على يجھز وال مدبر يتبع ال أن فأمر بشراً، أصحابھما من وقتل عليه وغلب عسكرھما

ً  وأجابه الخير فجزاه علي، إلى بالفتح وكتب رجالن، كميل  .حسنا جوابا

 قد كميالً  فوجد العدد، ھذا من أكثر في: ويقال ورجالة، فارس ستمائة في نصيبين من عامر؛ بن شبيب وأقبل: قالوا
ً  أال لقائي يزدھم لم لقيتھم فإن القوم ألتبعن وهللا: وقال بالظفر فھناه احھمواجت بالقوم أوقع  لم ألقھم لم وإن وفال، ھالكا
 جسر إلى صار حتى فسار يريد، أين يعلمھم فلم أصحابه عن خبره وطوى الشام أرض أطأ حتى الخيل أعنة أثن
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 للقائه، مسلمة بن حبيب فوجه شبيب، خبر يةمعاو وبلغ وأرضھا، ببعلبك فأغارت خيله ووجه الفرات، فقطع منبج
ً  وال خيالً  وال استاقھا إال ماشية بھا للعثمانية يدع فلم الرقة نواحي على فأغار شبيب فرجع  وكتب أخذه، إال سالحا
 والسالح الخيل إال وأموالھم الناس مواشي أخذ عن ينھاه إليه فكتب نصيبين، نواحي انصرف حين علي إلى بذلك
 .االنتصار وعجل الغارة أقعد لقد شبيبا هللا رحم: وقال به، لونيقات الذي

 معاوية لقتال الكوفة أھل علي واستثارة الشام جانب على التميمي ثقف بن خصفة بن زياد غارة

 على التمام منھم وخشي العجز منھم تبين فلما ووبخھم، عاتبھم وتباطأوا؛ فتثاقلوا الكوفة أھل علي استنفر لما: قالوا
 إال إله ال أن وأشھد ، الحمد: فقال وطاعتھم بمناصحتھم يثق الذين شيعته ودعا الكوفة أھل أشراف جمع خذالن،ال

 على بايعتموني ثم عنھا، أردكم فلم البيعة ھذه إلى دعوتموني فإنكم الناس أيھا بعد أما ورسوله عبده محمداً  وأن هللا،
 دائرة وجعل جدودھم، وأتعس لخدودھم وصرعھم مؤونتھم هللا كفى ن؛متوثبو علي فتوثب أياھا أسألكم ولم اإلمارة
 وھم ادعت، لما بأھل ليست الحق، بغير وتحكم بالھوى، تعمل أحداثا، االسالم في تحدث طائفة وبقيت عليھم، السوء
ً  تقدموا: لھم قيل إذا  كإبطالھم يبطلون وال الباطل، كمعرفتھم الحق يعرفون ال أقبلوا أقبلوا لھم قيل وإذا تقدموا، قدما

 ما فھو عدوي، إلى معي شاخصين كنتم فإن فاعلون، أنتم ما لي فبينوا وخطابكم عتابكم من سئمت قد إني أما الحق،
 إلى بأجمعكم معي تخرجوا لم لئن فوهللا رأيي، أرى أمركم عن لي فاكشفوا فاعلين غير كنتم وإن وأحب، أطلب
 عدوكم إلى ألسيرن ثم عليكم، هللا ألدعون"  الحاكمين خير وھو"  وبينھم"  نابين هللا يحكم حتى"  فتقاتلوھم عدوكم
ً  وأشد الضالل، نصرة على أصبر وأعرابھا الشام أھل أأجالف عشرة، إال معي يكن لم ولو  منكم الباطل على اجتماعا
 .القيامة ميو إلى قتلوا إن ينشرون ال أمثالكم القوم إن ؟ دواؤكم ما بالكم، ما وحقكم، ھداكم على

 ھلكت، إن عشائرنا على جزعنا يكبر ما وهللا بأمرك؛ مرنا المؤمنين أمير يا: فقال الھمداني قيس بن سعيد إليه فقام
 .ومؤازرتك طاعتك في نفدت إن أموالنا على وال

 وھل ا،مناصحتن وحسنت طاعتنا، له استقامت من أحق وهللا أنت المؤمنين أمير يا: فقال خصفة بن زياد إليه وقام
 .طاعتي به تمتحن مما أحببت بما مرني مثلك، ألحد بعدك طاعتنا ندخر

 امرئ كل فليجمع شيعتك من الرؤساء مر المؤمنين أمير يا: فقال الرباب تيم من التيمي الحارث بن سويد إليه وقام
 من إليه ويضم ان،والعصي الغدر عواقب ويخوفھم القرآن، عليھم وليقرأ معك، الخروج على فيحثھم أصحابه منھم
 .بالشخوص وليأخذھم أطاعه

 رأي فأجمع دعا، إن عليھم دعائه استجابة من يخافون ما وذكروا وتالوموا، وتعاذلوا بعضاً، بعضھم الناس فلقي
 من نحو البكري خصفة بن زياد وبايع الموت، على الشيعة من آالف أربعة عدي بن حجر وبايع الخروج على الناس
 .رجل الف من نحو السبأي وھب بن هللا عبد وبايع رجل، ألفي من نحو قيس بن معقل وبايع رجل، ألفي

ً  خصفة بن زياد وأتى  ثم هللا فحمد. المؤمنين أمير يا هللا فأحمد معك؛ المسير على مجتمعين الناس أرى: له فقال عليا
 أدلك وهللا أنا: قيس بن سعيد الفق ونواحيه؛ السواد من علينا الناس يحشر صليب حسيب رجل على تدلوني أال: قال
 وأمره علي فدعاه وعرفته، وعرفناه وبلوته، جربته قد الذي الصليب الحسيب فھو الحنظلي، قيس بن معقل: عليه

 .للخروج انقادوا قد الناس فإن الناس، لحشر الخروج بتعجيل

 ألزم ثم منھم، القوة بأھل أخرج نأ لي فأذن اجتمع قد من لي اجتمع قد المؤمنين أمير يا: خصفة بن زياد قال ثم
 من واجتماع الشخوص وقت قبل االنصراف أعجل ثم وأرضھا؛ الشام من جانب على أغير حتى الفرات بشاطئ
 تقاتلن ال أحدا، تظلمن فال هللا؛ بركة على فامض: قال. ويھدھم يرھبھم مما ذلك فإن حشره، في المؤمنين أمير بعث
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 معاوية ووجه انصرف، ثم الشام، نواحي على فأغار الفرات شاطئ على فأخذ. رابلألع تعرضن وال قاتلك، من إال
 .علي قدوم ينتظر بھا فأقام ھيت زياد وقدم ففاته، طلبه في الوليد بن خالد بن الرحمن عبد

 فلحقھم آثارھم في فخرج شھرزور، على أغارت قد األكراد أن بلغه بالدسكرة صار فلما له، وجه لما معقل وخرج
ً  وأقبل الناس حشر من فرغ لما ثم عنھم، فانصرف الجبل دخل ىحت  فسار علي، نعي بلغه المدائن إلى فصار راجعا

 .ھيت من زياد ورجع الكوفة، دخل حتى

 غزو إلى الخفوف إلى ودعاھم الناس علي خطب: قال الحكم بن عوانة عن أبيه عن الكلبي، ھشام بن عباس وحدثني
 منھم فاجتمع فاستحيوا ووبخھم فخطبھم ثالثمائة، من نحو إال يوافه فلم فيھم بالنداء عوراأل الحارث وأمر الشام، أھل
 إذ ذلك على فإنھم الفصل، في الخروج ثم شتوتھم اإلقامة على رأيھم وأجمع معه، الشخوص على فتعاقدوا ألوف
 .السالم عليه علي أصيب

ً  أن: عوانة عن الكوفي، مسعود أبو وحدثني  فاستعمل بعد أما: أذربيجان على عامله وھو سعد بن قيس إلى كتب عليا
 وال جماعتھم لي وانقادت طاعتھم، وحسنت المسلمين مأل اجتمع قد فإنه وأقبل األحمسي شبيل بن هللا عبد عملك على
 لقدومك انتظاراً  إال المسير أؤخر ولم المحلين، إلى شاخصون ونحن مغذون، جادون فإنا لبث، وال عرجة لك يكن
 .والسالم. هللا شاء إن ليناع

 أھل وأن الشام، إلى الشخوص من علي عليه ما بلغه حين - العاص بن عمرو قال: عوانة قال: مسعود أبو وقال
 -  له انقادوا قد الكوفة

 القبائال الكوفة ألوردن...  غافال عليّ  يا تحسبني ال

ً  ستين ً  ألفا  وراجالً  فارسا

 :علي فقال

ً  ستين...  يالعاص بن العاصي ألبلغن  النواصي عاقدي ألفا

 الدالص حلق مستحقبين

 السالم عليه علي خالفة في الشيباني عوف بن أشرس أمر

 صار ثم مائتين في بالدسكرة خرج الشيباني، عوف بن أشرس النھروان أھل مقتل بعد علي على خرج من أول: قالوا
 ثمان سنة األول ربيع شھر في أشرس فقتل واقعهف ثالثمائة في حسان بن األبرش علي إليه فوجه األنبار، إلى

 .وثالثين

 لك عم ابن من خذھا: وقال فطعنه ليمنعه رويم بن يزيد بن الحارث بن علي لقيه النھر يريد توجه لما أشرس وكان
 ابن من خذھا: وقال فضربه لقيه فيمن وكان بقي أنه والثبت: قتله إنه: فيقال ضنينا، بك كان الحق نصرته لوال مفارق
 .شان لك عم

 علفة بن ھالل أمر

 ھالل، ومعه لمجالد؛ كانت الرئاسة إن: بعضھم وقال مجالد، أخوه ومعه الرباب تيم من علفة بن ھالل خرج ثم: قالوا
 أصحابه وقتل فقتله الرياحي قيس بن معقل علي إليه فوجه قاتله، من ويقاتل رايه، ماربه إلى يدعو ماسبذان فأتى
 .وثالثين ثمان سنة األول جمادى في مقتلھم وكان تين،مائ من أكثر وھم
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 العرني بشير بن األشھب أمر

 مائة في وثالثين ثمان سنة اآلخرة جمادى في األشھب خرج ثم: قالوا كوفي وھو بجيلة من األشعث: يقول وبعضھم
 علي إليه فوجه منھم، هعلي قدر من وأجن عليه، فصلى فيھا، وأصحابه علفة ابن أصيب التي المعركة فأتى وثالثين
 جوخى، أرض من بجرجرايا فالتقوا األشھب إليھم فأقبل الكندي، عدي بن حجر: ويقال التميمي، قدامة بن جارية
 .وثالثين ثمان سنة اآلخرة جمادى في وأصحابه األشھب فقتل

 عكابة بن ثعلبة بن هللا تيم من التيمي قفل بن سعيد أمر

 الدرزيجان قنطرة أتى حتى فأقبل رجل، مائتا معه وكان بالبندنيجين، رجب في تيميال قفل بن سعيد خرج ثم: قالوا
 وكان مسعود، بن عبيد أبي بن المختار عم - الثقفي مسعود بن سعد إلى علي فكتب المدائن، من فرسخين على وھي
 وبعضھم وثالثين، مانث سنة رجب في فقتلھم فواقعھم وأصحابه قفل ابن إلى فخرج أمره، في -  المدائن على عامله
 .قفل بن سعد ھو: يقول

 تميم بن مناة سعد السعيد مريم أبي أمر

 وجاء وھب ابن فارق ممن عسكره في وألف الخوارج، من آالف ثالثة وبھا النھر من الكوفة إلى علي رجع: قالوا
 النھر، أھل علي قاتل فلما النھر، قبل الشام أھل يريد خرج ممن بالنخيلة كان ومن األنصاري، أيوب أبي راية إلى

 .معه القتال وال قتاله، يرون ال بالكوفة وقوم معه، النھر أھل يقاتلوا ولم أقاموا

 النھر، أمر ويذكرھم أصحابه يحض أشھراً  بشھرزور فأقام موال، جلھم مائتين، في شھرزور مريم أبو فأتى
ً  له واستجاب  منھا، فراسخ خمسة على فأقام الكوفة، أتى ثم ة،أربعمائ في المدائن فقدم أصحابه، غير من قوم أيضا
 وبينك بيني ما: فقال معه، يقاتل وال يقاتله ال من مع فيه فيكون المصر، يدخل وأن بيعته إلى يدعوه علي إليه فأرسل

 يقاتل وال يقاتله ال المصر، دخول أو علي بيعة إلى فدعاه سبعمائة في ھانئ بن شريح علي إليه فبعث. الحرب إال
ً  نبايع أنحن هللا أعداء يا: فقال. معه  بن وزيد وھب بن هللا عبد قتلتم وقد أحكامكم علينا تجوز أظھركم بين ونقيم عليا

 وبقي فانكشفوا، وأصحابه شريح على وحملوا بالتحكيم تنادوا ثم الصالحين، وإخواننا زھير، بن وحرقوص حصين،
 الكوفة، الباقون ودخل خمسمائة، في فصار أصحابه بعض ليهإ وتراجع القرى بعض إلى فانحاز مائتين، في شريح

 .ألفين في أتبعه ثم خمسمائة في قدامة بن جارية أمامه وقدم بنفسه علي فخرج شريح، بقتل فأرجفوا

 لئن وهللا ؟ العبيد ھؤالء مع تقتل أن لنفسك أرضيت ويحك: مريم ألبي فقال الخوارج بإزاء صار حتى جارية فمضى
ً  قرآنا سمعنا إنا"  ليسلمنك، لحديدا ألم وجدوا  علي ولحقھم"  أحداً  بربنا نشرك ولن به فآمّنا الرشد إلى يھدي عجبا
 فآمنھم استأمنوا رجالً  خمسين إال قتلوا ثم أصحابه، من عدة فجرحوا علي على وحملوا فأبوھا بيعته إلى فدعاھم
 .علي

 .شئتم البالد بأي الحقوا: قال ثم ومداواتھم كوفةال بإدخالھم علي فأمر جريحاً، أربعون الخوارج في وكان

 .وثالثين ثمان سنة رمضان شھر في مريم أبي مقتل وكان

 بني من خمسة إال العرب من فيھم ليس والعجم، الموالي من أربعمائة في مريم أبو كان: المدائني الحسن بو(أ وقال
 .سادسھم مريم وأبو سعد،
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 السالم عليه طالب أبي بن علي المؤمنين أمير ومقتل اصحابه وأمر ملجم ابن أمر

 وقد وثالثين تسع سنة الخوارج من ناس حج: قال الشعبي عن: ھند أبي بن داود عن محارب، بن مسلمة عن المدائني
 الخوارج أقام الموسم انقضى فلما عثمان، بن شيبة على الناس فاصطلح معاوية، وأصحاب علي عامل اختلف

ً  البيت ھذا كان: فقالوا مجاورين ً  أن فلو حرمته، ھؤالء انتھك وقد اإلسالم، في الشأن جليل الجاھلية، في عظما  قوما
 واستراحت استرحنا البيت ھذا حرمة واستحالً  األرض، في أفسدوا قد اللذين الرجلين ھذين فقتلوا أنفسھم شروا
 الصريمي هللا عبد بن الحجاج وقال علياً، فيكمأك أنا: ملجم بن الرحمن عبد فقال إماماً، ألنفسھم الناس واختار األمة،

 وهللا:  -  بكر بن عمرو واسمه - العنبر بن كعب بن حارثة بني مولى زاذويه وقال معاوية، أقتل أنا - البرك وھو -
 .رجب عمرة اعتمروا إنھم ثم ذلك، على فتعاقدوا. له فأنا بدونھما؛ العاص بن عمرو ما

 فأخبرھا -  أخاھا قتل علي وكان - الرباب تيم من علقمة بنت قطام فتزوج أمره؛ تميك وجعل الكوفة ملجم ابن فقدم
 األمر عن وأضربت وبيتك، أھلك لزوم أحببت ما لشد: الثالثة الليلة في له فقالت ليال، ثالث عندھا أقام وكان بأمره،
ً  لي إن: فقال له، قدمت الذي  رأسه، على ضربه فقتله، لعلي قعد إنه ثم. أجاوزه ولن أصحابي عليه واعدت وقتا

 .الكعبة ورب فزت - السيف به وقع حين -  علي فقال الباب، عضادة له عم ابن وضرب

ً  أصاب كلدة وكان حمير، من كلدة، بن نفر بن المكشوح بن ملجم بن عمرو بن الرحمن عبد ھو: الكلبي وقال  في دما
 .تجوب فسمي رضاأل ناقتي بي تجوب أتيتكم: فقال مراد فأتى حمير، من قومه

 سعد أنبأنا شعبة، أنبأنا الطيالسي، داود أبو حدثني: قال الناقد، محمد بن وعمرو الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
ً  شھدت: قال رافع، أبي بن هللا عبيد سمعت: قال إبراھيم بن  اللھم: فقال رجله أدموا حتى عليه الناس اجتمع وقد عليا
 .الليلة تلك إال بات فما مني، وأرحھم منھم فأرحني وكرھوني كرھتھم إني

 معاوية مكث: قال كيسان بن صالح عن: جعدبة ابن حدثنا جرير، بن وھب حدثنا خيثمة، أبو حرب بن زھير وحدثنا
 .بمصر الصديق بكر أبي بن محمد حديج ابن قتل أن بعد بمصر؛ العاص بن وعمرو بالعراق وعلي بالشام

 .زعموا منھم، األمة ليريحوا فيقتلوھم واحدة ساعة في عليھم يعدوا نأ على اجتمعوا نفراً  إن ثم

 عمرو وأما يضره، فلم - دارع وھو فطعنه معاوية صاحب وأما الصبح، لصالة خرج حين فقتله علي صاحب فأما
 عليه فشد العاص، بن عمرو انه الرجل فظن كعب، بن عدي بني من خارجة أبي بن خارجة أمامه فخرج العاص بن
 .وراءه عمرو ورجع قتله،ف

 أميرنا ومعاوية المؤمنون نحن: الوليد بن خالد بن الرحمن عبد فقال معاوية، بيعة إلى الشام أھل تداعى علي قتل فلما
 بين ما فكان أربعين، سنة األول ربيع شھر من خلون ليال لخمس بإيليا وھو الشام أھل له فبايع المؤمنين، أمير وھو
 .ليلة عشرة وسبع وشھرين سنين أربع لمعاوية ناسال وبيعة عثمان قتل

 علي على الخوارج لھذه خائفين الناس يزل لم: الشعبي قال: قال عوانة عن أبيه، عن الكلبي، ھشام بن عباس وحدثني
 . - ملجم ابن هللا لعن - ملجم ابن قتله حتى النھروان أھل وقتل المحكمين حكم مذ

 .الواقدي عن سعد؛ بن محمد وحدثني

 من نفر ثالثة اجتمع: قالوا وغيرھما الحكم بن وعوانة يحيى، بن لوط عن أبيه، عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 إن: ويقال كندة، من جبلة بني حليف وھو مراد؛ في وعداده - الحميري ملجم بن الرحمن عبد وھم بمكة، الخوارج

 بن مناة زيد بن سعد بن كعب بن عمرو بن مقاعس صريم الصريمي، ثم التميمي هللا عبد بن والبرك -  أخواله مراد
 فتذاكروا - تميم بن مناة زيد بن سعد بني أحد بكر: ويقال - بكير بن وعمرو - الحجاج البرك اسم إن: ويقال -  تميم
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 الضالل ةأئم فأتينا أنفسنا شرينا فلو بعدھم البقاء في خير مالنا وهللا: وقالوا بالنھروان؛ قتلوا الذين إخوانھم أمر
 طالب، أبي بن علي ليقتلن وتعاقدوا فتعاھدوا غدا، هللا عند الفوز لرجونا بإخواننا ثائرين منھم العباد فأرحنا والفتنة
 بن الرحمن عبد فقدم صاحبه، فيه الذي البلد إلى منھم رجل كل توجه ثم العاص، بن وعمرو سفيان أبي بن ومعاوية
 ليلة ميعادھم وجعلوا مصر إلى -  بكر: ويقال - بكير بن عمرو وشخص ،الشام إلى البرك وشخص الكوفة، ملجم
 .رمضان شھر من عشرة سبع ليلة وھي واحدة

 فضرب معاوية فأدبر بسيفه، عليه شد الغداة ليصلي خرج فلما لمعاوية، فقعد ميعادھم ليلة في انطلق فإنه البرك فأما
 أبي بن علي الليلة ھذه في قتل قد: ساراً  خبراً  عندي لك إن: الفق وأخذ كثير، لحم في السيف ووقع ففلقھا إليته طرف
 .فقتل بالبرك وأمر برأ حتى معاوية وعولج. بحديثھم وحدثه طالب،

 معاوية اتخذ الصالة، في الخلفاء رؤوس على يقومون الحرس جعل ذاك فمذ ساجد، وھو معاوية البرك ضرب: وقيل
 تركه ثم ورجله البرك يد بقطع أمر كان معاوية وان الضربة، بعد يولد لم معاوية أن بعضھم وروى. المقصورة

 .له يولد ال المؤمنين أمير وتركت لك ولد: له وقال وصلبه فقتله زياد زمن في له فولد البصرة إلى فصار

 في يخرج فلم رمضان، شھر من عشرة سبع ليلة في العاص بن عمرو فرصد - بكر: ويقال -  بكير بن عمرو وأما
 وأخذ فقتله، عمراً  يظنه وھو عليه، فشد العدوي، حذافة بن خارجة بالناس وصلى بطنه، في وجدھا لعلة لليلةا تلك
 .مثالً  فذھبت خارجة، هللا وأراد عمراً  أردت: وقال فقتله، عمرو به فأتي

 من أصحابه زوري ذلك في وھو له، قصد الذي يظھر وال أمره، يكتم فكان الكوفة، أتى فإنه علي قاتل ملجم ابن وأما
ً  أتى إنه ثم إرادته، على يطلعھم فال الخوارج  شجنة، بنت قطام: لھا يقال جميلة منھم امرأة فرأى الرباب تيم من قوما

 فخطبھا، أمره عن أذھلته حتى فھويھا - النھروان يوم شجنة بن األخضر وأخاھا عدي، بن شجنة أباھا قتل علي كان
 والعبد اآلالف الثالثة أما: فقال طالب، أبي بن علي وقتل وقينة، درھم، آالف الثةوث عبد، على إال أتزوجك ال فقالت
 وسلمت أصبته فإن غرته، تلتمس بلى: فقالت تريديني، وأنت ذكرته فما. طالب أبي بن علي قتل وأما فمھر، والقينة
 .علي قتل إال بي جاء ما وهللا: فقال مني، لك خير هللا عند فما وإال معي، العيش ونفعك نفسي شفيت

ً  أقتل: فقال علي، قتل على مظاھرته إلى فدعاه بجرة بن شبيب له يقال أشجع من رجالً  ملجم ابن ولقي  سابقته مع عليا
 .فأجابه. ببعضھم نقتله فنحن إخواننا قتل إنه: فقال ؟ وسلم عليه وسلم عليه هللا صلى هللا برسول وقرابته

 إلحدى جاء: يقول وبعضھم الثبت، وھذا أربعين، سنة رمضان شھر من قيتب ليلة عشرة لثالث الجمعة ليلة وجاء
 الميعاد الليلة تلك وكانت باطل، وذلك غيره، من خلت ليلة عشرة إلحدى: ويقال رمضان شھر من خلت ليلة عشرة
 ولم منھا، يخرج علي كان التي السدة مقابل ملجم ابن فجلس وعمرو، ومعاوية علي قتل في وصاحباه ضربه الذي
 ابن وثب الصبح لصالة خرج فلما علي، رحبة لھا يقال التي الرحبة في خصاص في نزل إنما القصر ينزل يكن
. فأخذوه عليه الناس وشد الرجل، يفوتنكم ال: يقول علي فجعل قرنه على فضربه لك ال علي يا  الحكم: فقال ملجم
 فصرعه اعترضه ثم وجھه بھا فضرب بقطيفة ستقبلها المطلب عبد بن الحارث بن نوفل بن المغيرة إن ويقال؛
 .وأوثقه

ً  أخطأت ضربة بجرة بن شبب وضرب  يعترض خرج ذلك بعد إنه ثم فنجا، الناس بين ودخل بالباب، ووقعت عليا
 .فقتله خيالً  واليھا؛ وھو شعبة بن المغيرة إليه فبعث الكوفة، بقرب الناس

 وتلقاه فھرب - شجنة بنت قطام عم ابن وھو - التيمي المجالد بن دانور: له يقال رجالً  وشبيب ملجم ابن مع وكان
ً  وكان - معك السيف أرى مالي: له فقال أيضاً، الرباب تيم بني أحد عبيد، بن نجبة بن هللا عبد  لكي بالحرير معصبا
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 منه السيف فأخذ ين،المؤمن أمير بجرة بن وشبيب ملجم ابن قتل: وقال لجلج السيف عن سأله فلما - به تعلق إذا يفلت
 .الرباب في قتيالً  فأصبح عنقه به فضرب

 من خرج قد شعر أذنيه في ومناكب، عضالت ذا أصلع البطن، ضخم العينين، ثقيل االدمة، شديد آدم علي وكان
 .أقرب القصر إلى وكان أذنه،

 وسمع. الصبح فضحك فقد قم :األشعث له قال حتى يناجيه قيس بن األشعث عند الليلة تلك ملجم ابن يزل لم: قالوا
 .قتلته أنت أعور يا: حجر له قال علي قتل فلما الكندي، عدي بن حجر قوله من ذلك

 عملك من ھذا: عفيف قال علي قتل فلما األشعث، عم عفيف الكالم سمع: محارب بن مسلمة قال المدائني وقال
 .أعور يا وكيدك

 أن فخاف. السيف صاحب خذوا: الناس فقال سيفه وأخذ فصرعه، بجرة ابن لحق حضرموت من رجالً  إن: ويقال
 .بجرة ابن وھرب ومضى السيف فألقى منه؛ يسمعوا وال عليه يتغاووا

 جنازة بن فمرت وائل، بن بكر في كان ملجم ابن أن حدث الحكم بن عوانة أن وغيره الكوفي، مسعود أبو وحدثني
ً  وكان -  العجلي جابر بن أبجر  وخالد ثور، بن شقيق: أبجر بن حجار ابنه ومع -  يحملونه ةالحير ونصارى نصرانيا
ً  ناحية في يمشون المسلمين من وجماعة جابر بن وحريث المعمر، بن  ذلك أعظم ملجم ابن رآھم فلما لحجار، إكراما

ً  أجراً  هللا عند أعظم ھي لضربة سيفي أعد أني لوال. قال ثم منھم، غيراً  وأراد  ضتھمالعتر ھؤالء؛ ضرب من وثوابا
ً  أمراً  أتوا قد فإنھم  .سبيله فخلى. ال: قالوا ؟ حدثا أحد ھل: فقال علي إلى به وأتي فأخذ!  ؛ عظيما

ً  فيه أن أخبر فإذا سيفه، يعرض ملجم ابن وكان: قالوا  وسممته بكذا سيفي أحددت لقد: قال علي قتل فلما أصلحه، عيبا
ً  به وضربت بكذا،  .عليھم تألت المصر؛ بأھل كانت لو ضربة عليا

 جالس وأنا عيني ملكتني ثم أرقا؛ الليلة بت إني: فقال إليه فجلست سحيراً  أبي أتيت. قال علي بن الحسن عن وروي
 ادع: فقال ؟ واللدد األود من أمتك من لقيت ماذا هللا رسول يا: له فقلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي فسنح
 فأخذت. الصالة: فقال عليه النباح ابن ودخل. مني لھم شراً  بي وأبدلھم منھم، لي خيراً  بھم أبدلني اللھم: فقلت عليھم،
 كان وكذلك الصالة، الصالة الناس أيھا نادى الباب من خرج فلما خلفه، ومشيت يديه بين النباح ابن ومشى فقام بيده

: يقول قائالً  وسمعت السيف بريق فرأيت الرجالن، فاعترضه الناس، يوقظ درته معه ويخرج يوم، كل في يصنع
 وأما دماغه، إلى ووصل قرنه إلي جبھته فأصاب ملجم ابن سيف فأما ثانياً، سيفا رأيت ثم. لك ال  علي يا الحكم
 بجرة بن شبيب فأما جانب، كل من عليھما الناس فشد. الرجل يفوتنكم ال: علي وقال الطاق في فوقع بجرة ابن سيف
 عفوت فإما دمي ولي فأنا أعش فإن فراشه، وألينوا طعامه اطيبوا فقال علي، على لوأدخ فأخذ ملجم ابن وأما فأفلت،
 " . المعتدين يحب ال هللا إن تعتدوا وال"  بي فألحقوه امت وإن اقتصصت، وإما

 رأمي أقتل لم: قال المؤمنين، أمير قتلت هللا عدو يا:  - أسير وھو - ملجم البن وقالت علي بنت كلثوم أم وبكت: قالوا
 لقد وهللا ؟ تبكين أعلي إذاً، تبكين فلم: قال. بأس عليه يكون ال أن ألرجو إني وهللا: فقالت أباك قتلت ولكني المؤمنين
 بربيعة: ويقال - عكاظ بأھل كانت لو ضربة وضربته األمل، وقطعت األجل، وحثثت الخوف، ونفيت السيف أرھفت
 .وأسحقه سيفا هللا فأبعده أخلفني فإن شھراً  سممته لقد وهللا عليھم، ألتت -  ومضر

 ال هللا عدو يا: وقلن عليه؛ بكين كلثوم وأم النھشلية، مسعود بنت وليلى الربيع، بن العاص أبي بنت أمامة إن: ويقال
 األشعث بن قيس ابنه قيس بن األشعث وبعث: قالوا! ؟ تبكين أعلي إذاً  تبكين من فعلى فقال. المؤمنين أمير على بأس

 داخلتين عينيه رأيت: فقال رجع ثم إليه فنظر تراه؛ وكيف الرجل أصبح كيف انظر بني أي فقال علي بضر صبيحة
 .الكعبة ورب دميغ عينا: األشعث فقال. رأسه في
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 سنة رمضان شھر من بقيت ليلة عشرة إلحدى األحد ليلة وتوفي السبت، ويوم الجمعة يوم علي ومكث: قالوا
 ونزل قميص، فيھا ليس أثواب ثالثة في وكفن الحنفية، وابن جعفر، بن هللا وعبد ن،والحسي الحسن، وغسله أربعين،

 عليه وصلى بعد، والناس بيته أھل من جماعة وحضره العباس، بن هللا عبيد معھم ودفنه جميعاً، ھؤالء قبره في
 .أربعا عليه وكبر ابنه الحسن

 .أبيه عن كليب، بن عاصم عن مسلم، بن يحيى عن كيع،و حدثنا: قالوا وغيره األسود؛ بن علي بن الحسين وحدثني

 صلى علي بن الحسن أن: الشعبي عن بيان، عن الربيع، بن قيس عن سوار، بن شبابة عن الناقد، عمرو وحدثني
 .أربعا وكبر علي على

 يهعل صلى علي قتل لما: قال صالح، أبي عن الكلبي، عن معمر، عن الرزاق، عبد عن الھيثم، بن بكر حدثني
 .أربعا عليه وكبر أوصى، وإليه الحسن،

 بن خالد عن دكين، بن الفضل نعيم أبو حدثنا: قالوا األعين بن بكر وأبو الھيثم، بن وبكر محمد، بن عمرو وحدثني
 .بمثله العاص بن سعيد بن عمرو بن إسماعيل عن إلياس،

. الفجر صالة من الناس انصراف قبل كندة، بأبوا يلي مما الرحبة في الجماعة مسجد عند بالكوفة علي ودفن: قالوا
 وروي. يعرف فلم الخوارج ينبشه أن مخافة قبره وغمي. بالسدة: ويقال. الكناسة في ويقال الغري في دفن: ويقال
 عند بالمدينة فدفن تابوت في أباه معاوية الحسن صلح بعد علي بن الحسين حمل: قال انه هللا عبد بن شريك عن

 .سالمال عليھما فاطمة

 أبيه أمر من حدث بما الحسن إليه فكتب الشام، إلى المسير يريد وھو إليھا أبوه قدمه قد بالمدائن الحسين وكان: قالوا
 حاضراً  كان الحسين إن: بعضھم وقال الكوفة، إلى بالناس انصرف بالكتاب زحر أتاه فلما الجعفي قيس بن زحر مع
 .أبيه قتل

 ثالث توفي يوم له وكان. أشھر عشرة: ويقال. أشھر وتسعة سنين أربع عنه ىتعال هللا رضي علي خالفة وكانت
 .سنة وخمسون تسع وله توفي إنه: ويقال ، - الثبت وذلك - سنة وستون

 يقول الحنفية ابن سمعت: قال عقيل، بن محمد بن هللا عبد عن سبرة، أبي ابن عن الواقدي، عن سعد بن محمد حدثنا
 فكم: قلت أبي، عمر جاوزت قد وستون، خمس لي: ونوه -  الجحاف سنة وھي -  انونوثم إحدى، سنة دخلت حين
 .سنة وستون ثالث وله قتل: قال ؟ قتل يوم سنه كانت

 أبي عن شريك، عن دكين، بن الفضل نعيم أبو حدثنا: قاال شيبة، أبي بن هللا وعبد الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثنا
 .سنة تونوس ثالث وله علي توفي: قال إسحاق

 .علي على علي بنت كلثوم وأم أنا أنوح كنت: قالت جدته عن األعمى، طلق عن الكالبي، ربيعة بن محمد حدثنا

 خالد، أبي بن إسماعيل عن نمير، بن هللا عبد حدثنا: قاال موسى أبو الفروي وإسحاق الناقد، محمد بن عمرو حدثني
 ترك ما وهللا: قال ثم وسابقته وفضله أباه فذكر يخطب سنالح سمعت: قال يريم، بن ھبيرة عن إسحاق، أبي عن

ً  بھا يشتري أن أراد عطائه من فضلت درھم سبعمائة إال بيضاء وال صفراء  .خادما

ً  أن: بزيع بن الحسن عن الثقفي، داود بن يعقوب عن المدائني  السحر في صبيحتھا في ضرب التي الليلة خرج عليا
 :يقول وھو
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 القيك الموت فإن ت.. . للمو حيازيمك أشدد

 بواديك حلّ  إذا...  الموت من تجزع وال

 يعمل ومن يره خيراً  ذّرة مثقال يعمل فمن: " به تكلم ما آخر وكان. الكعبة ورب فزت: قال ملجم ابن ضربه فلما
 " . يره شراً  ذّرة مثقال

 بن أيوب أو -  أنس بن هللا عبد بن ربك أبي عن عبيدة، بن موسى عن موسى، بن هللا عبيد أنبأنا سعد، بن محمد حدثنا
 وأشقى الناقة، عاقر األولين أشقى: قال وسلم عليه هللا صلى النبي ان - موسى بن هللا عبيد شك - كليھما أو خالد

 .طعن حيث إلى وأشار علي يا يطعنك الذي األمة ھذه من اآلخرين

 الرحمن عبد فجاءه للبيعة الناس علي دعا: الق الطفيل أبو حدثني فطر، عن نعيم، أبي عن سعد، بن محمد وحدثني
 ثم جبھته من اللحية ھذه ليصبغن: قال أو - ليخضبن أشقاھا يجلس ما: وقال أتاه ثم مرتين فرده المرادي، ملجم بن

 :تمثل

 القيك الموت فإن ت...  للمو حيازيمك أشدد

 بواديك حلّ  إذا...  الموت من تجزع وال

 .إلي األمي النبي لعھد إنه وهللا: آخر حديث في: محمد وقال

 من رجل جاء: قال مجلز، أبي عن حفصة، أبي بن عمارة عن إبراھيم بن إسماعيل حدثنا محمد، بن عمرو حدثني
ً  ھنا ھا فإن احترس: فقال المسجد في وھو علي إلى مراد  ملكين إنسان كل مع إن: فقال قتلك، يريدون مراد من قوما

 .حصينة جنة األجل وإن وبينه، بينه خليا قدرال جاء فإذا يحفظانه، موكلين

: قال الثقفي، القاسم بن سليمان حدثنا نعيم، أبو دكين بن الفضل حدثنا: قاال سعد، بن ومحمد األعين، بكر أبو حدثني
 أنفه إلى فرفعھا بلحيته فاخذ رأسه رفع إذ الماء يديه على ألصب إني: قالت علي، سرية جعفر أم عن أمي، حدثتني

ً : قال ثم  .الجمعة يوم فأصيب قالت. بدم لتخضبن لك واھا

 .جبھته يعني ھذه بدم ھذه لتخضبن: قال ثم أنفه إلى لحيته علي رفع: قال جده عن أبيه، عن ھشام، بن عباس حدثنا

 أن اشقاكم يحبس ما: علي قال: قال عبيدة، بن محمد عن حسان، بن ھشام عن ھارون، ابن عن بقية، بن وھب حدثنا
 .مني وأرحھم منھم فأرحني وسئموني سئمتھم قد إني اللھم فيقتلني، يجيء

 الحنفية ابن عن أبيه عن المنذر، بن الربيع حدثنا: قاال الصلت بن ومحمد مخلد، بن خالد حدثنا سعد، بن محمد حدثنا
 ما أجرأك ما: قاالف منه اشمأزا فكأنھما الحمام في جلوس والحسين والحسن وأنا الحمام، ملجم ابن علينا دخل: قال

 ابن قال أسيراً  به أتي يوم كان فلما. ھذا من ألجسم بكما يريد ما إن فلعمري عنكما دعاه: لھما فقلت ؟ علينا أدخلك
 فإن مثواه، وأكرموا نزله فأحسنوا أسير إنه: علي فقال الحمام، علينا دخل يوم مني به بأعرف اليوم أنا ما: الحنفية
 " . المعتدين يحب ال هللا إن تعتدوا ال"  قتلتي فاقتلوه مت وإن عفوت، أو قتلت بقيت

 السالم عليه علي قال: قال سيرين بن محمد عن التستري، إبراھيم بن يزيد حدثنا عفان، حدثنا سعد، بن محمد حدثنا
 :للمرادي

 مراد من خليلك من عذيرك...  قتلي ويريد حباءه أريد
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: علي بن للحسن قيل: قال األصم بن عمرو عن إسحاق، أبي عن حجاج، عن معاوية، أبو حدثنا الناقد، عمرو حدثنا
ً  إن  شيعته، أولئك ليس كذبوا: فقال القيامة، يوم قبل سيبعث وأنه األرض دابة أنه يزعمون الحسن أي شيعة من ناسا

 .نساءه أنكحنا وال ميراثه، قسمنا ما ذلك علمنا ولو أعداؤه، ولكنھم

 مغيرة، حدثنا الضبي، الحميد عبد بن جرير حدثنا: قاال الفالس، مخلد بن وشجاع ان،القط موسى بن يوسف حدثنا
 .فرج وال بطن في عليه طاعن غير ولدي أكبر إلى وصيتي إن: وصيته في علي كتب: قال علي مولى قثم عن

 أتيت يعل قتل لما: قال قيس بن زحر عن الشعبي، عن مجالد، عن عدي، بن الھيثم عن بكير، بن عمر حدثني
 حتى يموت ال أنه لعلمنا صرة في بدماغه جئتنا لو: فقال علي بمقتل فأعلمته الخبر عن فسألني رجل فلقيني المدائن
 .بعصا يذودكم

 ضرب لما: قال جندب بن الرحمن عبد عن ليلى أبي ابن عن أبيه، عن الطحان، خالد بن هللا عبد بن محمد حدثني
ً  أبايع المؤمنين أمير يا: قلت علي  .أنھاك وال آمرك ال: قال ؟ حسنا

 .منھا عنھم صرف ما على يأسوا ال وأن الدنيا، في والزھد هللا بتقوى فأمرھم ولده دعا ثم

 سنبالني، كرابيس فيه أصيب الذي علي قميص رأيت: قال عمير بن الضحاك عن ھاشم، بن علي عن المدائني،
 .كالدندي فيه دمه أثر ورأيت

 .سواء وعلي وعمر بكر أبي من البراءة: يقول علي بن زيد سمعت: الق أبي وحدثني: علي قال

 طالب أبي بن علي وقف ما ھذا: علي أوصى: قال وغيره، شريك عن آدم، بن يحيى عن األسود، بن الحسين حدثني
 توھب وال تشترى وال تباع فال الغارم، ويفك األيم، منھا ينكح أن والبحر الجبل بين التي أرضه وقف أنه به أوصى
 .فرج وال بطن في عليه طاعن غير علي بن الحسن إلى وأوصى عليھا، ومن األرض يرث الذي هللا يرثھا حتى

 من فاألكبر األكبر وصيتي بأمر قام الحسن ھلك وإن قوتھم، ولھم مواليه من ثالثة أرضه في يقوم أن وأوصى: قالوا
 .عليه يطعن ال ممن ولدي

 أثر وجھه في أن يعنون - مستجداً  أذنيه، شحمة مع شعره أبلج، الوجه حسن مرأس رجالً  ملجم ابن وكان: قالوا
 والنار والبواري بالنفط وجاؤوا الناس فاجتمع ليقتله، الحسن إلى أخرج ودفنه؛ علي أمر من فرغ فلما -  السجود
 أمير قتلت هللا عدو يا: علي بنت كلثوم أم فقالت منه، أنفسنا نشف دعونا: جعفر بن هللا وعبد ولده فقال. نحرقه: فقالوا

 ثم يتكلم، ال ساكت وھو ورجليه يديه فقطع جعفر بن هللا عبد بدر ثم قتلته، ما المؤمنين أمير كان لو: قال ؟ المؤمنين
 بأسم اقرأ: " قرأ ثم مض، له بملمول عمك كحلت: يقول وجعل يجزع فلم عينيه به فكحل محمي مسمار إلى عمد
 ؟ أجزعت: له فقيل نعھم، وما فجزع ليقطع لسانه عن عولج ثم تسيالن، وعيناه منھا فرغ حتى"  خلق الذي ربك
ً  أبقى أن أكره ولكني ال: قال ً : قال أو - فواقا  قوصرة في جعلوه إنھم ثم لسانه، فقطعوا بلساني، فيه هللا أذكر ال -  وقتا

 ضرب الحسن إن: ويقال. بلوغه ستباني لم صغير يومئذ علي بن والعباس بالنار، وأحرق بواري في: ويقال كبيرة
 .به أمثل ال: وقال عنقه

 عائشة بلغ فلما له ينعيه وال شمس عبد بن أمية بن سفيان أبي بن أمية بن سفيان علي بمقتل الحجاز إلى ومضى
 :البارقي قول أنشدت خبره

ً  قرّ  كما...  النوى بھا واستقرت عصاھا فألقت  المسافر باإلياب عينا

 .باطل وذلك بعلي، وقع بجرة بن سيف وأن الحائط، في وقع ملجم ابن سيف نأ بعضھم وروى
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 بكر وأبي وسلم عليه هللا صلى النبي أمر ويزيد، وقيس الرحمن عبد: ملجم بنو ذكر: روايته بعض في المدائني وقال
 عن أبوھم نھاھمف العاصي بن وعمرو ومعاوية، علي، قتل على فأجمعوا الحكمين، وأمر بعدھم، وما وعثمان، وعمر
 وقيس الكوفة، إلى الرحمن عبد فخرج فمضوا. راجعين غير فإنكم أھلكم ودعوا: أبوھم فقال به أمھم وأمرتھم ذلك
 .فقتله قيس على كلب من رجل ووثب أمرھم، فتولوا مصر، إلى ويزيد الشام إلى

 :قال ملجم ابن أن الخبر ھذا روى من وزعم الخوارج، من قوم إال يرويه ال شاذ خبر وھذا

 جانب كل من شنعاء آلة على...  بجھالة أّمكم حملتكم لقد

 غائب رجع من اآلباء يؤّمله...  مؤمل من لھا فيكم تركت فما

ً  ملجم ابن قتل في الشاعر وقال  :السالم عليه عليا

ً  فالقى...  دّره ّدر ال للحسناء تضّمن  مضرم غير عّزھا عقابا

 ملجم ابن فتك دون إال فتك وال ... غال وإن علي من أغلى مھر وال

 المصّمم بالحسام عليّ  وضرب...  وقينة وعبد آالف ثالثة

 :علي في الھيثم بنت العريان أم وقالت

 فينا هللا رسول مولى نرى...  بخير مقتله قبل وكنا

 واالقربينا البعيد في بعدل...  فيه يرتاب ال الحدّ  يقيم

 :علي قتل يذكر الكميت وقال

 النھدام أمة عرش به يّ ...  التجوب أمال يالذ والوصي

 الحكام كسائر ال حكما...  قتلوه إذ ذاك يوم قتلوا

 .خبره ذكرنا وقد التجيبي عثمان قتل والذي تجوب، جده ألن ملجم ابن بالتجوبي يعني

ً  تندب النادبة سمع عمن الشعبي، عن حدثه، من عن األزدي، صالح بن الرحمن عبد حدثني  بن كعب بشعر عليا
 :وھو زھير

ً  إنّ   محصور األعمال من بالصالحات...  نقيبته لميمونة عليا

 مفخور بالفخر رامه من فكل...  كلھم الناس وخير النبي صھر

 مكفور الناس وربّ  العباد قبل...  أّولھم األّمي على اإلله صلى

 والزور البھتان ذوي من الھوى أھل...  فارقه حين صليبا قام بالعدل

 مھجور البغى لديه األنبياء...  قدم له نعالً  حملت نم خير يا

 :الدولي األسود أبو وقال
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 الشامتينا عيون قرت فال...  حرب بن معاوية أبلغ أال

 السفينا ركب ومن وأكرمھم...  المطايا ركب من خير قتلتم

 والمبينا المثاني قرأ ومن...  حذاھا ومن النعال لبس ومن

ً  خيرھم بأنك. .. كانت حيث قريش علمت وقد  ودينا حسبا

 :المرادي ميناس ابن قال: الكلبي بن ھشام وقال

 فتفطرا مأمومة حسن أبا...  حيدرا الخير ابنة يا ضربنا نحن

 وتجبرا عال إذ فصل بضربة...  نصابه عن ملكه خلعنا ونحن

 السنورا لبسنا لما القنا صدور...  وعّزنا الملوك قتل وعادتنا

 وتأّزرا ارتدى بالموت الموت إذا...  أعّزة الصباح في كرام ونحن

 :الشاعر النجاشي وقال

 نابھا السمّ  يقطر بصرّ  وآبت...  الرقى أعيت ماحّية إذا وكنا

ً  جاء ما إذا جريا...  ملجم ابن العجاج تحت لھا دسنا  كتابھا نفسا

 القصر في عمل يوسف بن الحجاج أن عمير بن الملك عبد عن عوانة عن أبيه، عن ھشام، بن عباس وحدثني
ً  فوجد عمالً  بالكوفة ً  واللحية الرأس أبيض شيخا  سعيد بن عنبسة فكلمه يصلبه أن وأراد وهللا، تراب أبو: فقال مدفونا

 .فأمسك يفعل ال أن وسأله ذلك في

 :ھبيرة بن مصقلة وقال

 راكب أحاديث فينا إمارته...  فأصبحت علي منھا وطراً  قضى

 السالم عليھما طالب يأب بن علي بن الحسين أمر

 الحسين وكان سرته، إلى رأسه أعلى من وسلم عليه هللا صلى النبي يشبه وكان محمد أبا يكنى علي بن الحسن وكان
 في وسلم عليه هللا صلى النبي من مشابه فيه كانت إنه ويقال قدميه، إلى سرته من وسلم عليه هللا صلى النبي يشبه
ً  فيه لناسا أشبه كان الحسن أن إال وجھه  .وجھا

 :قالت -  رصته أي -  زفنته إذا السالم عليھا فاطمة وكانت

 بعلي شبيه غير...  النبي شبه وايايي

 رضي ھريرة أبي عن سلمة، أبي عن الزھري، عن حفصة، أبي بن محمد عن عبادة، بن روح عن األعين، وحدثني
 ما الولد من عشرة لي: حابس بن األقرع له فقال حسن،ال يقبل كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه تعالى هللا

 .يرحم ال يرحم ال من: وسلم عليه هللا صلى فقال قط، منھم أحداً  قبلت



98 

 

ً  سيداً  الحسن وكان ً  سخيا  صاحب الفتيان من ففتىً  الحسن أما. أھلي عن أخبركم أنا: قال أنه علي عن فروي حليما
 أبي عن المدائني وقال منھما وأنا مني فھما ومحمد الحسين وأما لھو، فصاحب جعفر بن هللا عبد وأما وخوان، جفنة

 فعثر يخطب، وسلم عليه هللا صلى والنبي له بردة وعليه خرج الحسن أن: أرقم بن زيد عن الضمري، عن معشر،
 وسلم عليه هللا صلى فتلقاه إليه، فحملوه الناس وابتدر المنبر من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فنزل فسقط، الحسن
 .فتنة الولد إن: وقال حجره، في ووضعه فحمله

 عليه هللا صلى النبي عق: قال عكرمة، عن سعيد، بن يحيى عن الخياط، شھاب أبو ثنا البزار، ھشام بن خلف حدثنا
 .الجنة أھل شباب سيدا والحسين الحسن: وسلم عليه هللا صلى وقال السالم، عليھما والحسين الحسن عن وسلم

 :الحسن في أسد بني من رجل قالو

 الخوان ظھر على وضعت إذا...  نھيٍ  أحياض جفانه كأنّ 

 األجوفان إال األشياء من...  شيءٍ  وكلّ  يفيد ما ويبذل

ً  حجة عشرة خمس هللا رحمه الحسن حج: قال زيد بن علي عن عبيدة، بن خالد عن المدائني  تنقاد والنجائب ماشيا
ً  ويمسك نعالً، ويمسك نعالً  ليعطي كان ان حتى مرات، ثالث ماله هللا وقاسم ين،مرت  ماله من وخرج معه،  خفا

ً  ويعطي  .خفا

 جاء ثم اليمنى، فخذه على فأجلسه الحسن فسبق والحسين الحسن بين سابق وسلم عليه هللا صلى النبي أن وروي
 ابنيك أي: له وقيل إبراھيم قال كما أقول: لفقا ؟ إليك أحب أيھما هللا رسول يا: له فقيل اليسرى، على فأجلسه الحسين
 . -  السالم عليھما اسماعيل يعني - محمداً  يلد الذي وھو أكبرھما،: فقال ؟ إليك أحب

 ما: له فقال صحيفة يده وفي بالمدينة الحسن على رجل دخل: قال أسلم بن زيد عن محمد، بن إبراھيم عن المدائني
 ولكني أجل،: قال منه، النصف على تقدر كنت قد: فقال. ويتوعد فيھا يعد عاويةم من ھذه: قال ؟ وأمي أنت بأبي ھذه
ً  ثمانون أو سبعون القيامة يوم يأتي أن خفت  فيم رب يا: يقول دماً، أوداجه تنضح كلھم أقل أو ذلك من أكثر أو ألفا
 .دمي ھريق

 إذا حديج بن معاوية أتعرف: قال هإن علي بن للحسن مولى عن الخليل بن بدر عن الربيع، بن قيس عن المدائني
ً  فرآه لقيته، إذا فارنيه نعم،: قال ؟ رأيته  ادعه،: له فقال. ھذا ھو: فقال بالكوفة، حريث بن عمرو دار من خارجا
ً  الشاتم أنت: الحسن له فقال فدعاه،  لترينه - ترده ولن - الحوض وردت لئن وهللا أما األكباد، آكلة ابن عند عليا
 .المنافقين عنه يذود قيهسا عن مشمراً 

ً  الحسن لقي: قال العبدي قيس بن األسود عن أيوب، بن سليمان عن المدائني  يا: له فقال الفھري مسلمة بن حبيب يوما
 دنيا على معاوية أطعت ولكنك بلى،: قال. فال أبيك إلى مسيري أما: قال. هللا طاعة غير في لك مسير رب حبيب،
 عز هللا قال كما ذلك كان خيراً  قلت شراً  فعلت إذ كنت ولو آخرتك، في بك قعد لقد دنياك، يف بك قام فلئن زائلة قليلة
ً  عمالً  خلطوا: " وجل ً  وآخر صالحا  " . يكسبون كانوا ما قلوبھم على ران بل: " قال كما ولكنك ،"  سيئا

ً  ورآه الحسن، البنه علي وقال  علي؛ فقال. الوضوء يسبغ كان رجالً  أمس قتلتم قد: فقال. الوضوء أسبغ: يتوضأ يوما
 .عثمان على حزنك هللا أطال لقد

 فقال ساكت، وھو الحسن وعنده معاوية عند قريش تفاخرت: الزھري عن التنوخي العزيز عبد بن سعيد وقال
 مكرمة ذكروا ما وهللا: فقال. الحسب مأشوب وال اللسان بكليل أنت ما فوهللا ؟ الكالم من محمد أبا يمنعك ما: معاوية
 :قال ثم. ولبابھا محضھا ولي إال فضيلة وال
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 المتنفس المدى من الجياد سبق...  مبرزاً  سبقت وقد الكالم فيم

 علي بن الحسن خطب: قال عمرو، بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن الرحمن، عبد بن هللا عبد عن المدائني
 .جھنم من جمرة صدري إلى أضم أن أكره: الفق. الخوارج رأي ترى إنھا: له فقيل شيبان بني من امرأة

 األشعث فشاور الحسن البنه عمران أم ابنته قيس بن سعيد إلى علي خطب: قال الفھري سلم بن هللا عبد عن المدائني
: البنته فقال ماء واستسقى فغداه الحسن األشعث دعا ثم إياھا، فزوجه فدفعھا عمھا ابن فھو محمداً  ابني زوجھا: فقال

: فقال أباه الحسن فأخبر ابنتي، وھي الرجال خدمت ما جارية سقتك لقد: األشعث فقال فسقته، فاسقيه، اخرجي
 .تزوجھا

ً  إن ويقال: المدائني قال  ابنه على فخطبھا سعيداً  فأتى قيس، بن سعيد ابنة الحسن على اخطب: لألشعث قال عليا
 عليھا فخلف الحسن، فسمت األشعث بنت جعدة هفزوج بدونھا، ليس من أزوجه: فقال. خنت: علي فقال فزوجه،
 .العباس بن هللا عبد ثم العباس، ثم طلحة بن يعقوب

 :السالم عليھما علي بن للحسن التميمي فسوة ابن قال: المدائني وقال

 جعفر وابن داره في حسنٍ  إلى...  رحلتھا أو عّريت قلوصي فليت

 المطّھر الكتاب آيات ويقرأ...  بالتقى يأمر هللا رسول ابن إلى

 فقال علي بن والحسن سعيد بن عمرو تنازع: قال مھران بن ميمون بن عمرو عن سالم، بن هللا عبد عن المدائني
ً  سلكتم ما لطال وهللا أما: عمرو ً  المنحدر، صعب مسلكا  له فقال. تحبون ما فيھا هللا يركم فلم والفرقة للفتنة طلبا
 رأس ضرغامة لحيي بين تقع أن ولتوشك مجد، برابية حللت وال قصد فج تسك ما بفعلك تسمو كنت لو إنك: الحسن
 .البطان حلقتا عليك التقتا إذا الروغان ينجيك فال األعادي قروش

 فيھم ما امرئ كل فذكر قريش من رجال تفاخر: قال الرحمن عبد بن سعيد عن العجالني، الرحمن عبد عن المدائني
 مكرمة ذكر ما المؤمنين، أمير يا: قال. اللسان بكليل أنت فما ؟ القول من يمنعك ما محمد، أبا يا: للحسن معاوية فقال
 :قال ثم ولبابھا، محضھا ولي إال فضيلة وال

 المتنفس المدى إلى الجياد سبق...  مبرزاً  سبقت وقد الكالم فيم

 أنك أعلك وأنا ألزوجك نيإ: فقال فزوجه، رجل إلى علي بن الحسن خطب: قال سيرين ابن عن الھذل، عن المدائني
ً  جداً  وأرفعھم نفساً، الناس خير ولكنك طلقة، غلق  .وبيتا

 زياد، إلى نعاه سلمة، بن سنان أخو المحبق، بن سلمة بن هللا عبد بالبصرة الحسن نعى: قال اليقظان أبي عن المدائني
: سحامة ابنة امرأته فقالت ؟ ھذا ما: قالف البكاء يسمع بكرة وأبو فبكوا، الناس إلى فنعاه العاص أبي بن الحكم فخرج
 شر من هللا أراحه وهللا فقد اسكتي ويحك: بكرة أبو فقال منه، الناس أراح الذي  فالحمد علي بن الحسن مات

 .كثيراً  خيراً  منه الناس وفقد طويل،

 :سبرة أبي بن الجارود وقال

ً  سار شر كان إذا ً أ السير قصد خير كان وإن...  وليلة يوما  ربعا

 فأسرعا حاء الربد الدواھي إلحدى...  نحونا أقبل الشر يريد ما إذا
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 وسلم عليه هللا صلى النبي يأتي كان علي بن الحسن أن الحسن، عن ثابت، عن سلمة بن حماد ثنا الجمال، بسام حدثنا
 .حجره في فأقعده أخذه السجود من رأسه رفع فإذا رأسه عند فيجلس ساجد وھو

 يقبل وسلم عليه هللا صلى النبي رأيت حيث منك أقبل لي ائذن: له فقال علي بن الحسن ھريرة أبو ولقي :المدائني قال
 .فقبلھا سرته عن قميصه فرفع منك،

 فيفرج راكع وسلم عليه هللا صلى والنبي يجيء كان الحسن أن الزبير بن هللا عبد عن الزبير مولى البھي عن وروي
 .اآلخر جانبال من يخرج حتى رجليه بين له

 بين به هللا وسيصلح سيد، وھو الدنيا، من ريحانتي الحسن: قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن المدنيين بعض وروى
 .يحبه من وأحب أحبه إني اللھم المسلمين، من فئتين

 صلى هللا رسول سمع: قال كثير أبي بن يحيى عن األوزاعي ثنا يونس، بن عيسى ثنا الدمشقي، عمار بن ھشام حدثنا
ً  فقام السالم عليھما والحسين الحسن بكاء وسلم عليه هللا  .أعقل وما قمت لقد الناس أيھا: فقال فزعا

 عن حفظت: الحسن قال: قال حسين بن حسن بن هللا عبد عن السري، بن محمد عن الھروي الصلت أبو حدثني
 ھديت، فيمن اھدني اللھم: صليت إذا قل: لي هوقول الخمس، الصلوات إياي تعليمه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 واليت، من يذل ال إنه قضيت، ما شر وقني أعطيت، فيما لي وبارك توليت، فيمن وتولني عافيت، فيمن وعافني
 .وتعاليت تباركت

 ما :فتقول ؟ كذا لك أھب أني أيسرك: فقال إليھا جلس امرأة يطلق أن أراد إذا كان الحسن أن بلغنا: قال المدائني
 .وبالطالق سماه الذي بمالھا إليھا أرسل قام فإذا لك، ھو: فيقول. نعم: تقول أو شئت،

 أن ھريرة أبي إلى معاوية فكتب فطلقھا عامر، بن هللا عبد عند وكانت عمرو، بن سھيل بنت ھند الحسن وتزوج: قال
 لھا اذكرني: قال معاوية، بن يزيد على سھيل بنت ھند أخطب: قال ؟ تريد أين: فقال الحسن فلقيه يزيد، على يخطبھا
 فقال المدينة عامر ابن فقدم فتزوجھا، الحسن، لك أختار: فقال لي، خر: فقالت الخبر فأخبرھا ھريرة أبو فأتاھا
: الحسن فقال إليھا نظر حين عامر ابن فرق يديه، بين فجلست معه والحسن إليھا فدخل وديعة عندھا لي إن: للحسن

 من فأخذ ففتحھما جوھر فيھما سفطين فأخرجت وديعتي: قال. مني خيراً  لكما محلالً  تجد أراك فال اعنھ لك أنزل أال
 .عليھما الباقي وترك قبضة واحد كل

ً  سيدھم: تقول فكانت عذرتھا أبو وھو عامر ابن عند تكون أن قبل أسيد بن عتاب بن الرحمن عبد عند وكانت  جميعا
 .عتاب بن الرحمن عبد إلي وأحبھم عامر، ابن وأسخاھم الحسن

 عن أخبرني: قريش من المدينة أھل من لرجل قال معاوية أن سعيد أبي عن العبدي، عمر بن محمد عن المدائني
 في يبقى فال ظھره يساند ثم الشمس تطلع حتى مصاله في جلس الغداة صلى إذا المؤمنين، أمير يا: فقال. الحسن
 ثم ركعتين صلى النھار ارتفع إذا حتى عنده فيتحدثون أتاه إال شرف له حدا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسجد
 فيصلي المسجد إلى يروح ثم منزله، إلى ينصرف ثم أتحفنه، فربما عليھن فيسلم المؤمنين أمھات فيأتي ينھض
 .شيء في معه نحن ما: فقال إليه، الناس ويتحدث

ً  أن بلغه مصعب، عمه عن بكار بن زبير عن أصحابنا بعض حدثني  في وال وجھه في قط سوء ألحد يقل لم حسنا
ً  فقال غيبته  .أنفه ويرغم يسوءه ما إال عندنا ماله: خصومة عثمان بن وعمرو الحسين بين وكانت يوما
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 وعنافقكم عنافقنا، قبل تشيب أصداغنا بال ما: للحسن قال أنه بالحصيف يكن ولم عثمان، بن سعيد عن المدائني
 وجوھھا فتصرف لثامكم يكرھن ونساؤكم لثامنا، يكرھن ال فنساؤنا عذبة أفواھنا إن: فقال ؟ أصداغكم قبل تشيب
 .فتشيب أصداغكم في فتتنفس

 بكر، أبي بن الرحمن عبد بنت حفصة الحسن تزوج: قال ھارون أبي بن عيسى عن حفص، عن سحيم، عن المدائني
 تتزوجه أن فأبت المنذر فخطبھا مطالقاً، وكان الحسن فطلقھا شيئاً، عنھا الحسن فأبلغ ھويھا الزبير بن المنذر وكان
ً  المنذر إليه فرقى فتزوجھا الخطاب بن عمر بن عاصم فخطبھا نھرني،: وقالت  فقيل المنذر خطبھا ثم فطلقھا، شيئا
 لحسنا فقال عليھا كذب كان وأنه أراد ما الناس فعلم فتزوجته بباطل، يعضھك كان أنه الناس فيعلم تزوجيه: لھا

: فقال الزبير بن هللا عبد أخاه فشاور فاستأذناه حفصة على فندخل المنذر نستأذن حتى بنا انطلق: عمر بن لعاصم
ً  أشد إليه وكانت الحسن، إلى منھا نظراً  أكثر عاصم إلى فكانت فدخال عليھا يدخالن دعھما  فقال الحديث، في انبساطا
 .المنذر إليه رقى لما طلقھا وإنما يھواھا الحسن وكان فخرجا، وعاصم الحسن وقام بيدھا، خذ: للمنذر الحسن

ً  الحسن وقال  في لك ھل: بكر أبي بن الرحمن عبد بن محمد بن هللا عبد وھو عمته وحفصة عتيق، أبي البن يوما
ً  عتيق أبي البن فقال خرج ثم طويالً  فتحدثا الحسن إليھا فدخل حفصة، بمنزل فمرا فخرجا نعم،: فقال ؟ العقيق  يوما
 يا: له فقال ؟ العقيق في لك ھل: أخرى مرة له قال ثم فدخل، حفصة بمنزل فمرا. نعم: قال ؟ العقيق في لك ھل: آخر
 فقال ماالً  شاعراً  أعطى علي بن الحسن أن أبيه، عن القرشي، أيوب عن المدائني ؟ حفصة في لك ھل تقول أال أم بن
 به وقيت ما مالك من بذلت ما خير إن: فقال ؟ البھتان ويقول رحمنال يعصى شاعراً  أتعطي هللا، سبحان: رجل له

 .الشر اتقاء الخير ابتغاء من وإن عرضك،

 من رجالً  أحكم ال: معاوية فقال وقاص، أبي بن سعد وبينك بيني: الحسن فقال أمر في ومعاوية الحسن وتداق: قالوا
 .به أرضى ال: معاوية قال ؟ اقبالعر بكرة أبي بن هللا عبيد فترضى: الحسن قال بدر، أھل

 عشرة فأعطاه علي بن الحسن شاعر مدح: قال حبيب بن يونس عن عبيدة أبي عن األثرم المغيرة بن علي حدثني
 وهللا األحدوثة، حسن به واكتسب العرض وقى ما المال خير ان: قال ؟ درھم آالف عشرة أتعطيه: فقيل درھم، آالف
 إنك يقول أن أخاف ولكني فاطمة، ابن وال علي ابن وال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بابن لست يقول أن أخاف ما
 .ورجاني أملني الرجل إن وأخرى مني، لخير إنھم وهللا فاطمة وال عليا وال هللا رسول تشبه ال

 عمرو بن سيار بن زبان بن منظور بنت خولة علي بن الحسن تزوج: قال مليكة أبي ابن عن جعدة ابن عن المدائني
: فقال الليل من فقام بخلخالھا اآلخر والطرف برجله خمارھا فشدت له ستر ال أجم له سطح على ليلة فبات الفزاري،

 أيام، سبعة عندھا فأقام فأحبھا العرب، على سخلة أشأم فأكون فتسقط الليل في بوسنك تقوم أن خفت: فقالت ؟ ھذا ما
. نعم: فقال غداء، لھم نھيء حتى احتبسھم: خولة فقالت فأتوه إليه، بنا نطلقوافا أيام منذ محمد أبا نر لم: عمر ابن فقال
ً  الحسن فابتدأ: عمر ابن قال ً  باالستماع ألھانا حديثا  طلحة بن محمد عند خولة وكانت بالطعام جاءنا حتى به إعجابا

 فغضب منظور، بنت تماضر ختھاأ واسم إياھا، زوجة هللا فعبد الزبير، بن هللا عبد عند أختھا وكانت عليھا، فخلف
 .رضي ثم أبوھا

 .أثبت واألول عمرو، بن سھيل بنت ھند برجله خمارھا شدت الذي: قوم وقال

 حبيب من قليل متاع: فقالت وطالقھا، درھم آالف بعشرة إليھا فبعث اليمن أھل من امرأة الحسن وتزوج: قالوا
 .ھذه راجعت امرأة راجعت لو: الحسن فقال مفارق،

: علي فقال. امرأة تسعين علي بن الحسن أحصن: قال صالح أبي عن جده عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس يحدثن
 .أقوام عداوة علينا بذلك يجني أن خفت حتى وطلق الحسن تزوج لقد
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: يقول علي بن الحسن كان: قال سيرين ابن عن خالد، بن قرة عن المعتمر ثنا المقرئ، المؤمن عبد بن روح حدثني
 .يأكله فلم أكله إلى الرجل دعي إذا عليه يقسم أن من أيسر الطعام

 بن جبير وقال. أمية بني من سخاء أكمل ھاشم بنو: نوفل بن مخرمة قال: قال العجالني زكريا أبي عن المدائني
 وانومر عامر، وابن العاص، بن سعيد جبير فأتى ونمتحنه، ذلك امتحن: مخرمة له فقال أسخى، أمية بنو: مطعم
 منھم واحد كل فأعطاه جعفر بن هللا وعبد والحسين الحسن مخرمة وأتى آالف، عشرة منھم امرئ كل فأعطاه فسألھم
 .امتحانكم أردت إنما: وقال فردھا درھم ألف مائة

 علي بن الحسن كالم أبطأ: قال هللا عبد بن جابر عن صالح أبي عن جده، عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
 فسر الحسن كبر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كبر فلما معه، وھو البيت إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فخرج
 الحسن فكبر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكبر وجھه، في السرور تبينا حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذلك
 الثانية، الركعة في قام ثم وركع، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقرأ السابعة، عند الحسن فوقف تكبيرات، سبع إلى
 .العيد سنة وتلك عندھا الحسن فوقف تكبيرات خمس إلى انتھى حتى الحسن وكبر وسلم عليه هللا صلى النبي فكبر

 

: فقالت السالم عليھم والحسين بالحسن وسلم عليه هللا صلى النبي أتت فاطمة أن الحسن عن الھذلي عن المدائني
ً  وأجلس والمھابة، الجود الحسين نحلت وقد والحياء، الحلم الحسن نحلت قد: فقال. لھماانح  اليمنى فخذه على حسنا

 ً  .اليسرى على وحسينا

ً  بكر أبو خطب: قال عروة عن عروة بن ھشام عن سلمة بن حماد عن صالح بن هللا عبد وحدثني  الحسن فجاء يوما
 .منا مأل عن ھذا ليس: علي فقال. أبي منبر عن انزل: فقال

 أبي بن هللا عبد بن مغيرة وقع: قال أبيه عن ظبيان أبي بن قابوس عن جرير ثنا حرب، بن زھير خيثمة أبو وحدثني
 خيره، قل ولم: فقال. وسبه الحسن في المغيرة وقع ظبيان، أبا يا: رجل فقال وشتمه علي بن الحسن على الثقفي عقيل
 أبي عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس حدثني!  زبيبه ويقبل رجليه يفرج وسلم ليهع هللا صلى النبي كان لقد فوهللا
 بن صالح عن جعدبة ابن عن الثقة عن العجلي صالح بن هللا عبد وحدثني اسنادھما، في الحكم بن وعوانه مخنف
 وأثنى هللا وحمد فخطب األنصاري عبادة بن سعد بن قيس قام بالكوفة، طالب أبي بن علي قتل لما: قالوا كيسان
 حاله ووصف الحسن وقرظ وزھده وعدله ھديه في عليه كان والذي وقرابته وسابقته علي فضل وصف ثم عليه،
 في ورغبھم أبيه، بعد األمر واستحقاقه وحلمه ھديه في أھله ھو والذي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من ومكانه
 .بيعته الناس ابتدر ثم يعهبا من أول قيس وكان طاعته، إلى ودعاھم بيعته،

 .مقتله فشھد فقدم معه، للغزو القدوم في إليه فكتب آذربيجان على علي عامل قيس كان وقد

 تعالى هللا رحمه المؤمنين أمير إن: فقال ودفنه علي وفاة بعد الناس إلى المطلب عبد بن العباس بن هللا عبيد وخرج
ً  ترك وقد. أمته في بالحق وقضى عمه، وابن نبيه سنة أحيا مرضياً، عدال تقياً، براً  توفي قد ً  خلفا ً  رضيا ً  مباركا  حليما
ً  يخرج: وقالوا الناس فبكى. أحد على أحد فليس ذلك كرھتم وإن فبايعتموه، إليكم خرج أحببتم فإن  عزيزاً، مطاعا

: " هللا قال الذين البيت أھل ونحن وأضيافكم، امراؤكم فإنا تقاته حق الناس أيھا هللا اتقوا: فقال فخطبھم الحسن فخرج
 قرابتي في مثلي وجابرس جابلق بين ما طلبتم لو وهللا" .  تطھيرا ويطھركم البيت أھل الرجس عنكم ليذھب

 الدنيا من وخروجه الھدى، بأحسن واألخذ والزھد الفضل من أبوه عليه كان ما ذكر ثم وجدتموه، ما وموضعي
 ً ً  بھا يبتاع أن فأراد عطائه، من فضلت درھم سبعمائة إال يدع لم خميصا  بيعته وكانت بايعوه، ثم الناس فبكى. خادما
 ومن إال السلم ذكر ما وهللا: حضر من بعض فقال سالم، من ويسالموا حارب من يحاربوا أن الناس على أخذ التي
 .قال كما أو معاوية يصالح أن رأيه
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ً  مكث ثم ً  يذكر ال وھو نھام أكثر ويقال ليلة، خمسين يقال عدد ذات أياما  عبد إليه وكتب الشام، إلى مسيراً  وال حربا
ً  عباس بن هللا ً  أن فيه يعلمه كتابا  فلما إليه، األمر يرد بالكتاب حكم إذا أنه يرى وھو إال الحكومة، إلى يجب لم عليا
 فكان طاعته، أھل ھاإلي ودعا للحرب فشمر األول أمره إلى رجع الكتاب حكم ونبذوا به فحكموا الھوى إلى القوم مال
 .يھن وال يعجز وال لھم وينصب إليھم ينھد أن عليه ويشير القوم، ھؤالء جھاد عليه الدنيا فارق الذي رأيه

ً  معاوية فقام علي قتل الشام أھل وأتى: قالوا ً  فذكر خطيبا  ولي وقد وظلمه بقطيعته قتله من له أتاح هللا إن: وقال عليا
 أھل معه فانتدب األمان يلتمسون قبله من وجوه الي كتب وقد بالحرب، له علم ال غر حدث وھو ابنه بعده الكوفة
 الحسن فكتب األردن، أھل في الوليد بن خالد بن الرحمن وعبد فلسطين، أھل في العاص بن عمرو فأقبل األجناد،

 يعلم كان لو أنه يعلمه لكذ جواب في إليه فكتب طاعته، إلى ويدعوه أبيه بعد بايعوه قد الناس أن يعلمه معاوية إلى
 ألجابه منه المال جمع على وأقوى بالسياسة، وأعلم المسلمين على وأحوط للعدو وأكيد للناس وأضبط باألمر أقوم أنه
 رسول وفاة بعد وأمركم بكر أبي بأمر شبيه وأمرك أمري إن: كتابه في له وقال أھالً، خير لكل يراه ألنه سأل ما إلى
 مؤنه على به يستعين شاء الكور أي وخراج العراق، مال بيت في ما يسوغه أن ووعده وسلم، عليه هللا صلى هللا

 .ونفقاته

 على جندب قدم فلما األزدي، الخير جندب وھو ضب، بن هللا عبد بن جندب معاوية إلى بكتابه الحسن رسول وكان
 يسيروا أن قبل إليھم السير بتعجيل يهعل وأشار وعدتھم، وكثرتھم الشام أھل باجتماع أخبره كتابه بجواب الحسن
 الكندي عدي بن حجر ووجه ذلك عند فتحرك منبج، جسر وبلغ إليك شخص قد معاوية أن له قيل حتى يفعل فلم إليه،
. معك نسر فعسكر أخرج: له فقال الھمداني قيس بن سعيد وأتاه بھم، يمر أن إلى واالستعداد بالجد يأمرھم العمال إلى

 إلى يخرجوا أن وأمرھم األجر، من عليه الصبر في وما فضله وعرفھم الجھاد، على فحضھم ناسال الحسن فخطب
 قال ثم مضر خطباء أين إمامكم تجيبون أال هللا، سبحان: الطائي حاتم بن عدي لھم فقال أحد، أجابه فما معسكرھم

 .ومضى المعسكر إلى وجھي ھذاو وأطعنا، سمعنا فقد المؤمنين أمير يا رشده سبيل بك هللا أصاب: للحسن عدي

 وخفوفھم أمرھم، إلى بمسارعتھم وأخبروا القول فأحسنوا قيسي بن ومعقل خصفة، بن وزياد سعد بن قيس قام ثم
 .خيراً  عليھم ورد مقالتھم، فصدق يخذلونه ال وأنھم معه، للجھاد

ً  عشر اثني عكم باعث إني. عم بن يا: له فقال بمعسكره وھو عباس بن هللا بعبيد دعا إنه ثم  العرب فرسان من ألفا
 تقطع حتى الفرات شاطئ على وسر مجلسك، من وأدنھم وجھك، لھم وابسط كنفك وألن بھم فسر المصر أھل ووجوه
 يوم، كل عندي خبرك وليكن آتيك، حتى وتحبسه معاوية فتستقبل تمضى ثم ومسكن األنبار أرض إلى الفرات
 قدومي قبل معاوية قاتلك وإن دونھما، أمراً  تقطع وال منھما واسمع ھمدانيال قيس بن وسعيد سعد، بن قيس واستشر
 حتى الفرات لزم ثم شاھي قرية على هللا عبيد أخذ. قيس بن فسعيد أصيب فإن سعد بن قيس فاألمير أصبت فإن فقاتله
 .األخنونية أتى ثم دمما إلى الفرات وجاز الفلوجة، قطع

 .أثبت واألول معه، كان هللا عبيد وأن الجيش، ىعل كان سعد بن قيس أن بعضھم وروى

 عبد بن الحارث بن نوفل بن المغيرة الكوفة على واستخلف بعده، الحسن سار العباس، بن هللا عبيد شخص فلما
 .بيعته من أشھر ثالثة ويقال شھرين بعد وذلك المطلب،

 الكوفة، ناحية يلي مما جسرھا دون فنزل المدائن ساباط أتى حتى سار ثم به، فبات كعب دير فأتى الحسن سار ثم
 به مريد وال حقداً  وال ضغينة أحد على محتمل أنا وما لخلقه، خلف أنصح أكون أن أرجو إني: فقال الناس فخطب
 من خيراً  لكم ناظر وإني أال الفرقة، في تحبون مما لكم خير الجماعة في تكرھون ما وإن أال سوءاً، وال غائلةً 
 .ولكم لي هللا غفر علي، تردوا وال أمري تخالفوا الف ألنفسكم نظركم
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 فدخلوه فسطاطه على وشدوا وخار، وضعف معاوية صلح على وهللا عزم: وقالوا بعض إلى الناس بعض فنظر
 مطرفه فنزع األزدي جعال أبي بن هللا عبد بن الرحمن عبد عليه شد ثم ثيابه، وانتھبوا تحته من مصالة وانتزعوا

 وبعضھم ويضعفه، يعجزه فبعضھم الناس به وأطاف فرسه فركب ذھنه، رجع ثم فدھش، سيفه متقلداً  فبقى عاتقه عن
 .منه ويمنعھم عنه أولئك ينحي

 له ويقال أسد، بن دودان بن ثعلبة بن الحارث بن الھون بن نصر بني من خزيمة بن أسد بني من رجل وانطلق
 فأخذ دابته من دنا به الحسن مر فلما ينتظره، فيه فقعد اباطس مظلم إلى الخوارج رأي يرى وكان سنان بن الجراح
 فخذه أصل في بالمغول وطعنه قبل، من أبوك أشرك كما حسن يا أشركت: وقال معه كان مغوالً  أخرج ثم بلجامھا
ً  فخذه في فشق  بن الم عبدك ووثب األرض، إلى وخرا اعتنقا ثم وجھه الحسن وضرب العظم، إلى يصل كاد شقا
 بأنفه التميمي عمارة بن ظبيان وأخذ الجراح يد من المغول فنزع الحصل بن هللا عبد يقول وبعضھم الطائي، الحمل
 .مات حتى ورأسه وجھه بھا فشدخ آجرة قطعة إلى بيده وضرب فقطعه،

 هفأدخلو إياھا واله علي وكان الثقفي عبيد أبي بن المختار عم مسعود بن سعد وعليھا المدائن إلى الحسن وحمل
 وقال ذلك فأبى سنة، جوخى خراج يطعمه أن على معاوية إلى به ويسير يوثقه أن المختار عليه فأشار منزله

 عليه هللا صلى هللا رسول أأنسى أبيه، بالء نسيت وھبني وشرفني، ائتمنني وقد أبيه عامل أنا رأيك، هللا قبح: للمختار
 .وحبيبه ابنته ابن في أحفظه وال وسلم

 .المدائن أبيض إلى وحوله برئ، حتى عليه وقام بطبيب الحسن أتى مسعود بن سعد إن ثم

 العراق أھل كتب أتتني قد: وقال المسير في وجد الفھري، قيس بن الضحاك واستخلف العراق إلى معاوية وتوجه
 كدر فإن الناس ھاأي إليھا فسيروا ذلك في رسلھم وأتتني بغيتي، إلي ويدفعون بريئھم فأومن عليھم القدوم إلى يدعونني
 .المؤمنين أمير يدعونه وكانوا الفرقة، صفو من خير الجماعة

ً  الليث أن وهللا معاوية علم قد: قال إياه واخذامه المسير في معاوية جد عمرو رأى ولما  .شعوب وغالته ھلك قد عليا

 األخنونية إلى صار ثم موصل،ال أتى ثم به، مر من ويؤمن الناس يسكن وھو بنصيبين ثم بالرقة معاوية ومر: قالوا
 أن وأصحابه هللا عبيد إلى شمس عبد بن حبيب بن سمرة بن الرحمن عبد وأرسل العباس، بن هللا عبيد بإزاء فنزل
 تعرضوا فال عنكم بالكف أصحابي أمرت وقد لذلك، جئت وإنما الصلح، فيھا يسألني رسله مع أتتني قد الحسن كتب
 .وشتموه فكذبوه لحسن،ا وبين بيني مما أفرغ حتى لھم

 الصلح، معاوية سأل قد الحسن أن له وحلف به، فخال هللا عبيد إلى سمرة بن الرحمن عبد ذلك بعد معاوية بعث ثم
 .إليه صار إن درھم ألف ألف هللا لعبيد وجعل

 له وحفظ بره،و فأكرمه معاوية إلى صار الدماء، وحقن الصلح، قصد يقصد إنما وأنه الحسن رأي هللا عبيد علم فلما
 .إليه مسارعته

 علي، وبين بينه كان وما أخاه وذكر قبيحاً، قوالً  هللا عبيد في وقال سعد، بن قيس هللا، عبيد بعد الناس بأمر وقام
ً  فبايع والجبن، والضعف والغدر الخيانة إلى هللا عبيد ونسب  .الموت على آالف أربعة قيسا

ً  مقدمته على وكان أرطاة، أبي بن بسر فأمر حسنال كسر قد هللا عبيد مصير أن معاوية وظن  فصاحوا معه وناسا
 قيس فھزمم خلق بسر إلى واجتمع فضاربوھم، إليھم فخرجوا تعبئة على وھم فوافوھم العسكر جوانب من بالناس

 .وأصحابه
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 قيس على معاوية وعرض قتلى، الفريقين بين وقتل وأصحابه بسر فكشف فاقتتلوا الدھم في الغد من بسر وجاءھم
 اختلفوا قد الحسن وأصحاب نفسك تقتل ماذا على: له فقال ثانية إليه بعث ثم فأبى، هللا عبيد على عرضه الذي مثل
 وجوه وجعل ففعل، الحسن أمر من يكون ما ينظر القتال عن فتوقف. به لما فھو ساباط مظلم في جرح وقد عليه،
 وبايعه ففعل، كلھا ربيعة عن أبايعك: فقال معمر بن خالد أتاه نم أول فكان فيبايعونه، معاوية يأتون العراق أھل
 :الشاعر يقول فلذلك التيمي رھم بن شرحبيل بن عفاق

 تؤّمر لم خالد لوال فإنك...  المعمر بن خالد أكرم معاوي

 أن أتاني وقد عليه، اختلفتم ثم والحكومة القتال على أبي أكرھتم الذين أنتم العراق، أھل يا: فقال الحسن ذلك وبلغ
 .ونفسي ديني في تغروني ال منكم فحسبي فبايعوه، معاوية أتوا قد منكم الشرف أھل

 إنما: إليه كتب ثم يجيبه، أن فابى آالف عشرة في بمسكن وھو نفسه إلى يدعوه قيس إلى معاوية وكتب: المدائني قال
 وقد بك، ونكل قتلك إليك أبغضھما ظفر إنو بك واستبدل عزلك إليك الفريقين أحب ظفر إن يھودي، بن يھودي أنت
 بحوران فھلك يومه وأدركه قومه، فخذله المفصل وأخطأ الحز فأكثر غرضه غير ورمى قوسه، غير أوتر أبوك كان

 دخلت مكة، أوثان من وثن بن وثن أنت فإنما معاوية، يا بعد أما: عبادة بن سعد بن قيس إليه فكتب. والسالم طريداً 
 غرضه ورمى قوسه وتر أبي كان وقد. نفاقك يحدث ولم إيمانك، يقدم لم طوعاً، منه وخرجت اً،كرھ اإلسالم في

ً  أمراً  وكان غباره، يشق ولم كعبه يبلغ لم من عليه فاعترض  الذين الدين أنصار ونحن فيه، مزھوداً  عنه مرغوبا
 .ھذا من شر ھو بما يجيبني نأ أخاف: فقال. أجبه: عمرو له فقال إليه، صرت الذي الدين وأعداء منه، خرجت

 اتق: عامر ابن فقال شمس، عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز بن عامر بن هللا عبد الحسن إلى معاوية ووجه: قالوا
ً  تصيبھا لدنيا تسفكھا أن محمد أمة دماء في هللا  فنشدتك لج، قد معاوية إن قليالً، به متاعك يكون أن لعل تناله وسلطانا
 .كذا ويعطيك بعده، من األمر يوليك وھو بينكما، الناس ھلكفي تلج أن هللا

 ثم الھمداني سلمة بن عمرو معھما وبعث منھما، ذلك فقبل نحوه، أو هللا عبد كالم بمثل سمرة بن الرحمن عبد وكلمه
 .الرضى ويعطياه الشرط معاوية على ليكتبا الكندي األشعث بن ومحمد األرحبي

ً  معاوية فكتب  إني سفيان، أبي بن معاوية من علي بن للحسن كتاب ھذا الرحيم، الرحمن هللا بسم: نسخته كتابا
 ما وأشد وسلم عليه هللا صلى محمد رسوله وذمة وذمته وميثاقه هللا عھد ولك بعدي، من األمر لك أن على صالحتك

 ألف ألف سنة كل في أعطيك أن وعلى مكروھاً، وال غائلة أبغيك ال وعقد، عھد من خلقه من أحد على هللا اخذه
 .لك بدا ما بھما وتصنع عمالك إليھما تبعث ودرأبجرد، فسا، خراج لك أن وعلى المال، بيت من درھم

 في وكتب. الكندي األشعث بن ومحمد سمرة بن الرحمن وعبد الھمداني سلمة بن هللا وعبد عامر، بن هللا عبد شھد
 .وأربعين إحدى سنة اآلخر ربيع شھر

 .إليه أسلمه لم أردت لو أمر في معاوية يطمعني: قال الكتاب نالحس قرأ فلما

 ائت: له فقال سفيان أبي بنت ھند وأمه المطلب، عبد بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن هللا عبد الحسن بعث ثم
 شئت، ما فيھا اكتب: وقال أسفلھا في ختم قد بيضاء صحيفة إليه معاوية فدفع بايعتك، بالناس أمنت إن له فقل خالك
 :الحسن فكتب

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 أن على المسلمين، أمر والية إليه يسلم أن على صالحه سفيان، أبي بن معاوية علي بن الحسن عليه صالح ما ھذا
 يكون وأن بعده، من ألحد يعھد أن لمعاوية ليس أنه وعلى الصالحين، الخلفاء وسيرة نبيه وسنة هللا بكتاب فيھا يعمل
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 غائلةً  علي بن الحسن يبغي ال أن وعلى وذراريھم، وأموالھم أنفسھم على كانوا حيث آمنون والناس شورى األمر
 .أصحابه من أحداً  يخيف وال عالھية، وال سراً 

 .سلمة بن وعمرو. الحارث بن هللا عبد شھد

 .عليه ويشھدا ليشھدا معاوية إلى وردھما

 الحسن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى: قال قريش من رجل عن جده عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
 .المسلمين من فئتين بين به هللا سيصلح: فقال

 فقال وقراؤھم، الشام أھل قصاص معه لرزق، ودارا النخيلة بين فنزل الكوفة إلى مسكن من معاوية وشخص: قالوا
 :التغلبي جعيل بن كعب

 الّسور حوله تتلى مسكن نخل في...  عاشرةٍ  غبّ  أضحى منبج جسر من

 فيه أعطاه وقد الصلح بكتاب سمرة وابن عامر ابن جاءه حين الكوفة إلى المدائن من المسير الحسن أراد ولما: قالوا
ً  تكرھوا أن وعسى: " خطبته في فقال خطب أراد، ما معاوية  الكوفة، إلى وسار ،"  كثيراً  خيراً  فيه هللا ويجعل شيئا
 فاعتذر، قم - محمد أبا يا أو - حسن يا: معاوية له فقال الھمداني، سلمة بن عمرو وبايعه بايعه،ف بالكوفة معاوية فلقي
 لو انكم الناس أيھا. الفجور الحمق وأحمق التقى، الكيس أكيس إن: قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد فقام عليه فأقسم فأبى،
 وإن الحسين، أخي وغير غيري، وجدتموه ما وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول جده رجالً  وجابرس جابلق بين طلبتم
ً  نازعني معاوية وإن محمد بأولنا ھداكم قد هللا  أن على بايعتموني وقد دمائھا، وحقن األمة لصالح فتركته ھولي حقا

 صالحكم وأردت سفكھا، مما خير الدماء حقن ما أن ورأيت بايعته، وقد أسالمه أن رأيت وقد سالمت، من تسالموا
 سكت ثم ،"  حين إلى ومتاع لكم فتنة لعله أدري وإن"  األمر، ھذا يتمنى كان من على حجة صنعت ما يكون وأن

 .الناس وتفرق

 فأظھر الناس إلى فاخرج بمثله، الرجال أنفس تطيب ال بشيء جدت قد انك محمد أبا يا: للحسن قال معاوية أن ويقال
 حق يكون أن إما لمعاوية سلمته الذي األمر ھذا إن الفجور، الحمق قوأحم التقى الكيس اكيس إن: فقال فقام. لھم ذاك
 أكرم الذي  فالحمد دمائھا، وحقن محمد أمة لصالح فتركته حقي يكون أن وإما حقه، فأخذ مني به أحق كان رجل
 .آخركم دماء وحقن أولكم، بنا

 خطب: قال دينار بن عمرو عن صغيرة أبي نب حاتم عن السھمي بكر بن هللا عبد عن الباھلي سلمان بن أحمد حدثني
 حق لذي إما آخره أصلحت وإني األمر، ھذا ألول الناس أكره كنت إني الناس، أيھا: فقال معاوية صالح حين الحسن
 علمه لخير معاوية يا األمر ھذا وليت قد وإنك محمد، أمة أمر صالح به التمست بي حق لجور وإما حقه، إليه أديت
 " . حين إلى ومتاع لكم فتنة لعله أدري وان"  بك أراده رش أو منك هللا

: قال لك، شرط ال: فقال نبيه، وسنة هللا كتاب على أبايعك: فقال معاوية إلى الھمداني خطاب بن ھانيء وجاء قالوا
ً  وأنت  .لك بيعة فال أيضا

 القول ھذا قال الذي إن تقول وكندة .فبايعه نبيه، وسنة هللا كتاب فيه ليس شيء خير فما فبايع إذن: معاوية قال ثم
 .الكندي جبلة بن األسود بن سعيد

ً  الفتنة في شرطت إني أال: خطبته في فقال الناس فخطب معاوية قام ثم: قالوا  ووضع األلفة بھا أردت شروطا
ً  أربعون ومعك معاوية بايعت: للحسن الفزاري نجبة بن المسيب فقال قدمي، تحت وإنھا أال الحرب،  تأخذ ولم ألفا
 .غيرك قال بما أراد ما وهللا كالمه سمعت قد ثقة، منه لنفسك
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 وجوه سودت: وقال الكندي عدي ابن حجر وعاتبه المؤمنين، مذل يا: له فقال الحسن إلى ليل بن سفيان وقام
 .عليكم إبقاء فعلت ما فعلت وإنما كرأيك، رأيه وال تحب، ما يحب أحد كل ما: الحسن له فقال المؤمنين،

 الحسن إن ثم معاوية، وھو الطعم، كثير البلعوم واسع رجل األمر ھذا يلي: يقول أبي سمعت: له قال إنه ويقال
 .الحيرة قنطرة إلى معاوية وشيعه المدينة إلى شخص

 الحوساء ابن وھو الخارجي فيقاتل يرجع أن فيه يأمره بكتاب لحقه من الحسن إلى فبعث خارجي معاوية على وخرج
 إياه لحاقه وكان ؟ معك أقاتل افتراني وألفتھم، األمة لصالح حالل لي وھو قتالك تركت: الحسن فقال الطائي،
 .بالقادسية

ً  معاوية وخطب: قالوا  في العدو إتيان: خصال ثالث إال الناس يصلح ال أنه فعلمت نظرت إني: فقال بالنخيلة أيضا
 سنة والبعيد اشھر ستة القريب البعث يقيم وأن أيامه، في يقسم أن والرزق العطاء وھذا أتاكم، تأتوه لم إن فإنكم بالده
ً  شرطت كنت وقد خربت، جمدت إن بالد تستجم وأن  نار إطفاء من أردت لما أماني ومنيت عداة ووعدت شروطا
 .وتسكينھم الناس ومداراة الحرب وقطع الفتنة

 ورد قاتليه، هللا قتل عثمان بدم طلبت وإني أال ع،فيباي يخرج لم ممن بريئة هللا ذمة إن أال: صوته بأعلى نادى ثم
ً  أجلناكم قد وإنا أال أقوام، معاطس رغم على أھله إلى األمر  .عندنا له أمان وال له، ذمة فال يبايع لم فمن ثالثا

 ھرب البصرة ولي قد عامر ابن أن بلغه فلما لعلي عامالً  يومئذ زياد وكان أوب، كل من يبايعون الناس فأقبل
 .بفارس بقلعة عتصمفا

 إلى عماله الحسن فوجه الشام، إلى ومضى الكوفة، شعبة بن والمغيرة البصرة، عامر بن هللا عبد معاوية وولى قالوا
 انقصت قد يقولون وجعلوا فضجوا بالحسن البصرة أھل يغري أن عامر ابن أمر قد معاوية وكان ودرأبجرد، فسا

 الكورتين في عماله طردوا إنھم ويقال غيرنا، إلى يصرف فكيف مالنا المال وھذا للحسن، معاوية جعل بما أعطياتنا
 أبو الرقاشي المنذر بن حضين فكان وغيرھا، أصبھان خراج من درھم ألف ألفي على بالحسن معاوية فاقتصر
 وسم شورى، يجعلھا ولم البنه وبايع وأصحابه، حجراً  قتل جعل، مما بشيء للحسن معاوية وفى ما: يقول ساسان
 .الحسن

 علي بن الحسن بايع لما: قال عبيد بن الرحمن عبد الكنود أبي عن مخنف، أبي عن أبيه، عن ھشام بن عباس حدثني
 معاوية بايع يوم من سنتين بعد إليه فخرجوا القتال، ترك على والحسرة األسف باظھار تتالقى الشيعة أقبلت معاوية
 الكوفة أھل من مقاتل ألف أربعون ومعك معاوية بيعتك من تعجبنا ينقضي ما: الخزاعي صرد بن سليمان له فقال
 وأھل البصرة أھل من شيعتك سوى وأتباعھم أبنائھم من مثلھم ومعھم منازلھم أبواب على وھم العطاء، يأخذ كلھم

ً  وال العقد في ثقة لنفسك تأخذ لم ثم الحجاز  وجوه يةمعاو على أشھدت فعلت ما فعلت إذ كنت فلو العطية، من حظا
ً  عليه وكتبت والمغرب، المشرق أھل  بينك أشياء أعطاك ولكنه أيسر، علينا األمر كان بعده من لك األمر بأن كتابا
ً  شرطت كنت إني: الناس رؤوس على قال أن يلبث لم ثم به، يف لم ثم وبينه  نار إلطفاء إرادة عداة ووعدت شروطا

 ما فوهللا قدمي، تحت ذلك فإن الفرقة من وآمننا واإللفة الكلمة لنا هللا جمع إذا فأما الفتنة، ھذه لقطع ومداراة الحرب
 الكوفة، إلى تقدمك في لي وأنذر جذعة، الحرب فأعد شئت فإذا نقض، وقد وبينه بينك كان ما إال بذلك اغترني
 " . الخائنين يحب ال هللا أن سواء على"  إليه وتنبذ خلعه وأظھر عامله عنھا فأخرج

 أعمل، الدنيا أمر في بالحزم كنت فلو مودتنا، وأھل شيعتنا أنتم: الحسن فقال سليمان، كالم بمثل اقونالب وتكلم
 ما غير أرى ولكني عزيمة، أمضى وال شكيمة أشد وال بأساً، مني بأبأس معاوية كان ما وأنصب أربض ولسلطانھا
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 كفوا: قال أو - وأمسكوا بيوتكم والزموا ألمره، واوسلم هللا بقضاء فارضوا الدم، حقن إال فعلت فيما أردت وما. رأيتم
 .فاجر من يستراح أو بر يستريح حتى - أيديكم

 يزيد عن شعبة عن الطيالسة صاحب داود أبو ثنا: قاال المروزي حاتم بن ومحمد الدورقي، ابراھيم بن أحمد حدثني
 كانت: فقال الخالفة تريد إنك يقولون الناس إن للحسن قلت: قال أبيه عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن حمير بن

! ؟ الحجاز بأھل أريدھا ثم هللا، وجه ابتغاء فتركتھا حاربت من ويحاربون سالمت من يسالمون بيدي العرب جماجم
 .الحجاز بأتياس: أحدھما وقال

 أبي بن علي قتل الم: قال كيسان بن صالح عن جعدبة ابن عن جرير بن وھيب ثنا الدورقي، ابراھيم بن أحمد حدثني
 أھل من معه بمن علي بن الحسن وسار العراق إلى بالناس معاوية سار بالخالفة، معاوية الشام أھل وبايع طالب،
 وقد العراق، أرض من مسكن نزلوا حتى عظيم جيش في عبادة بن سعد بن وقيس العباس بن هللا عبيد ووجه الكوفة،
 وخرق تحته، من بساطه وأخذ ظھره، عن رداؤه فانتزع عليه وثبواف العراق، أھل فيه وتواكل الحسن، أمر رق

 إلى معه يصير حتى بأفراس أمسى إذا يأتيه أن يأمره عامر بن هللا عبد إلى عباس بن هللا عبيد فأرسل. سرادقه
 الجند، ئكأول بأمر فقام سعد بن قيس وفيھم لھم، أمير ال جنده وترك بمعاوية هللا عبيد فلحق ففعل، فيصالحه معاوية
 إنك: العاص بن عمرو له فقال قتاله، معاوية أراد حتى فيأبى يبايعه أن يسأله ليلة أربعين إليه يرسل معاوية وجعل
 لنفسه الشروط من أراد ما أعطاه أن إلى فصار الشام، أھل من أعدادھم تقتل حتى ھؤالء قتل إلى تخلص لن

 .وبايعه معه ومن الجماعة في قيس دخل ثم ولشيعته،

 بالشام، وآخرھا بالمدينة أولھا عيراً  أعطاه إنه قيل حتى ابتغى، ما كل وأعطاه بايعه حتى بالحسن معاوية يزل ولم
 :علي حرب في استبطأه حين قوله يذكر عقبة بن للوليد فقال الكوفة منبر معاوية وصعد

 مليم ثقة أخي من فإنك...  حرب بن معاوية أبلغ أال

 محمد سمعت: قال أبي ثنا حازم، بن جرير بن وھب ثنا إبراھيم، بن أحمد حدثن ؟ المت لأھ رأيت كيف وھب أبا يا
 دخال فلما خلفه، عبادة بن سعد بن قيس وأردف عسكره في إليه الحسن ركب معاوية، الحسن بلغ لما: قول سيرين بن

 وجعلھا ھكذا، بيده قيس فقال. يعبا: لقيس قال ثم الحسن بايعه معاوية على دخال فلما قيس، جاء: الناس قال العسكر
 قيس يد على مسح حتى يده ومد ركبتيه على معاوية فبرك السرير، على ومعاوية معاوية إلى يرفعھا ولم حجره في

 .إلي قال حجره، في وھي

ً  رجالً  قيس وكان. يضحك وجعل صنيعه محمد لنا وحكى  .جسيما

 الحسن الكوفة أھل بايع لما: قال البصري الحسن عن اهرو وأحسب أبي، قال: قال وھب ثنا سالم، بن خلف حدثنا
 بن قيس يديه بين وسرح المدائن، أتى حتى بھم فخرج ألفاً، خمسون له واجتمع ألبيه، حبھم من أشد وأحبوه أطاعوه
 ناحية خال الحسن إن ثم جيش، في الشام من معاوية وأقبل بمسكن، فنزل ألفاً، عشرين في األنصاري عبادة بن سعد
 أحب ال من والشام العراق أھل من يقتل حتى األمر إلى أصل ال فوجدتني أمري في نظرت إني ھذا يا: فقال لحسينا
 أنشدك: الحسين فقال إساءته، عليه ويكون إحسانه في فأشاركه معاوية إلى األمر أسلم أن رأيت وقد دمه، احتمل أن
 تتابعني لم لئن ووهللا تقول، ما أرى ال إني: فقال ،أمره عن ورغب عليه وطعن أباك عاب من أول تكون أن هللا

ً  الحسن فقام فشأنك،: قال. أمري من أفرغ حتى فيه تزال فال الحديد في ألشدنك  والسلم الصلح في رأيه فذكر خطيبا
 ثم وعجزوه وشتموه سرادقه وخرقوا ماله وانتھبوا الكوفة أھل عليه فوثب الحرب وإقامة الدماء سفك من كره لما
ً  الخبر فبلغ بالكوفة، ولحقوا عنه نصرفواا  وكفروا محمداً  كذبوا القوم ھؤالء إن قوم يا: فقال أصحابه إلى فخرج قيسا
 في دخلوا شمائلھم وعن أيمانھم وعن خلفھم ومن أيديھم بين من المالئكة أخذتھم فلما سبيالً، ذلك إلى وجدوا ما به

ً  اإلسالم  عجز الحسن وإن أنفسھم، في ما أظھروا خالفه إلى السبيل وجدوا فلما ،النفاق من فيھا ما أنفسھم وفي كرھا
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: قالوا دخلتم، الفتنة في تدخلوا أن شئتم وإن فعلتم، إمام بغير تقاتلوا أن شئتم فإن معاوية، صلح إلى وركن وضعف
ً  معاوية وأعطى الفتنة، في ندخل فإنا ً  فيھا حسنال اشترط مختومة إليه بھا بعث صحيفة في أراد ما حسنا  فلما شروطا
 .الشام إلى ومعاوية المدينة إلى الحسن فانصرف شيئاً، كتب مما يعطه لم معاوية بايع

 أھل من رجالً  إليھا يبعث أن معاوية وأراد البصرة، فأخذ أبان بن حمران وثب معاوية الحسن صالح ولما: قالوا
 .فأمسك ذلك في عباس بن هللا عبيد فكلمه بلقين من الشام

 .البصرة بوالة ذھبت تولنيھا لم فإن وودائع أمواالً  بھا لي ان: عامر ابن له فقال البصرة سفيان أبي بن عتبة لىوو

 صلح في دخل كان رجالً  زياد طلب وواله، زياداً  معاوية ادعى لما: قال أبيه عن عون ابن عن مسعود أبو وحدثني
 فاسق في كتابك أتاني فقد بعد أما: زياد إليه فكتب أب، ىإل ينسبه ولم زياد إلى فيه الحسن فكتب وأمانه، الحسن
 أنت للحم آكله إلي لحم أحب فإن ولحمك جلدك بين ولو ألطلبنه هللا وأيم أبيك، وشيعة شيعتك من الفساق مثله يؤوي
 .منه

 لك فإن زياد يا دبع أما: إليه فكتب غضب قرأه فلما معاوية إلى بالكتاب وبعث زياد، كفر: قال الكتاب الحسن قرأ فلما
 فال يشبھھا فما سمية من رأيك وأما وحلم، فحزم سفيان أب من رأيك فأما سميه، ورأي سفيان أبي رأي رأيين،
 تركك من عجبت وقد الرجوان، به يرمي مما الحسن وليس سبيال، عليه لك أجعل لم فإني الحسن لصاحب تعرض
 .والسالم له اخترت فاآلن هللا، ولرس بنت فاطمة وھي وكلته أمه، أفإلى أبيه إلى نسبه

 إحدى سنة اآلخر ربيع شھر في معاوية وصالح أربعين، سنة رمضان شھر في الحسن بويع: مخنف أبو وقال
ً  أشھر ستة أمره فكان وأربعين  .وأياما

: واقال السنة ھذه في معاوية على الناس واجتمع وأربعين إحدى سنة في الحسن صالح وكان: وغيره الواقدي وقال
 .السل إنه قيل حتى العراق من المدينة قدومه بعد الحسن مرض وطال

 فقال مريض وھو الحسين وأتاه أخراھن، في فمات دفعات أربع سم إنه ويقال منھا، فمات عسل شربة شرب إنه ثم
 نقمة له أشد فا أظن الذي صاحبي كان إن بمخبرك أنا ما: قال. نعم: قال ؟ لتقتله: قال ؟ السم سقاك من أخبرني: له

 .برئ بي يقتل ال فوهللا وإال

 .له شانئة وكانت سمته حتى وأرغبھا الحسن، امرأة قيس بن األشعث بنت جعدة إلى دس معاوية أن قيل وقد

 بعث شربة تسقيه أن على دينار ألف مائة الحسن امرأة عمرة بن سھيل ابنة إلى معاوية دس: عدي بن الھيثم وقال
 .ففعلت إليھا بھا

 يجالسه كان من على علي بن الحسن خرج: قال عون بن أزھر عن عمي حدثني قال المؤمن عبد بن روح وحدثني
 ثم. ھذه مرتي من أشد سقيته وما مرة غير السم سقيت ولقد العود، ھذا أقلھا كبدي من طائفة الساعة لفظت لقد: فقال
 .بنفسه يكيد وھو الغد من عليه دخل

 السالم عليه علي بن الحسن وفاة

 هللا ھو قل: " جبھته على كتب كأنه منامه في الحسن رأى: قال الخزاعي عمران عن مسكين بن سالم عن المدائني
 مصير فھذا حق القرآن ألن يموت،: فقال المسيب بن سعيد فسئل الخالفة، ھذه أھله فقاله السورة"  الصمد هللا أحد
 .ثالث بعد فمات. الحق إلى
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 حضرته حين الحسن قال قال أبيه عن عروة بن ھشام عن عباد بن عباد عن المقرئ وريالد عمر بن حفص حدثنا
 فادفنوني الشر خفتم فإن شر، ذلك في يكون أن تخافوا أن إال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قبر عند ادفنوني: الوفاة
 .أمي عند

 ھاشم بنو فاجتمع. ھھنا الحسن ويدفن كوكب حش في عثمان يدفن ال: وقال مروان ذلك أبى دفنه أرادوا فلما وتوفي
 يدفن أن الحسن أتمنع مروان يا: لمروان ھريرة أبو فقال بالسالح وجاؤوا قوم، وھؤالء قوم ھؤالء فأعان أمية وبنو
 فقال. الجنة أھل شباب سيدا ھما: حسين وألخيه له يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت وقد الموضع ھذا في

 أيام أسلمت إنما الخدري سعيد أبي وغير غيرك يحفظه ال كان ان هللا رسول حديث ضاع لقد عنك، نادع: مروان
 أسأله وكنت أفارقه، أكن فلم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لزمت إنما خيبر، أيام أسلمت صدقت،: قال خيبر،
 ومن له دعا ومن نفى، ومن أقر ومن أبعد، ومن قرب ومن أبغض ومن أحب من وعرفت علمت حتى بذلك وعنيت
 .لعنه

 فيه يدفن أن آذن وال بيتي البيت: قالت الدماء وتسفك بينھم الشر يعظم أن وخافت والرجال، السالح عائشة رأت فلما
 .أحد

 أن إال: فقال استثنى قد ولكنه ذلك، قبل نموت أو لدفناه يدفن أن أوصى لو إنه أخي يا: ألخيه علي بن محمد وقال
 .أمه جنب إلى بالبقيع فدفن ؟ ترى مما أشد شر فأي ر،الش تخافوا

 مروان فأنكره الحسن، موت قبل ذلك الحسين فأظھر وسلم عليه هللا صلى النبي مع يدفن أن أوصى الحسن إن ويقال
 من منعنا كما المنع أشد ذلك من فامنع الحسن مات إذا: معاوية إليه فكتب معاوية، إلى الحسين بقول وكتب الحكم بن
 .وسلم عليه هللا صلى النبي مع عثمان دفن

 فضمن ؟ سريري عند ذلك يكون أن أفتريد حياتي، في القتال اجتنبت أخي يا: فقال بذلك فأخبره الحسن الحسين فأتى
 .يفعل أال له

 فمنعه وسلم عليه هللا صلى النبي مع دفنه الحسين أراد توفي فلما شيء، ذلك في الحسين وبين بينه يجر لم إنه ويقال
 .فأمسك شر ذلك في وبينه الحسين بين يكون أن وكاد ذلك، من مروان

ً : معاوية له فقال عباس ابن فلقيه مكة معاوية قدم: قال صالح أبي عن جده عن أبيه عن ھشام بن عباس حدثني  عجبا
 وأنت قال جلك،أ في ينسأ فلن الحسن ھلك لئن: عباس ابن فقال منھا، فمات روته، فما طائفية عسلة شرب للحسن
 .فال هللا عبد أبو بقي ما أما: قال. قومك سيد اليوم

 هللا يسوءك ال: فقال الحسن عن فعزاه بمكة عباس ابن معاوية لقي: قال كيسان بن صالح عن جعدبة ابن عن المدائني
 .وبكسوة ذلك من كثروأ درھم ألف بمائة له فأمر المؤمنين، أمير يا أبقاك ما هللا يسوءني لن: فقال. العباس أبا يا

 رومة بماء عسلة شرب للحسن، عجبت: له فقال عباس، ابن وعنده معاوية أتت الحسن وفاة أن يحدث من وسمعت
 فأمر أبقاك، ما المؤمنين أمير يا هللا يسوءني ال: عباس ابن وقال هللا، يسوءك ال: فقال عنه عباس ابن وعزى فمات،

 .درھم ألف بألف له

 بعضھم وزعم األول، ربيع شھر من خلون لخمس خمسين، سنة ويقال وأربعين، تسع سنة الحسن وفاة وكانت: قالوا
 .وخمسين إحدى سنة توفي أنه

ً  وكان أمية، بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد عليه وصلى بالبقيع، الحسن ودفن: قالوا  .المدينة على واليا
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 وبينه الحسين بين يكون كاد حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع الحسن دفن من مروان منع: مخنف أبو وقال
 تمنع: لمروان ھريرة وأبو الخدري سعيد أبو وقال الحسين، إلى ومواليھم المطلب وبنو ھاشم بنو واجتمع قتال،
 فقال ؟ الجنة أھل شباب سيدا والحسين الحسن: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال وقد جده مع يدفن أن من الحسن
 بالبقيع، فدفن. ھريرة أبي ومثل مثلك إال يرويه ال كان إن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث ضاع لقد: مروان
 تسع سنة األول ربيع شھر في الحسن توفي: الواقدي وقال وأشھر سنة وأربعون سبع توفي يوم للحسن وكان

 .العاص بن يدسع عليه وصلى بالبقيع، ودفن سنة وأربعين سبع ابن وھو وأربعين،

: الحسين له فقال سريره، مروان فحمل جنازته أخرجوا علي بن الحسن مات لما: قال أسماء بن جويرية عن وحدثت
 .الجبال حلمه يوازن بمن ذاك أفعل قد إني: مروان فقال. الغيظ تجرعه كنت لقد وهللا أما سريره، أتحمل

 عن يحدث أسد بن النعمان سمعت: قال أبي ثنا حازم، نب جرير بن وھب ثنا الدورقي، ابراھيم بن أحمد وحدثني
 سمعوا فلما حاربت، من وتحاربون سالمت من تسالمون: بيعته في ألصحابه فقال أبيه بعد الحسن بويع: قال الزھري
ً  لھم فازداد أشوته، طعنة رجل فطعنه ارتابوا شرطه  اشترطه شرط بكتاب معاوية إلى وأرسل ذعراً، ومنھم بغضا
 .بايعتك فيه ما أعطيتني إن: وفيه

 ما فيھا الحسن فكتب. شئت ما فيھا اكتب: فقال أسفلھا، في مختومة بيضاء بصحيفة الحسن إلى بعث معاوية وكان
 أما: عليه وأثنى هللا حمد أن بعد الحسن فقال فأمره بالخطبة الحسن يأمر أن معاوية أمر العاص بن عمرو إن ثم. أراد
 لعله أدري وإن: " هللا وقال زوال، دار والدنيا مدة، األمر لھذا وإن بآخرنا، دماءكم وحقن لنابأو ھداكم هللا فإن بعد
 " . حين إلى ومتاع لكم فتنة

 ابعث: قال ؟ مصر في ترى فكيف: قال. الكوفة اكفني: العاص بن لعمرو معاوية وقال بالمدينة لحق الحسن إن ثم
 .ابنك عليھا

ً  وكان عليه، الثقفي شعبة بن المغيرة وقدم  الكوفة على عمراً  أتؤمر: لمعاوية فقال الناس أمر معتزالً  بالطائف مقيما
 وبلغ. رأيت ما نعم: قال. الكوفة أكفيك انا: قال ؟ ترى فما: قال!  األسد لحيي بين كالقاعد فتكون مصر على وابنه
 وقوة برأيه واستعن وله شعبة، بن غيرةالم: قال. بلى: قال ؟ للكوفة أمير على أدلك أال: لمعاوية فقال ذلك عمراً 

 .رأيت ما نعم: معاوية فقال. ذلك به فعال وعثمان عمر، كان فقد والمال الخراج عن واعزله مكيدته،

 يوليانك كانا قبلي الخليفتين أن ذكرت ثم والمال، الجند لك جمعت كنت قد إني: له فقال معاوية على المغيرة ودخل
 عبد أبو عنه يغب لم رأي وھذا الخراج عن عزلت قد: ألصحابه فقال المغيرة فخرج. الخراج عنك ويعزالن الجند
 .مشورته من أنه ويقول العاص، بن عمرو يعني هللا،

 حسن االمام مرثية

 :فقال الحسن قتة بن سليمان رثى: الرواة بعض قال

ً  نعى من هللا كّذب يا  ثمن قوله لتكذيب ليس...  حسنا

 عبن جوارھم أُناس ار...  الدّ  في أرى ال الدار في أجول

 سكن أھله من حيٍّ  لكل...  خالصتي وكنت خليلي كنت

 عدن وبينھم وبيني أمسوا...  أّنھم ليت منك بدلتھم
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 .ابنه في األنصاري وديعة بن يزيد بن ثابت بن لعلي ھذا: الكلبي بن ھشام وقال

 :الشاعر الحارثي النجاشي وقال

 بالباطل ليس حقٍّ  بكاء...  تسأمي وال بّكيه جعد يا

 الفاضل المصطفى عم وابن...  المصطفى الطاھر بنت ابن على

 القابل بالشرف يوقدھا...  ناره له شّبت إذا كان

 باآلھل ليس اغتراب ذو أو...  مرملٌ  يائسٌ  يراھا كيما

ً  تغلقي لن  ناعل وال خافٍ  من الناس في...  مثله على بابا

 والفاعل القائل والسّيد ... الوغى يوم الھيجاء فتى نعم

 :غطفان من رجل وقال

ً ...  ركابنا مناخ كانوا حسنٍ  بنو  نتبع عمران ابن كنا وما قديما

 :ھمدان من شاعر قال: اليقظان أبو وقال

 مسالما أمسى الحق إمام بأنّ ...  مسكنٍ  أرض من الغال فوق أتاني

 ماواج الطرف خاشع النجوم أراعي...  بكآبة نّبيته مذ زلت فما

 عالما با كان اإلمام فإن...  اصبري لھا قلت ثم نفسي فراجعت

 :األسود بن الھيثم أم وقالت

 الخرق أعناقھا في الشآمين خيل...  مقلدة جاءت أن عيني أقرّ 

 والحنق األوتار تدرك بمثله...  شمائله حلوٌ  فتى كلّ  فحملن

 الفزاري، سيار بن زبان بن منظور بنت خولة أمه حسناً،: السالم عليھما علي بن الحسن ولد: وغيره اليقظان أبو قال
 هللا كان فلو فابغضونا، عصيناه وإن فأحبونا، هللا أطعنا إن: قال الذي وھو المرية، سنان بن خارجة بنت مليكة وأمھا
 ً  .لغلوا ودعوا بالحق فينا قولوا. وأمه أباه بذلك لنفع وسلم عليه هللا صلى النبي من بقرابته أحداً  نافعا

 :الشاعر فيه يقول الذي الحسن بن وزيد

 ورعودھا أنواؤھا أخلفت إذا...  شتوةٍ  كل في الناس ربيع وزيدٌ 

 سعودھا قارنته إذ الّدجى سراج...  كأّنه الّديات ألسياق حمولٌ 

 :جمح بني أحد قدامة، يقول وفيه

 وجود ھناك معروفٌ  بان فقد...  شخصه األرض غالت زيد يكن إن
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 .البدري مسعود أبي بنت بشير أم وأمھما الزبير بن هللا عبد عند كانت الحسن وأم

 ً  .ولد أم ظمياء أمھما هللا وعبد. األثرم وحسينا

 .لھم بقية وال ولد أم أمھم والقاسم،. الرحمن وعبد بكر وأبا

 .طائية قسامة ابنة وأمھا هللا، عبيد بن طلحة بنت إسحاق أم أمه الحسن بن وطلحة

 .ولد أم ويقال ثقفية، أمه سن،الح بن وعمرو

 .الحسين بن علي تزوجھا ولد، ألم هللا عبد وأم

 يدخل أن المدينة على وھو يوسف بن الحجاج فسأله علي صدقة وولي أبيه، وصي علي بن حسن بن الحسن وكان
 إليه عأسر قد الحسن وكان به، فرحب مروان بن الملك عبد على الحسن قدم ثم فأبى، الوصية في علي بن عمر
 عليه يقدمون الذين العراق أھل أماني شيبته: الحكم بن يحيى فقال الشيب إليك أسرع لقد: الملك عبد له فقال الشيب
 .الشيب إلينا يسرع بيت أھل ولكنا. قلت كما ليس: له فقال. الخالفة يمنونه عام كل

 حملك ما: له فقال الحكم بن يحيى فلقي ه،ووصل عنه يمسك أن إليه فكتب الحجاج سأله بما فأخبره له قدم عما فسأله
 .حاجتك قضى ما منك فرقه لوال وهللا. لك النظر: فقال ؟ قلت ما على

 .حسن بن حسن بن هللا عبد: علي بن الحسن بن الحسن فولد

 .حسن بن حسن بن وحسن

 .علي بن الحسين بنت فاطمة وأمھم ببغداد، مات. حسن بن وابراھيم

 ومالك: قال. الحسين عمي ابنة: قال ؟ النساء من عندك من: له فقال أخواله بعض نالحس بن الحسن على وقدم
 بن بالحسن دعا ثم. سيد ھذا: فقال هللا بعبد فدعا بنيك، علي اعرض أنجب، الغرائب وإن يضوين إنھن ؟ العم ولبنات
 .ھامن حسبك: قال رآه فلما الحسن بن بابراھيم دعا ثم بأس، وال: فقال الحسن بن الحسن

 .ولد أم أمھما وداود،. الحسن بن الحسن بن وجعفر

 .نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد بنت رملة أمه الحسن، بن الحسن بن ومحمد

 عبيدة أبي بنت ھند أمھم وموسى،. بإفريقية مات وادريس. وابراھيم. محمد: علي بن حسن بن حسن بن هللا عبد فولد
 .العزى عبد بن أسد بن المطلب بن زمعة بن هللا عبد بن

 بن هللا عبد بن عبيدة أبي بنت ركيح أمه ويحيى، المخزمي خالد بن الحارث بن الملك عبد بنت عاتكة أمه وعيسى
 .زمعة

ً  كان حسن بن حسن بن هللا عبد بن إبراھيم بن حسن أن وحدثت  إذ يطوف ھو فبينا المؤمنين، أمير المھدي من متغيبا
 هللا رسول من بقرابتك اسألك المؤمنين، أمير يا: فقالت ستاره، في حسن بن هللا عبد بن محمد بنت فاطمة له عرضت
 بن الحسن وزوجي هللا، عبد بن محمد بنت فاطمة: قالت ؟ أنت ومن: قال. زوجي أمنت لما وسلم عليه هللا صلى
 .به خال ثم طوافه من فرغ حين بيده وأخذ فأمنه. معي: قالت ؟ ھو وأين: قال. إبراھيم
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 أمره في يعمل يزل لم عنھا رده فإذا الحاجة الوالي يسأل وكان أبية، ونفس عارضة ذا فكان حسن بن هللا عبد فأما
 .البالد خالء حسن بن حسن لولد يقال وكان ألف، مائة غلته بلغت حتى يمت ولم يعزله حتى

 حليم مكر فيھا تعدم لن فإنك رجالال ومعاداة إياك: البنه يقول حسن بن هللا عبد كان: قال الكوفي مسعود أبو وحدثني
 .جاھل مباداة أو

 ابنه محمداً  ويسمي. العباس أبو المؤمنين أمير يستخلف أن قبل من للخالفة وابراھيم محمداً  ابنيه يرشح هللا عبد وكان
 .الذكية والنفس المھدي

 بن علي بن محمد أصحاب يكفران وكانا التبان وبيان المغيرية، إليه ينتسب الذي بجيلة مولى المغيرة له ذلك ويروي
 : - الحسين بن علي بن محمد شيعة من ھريرة أبو وكان -  العجلي ھريرة أبو فقال. الحسين

 ونبايع به يرضى الذي ونرضى...  نحبه اإلمام أنت جعفر أبا

 األضالع بھن ضاقت قد أحاديث...  عليكم يحملون رجال أتتنا

 البدائع المحدثات األمور وشرّ ...  عنكم المغيرة أفشاھا أحاديث

ً  القسري هللا عبد بن خالد على خرج بيان وكان  فأدھشه العراق على وخالد الحسن، بن هللا عبد بن لمحمد داعيا
 .وصلبه فقتله خالداً  به وأتي بيان فأخذ الخيل إليه ووجه. ماءً  أطعموني: فقال خروجه،

 :لخالد الشاعر فقال بيان البحي وصلبه فقتله فأخذه بيان بعد عليه المغيرة خرج ثم

ً ...  أطعموني أصابك لما وقلت  السرير على بلت ثم شرابا

 أمير من حراّمك في فأيرٌ ...  خيرٍ  بيوم الكرام ذكر إذا

ً  قيل وقد  :الشاعر فقال وصلبه فأخذه عليه خالد فدل بيان، قتل بعد استخفى المغيرة أن أيضا

ً  بيان من التجاور طار  العاشر جسر عند يرةالمغ ومن...  واقفا

 بن ربيعة بن عياش بن الرحمن عبد بن الفضل كتب الفتنة، وكانت. الملك عبد بن يزيد بن الوليد قتل ولما: قالوا
 :الحسن بن هللا عبد إلى المطلب عبد بن الحارث

 أمراطه نبله من وريشت...  أشراطه بدت قد أمر دونك

 واختراطه السيف إال يبق لم...  صراطه واضح السبيل إن

ً  الحسن بن هللا عبد فدعا  على فأراده الحسين بن علي بن محمد بن جعفر وأتى محمد، ابنه بيعة إلى بيته أھل من قوما
 ولد في ھو وإنما فينا، ليس األمر ھذا فإن وأھلك نفسك على وأبق محمد أبا يا هللا اتق: وقال فأبى لمحمد يبايع أن

 .يجبه ولم فأمسك. ابنك من أفضل فأنت سكنف إلى فادع أبيت فإن العباس، عمنا

 يظھر ثم بھا المقام فيطيل البادية إلى يخرج وكان قريش، ومن بيته أھل من قوم بايعه وقد هللا عبد بن محمد واستتر
 ً  آل عند غطفان بالد في يومئذ ومحمد المؤمنين أمير العباس أبو بويع حتى ذلك على يزل فلم أحياناً، ويستتر أحيانا
 .المھدي وتسمى بالبادية، يتنقل وجعل شبيب، بن ةأطرا
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 .علينا ظھوره يخاف بالذي ھو فليس تھيجوه ال: فقول هللا عبد بن محمد من يخوف مروان بن محمد بن مروان وكان

 أبو وكتب مات، قد محمداً  ابنه أن وأظھر أبوه وتمارض محمد، استخفى أمره وظھر العباس أبو بويع ولما: قالوا
 وقال ووصلھم، وبرھم العباس أبو فأكرمھم أھله من رجال في فقدم عليه بالقدوم يأمره الحسن بن هللا عبد لىإ العباس

 ما المؤمنين أمير يا وهللا: فقال. ؟ إلي يشخص وال بالمدينة يبايع بأن محمد ابنك من أرضى إني محمد أبا يا: له
 بن حسن ألخيه قال عنده من خرج فلما ابراھيم، وليقتلن محمد نليقتل وهللا أطلبه، ال إني أما: فقال مستقره، أين أدري
 .وابراھيم محمداً  ذكره كثرة مع لنا الرجل ھذا باكرام نتھنأ ما: حسن

 إنما: فقال بھا فوصله درھم ألف بألف له فدعا. مجتمعة قط درھم ألف ألف رأيت ما: يقول العباس أبو وسمعه
 .حقنا بعض أعطانا

 :ينشد فجعل بناءھا يريد مدينة في يوم ذات فأطافه حسده، ظھارإ من يمتنع ال وكان

ً  تر ألم  بقيله لبني نفعھا منازل...  يبّني أمسى حوشبا

 ليله كلّ  يطرق هللا وأمر...  عامٍ  ألف يعّمر أن يؤّمل

 سوءاً، أرد لم إنيف المؤمنين أمير يا أقلني: فقال لسانه، الحسود يملك قلما. لك أف: وقال إنشاده من العباس أبو فتطير
 ثم غيبتھما، أنت: فقال ھما، أين أدري فما تغيبا: فقال ابنيه طلب في عليه واشتد أياماً، وھجره إذاً، هللا أقالني ال: فقال
 المصحف ھذا في ما اعطنا المؤمنين أمير يا: فقال مصحف يديه وبين يوم ذات عليه فدخل وبره له الرجوع أظھر
 .األمر ولي حين أبوك أعطاك ما كأعطي: فقال فيه، ما بحق

 وأقطع قطائع، هللا عبد وأقطع حوائجھم وقضى معه، ومن ووصله ذلك في له فأذن المدينة إتيان في استأذنه إنه ثم
 .درھم ألف مائة غلته بلغت حتى هللا عبد يمت ولم خشب، بذي مروان عين الحسن بن الحسن بن الحسن أخاه

 عليه فعرضا أتياه عزل فلما والحسن، هللا بعبد فأساء المدينة على الوليد قبل من المري حيان بن عثمان وكان
 .رساالته يضع حيث أعلم هللا: وقال خيراً، فجزاھما الحوائج

 فإنكم الرجال ومعاداة إياكم: لبنيه وقال عزله، في عمل يقضھا فلم حاجة في عامالً  كلم إذا الحسن بن هللا عبد وكان
 .جاھل مباداة أو حليم مكر: أمرين من أمراً  فيھا تعدموا لن

 :الحسن بن هللا عبد وقال

 حرام صيدھنّ  مّكة كظباء...  بريبةٍ  ھممن ما غرائر أُنسٌ 

ً  الحديث أُنس من يحسبن  اإلسالم الخنا عن ويصّدھنّ ...  زوانيا

 داود وتوفي فتغيبوا، لمحمد دعاة داود بھا فألفى عمه، العباس بن هللا عبد بن علي بن داود المدينة العباس أبو وولى
 بن داود بن موسى المدينة بأمر وقام ومائة، وثالثين ثالث سنة صفر من خلت ليلة عشرة لثالث الجمعة يوم بالمدينة
 ثالث سنة اآلخر ربيع شھر في المدينة على العباس أبي قبل من الحارثي هللا عبيد بن زياد قدم ثم أبيه، بعد علي

 أن وأراد الناس، مع فبايع معھم ودعاه للبيعة الناس زياد فدعا البادية من هللا عبد بن محمد افقدمھ ومائة، وثالثين
 أبو وكتب. يبايع لم: آخر وقال بايع: قائل فقال الناس فتكلم فاستخفى، لذلك فطلب وحده، محمد بيعة الناس يحضر
 :الحسن بن هللا عبد إلى العباس

 مراد من خليلك من عذيرك...  قتلي ويريد حباءه أريد
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 :إليه فكتب

 زنادي من يقدح حين وزندك...  مني وأنت ذاك أُريد وكيف

 الفؤاد من النياط بمنزلة...  مني وأنت ذاك أريد وكيف

 وھاد رأسٌ  لغالب وأنت...  مني وأنت ذاك أريد وكيف

 .والمستخفي الظاھر بين كان ثم األبيات، بھذه إليه فكتب ظھر، حين محمد إلى البيت ھذا كتب: بعضھم وقال

 عبد بن عمر على علي بن حسن بن حسن بن هللا عبد قدم: قال نعيم أبي بن نافع عن األصمعي عن األثرم حدثني
 .حوائجه وأتبعه فرجع. نفسك من خير أھلك يغنمھا ال غنيمة تغنم لن إنك: عمر له فقال العزيز

 .بالفرج هللا يأتي حتى روحة أو غدوة ھي فإنما اصبروا: لبنيه يقول هللا عبد وكان

 المنصور خالفة

 هللا عبد على بالتشدد يأمره هللا عبيد بن زياد إلى كتب المنصور المؤمنين أمير واستخلف العباس أبو توفي ولما: قالوا
 .يعذر وجعل يفعل فلم محمد بابنه يأتيه حتى حسن بن

ً  كاتبك نح أن إليه فكتب المنصور ذلك فبلغ يتشيع زياد كاتب وكان  بن عيسى إلى زياد كتب ثم عنه، فنحاه. حفصا
 .فرده رده في المنصور فكلم موسى

 ماالً  فيھم وقسم كامالً، عطاء المدينة أھل فأعطى ومائة أربعين سنة المدينة إلى وشخص زياداً، المنصور واستبطأ
 التي وھي بالبالط وھي سالعبا أبو إياھا أقطعه التي داره وترك اإلمارة دار عن المنصور قدم حين زياد وتحول
 .معاوية دار لھا يقال

ً  يزل ولم السالم، عليه يرد ولم بالجلوس يأمره فلم المنصور على زياد ودخل  رأسه رفع ثم الليل انتصف حتى قائما
 حيث إلى اذھب: لمحمد وقلت ظھرا، بعدما من ھربا حتى هللا عبد ابني حذرت. أقتلك لم إن هللا قتلني: فقال إليه
 فيه أظھر إال منزالً  ينزل فلم الكوفة من فشخص أمرھما في سلم بن عقبة وجھت. المؤمنين أمير يا: فقال. شئت
 ً ً  أذبح أن المؤمنين أمير أمرني وقال سكاكين فيه معه سفطا  أن لرجوت تركتني فلو حذرا ذلك بلغھما فلما وفالناً، فالنا
 .يظھرا حتى بھما أترفق

 عقبة بعث المدينة قدومه قبل المنصور وكان مروان، دار في وحبسه فأخذه حسن بن هللا عبد بأخذ زياداً  أمر إنه ثم
ً  ويدس العطر يبيع فجعل متنكراً  فقدمھا محمد علم ليعلم المدينة إلى الملد بن سلم بن  ويسألون العطر يبيعون غلمانا
 .باألخبار ويكتب طلبه في ويعطي يبذل وكان األخبار، عن

ً قو يدس المنصور وكان  حسن بن هللا عبد فأتى ماالً  أعطاه رجالً  ودس األخبار، ويتعرفون البلدان في يتجرون ما
 علم ثم جھينة، جبل وھو محمد إلى أوصله من معه وبعث به فوثق اليكم، أدفعه ماالً  معي إن: وقال التشيع فأظھر
 .الجھنيين بعض عند وحبسه محمد هفقيد إياھا يحذره مزينة من رجالً  محمد إلى فبعث عين، أنه ذلك بعد هللا عبد

 من المنصور جعفر أبو فبعث المزني، الرسول اسم العين ذلك يعرف ولم مخيطة غراره في فھرب احتال إنه ثم
 المسيب واراد سوط، تسعمائة فضرب إليه أشار رآه فلما فيھم، صاحبه فكان المزنيين من رجل مائة إليه حمل

 .ذلك من نصورالم فمنعه هللا عبد عنق ضرب الضبي
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ً  الكوفة إلى المدينة من المنصور وشخص: قالوا  فغيب وإبراھيم محمد بطلب زياداً  وأمر محبوس، هللا وعبد راجعا
 بن كثير آل من المطلب عبد بن العزيز عبد المدينة وولى ماالً، أغرمه إنه ويقال فعزله، المنصور ذلك وبلغ وقصر،
 إحدى سنة رجب في فقدمھا المدينة على القسري هللا عبد بن خالد بن مدمح واستعمل العزيز، عبد عزل ثم الصلت،
. دينار ألف وسبعين درھم ألف ألف المدينة مال بيت في وجد أنه وبلغه محمد، أمر في فاستبطأه ومائة وأربعين
 كاتب فأخذ. المري حيان بن عثمان بن رياح المدينة وولى. ومائة وأربعين أربع سنة في فعزله. انفاقھا في فأسرع
ً  بابنه فبعث محمدا وحبس. وعذبه فضربه رزام له يقال وكان خالد، بن محمد  وحمل عليه فدل مصر إلى داعية عليا
 .بحبسه فأمر المنصور إلى

 فلم بينھما النجوى فطالت فلقيه. الحسن صاحب عبيد بن عمرو إلى فأرسل. البصرة إلى قدم هللا عبد بن محمد وكان
 .العواقب وسوء الدماء وحذره ووعظه ءشي إلى عمرو يجبه

 قلدني لو وهللا: عمرو فقال محمداً، بايعت قد أنك على مجمعون الناس أن عمرو إلى فأرسل البصرة المنصور وقدم
ً  لھم اختار أن على أمرھم الناس  .محمداً  أبايع فكيف اخترته، ما إماما

ً  محمد لسان على المنصور وكتب : له قل ذاك، على جواب له ليس: للرسول قال قرأه مافل عبيد بن عمرو إلى كتابا
 المنصور إلى الرسول رجع فلما الموت، يأتينا حتى البارد الماء ھذا ونشرب الظل، ھذا في نعيش هللا عافاك دعنا
 .كفيناھا قد ناحية ھذه: فقال أخبره

 سنة المنصور وحج فحبسھم، ھماأھل من وعدة حسن بن حسن أخاه وأخذ الحسن بن هللا عبد على رياح وضيق: قالوا
 بھم، المنصور يتلقى حملھم كان وقد معه، ومن هللا بعبد صنع بما فأخبره بالربذة رياح فتلقاه ومائة وأربعين أربع
 بالمدينة، المال بيت في وصير متاعه فبيع ماله، واصطفاء متاعه ببيع فأمر له هللا عبد فأغلظ هللا بعبد المنصور فدعا
 .منه اختياراً  بعينه المال ذلك من رزقه الفقيه أنس بن مالك فأخذ

 وعلى عليه عين أنه يدري فال يراه وكان يده، في فسقط ؟ ھذا أتعرف: هللا لعبد فقال سلم بن بعقبة المنصور ودعا
 .رضوى بجبال يومئذ ومحمد معه أخذ ومن هللا عبد بحمل المنصور وأمر ولده،

 المنصور فأخذه هللا عبد بن ابراھيم من ابنته زوج قد عفان بن عثمان بن مروع بن المطرف هللا عبد بن محمد وكان
ً  قوالً  له فقال سوطاً، ستين بالربذة فضربه فأبى ابراھيم على يدله بأن  سوطاً، وخمسين مائة فضربه فيه تعدى غليظا

 .الديباج ھذا لمحمد يقال وكان القوم، مع وحمل

 أظھر بيتك، وأھل نفسك في هللا أذكرك له قل: له فقال بالربذة، وھو هللا بدع إلى عمه علي بن عيسى المنصور وبعث
 المؤمنين أمير لي يأذن أن إال بشيء أجيب ال إني: فقال وميثاق، عھد من شئت ما المؤمنين أمير على وخذ ابنيك
 .غيري سحر كما بلسانه يسحرني: وقال عليه له يأذن أن المنصور فأبى فأكلمه، عليه

 من فحملھم األزھر أبا وجه المنصور ولكن بالربذة رياح مع يكونوا لم بيته وأھل هللا عبد إن الرواة ضبع وقال
 حسن بن هللا عبد يزل فلم معه، وھم العراق إلى انصرف ثم مكة، إلى معه ومضى بالقوم ومضى الربذة، إلى المدينة

 ً  قنطرة بقرب عندھا ودفن سنة وتسعين اثنتين ناب يومئذ وھو الكوفة شمية بھا محبسه في مات حتى عنده محبوسا
 .الفرات على الكوفة

ً  بالھاشمية علي بن حسن بن حسن بن حسن وتوفي  حسن وكان ومائة، وأربعين خمس سنة جعفر أبي حبس في أيضا
 نا يعلمه إليه فكتب معه ما نفد وقد له أصحاب في يشرب ھرمة بن إبراھيم وبھا أيامه في السيالة فقدم جد صاحب
 :كتابه أسفل في وكتب عنده شيء ال وأنه أتوه، قوما
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 فتفّھم صحيفتي قرأت فإذا...  لحاجتي أقول أن أُجلّك إني

 لم وإن فعلت إن السيالة أھل...  بھا أُخبر أن هللا عھد وعليك

 .حابهأص فرق ذلك ھرمة ابن بلغ فلما. أصحابه وخبر بخبره العامل فأخبر أخبرھم، لم إن هللا عھد وعلي: قال

 األھوار وأتى البصرة إلى إبراھيم وصار بالمدينة، أيام بعد خرج موته، ويقال أبيه، حبس هللا عبد بن محمد بلغ ولما
 .فقتل بالعثماني المنصور فأمر

 .خراسان إلى به وبعث محمد، رأس أنه وأظھر رأسه، وشھر صبراً، عنقه المنصور ضرب: اليقظان أبو وقال

ً  لمنصورا وجد: المدائني وقال  وبعث عنقه، فضربت فأمر به فدعا ذلك فأحفظه هللا عبد بن محمد إلى للعثماني كتبا
 .خراسان إلى برأسه

 فقال وطاء، بال محمل في مقيد مغلول وھو حسن بن هللا بعبد المنصور مر: قال المقرئ صالح بن هللا عبد وحدثني
 .بشيء يكلمه فلم ر،بد بأسارى ھذا هللا رسول فعل ما المؤمنين، أمير يا: له

 البنه حسن بن هللا عبد قال: قال حوب بن محمد عن محمد بن أحمد عن بكار بن الزبير عن أصحابنا بعض وحدثني
 االستماع في حقه هللا إلى فأد نصيحتك، في حقه هللا إلى مؤد إني بني يا: المنصور من االستخفاء أراد حين محمد

 فيھا، الكالم إلى نفسك تدعوك التي المواطن في الصمت بطول السالمة لىع واستعن األذى، كف بني يا والقبول،
 أن واعلم صوابه، ينفع وال خطأه فيھا يضر أوقات وللمرء موضع، للكالم يكن لم إذا حال كل على خير الصمت فإن
 كان إذا العاقل رتحذ كما ناصحاً، كان وإن الجاھل وأحذر الفرصة، بعد واألناة اإلمكان قبل العجلة الخطأ أعظم من
 .عدواً  لك

 ومقتله حسن بن هللا عبد بن محمد خروج

 وخمسين، مائة في المدينة المري معبد بن حيان بن عثمان بن رياح والية في حسن بن هللا عبد بن محمد أقبل: قالوا
 فأخرج السجن ىأت ثم أصحابه، إليه وتوافى فأقام األنصار، من سلمة بني أتى حتى أتان على ويقال حمار على وھو
 :األنصاري محمد بن األحوص فيه يقول الذي معاوية بن يزيد بنت عاتكة بيت أتى حتى فأقبل فيه من

 موّكل الفؤاد وبه العدى حذر...  أتعّزل الذي عاتكة بيت يا

 روانم دار ودخلوا الخوخة، باب وأحرقوا فدخلوھا المقصورة وادخلوا أحداً  تقتلوا ال: يقول وھو بابه على فجلس
 الدار في مشربة رياح فصعد عنھا، ظاعن أول وأنا مظعان محالل الدار ھذه أبدا: يقول رياح وكان رياح، وفيھا
 الحبس من القسري خالد بن محمد وأخرج له ولد أم وحبس بحبسه محمد وأمر فأنزلوه، إليه وصعدوا الدرجة، وھدم
 .هللا بدع بن خالد بن يزيد بن نذير أخيه وابن حبسه المري وكان

 وما أعزمنكم، فلغيركم بكم للتعزز فيكم خرجت ما وهللا إني المدينة أھل يا: فقال وخطبھم الناس فبايعه محمد وأصبح
 أخذت وقد إال فيه هللا يعبد مصر من ما وهللا بنفسي، فحبوتكم جدي وأنصار أھلي ولكنكم شوكة، وال قوة بأھل أنتم
 .خرجت ما به ووترت مني تھكان ما ولوال أھله، بيعة فيه دعاتي لي

 بن عدي بن هللا عبد عدي أبا مقدمته على معاوية بن حسن فقدم مكة إلى جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن حسن ووجه
 :للوليد يقول الذي شمس عبد بن العزى عبد بن ربيعة بن حارثة

 الّسديد والفعال الحزم لمن...  أرٍض  قن من إليك سيري إنّ 
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 بعيد مكانٍ  من نناديك ال...  أبونا ھوو أبوك شمس عبد

 سديد بعقدٍ  القوى محكمات...  واشجاتٌ  بيننا والقرابات

 جحود غير للثواب تلقني...  مثلي مثلك ثواب فاثبني

 بن هللا عبد بن السري وعليھا مكة قدموا حتى أمامه سلجم له يقال المدينة أھل لبعض مولى يقدم عدي أبو فكان
 أبا يلقب العباس بن الحارث وكان عضل، أبي بن يا ابرز: ينادي سلجم فكان المطلب عبد نب العباس بن الحارث
 .لكنة فيه فكانت عضل،

 ليلة عشرة ألربع ويقال اآلخرة، جمادى من بقيتا لليلتين األربعاء ليلة محمد خروج وكان مكة، عن السري فتنحى
 كنا الذي ھذا: وقالوا محمد بيعة إلى المدينة أھل وسارع وأربعين، خمس سنة ذلك عامه في رمضان شھر من خلت
 .ورجب جمادى بين العجب كل العجب: به نسمع

 قد: وقال فأباھا ببيعته معمر بن هللا عبيد بن عمر بن طلحة بن ابراھيم بن محمد بن ابراھيم هللا عبد بن محمد وأمر
 آخر بالمدينة كان لو: هللا عبد بن محمد مقتل عدب له يقول المنصور فكان المؤمنين، أمير المنصور جعفر ألبي بايعت
 .نفسه محمد يقتل لم مثلك

 محمد، بخروج فأخبر ليال تسع في رجل الكوفة وقدم المدينة، وأھل ومزينة جھينة: محمد مع خرجوا الذين وكان
 .بألف ليلة كل درھم آالف بتسعة له أمر صدقة المنصور تبين فلما

 أتى حتى يومه من فشخص بھا، مدينته بناء يقدر ببغداد وھو يخبره المنصور إلى تبك الكوفة الرجل ذلك ورد ولما
 .البيت ھذا أھل إلى سراع فإنھم حسن بن هللا عبد بن محمد إمداد عن وأقطعھم أمسختھم، أطأ: وقال الكوفة

 من لي فسم لحبسا من إياي باخراجك اليد ھذه لك إن: له وقال هللا عبد بن بمحمد القسري خالد بن محمد وغدر
 بايعه، من له فسمى. أمرھم في ومكاتفتھم ومعاضدتھم بيتي وأھل ھناك موالي إلى أكتب حتى العراق أھل من بايعك
 .والرسول بالكتاب محمد فظفر بأسمائھم المنصور إلى فكتب

ً  له قال قد وكان  وموالي خالد بن زيدي بن نذير أخي ابن مع هللا عبد بن موسى أخاك فابعث بالشام مطاع إني: أيضا
 انتظرنا: له وقاال الجندل بدومة فخلفاه ففعل، عليھم البيعة موسى لك ويأخذ طاعتك، إلى بالشام الناس ليدعو رزام
 موسى، يقم فلم يحمله، من إليه ليوجه خبره فأخبراه المنصور إلى مضيا ثم نشخص، ثم األمور لك نحكم حتى

 .فحبسه القسري خالد بن محمد هللا عبد بن محمد وأخذ فارقاه، ينح بھما السترابته المدينة إلى وانصرف

 هللا عبد بن محمد إلى المنصور كتاب

 األرض في ويسعون ورسوله هللا يحاربون الذين جزاء إنما: " خرج حين هللا عبد بن محمد إلى المنصور وكتب
 في ولھم الدينا في خزي لھم ذلك األرض من واينف أو خالف، من وأرجلھم أيديھم تقطع أو يصلبوا أو يقتلوا أن فساداً 
 أقدر أن قبل من ورجعت تبت فإن"  رحيم غفور هللا فإن عليھم تقدروا أن قبل من تابوا الذين إال عظيم عذاب اآلخرة
 .درھم ألف ألف وأعطيك وأتباعك، بيتك وأھل وولدك اخوتك وجميع اؤمنك أن فلك عليك

 فرعون إن يؤمنون لقوم بالحق وفرعون موسى نبأ من عليك نتلو المبين لكتابا آيات تلك طسم: " محمد إليه فكتب
ً  أھلھا وجعل األرض في عال  ونريد المفسدين من كان إنه نساءھم ويستحيي أبناءھم يذبح منھم طائفة ليستضعف شيعا
 فرعون ونري األرض في لھم ونمكن الوارثين ونجعلھم أئمة ونجعلھم األرض في استضعفوا الذين على نمن أن

 " . يحذرون كانوا ما منھم وجنودھما وھامان
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 ومن إسالماً، أولھم السلف ومن مقاماً، أفضلھم محمد النبيين من فولدنا لنا واختار اختارنا هللا إن: كتابه في وقال
 ومن الجنة، أھل نساء سيدة فاطمة خيرھن البنات ومن القبلة، صلى من وأول الطاھرة خديجة خيرھن األزواج
ً  وإن. الجنة أھل شباب سيدا وھما والحسين الحسن اإلسالم في المولودين ً  ولد ھاشما  ولد المطلب عبد وأن مرتين عليا

 ً ً  ھاشم بني أوسط فأنا مرتين، حسنا ً  وأصرحھم نسبا ً  أما  الجنة في درجة الناس ارفع ابن وانا العجم، في تعرق لم. وأبا
ً  أھونھم وابن  فأي بالعھد، بالوفاء وأولى منك، باألمر أولى فأنا طاعتي في دخلت إن ناألما ولك النار؛ في عذابا

 بلغني قد: المنصور إليه فكتب ؟ علي بن هللا عبد عمك أمان أم ؟ ھبيرة ابن أمان: أعطيتني شعري ليت األمانات
 جعل وقد والعصبة، ومةكالعم النساء هللا يجعل ولم والغوغاء، الجفاة بذلك لتغر النساء بقرابة فخرك جل فإذا كتابك،

ً  العم هللا ً  اسماعيل فسمى"  وإسحاق واسماعيل ابراھيم آبائك واله إلھك نعبد: " فقال الوالد قبل به وبدأ أبا  عم وھو أبا
 .يعقوب

 وأبى أبي، أحدھما أثنان فأجابه وأنذرھم فدعاھم أربعة عمومة وله وسلم عليه هللا صلى محمداً  نبيه هللا بعث ولقد
 .عنه وواليتھما وراثتھما هللا فقطع أبوك، أحدھما اثنان اإلسالم

ً  الناس أخف ابن أنك وزعمت  عذاب من شيء وما صغير، با الكفر من وليس األشرار، خير وابن القيامة يوم عذابا
 .النار بأھل يفخر أن با يؤمن لمسلم ينبغي وليس خير، الشرار في وليس بخفيف، هللا

ً  نأ من به فخرت ما وأما  ھاشم بني سيد بنت فاطمة وأمه طالب أبو ابوه المطلب عبد وأن مرتين، ھاشم ولده عليا
ً  ولد  مرة إال المطلب عبد وال ھاشم يلده لم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول واآلخرين األولين فخير مرتين، حسنا

 .واحدة

ً  منك خير ھو من على فخرت فقد األوالد، أمھات فيك تعرق ولم العجم، تلدك لم بأنك وفخرت  وآخراً  أوالً  وآباء نسبا
 .القبطية مارية أمه كانت وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول بن ابراھيم

 مثل بعده فيكم كان وما حسن، بن حسن جدك من خير وھو ولد ألم وھو الحسين بن علي من أفضل فيكم ولد وما
 .ولد أم وأمه الحسين بن علي بن محمد ابنه

 رجالكم من أحد أبا محمد كان ما: " يقول وتعالى تبارك هللا فإن وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول بنو كمأن قولك وأما
 أن لھا يحل وال الوالء، ترث وال الميراث، تحرز ال هللا رحمھا وھي بنته بنو ولكنكم"  النبيين وخاتم هللا رسول ولكن
 .إمامة بھذا تورث فكيف تؤم،

 .طويل كالم في. بالصالة غيره فأمر الوفاة وسلم عليه هللا صلى النبي حضرت فقد يعل أمر من ذكرت ما وأما

 بن علي ان يقول مروان بن الملك عبد فكان تزوجھا، سالفة تدعى سجستانيه الحسين بن علي أم وكانت: قالوا
 .الناس يتضع حيث من ليرتفع الحسين

 هللا ادعوا: ألصحابه يقول فكان بالبصرة أخيه ابراھيم خروج وبلغه السيرة، حسن بالمدينة محمد وأقام: قالوا
 .عدوكم على واستنصروه بالبصرة إلخوانكم

. هللا عبد أبا تركت كيف: قال عليه قدم فلما المھدي، مع بالري وكان قتيبة بن سلم حمل في المنصور وكتب: قالوا
 خرج قد: له قال ثم شأننا، من الفساد ليس رجالن وأباك أبي إن قتيبة أبا يا: قال. يده من بسطت لو الناس أكمل: قال

 إبراھيم خرج وقد: قال كراع، وال حلقة بھا ليس بأرض خرج بشيء، ليس: قال. بالمدينة حسن بن هللا عبد بن محمد
 سيف ألف يوم كل فيھا له ويضرب رجل ألف يوم كل يبايعه سنة بھا يقيم أن شاء لو بأرض خرج قد: قال. بالبصرة

 .ذلك ألمكنه أحد هب يعلم ال
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 .والنصر بالظفر المؤمنين أمير يا فأبشر: قال. رأيي ھو: قال. تظفر العفو المؤمنين أمير يا إنو: قال ثم

 حرم إلى لتسير انك. موسى أبا يا: له فقال هللا عبد بن محمد للقاء المدينة إلى موسى بن عيسى المنصور ووجه: قالوا
 عني، تفلقت التي بيضتي وقومه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرابة وھم شقري طبقة: طبقات ثالث وأھله هللا،

 محمد قتل فإذا. حرمه في وأقاموا وسلم، عليه هللا صلى النبي قبر جاوروا تجار وطبقة واألنصار، المھاجرون وطبقة
ً  تتبعوا وال السيف فارفع . إياه فاعطوه األمان محمد طلب وان طائراً، فيھا تذبحوا وال جريح على تجھزوا وال موليا
 .اشھد اللھم اشھد، اللھم: المنصور فقال نعم،: قال. يرددھا مرات ثالث ؟ موسى أبا يا أفھمت

 الحسين بن علي بن زيد بن محمد الجيش وفي العباس، أبي المؤمنين أمير بن محمد ومعه آالف أربعة في فتوجه
 .السالم عليھم علي ولد من وغيره

 قتل وإن أحداً، تقتل فال أسراً  أسرته أو محمداً  قتلت إن: الوصية عليك أعيد إني: موسى بن لعيسى جعفر أبو قال ثم
 المدينة أھل عليه واشتمل محمد فاتك وإن. به فأقده أسره أو محمد قتل بعد أحداً  سواه عن فضالً  العباس أبي بن محمد
 .المدينة أھل من به ظفرت من كل فاقتل

 على فخندق خبره محمداً  وبلغ الجيش، بذلك عيسى فسار الطائي، قحطبة بن حميد موسى بن عيسى مع وكان
 .السكك أفواه على وخندق المدينة،

 بالكتاب وبعث أيضاً، األمان عليھم يعرض المدينة أھل إلى وكتب األمان، يعطيه محمد إلى كتب بفيد عيسى كان فلما
 أمير تركنا المدينة، أھل يا: زيد بن محمد قال به قدما مافل زيد، بن حسين بن والقاسم علي بن زيد بن محمد مع

ً  هللا أصلح المؤمنين  .الدوانيق أبا خلعنا أنا إشھد: فقالوا. أمانه فاقبلوا أتاكم قد موسى بن عيسى وھذا معافى حيا

 فرسه ابراھيمب فعثر واقم، ثنية عن الزبيري جعفر بن ابراھيم لقيه من أول فكان المدينة إلى موسى بن عيسى وأقبل
 .فقتل فسقط

 من عشر الثاني اليوم صبيحة الملك عبد بن سليمان قصر فنزل الجرف، على ظھر حتى قناة بطن عيسى وسلك
 أھل: يقول محمدا أن فبلغه يفطر حتى القتال تأخير وأراد السبت يوم وھو ومائة وأربعين خمس سنة رمضان شھر

 .إلي انقلب رآني قد ولو نيبايع قد قحطبة بن وحميد بيعتي، على خراسان

 أقام فعلوا فلما اليمن، إلى المضي على كان ألنه أنفسھم في ويطمعوه محمداً  يكاتبوا أن القواد أمر المنصور وكان
 .المدينة يبرح ولم

 ناالثني يوم المدينة أھل يشعر فلم عيسى وعاجله قالوا مبايعته، وعده أو بمصر بايعه قد كان خاصةً  حميداً  أن ويقال
 وأمره مداھناً، أراك: لحميد عيسى وقال الصبح، أسفر حين بھم أحاطت قد بالخيل إال رمضان شھر من للنصف
 فباشر محمد نھض ثم بينھم، األمر واشتد بالمصلى، جالس ومحمد زيد بن عيسى فقاتلھم فالتقوا لمحمد بالتجريد
 بن هللا عبد بن معاوية ابنا وصالح يزيد العبدري الحصين بن كثير بازاء وكان قحطبة، بن حميد بازاء فكان القتال
 من األمان ويزيد صالح فطلب جھينة، ناحية من سلم بن وعقبة العباس أبي المؤمنين أمير بن محمد وكان جعفر،
 .فھربا شئتما حيث إلى امضيا: كثير لھما فقال أمانھما، ينفذ فلم ذلك عيسى وأعلم فأمنھما كثير

 .خالھما بان ومحمد خالھما، حسن بن هللا عبد فكان علي، بن الحسن بنت اطمةف وصالح يزيد أم وكانت

 ورجع محمد عن الناس فتفرق الجراح، فيھم فأكثروا بالنشاب خراسان أھل ورماھم الظھر، من قريب إلى واقتتلوا
 مخرمة بن مسورال بن هللا عبد بن جعفر بن هللا عبد له فقال. متحنط واغتسل الظھر فيھا فصلى مروان دار إلى
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 مني وأنت الحرة، أھل قتل كما أھلھا قتل المدينة من فقدت إن: فقال. بمكة فالحق ترى بمن لك طاقة ال إنه: الزھري
 .شئت حيث فاذھب جعفر أبا يا حل في

 أبارزك ال هللا عبد أبا يا: حميد فقال. أبارزك فھلم بيعتي وتنكث أتقاتلني حميد يا: فقال فقاتلوه الثنية إلى محمد وخرج
 من المقالة ھذه كانت: قال قحطبة بن حميد ولد بعض فحدثني لك، برزت منھم فرغت فإذا األغمار ھؤالء يدي وبين
 .لحميد مكيدة محمد

 له فقال يتفرقون الناس وجعل مظلوم، محرج إني ويحكم: ويقول بسيفه يذب وجعل ركبتيه على محمد وجثا: قالوا
 بأخيك لحقت شئت لو - ولد أم أمه وكانت خضيراً  لقب الزبير بن مصعب بن عبمص ھو ھذا - خضير بن ابراھيم
 .وبعده خروجي في مرة مرتين، المدينة أھل ألخيف كنت ما: فال. بالعراق ابراھيم

 مات، حتى يضطرب يزل فلم عليه يجھز ولم المري، عثمان بن رياح فذبح السجن إلى خضير بن ابراھيم ومضى
 هللا عبد بن خالد بن محمد إلى خضير بن ابراھيم ومضى هللا، عبد بن محمد شرطة على رخضي بن إبراھيم وكان

 .الكوفة وقدم محمد، ونجا تركه فأعياھف خضير ابن فعالجه دونه البيت باب فردم به، فنذر محبسه في ليقتله القسري

 عراك بن خثيم بن لكما بن علي معه وقتل خضير ابن قتل حتى يديه بين فقاتل محمد إلى خضر ابن ورجع
 .آخرين في الصيرفي، سفيان أبي بن وسعيد الغفاري،

 عشر اثنى بيده وقتل. أين؟ إلى األحرار بني يا: يقول وھو عنه يتفرقون الناس جعل ثم العصر إلى محمد وصابرھم
ً  وأنت: له قال حميداً  إن فيقال بيعتك، واذكر هللا اتق: له فقال المساء عند قتاله قحطبة بن حميد وولي رجالً،  أيضا
 .خدعناك إنما: له قال: غيرھم وقال. مثلي يكاد أبھذا: له قال أنه يقولون وولده الصبيان، إلى سرك فافش

ً  ناولوني: وقال بيده فرفعھا صدره على لحيته فسقطت ذقنه فضرب رجل لمحمد وعرض  إليه فرمي به، أشدھا شيئا
 فسقط دابته عن فأرداه خلفه من رجل وطعنه صدره في بنشابة ميور لحيته، بھا فشد شطوية بشقة ھناك سطح من
ً  فصرعه صدره في حميد وطعنه. فأثخنته منكبه فأصابت بصخرة رجل ورماه قائماً، استقل ثم يديه على  ونزل مثبتا
 .بعينه محمد رأس ھذا: فقالوا وغيره، زيد بن حسن بن القاسم وعنده موسى بن عيسى به وأتى رأسه فاحتز إليه

 .المنصور به أمره ما إلى عيسى وانتھى الناس، وانھزم

 .آمن فھو المنصوبة األلوية من لواء أتى من: مناديه ونادى متعددة، مواقع في فنصبت ألوية بعدة عيسى وبعث

 تلك السماء ومطرت وجھه، على ملقى وھو سلب وقد وأصبح وليلته، يومه بقية مصرعه في هللا عبد بن محمد وبقي
 .جواداً  مطراً  الليلة

 .البقيع في فدفنوه لھم فأذن دفنه، في لنا فأذنوا منه أربكم قضيتم قد: عيسى إلى هللا عبد بنت زينب أخته وأرسلت

 هللا عبد بن علي بن محمد بن هللا عبد بن محمد الكرام أبي ابن مع هللا عبد بن محمد برأس موسى بن عيسى وبعث
 .أنفه على عاض وھو منصورال على به فدخل طالب أبي بن جعفر بن

 :قتل يوم يقول - هللا عبد أبا ويكنى - محمد بن هللا عبد بن محمد جعل: قالوا وغيره الكوفي مسعود أبو حدثني

 حداد مروٍ  أطراف تنّكته...  الوجا يشكو الخّفين منخرق

 الجالد حرّ  يكره من كذاك...  لي أمن فال الخوف أفردني

 العباد رقاب في حتمٌ  والموت.. . راحةٌ  له الموت في كان قد
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 وخراسان بالشام لي بويع فقد ابشر،: للغاضري هللا عبد بن محمد قال: قال الزبيري هللا عبد بن مصعب وحدثني
 قوم أصبح ما وهللا منھا، ينفعك ما باألعوص عيسى وھذا لك، كلھا األرض اجعل أم، بن يا: فقال. والمصرين
 .غيرنا آجالھم يعرفون

 عمتھا إلى العباس أبي ابن أرسل قتل فلما هللا، عبد بن محمد بنت زينب ابنه محمداً  زوج العباس أبو كانو: قالوا
 بن عيسى إلى عمتھا فأرسلت. أمرھا من فافرغوا أھلي على أدخل أن أريد إني: الحسن بن هللا عبد بنت زينب
 .بعد أبيھا دم رقأ ما وهللا اليوم، بھا رسويع باألمس أباھا قتلتم وقد بكذا إلي محمد أرسل هللا سبحان: موسى

 أبي بن محمد إلى وأرسل األدب، سيء السن حديث غالم ولكنه بھذا، علمت ما عم، ابنة يا عيسى، إليھا فأرسل
 يحضرھا أن بؤمنك كان فما بضغينة، ھي ما وهللا أما مائق، يا: له وقال بسوطه تناوله لقيه ولما يسفھه، العباس
 .دمه جفوف قبل أبيھا قود أخذت قد فتكون قتلتك إليھا أفضيت فإذا سكين على وتشتمل ارھابث فتطلب عقلھا

 بن محمد عليھا خلف ثم بعده، عيسى تزوجھا مات فلما ذلك، بعد محمد إلى ضمت ويقال بعد، عيسى تزوجھا ثم
 هللا عبد بن إبراھيم بن حسن بن هللا عبد ثم علي، بن حسن بن زيد بن حسن بن ابراھيم بن ابراھيم ثم اإلمام، إبراھيم

 .عنده فتوفيت حسن بن حسن بن

 .ومائة وأربعين خمس سنة رمضان شھر من خلت ليلة عشرة ألربع محمد مقتل وكان

 المنصور كتاب أتاه بملل كان فلما رمضان، شھر من ليلة عشرة تسع صبيحة مكة يريد وخرج الناس عيسى وأمن
 إلى فرجع بالعرج المنصور كتاب أتاه بل ويقال عليه، بالقدوم وأمره بالبصرة نحس بن هللا عبد بن إبراھيم بخروج
 .المنصور المؤمنين أمير على فقدم سار ثم باألعوص، فبات المدينة

 وكان هللا، عبد بن السري وظھر مكة، من خرج محمد قتل فلما بمكة جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن الحسن وكان
 .اعتذرا حين فأمنا هللا عبد بن محمد بايعا قد المخزومي سلمة نب وأيوب عروة، بن ھشام

 :يجبه فلم محمد ودعاه الفھري ھرمة ابن وقال

 حب ال الحق من وجه على وكانوا...  رأيھم ضل األُولى ألحالم عجبت

 الحباحب نار للغاوين وأُوقد...  رايةٌ  بليس ال شالت وقد دعوني

 بالعب فيھا لست المنايا نافيت...  نغبة الشھر من ھذا لھم فقلت

 بالثعالب اسده جھالً  وتلقون...  عرينه يحمي تغتّرون الليث أنا

 التجارب ماضيات يقضنني وما...  يبدكم لم إن السن أحكمتني فما

 :قال محمد أخيه مقتل ابراھيم أتى ولما

 فجعا فقد الدنيا في بمثلك يفجع...  من الفوارس زين يا المبارك با يا

 فزعا لھم خوف من القلب وأوجس...  خشيتھم لو أني علمي هللا

ً  نعيش حتى...  لھم أخي أُسلم ولم يقتلوه لم  معا نموت أو جميعا
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 ووعدوني والموصل، والجزيرة، وواسط، البصرة، وأھل الكوفة، أھل بايعني حتى أخرج لم إني: يقول محمد وكان
 .فيھا خرجت التي الليلة في يخرجوا أن

 .محمد قتل بلغه حتى إليھا يصل فلم لمحمد ليأخذھا اليمامة إلى التيمي إبراھيم نب عثمان وخرج

ً  ابراھيم أخوه وكان ستين، أبناء من بصفرة الرأس مخضوب أرقط أسمر محمد وكان: قالوا  الشيب وخطه قد شابا
 .الحسن اأب ويقال إسحاق، أبا يكنى وكان البطش، شديد أيداً  وكان فأفاًء، اللحية خفيف الوجه حلو

 علي بن محمد بن موسى بن عيسى إلى هللا عبد بن محمد خروج قبل المنصور أرسل: قال أشياخنا بعض وحدثني
 وعمومتھما أباھما أخذت إذا أني وظننت أمرھما بھضني قد: فقال وإبراھيم محمد أمر له ذكر عليه دخل فلما

 بي ويتربصان الغوائل لي يلتمسان مكمنھما في وقرا مربضھما في ھدآ وقد حرب أو سلم لي ظھرا وقرابتھما
 البالء، حلول الدولة أسباب تضييع وفي الدولة، أسباب تضييع من تأججھا قبل الشيطان جمرة إطفاء وترك الدوائر،

 ورثة هللا ينصر أن أرجو فإني لھما الحرب وأنصب مكمنھما من واستنھضھما مربضھما، من أبعثھما أن أريد وأنا
 به لنا جرى لما الساخطين الحاسدين من البيت أھل لنا وينتقم به، وأكرمھم لھم جعله الذي الحقب ويعزھم نبيه

 .أعلمتك فيما العمل وجه وكيف لك، ذكرت فيما الرأي فما قضاؤه،

 توفيقه، وأدام المؤمنين أمير هللا فأرشد وقوعه قبل المخوف لألمر االستعداد تركك التدبير سوء من إن: عيسى فقال
 عنھما، والبحث بطلبھما، وتأمره ونكر، مكر له بيتك أھل من رجالً  المدينة المؤمنين أمير يا تولي أن الصواب ومن

 استكفيت فإن يظھروھا لم باطنة لنا عداوتھما إن موسى، أبا يا: فقال بھما، هللا يظفرك حتى عليھما، العيون وإذكاء
 أھل من رجالً  المدينة فول: قال طلبھما، عن القرابة وحجزته امكروھھم من الرحم منعته بيتي أھل من رجالً  أمرھما
 محبة إن موسى أبا يا: فقال. بھما يظفر حتى طلبھما عن يفتر وال مرصد بكل لھما يقعد ومره وجد، حد له خراسان

 مالھ محبته حالت خراسان أھل من رجالً  أمرھما وليت وإن بمحبتنا، ممتزجة خراسان أھل قلوب في طالب أبي آل
ً  قاتلوا الشام أھل ولكن عنھما والفحص طلبھما وبين بينه  علي مات ثم إياه، لبغضھم عليھم يتأمر ال أن على عليا
 دماءھم وسفكوا األمر بنيه فمنعوا قاتلوه الذين الشام أھل أبناء فقام األمر يطلبون بعده من بنوه فقام قاتلوه الذين وھلك
 المري حيان بن عثمان بن رياح فولى الشام، أھل من رجالً  المدينة أولي أن فالرأي آبائھم، عن ورثوه الذي للبغض
 أنا فاربعوا، لكم مقام ال يثرب أھل يا: فقال المنبر صعد المدينة قدم فلما وابراھيم، محمد طلب على وشحذه المدينة
 الذين عقب اليوم أنتم ثم يكم،ف السيرة الخبيث بكم الوقعة الوبيل عليكم كان الوطأة، الشديد عقبة بن مسلم عم ابن

 .ألبس من عقب الذل وأللبسن حصد، الذين عقب منكم ألحصدن هللا وايم السيف، حصدھم

 خرج محبسه في قتل فلما رياح، وقتل المدينة أھل في محمد خرج حتى األرصاد وإبراھيم محمد على وضع ثم
 :ويقولون جثته حول يكبرون المدينة أھل صبيان

 برياح فأتتنا.. . رياح أم سلحت

 الّصالح أھل من ليس...  بأميرٍ  فأتتنا

 سفاح من ھذا قبل...  بأميرٍ  سمعنا ما

 وھو األمر ھذا ترك المشاق، القاطع لھذا تعجبون أال: قال هللا عبد بن محمد خروج خبر المنصور جاء ولما: قالوا
 العرى شديد لنا فصار عموده وضعف طنبه، واسترخى عراه، فوھت وثلمناه، عليھم فتقناه فلما مستقيم أمية لبني
 .باغ كل وعلى عليه استعين وبا والردى، للحين فيه عرض والقوى العقد محكم
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 فاختار منزالً، له يرتاد وھو بغداد، من الصراة على الذي بالدير نازالً  محمد خبر أتاه حين المنصور وكان قال
 بينھم وألقينا: " وجل عز هللا قول فتال قاعداً  استوى بخبره عليه اردالو الكتاب قرأ فلما بالخلد، يعرف الذي الموضع
 يحب ال وهللا فساداً  األرض في ويسعون هللا أطفأھا للحرب ناراً  أوقدوا كلما القيامة يوم إلى والبغضاء العداوة

 " . المفسدين

 .األثقال وحملت بالرحيل الناس في فنودي أمر ثم

 تمثل ليركبھا قربت فلما ودابته بثيابه دعا ثم لھم، مكبحةً  وأكون رقابھم على وأنزل ھمأصمخت فاطأ الكوفة آتي: وقال
 :الكناني الطعان جذل قول

 وجل لقائھم من يأخذنكم وال...  خزاع يا القوم إلى سيروا

 قتلوا إن ينشرون ال الرأس في ر...  شع لھم أمثالكم فالقوم

ً متوج غدا ثم صرصر، بنھر فبات دابته ركب ثم  .مواله الخطيب أبي قصر فنزل الكوفة إلى ھا

 يسايره، الحارثي الربيع بن هللا عبد ومعه بغداد إلى أقبل بالبصرة وابراھيم بالمدينة، هللا عبد بن محمد قتل فلما: قال
 بلغني: هللا عبد قال ؟ عنه بلغك فما قومه رجل كان أجل،: قال حازماً، الملك عبد كان لقد: الربيع بن هللا عبد له فقال
 :األخطل قول أنشد لما أنه المؤمنين أمير يا عنه

 باطھار باتوا ولو النساء دون...  مآزرھم شدوا حاربوا إذا قول

 وأنا: المنصور فقال. انقضت حتى األشعث بن محمد بن الرحمن عبد حرب وقعت منذ امرأة أتيت ما وهللا ال: قال
ً  المرأة كشفت فما الربيع أبا يا وهللا  .انقضت حتى وابراھيم محمد حرب وقعت منذ كنفا

 مكث أمرھما غلظ فلما المنصور، رأس على أقوم وصيفا وابراھيم محمد حرب أيام كنت: شاھك بن السندي وقال
ً  مصلى على  جيبھا واتسخ فتدنست ملونة، جبة وعليه عليه، إال ينام وال يجلس وال عنه يتنحى ال ليلة وخمسين بضعا
 حتى أغيرھا ال وقال سواداً  فوقھا لبس للناس جلس إذا وكان عليه، هللا فتح حتى غيرھا فما ھامن لحيته تحت وما

 .لي أم وابراھيم لمحمد أھي أدري

 مواله األزرق إسحاق عليه قدم وقد رأسه، على قائم وأنا األيام تلك في جواريه قيمة ريسانة وأتته: السندي قال
 وأمة هللا، عبيد بن طلحة بن عيسى ولد من محمد بنت فاطمة إحداھما: اخطبتھم في بعثه كان قريش من بامرأتين
 وساءت أنفسھما خبثت قد المرأتين ھاتين إن المؤمنين أمير يا: له فقالت أسيد، بن خالد ولد من هللا، عبد بنت الكريم

 حتى إليھما سبيل ال ؟ نساءال أيام من األيام أھذه: وقال وزبرھا فانتھرھا إياھما، جفائك من لھما ظھر لما ظنونھما
 .له رأسي أم لي ابراھيم أرأس أعلم

 مقھور مجبر أنه فذكر عنقه، بضرب فأمر وابراھيم محمد من الكوفة أھل إلى كتب معه برجل المنصور وأتي: قالوا
 أن إال بھااصحا إلى الكتب أوصل أن استحلفت إني المؤمنين، أمير يا: فقال سبيله، بتخلية فأمر العيال، كثير محتاج
 من منازل تزل فلم فأوصلھا، ومضى الكتب فتناول. أمك ھبلتك خذھا: فقال علي، المؤمنين أمير من وقد بي، يحاط
 .رجالن أو رجل ذلك بعد منھم فبقي المنصور، توفي حتى األرض بطون إليه كتب

 :المنصور فقال ابراھيم خرج ثم محمد وخرج: قالوا

 يصيد من خداش يدري افم...  خداش على الظباء تفرقت



126 

 

 :قتال حين وقال

ً  قرّ  كما...  النوى بھا واستقرت عصاھا فألقت  المسافر باإلياب عينا

 قاله، الذي شعره ذلك في وقال يجبه، فلم دعاه محمداً  أن بلغه وقد المنصور على ھرمة بن ابراھيم قدم ولما: قالوا
 رأى فإن النبيذ، شرب دواؤھا وإنما الصننة؛ األرواح ذهھ في إن: فقال. حوائجك سلني إبراھيم، يا: المنصور قال
 مائة أخذه من يجلد أن له اكتبوا ولكن ھذا إلى سبيل ال: قال. فعل فيه يحدني أال عامله إلى يكتب أن المؤمنين أمير

 .بمائة ثمانين يشتري من: بالمدينة سكر إذا يقول فكان. قنعت: فقال ثمانين، ويجلده

 مصعب عمه عن بكار بن الزبير عن الھاشمي العباس بن الفضل العباس وأبو الحرمازي، يعل بن الحسن وحدثني
 بن لرياح عامالً  كان سبرة أبي بن بكر أبا أن بعض على بعضه من ورددت حديثھم فسقت وغيرھما هللا عبد بن

 على به استعن: وقال المال من معه كان ما إليه دفع هللا عبد بن محمد خرج فلما وطيء، أسد مسعاة على عثمان
 له الحابس وكان المدينة حبس في فطرح أسيراً  فأخذ ھرب مثلي ليس: فال اھرب بكر ألبي قيل محمد قتل فلما أمرك
 الربيع بن هللا عبد موسى بن عيسى بعد المدينة وولي العبدي، الحصين بن كثير خليفته ويقال موسى، بن عيسى

 هللا عبد وأخرجوا باقيھم وطردوا منھم فقتلوا المدينة أھل بھم فوثب وأفسدوا جنده فعاث الربيع أبا ويكنى الحارثي،
 أسود ورئاستھم أمرھم وقلدوا ورعاع سودان واجتمع العراق، يريد المطلب بير فنزل. متاعه وانتھبوا المدينة عن
 وأخرجوا السجن باب افكسرو وجاؤوا المؤمنين، أمير يدعونه الحرمازي ذكر فيما السودان فكان -  اوتيوا له يقال
 وحذر المنصور طاعة إلى ودعا فخطب وأقام ذلك، فأبى حديدة فك فأرادوا سبرة أبي بن بكر أبا وأخرجوا فيه، من

 ابن إلى فخرجوا القرشيون واجتمع به، فأقام السجن إلى ورجع يؤم، ال األسير ان: فقال فصل، تقدم: له فقيل الفتنة،
 .جنده من بقي من وأرضوا ره،أكث أو له ذھب بما الربيع أبي

 أبي ابن فقال. المؤمنين أمير وھو أميرنا اوتيوا ھذا: فقال ؟ ھذا ما: لبعضھم فقال السودان اولئك ذئب أبي ابن ورأى
 .عدله فارزقنا ھذا أوتيوا أمرنا يلي ان علمك سابق في كان ان رب يا: يبتسم وھو ذئب

 حتى يخدعه يزل فلم معه من خف وقد أوتيوا هللا عبيد بن طلحة بن محمد بن ابراھيم بن عمران بن محمد وأتى
 أسود على رجل كل وقبض أوتيوا أخذ أن بعد السودان وتفرق فأوثق، به وأمر عليه، فقبض منه الفرصة أمكنته
 .قتالً  قتل الحرمازي وقال جوعاً، مات إنه ويقال بالحديد، مثقالً  وكان السجن في أوتيوا ومات منھم،

 ولى ثم المدينة، قضاء طلحة بن محمد بن ابراھيم بن عمران بن محمد المنصور ولى: الكلبي ابن مھشا وقال
 .منه كان بما أحسن فقد أساء، كان إن: وقال سبرة أبي ابن باطالق فأمره المدينة سليمان بن جعفر المنصور

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ومقتله هللا عبد بن ابراھيم أمر

 فتحول المدينة، إلى محمد رجع ثم المازني، كريز آل مولى حفص أبي على فنزال البصرة ومحمد يمابراھ قدم: قالوا
 زيد بن سعد بن كعب بن عوف بن بھدلة بني أحد جندل بن ربيعة بن هللا عبد بن الفزع بن المغيرة عند فنزل ابراھيم

 وكان مسعدة، ابن له يقال معلم لرجل وليق الذي وھو يتنقل، جعل ثم راسب، بني إلى تحول ثم تميم، بن مناة بن
 :عنده استخفى من بعض يخدم

 وبيانا براعةً  الرجال سبق...  أّنه المعلّم مسعدة ابن زعم

 الغربانا بعدھا الملّحن وھو...  شجوھا الحمامة عن المبين وھو
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 .وغاق غاق يقول أن يينبغ إنما ملحن الغراب: ويقول تغريدھا، معنى فيفسر كذا تقول الحمامة ان: يقول وكان

 حذر ولكنه اليوم ذلك الخروج أراد يكن ولم ومائة، وأربعين خمس سنة رمضان شھر من يوم أول في خروجه فكان
 بن هللا وعبد الفزع، بن المغيرة منھم أكثر، أو عشرين في فخرج فأخذت، اليك بعث واال أخرج: فقيل به، يسعى أن

 فأقام يشكر بني مقبرة فأتى العتكي، عمرو بن زياد بن الواحد وعبد ميمي،الت الحصين بن عباد بن عمر بن المسور
 عامل وھو المھلب، بن يزيد بن معاوية، بن سفيان وبھا اإلمارة دار أتى حتى سار ثم قوم، إليه فاجتمع ساعة، بھا

 فنزل رجالً، عشر ستة الدار في سفيان ومع للحصار، عدةً  واتخذ فتحصن ابراھيم خروج خاف كان وقد البصرة،
 ابراھيم خروج قبل سفيان به أمر قائد البصرة وقدم الحرورية، مسجد عند عسكر ثم األنصار، مسجد عند ابراھيم
 إلى الفرزدق بن لبطة ابراھيم وأرسل المضاء، فھزمه القائد فلقي التغلبي القاسم بن المضاء ابراھيم إليه فبعث بليلة،
: لبطة له فقال فأباھا بيعته إلى يدعوه سعد بن شمس عبد بن مالدس بني؟ أحد ثم ،التميم العزيز عبد بن مرة بن نھيلة
 أيام في القضاء العنبري هللا عبد بن سوار واعتزل فبايعه، فأتاه ؟ مبايعته عن تمسك جعفر أبي سياط خوف أمن

 .منصور بن عباد فتواله ابراھيم،

ً  علي بن سليمان ابنا ومحمد جعفر وأخرج: قالوا  ابراھيم أصحاب فقاتلوا خشناء، كتيبة في وموالھيما واجتمعا سالحا
 ھذه إن: بالھة مولى قطري بن الجبار عبد له فقال المربد في الكراديس يعبئ سليمان بن محمد وجعل المبيضة،
 .منه يقبل فلم فسده، خلالً  رأيت فإن بمكانك أقم ولكن السكك في تكون ال التعبئة

 لملبد كان فرس على يومئذ محمد وكان قتال، كبير القوم وبين بينھما يكون أن قبل روجعف محمد فانھزم والتقوا
 .ففعل فيه ن فيخرج السجن يأتي أن الفزع بن المغيرة ابراھيم وأمر الملبدي، له يقال الخارجي

 .فحبسه دويفس يشغب أنه على يخافه أنه أظھر ثم فخرج فأمنه، األمان منه سفيان فطلب القصر عند ابراھيم ووقف

 أخاه فوجد رجالً  ابراھيم وبعث القبائل، وبيضت الخريبة، فنزل تحول ثم أياماً، فنزلھا اإلمارة دار إبراھيم ودخل
 .قتل قد محمداً 

 بن هللا عفو خراجھا وولى األھواز، حرب على الفزع بن مغيرة ووجه حرب، بن معاوية شرطه ابراھيم وولى
 على الحنفي محرز وغلب محمداً، وھزموا األھواز على فغلبوا العبدري حصينال بن محمد فقاتلھم الثقفي، سفيان
 بن العباس بن قثم وأراد المنصور، طاعة على والبحرين عمان أھل وأقام السند، إلى ھرب إبراھيم قتل فلما كرمان،
 .فأقام المنصور طاعة في نحن: أھلھا له فقال اليمامة عن يخرج أن العباس بن هللا عبيد

ً  يظھر فلم ويمصه سكر قصب يمضغ وھو محمد قتل ابراھيم غوبل  بن برد له وغلب الناس، عزاه ثم وتجلد، جزعا
 يصلي فكان المخزومي، ھشام بن الحارث ولد من عمر بن حفص ومعه واسط إلى وسار كسكر، على اليشكري لبيد

 بني مولى العالء بن وعمر المرزبان بن وأسد هللا، عبد بن حرب المنصور فبعث. لبيد بن برد إلى والحرب بالناس،
 ابراھيم يراعي المفضل وكان الراوية، الضبي محمد بن المفضل ومعه الخاقاني الخالق عبد إبراھيم وبعث مخزوم،
ً  قدومه في يتكلمون الناس فجعل البصرة إلى خرج خروجه قرب فلما خروجه، قبل خبره ويتعرف  يدرون وال أياما

 وعبد برد فانھزم معھما، ومن الخالق وعبد برداً  المنصور أصحاب فقاتل معه فخرج ابراھيم خرج حتى قدمھا، لماذا
 .عنھم الخراسانية وكف وأصحابھما، الخالق

ً  سفيان كان: قال عبيدة أبي عن األثرم وحدثني  سفيان ينادون خرج حين ابراھيم أصحاب وجعل إبراھيم، في مدھنا
 بالحجارة، فرميت يشكر بني بمقبرة مررت إني: الشرطة على خليفته له لوقا كذا، يوم بيعتك اذكر: محصور وھو
 .؟ يشكر بني مقبرة غير طريق لك كان ما أو: فقال
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 قواد من لقائد سفيان وقال ھذا، وال ھذا له يعرض فال ابراھيم إلى ويروح سفيان على يغدو السدوسي كردم وكان
 .ابراھيم وبين بيني كان ما يعلم أصحابك كل فليس عندي أقم: ابراھيم

 له وكتب قتيبة بن سلم وبعث عليھا، عھده له وكتب البصرة، فواله علي بن سليمان بن جعفر المنصور على وقدم
 ً  .إليك أيمانھم فقال. البصرة أھل أيمان لي اجعل: سلم له وقال البصرة، على عھداً  أيضا

 أن أمره إنه فيقال والمبيضة، ابراھيم لحرب رالمنصو فسرحه الحجاز من علي بن محمد بن موسى بن عيسى وقدم
 .الكوفة يدخل وال سنته على يمضي

 تفعل ال: المضاء له فقال عيسى إلى المسير على فأجمع الخبر ابراھيم وبلغ أعطياتھم الناس باعطاء المنصور وأمر
 مرة، بن نميلة شرطه على وسير البصرة على ابراھيم بن الحسن ابنه واستخلف فسار الجنود، وجه ثم بمكانك وأقم
 قيده سفيان حبس لما ابراھيم وكان. أصحابه إليه اجتمع وقد باخمرى في أقام دارا ابن قناطر إلى ابراھيم انتھى فلما
 .باخمرى إلى سفيان وحمل. سفيان من إرادة عن ذلك وكان. ابراھيم مماألة من جعفر أبي عند ليتبرأ خفيف بقيد

 فارتحل العبسي، دفافة وأبو قتيبة بن سلم ومعه له معسكر في والعلف الطعام جمع قد نسليما بن جعفر وكان: قالوا
 فأبى به، فتحصن فيه كان الذي جعفر معسكر إلى صر: البراھيم المضاء فقال جعفر، واتبعه عيسى يريد إبراھيم
ً  عشر أحد إبراھيم مع وكان أيضاً، الزيدية وأبته ذلك  ميمنته على إبراھيم فجعل رجالة، والباقون فارس سبعمائة: ألفا
 حتى عيسى عسكر أھل على وحملوا اليشكري، لبيد بن برد ميسرته وعلى العتكي، عمرو بن زياد بن الواحد عبد

 .انھزموا ثم وجالوا عيسى عسكر أھل فتضعضع خالطوه

 عبره من أول وكان وراءھم كان نھراً  عبروا أنھم وذلك ابراھيم أصحاب خلف من وأصحابه سليمان بن جعفر وجاء
 موسى بن عيسى أصحاب وكر ابراھيم، أصحاب وانھزم. الكمين الكمين،: الناس فنادى وأصحابه تيبة بن سلم

 زياد بن الواحد وعبد برد وقتل فقتلوا، الزيدية بعض وصبر ابراھيم وقتل جھتين، من فقتلوا فيھم سيوفھم فوضعوا
 .الحواري بن الوارث وعبد

 ابراھيم، قتل أنه مسلم بن عقبة فادعى فلھم، عن السيف برفع وأمر. آمن فھو سالحه ألقى من :عيسى منادي ونادى
 .غيره قتله وإنما

 في ليقع ثيابه نزع إنه ويقال منھا، مات نشابة فأصابته وقاتل، درعه فألقى الحرب في إبراھيم على اشتد الحر وكان
 .فقتل فأدرك الماء

 يا الكوفة، أھل يا: المنصور وقال الكوفة، في به فطيف فأمر المنصور، إلى به فبعث رأسه احتز من عيسى ووجه
 هللا صلى هللا رسول بعسكر تشبھونه حيزوم أقدم: يقول قائل إبراھيم عسكر في سمع إنه تقولون الخبيثة، المدرة أھل
 ويسبوا مقاتلتكم يقتلوا لم كيف أمية لبني للعجب وهللا. أھلك ولعن بلدة، من هللا لعنك: وقال ووبخھم وسلم، عليه

 .ذريتكم

 أدخل فدعني عھدك، قبل عھدي سليمان، بن جعفر له فقال عھده سلم وأخرج عھده، جعفر أخرج ابراھيم قتل ولما
 البصرة المنصور ولى ثم أشھراً  فأقام سلم قدم ثم الناس فأمن جعفر ودخل سلم فأقام بعدي تأتي ثم أميراً، البصرة
ً  جعفراً  وليت إنما: وقال ليع بن سليمان بن محمد  .عنه فتقاعدا الناس ويؤمنا ليقاتاله بالبصرة وإبراھيم وسلما

 .فعزله عنھم فغبب إبراھيم، مع خرج ممن البصرة أھل نخيل قطع في سلم إلى كتب المنصور إن ويقال

 ومحمد جعفر إلى صورالمن كتب ومائة وأربعين خمس سنة ابراھيم خرج لما: قال المقرئ صالح بن هللا عبد وحدثني
 :وتمثل بأمره، يعلمان ال به ھما مصراً  ابراھيم نزول على ويوبخھما يعجزھما علي بن سليمان ابني
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 لّوام فعل ھذا إن فاستيقظوا...  مغلغلةً  سعد بني ھديت أبلغ

 الحامي المستنفر صولة وتّتقي...  له كالب ال من على الذئاب تعدو

 :ويقول بمخصرته األرض على ينكت جعل براھيموا محمد خبر المنصور جاء ولما

 فعول ذاك لمثل الرئيس إنّ ...  دريئة للرماح نفسي ونصبت

 الخالف على السواد وأھل الكوفة أھل اجتماع البصرة إلى المسير على إبراھيم جرأ إنما: يقول المنصور وكان
 بن عيسى النجد الميمون إليه ووجھت ،بسھمھا كورة وكل بحجرھا، ناحية كل رميت وقد. إليه والميل والمعصية
 .واستكفيته با واستعنت موسى،

ً  العجلي سعد بن ھارون وكان  :فقال إبراھيم خروج فعاب شيعيا

 مّتبعا الدين في منا والھيئة ة...  الرويّ  ذو كان له من يا

 مبتدعا صار قيل إذ ة...  األم أھل منتھى لمت أبينما

 مجتمعا عليك منھا كان قد. .. ما تفّرق على نفسي لھف يا

 وھزم فھزمه فواقعه باألھواز وھو الفزع، بن المغيرة إلى التميمي خزيمة بن خازم خزيمة أبا المنصور ووجه: قالوا
ً  فافتعل بريدھا على المؤمنين أمير مولى حسان وكان بھا، فاستخفى البصرة إلى المغيرة وھرب أصحابه،  من أمانا
 وشعره نفسه في بسوء له يعرض وال يروعه وال يھيجه أال رسوله وذمة هللا ذمة فيه له جعل الفزع البن المنصور
 .قومه من الفريضة أحب من على ويقوده قدره ويرفع صلته يجزل وأن منه، كان بما يؤاخذه وال وولده وماله وبشره

ً  األمان، فاقرأه قريع بني موالي من رجالً  ودعا  أن أعلم أنا: له وقال أمره في المنصور من عليه ورد كأنه وكتابا
 الكتاب ھذا فخذ ولقيته، عرفته فيه إليه وتصل موضعه تعرف أن شئت إن وأنك قولك، ويقبل منك يسمع المغيرة
 .عليه واقرأھما األمان وھذا

 أن له رأى فكلھم فناظرھم، قومه المغيرة فدعا بالظھور، عليه وأشار واألمان الكتاب عليه قرأ إليه الرجل صار فلما
 فأخذوه محمد رسل فاعترضه أمره، سليمان بن محمد حسان أعلم وقد. حسان أتى حتى وخرج منھم ذلك فقبل يظھر
 المؤمنين أمير مولى الريان ومعه المرزبان، بن أسد المنصور فوجه أمره في المنصور إلى وكتب فحبسه، به وأتوه
: بعضھم وقال القافالنيين في وصلبه قتله ثم ورجليه ديهي أسد فقطع إليھما محمد وسلمه السجن، من فأخرج لقتله،
 .قتله ثم بأمان سليمان بن محمد أخذه

 أصحاب وأخذ البوادي، في وتنقل استخفى أن بعد الراوية الضبي للمفضل األمان الضبي زھير بن المسيب وأخذ
 بالسند، الحسن بن ابراھيم بن سنالح التغلبي عمرو بن ھشام وقتل. والنواحي البوادي في فقتلوا وعماله ابراھيم
ً  بالسند هللا عبد بن محمد بن هللا عبد وقتل إليھا، ھرب قد وكان  .التغلبي قاسم بن المضاء وتوارى أيضا

 .أصحابه في يعد وصار فأمن محبسه من وأخرجه سفيان أطلق قد نميلة وكان

. وحمرھا النعم سود لي وأن إبراھيم دم في شركت أني سرني ما: يقول كان معاوية بن سفيان أن المنصور وبلغ
 .وبينه بيني ما أظلم إال رأيته ما: يقول المنصور فكان

 .ففعل وتسكينھم، الناس إيمان هللا عبد بن سوار المنصور وولى
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 فتطير الريح، فقلبته حصير له بسط منھا سفيان وخرج الدار ابراھيم دخل لما: قال أنه النبيل عاصم أبي عن وحدثت
 .ذلك من له

 إن: خالكما لكما يقول: حسن بن حسن بن جعفر بن الحسن أم أمھما وكانت سليمان، ابني وجعفر محمد إلى وبعث
ً  بيننا تسفكا وال شئتما حيث إلى فاذھبا كرھتماه وإن والرحب، والسعة األمن وفي جواري أحببتما  .دما

 خراج وولى وفارس، األھواز إلى ووجه ذھا،فأخ بالبصرة ابراھيم خرج: قال العجلي صالح بن هللا عبد وحدثني
 عامر المنصور فوجه اإلمارة، دار عن فخرج أمنه ثم معاوية بن سفيان وحصر الثقفي، سفيان بن هللا عفو األھواز

ً  البصرة إلى ووجه واسطاً، فنزل عظيم جيش في السلمي اسماعيل بن  .جيشا

 مضى ثم اسماعيل، بن عامر فحاربه واسط نحو فأقبل م،وقصيتھ واختالفھم البصرة أھل غدر خاف إبراھيم إن ثم
 تدعى بقرية فالتقيا لمحاربته المنصور ووجھه الحجاز، من موسى بن عيسى قدمھا وقد الكوفة، يريد ابراھيم
 فقتل، ورجاله عيسى خيل عليه عطفت ثم رجالة، ابراھيم أصحاب جل وكان. ھنية عيسى ابراھيم فھزم. باخمرى
 .الكوفة إلى عيسى ورجع

 وكان وقتل، فأخذ ابراھيم أمر في الناس أشد من الفزع بن المغيرة كان: قال أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 .الكلبي زياد أبو فقال الكلبي، األعور أبو قتله تولى الذي

 معلما بالمشط الكالّء على نصبنا...  بأننا تميم عليا مبلغٌ  من

ً  المغيرة رأس لكم نصبنا  ملحما عريان بالجذع وجثمانه...  بائنا

ً  ليزيل ابراھيم جاء: يقول النحوي يونس فكان الھجيمي، سلمة بن عمر بنت بھكنة ابراھيم تزوج: قالوا  فألھته ملكا
 .ابراھيم أمر من فرغ حتى الكلب بمزجر فتركھا بالقيمية المنصور وأتي وخضابھا، بطيبھا امرأة

 :ابراھيم قالف أبلق فرس على سلمة بن عمر وكان

 األبلق ليعرفنّ  فررت ولئن...  مقاتالً  أراك فال القتال أما

 أبي بدرب منزله في درجه تحت حملھما الذي فدفنھما ردا، ثم خراسان، إلى إبراھيم ورأس محمد رأس وحمل: قالوا
 :للمنصور مجاشع بني بعض وقال ببغداد، جعفر أبي مدينة في حنيفة

 عليا جّده يدعو أبيض. .. ھبرزّيا القيت فقد ابرز

 الّنبّيا أمه من وجّده

 .عظم ما وصغروا، هللا، صغر ما عظموا: فيقول العباس بني يذكر إبراھيم وكان: قالوا

 :إبراھيم في األعمى بشار وقال

ً  غدا...  جاللة عليه لبسام أقول  األكارم الرجال في أريحّيا

ً ...  الھدى إلى الدعاة الفاطميين من  فاطم ابن مثل يكيھد وما قياما

 هللا، عبد بن محمد إلى مائالً  ھاشم بني مولى ميمون بن سديف كان: قالوا وغيره، الحرمازي علي بن الحسن حدثني
 دفع محمد خرج فلما دينار، بألف استخلف حين المنصور فوصله خالفته، قبل المنصور إلى مائالً  كان ذلك وقبل
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 إبراھيم إلى صار محمد قتل فلما العباس، ولد وھجا المنصور على جلبوأ معه وخرج له، تقوية إليه دينار األلف
 :فقال الحسن بني فھجا نفسه على سديف خاف قتل فلما بالبصرة أخيه

 تزعمونا كما الحديث فليس...  توبة أحدثوا حسنٍ  بني

 كافرونا بقائمكم فنحن...  قائمٌ  لنا يكون أقلتم

ً  وقال  :أيضا

 الميراث في العم كابن العم ما...  محمدٍ  وربّ  حسنٍ  بنو كذبت

 .إبراھيم عند يتھكم بسديف كأني: يقول المنصور وكان

 :المنبر إبراھيم صعد وقد سديف وقال: قالوا

 ً  طويل وعمر منك صحة في...  مّنيتھا اسحاق أبا إيھا

 الكبول مصمتات في سيرتھم...  األُلى دحل هللا ھداك أذكر

 :المنصور إلى وكتب واستخفى سديف ھرب إبراھيم تلق فلما -  معه حمل ومن أباه يعني

 المطلب عبد ينميه من خير...  العرب خير يا المنصور أيھا

 العطب قبل من اليوم عني فاعف...  عفوكم وراج موالك أنا

 :فيه فوقع إليه وصل حتى بالكتاب واحتال

 بوليّ  بعدھا تشّبھت إن...  عليّ  بن محّمد نماني ما

 :هللا عبد بن إبراھيم إلى يعتذر ھرمة بن علي بن إبراھيم وقال: قتل إنه ثم

 بتطھير وأوالھم الفخار عند...  كلھم الناس خير الفواطم بن يا

 منشور غير عذرٌ  ينفع وليس...  ناشره ثم عذري لحامل إني

 لتنحير كّبت إذ والبدن با...  كاذبة غير بيمين وحالف

 وتكثير بإسرافٍ  فروھا منھم...  بفاحشةٍ  عني العدا أتاك لقد

ً  بنا تسمعنّ  ال ً  وال إفكا  والخير المجد ذا ويا المعالي ذا يا...  كذبا

 .عنه بلغه أمر في منھم غيره إلى اعتذر إنما ويقال

ً  الصيرفي قرة وكان  أبو له قال إبراھيم قتل فلما وحبسه، إبراھيم فضربه إبراھيم على المنصور جعفر ألبي عينا
ً : جعفر  .ووصله. بالسالمة لك هللا أدعو زلت ما قرة، يا بك مرحبا
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 الحسن بن هللا عبد بن يحيى خروج

 بن خالد بن يحيى بن الفضل إليه فتوجه الديلم ناحية إلى وصار بالجبل، حسن بن هللا عبد بن يحيى وخرج: قالوا
 من األمان الرشيد أعطاه أن ىعل إليه فسلمه ألف، ألف الديلم لملك فجعل المؤمنين، أمير ھارون الرشيد وزير برمك
ً  فكان القتل،  .الحبس في فمات شاھك بن السندي عند محبوسا

 السالم عليه علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن الحسين خروج

 ثم بالمدينة، طالب أبي بن علي بن الحسن بن حسن بن حسن بن علي بن الحسين ومائة وستين تسع سنة في وخرج
 أبي بن وسليمان علي، بن سليمان بن ومحمد علي، بن محمد بن والعباس موسى، بن عيسى بن موسى فلقيه مكة أتى

 فصار ببغداد، الجسر على فنصب المؤمنين، أمير الھادي موسى إلى برأسه وبعث بفخ، فقتل الموسم على وھو جعفر
 .ببغداد فمات منھا فحمل مصر إلى حسن بن هللا عبد بن محمد بن علي

 وعلى مصر إلى الھادي خالفة في فھرب علي، بن الحسين مع فخ وقعة في حسن بن هللا عبد بن ادريس وكان
 إلى البريد على فحمله يتشيع واضح وكان بالمسكين، يعرف الذي المنصور بن صالح مولى واضح يومئذ بريدھا
 .البربر من بھا من له فاستجاب مدنھا بعض وأتى طنجة، أرض إلى فوقع المغرب

 إلى له وكتب المھدي مولى الشماخ ودس واضح، عنق فرب ذلك أعلم الھادي موسى بعد الرشيد فاستخل فلما
 عن ليسأله ادريس فدعاه الطب، الشماخ فادعى طنجة، بالد إلى فأنفذه إفريقية على عامله وھو األغلب بن إبراھيم
ً  فأعطاه أسنانه في له عرض وجه  مكانه وصار ادريس ومات عليه، ريقد فلم فطلب ھرب ثم معه، كان سم فيه سنونا
ً  ادريس له يقال له ابن  .أيضا

 :الشاعر قال

 حذار يقيك أو الخليفة كيد...  مفلتٌ  أّنك ادريس يا أتظنّ 

 األعمار عندھا وقّصر طالت...  سخطه انتضاھا إذا السيوف إنّ 

 :الشاعر يقول وفيه ه،عن عفا ثم المنصور فأخذه وبيان عارضة ذا حسن بن حسن بن هللا عبد بن موسى وكان

ً  كنت إّما إنك  وتنفعا تضرھم أن أخاف...  أُترعا جونا

ً  العيس وتسلك  مشّيعا أو األصحاب من فرداً ...  ميھعا طريقا

ً  أحدث موسى وكان سنة، ستون ولھا أمه وولدته آدم، موسى وكان  :فقال االنضاح أصحاب ذلك فكره عينا

 مفتوحة أطباؤھا غدت إذا...  المسفوحة ھذه من ويحھم يا

 مقبوحه وجوھھم وأصبحت

 صنعت فيما وفقت ما حسن أبا يا: اسماعيل بن محمد له يقال كعب بن عدي بني من مطيع ولد من رجل له فقال
 ذلك بعد التقيا ثم يجبه، فلم وسكت المطيعي عنه فحلم قريش، في ذنب أنت انما أنت، ومن: حسن له فقال وقلت،
 كان عما وعفوي عنك حلمي أغرك علي، بالخيالء وتستطيل إلي النظر أتحد: المطيعي لفقا إليه النظر موسى فأحد
 .غيرك حال من حالك وتعرف بشبرك فترك وتقيس ظلعك على تربع أن لك ولخير منك،
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 وما. خير كل من البعيد سوء، كل من القريب الغبي الغوي إنك وهللا بك، أعتد وال أعدك ما وهللا: موسى له فقال
 يقعدك، ما يقيمھا الباع طويلة الذراع، رحبة كف من فتري من وشبري شبري، من فتري فان وفتري، شبري ذكرك

ً  منك خير بأني عالم فأني مني جھلت مھما يخفضك، ما ويرفعھا ً  أما ً  وأبا  إليك وتصاغرت أنفك رغم وإن. ونفسا
 .نفسك

 وھي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن طلحة بن محمد بنت سلمة أم عنده حديت شاعراً  موسى وكان
 :لھا يقال التي

 سلمه أم تفعل الذي مثل...  مسلمه كل فعل من يعجبني

ً  ألنھا...  أمه كل زوجھا عن إقصاؤھا  المكرمه تسامي قدما

 :إليھا فكتب فأبت العراق في إليه بالشخوص يأمرھا إليھا موسى وكتب

 للضرائر فّراسة ةٍ فراسي...  بضّرةٍ  أجئ أن زعيمٌ  إني

 :حسن بن هللا عبد بن محمد مولى سليمان بن الربيع فقال

 الكبائر إحدى حاولت لقد لعمري...  بضرةٍ  تكيد بكرٍ  أبي أبنت

 :إليھا موسى فكتب

 والغدر الخيانة أھل بھا بالدٌ ...  فإنھا العراق في تتركيني ال

 ّنشرال طّيبة األجداد مقابلة...  بضّرةٍ  أجئ أن زعيم فإني

 بكر أبي بفضل تحفل لم ومّرة...  الذرا في شيبان آل من انتسبت إذا

 ووجوھھم، ھاشم بني رجال من وابراھيم محمد وعم الحسن بن هللا عبد أخو الحسن بن الحسن بن جعفر وكان
 لولد يخاصم الحسين بن علي بن زيد فكان فينا، ھي قوم كل فقال علي وصية في والحسين الحسن ولد واختصم
 .الحسن لولد يخاصم الحسن بن جعفر وكان الحسين،

 .بالمدينة جعفر ومات سليمان، ابني وجعفراً  محمد فولدت جعفر بن الحسن أم علي بن سليمان وتزوج

. طباطبا حسن بن إبراھيم وتلقب علي، بن حسن بن حسن بن إبراھيم بن اسماعيل بن إبراھيم بن محمد بالرقة وكان
 بن محمد فدعاه قومه من سبعمائة في القائد أعين بن لھرثمة مفارقا الشيباني منصور بن ريالس السرايا أبو وقدم

 .محمد آل من الرضا إلى الدعاء على فبايعه فأتاه ابراھيم

 معه، ومن ورمي أبوابه دونه فأغلقوا موسى بن العباس قصر إلى السرايا أبو فصار الكوفة دخال حتى وشخصا
ً  فرمى الشوك أبا يكنى رجل السرايا أبي مع وكان  فأخذوا القصر ودخلوا رأسه، على فانقلب شرفتين بين كان خادما
 المأمون خليفة وھو سھل بن الحسن اليھم فوجه ومائة، وتسعين تسع سنة وذلك الكوفة أھل وبايعه فيه، كان ما

 ما وأخذ الكوفة قنطرة عند ياالسرا أبو فھزمه آالف أربعة في الضبي المسيب بن زھير الشماسية ينزل وكان ببغداد،
 .بغداد إلى زھير وصار معه، كان

 .ليلة بأربعين ويقال شھر من بأقل إياھا قدومه بعد بالكوفة مات الطالبي ابراھيم بن محمد إن ثم
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 السالم عليھما طالب أبي بن علي بن الحسين أمر

ً  وكان هللا، عبد أبا يكنى الحسين وكان منھا، بأقل ويقال بسنة الحسين من أسن الحسن كان قالوا  وكان سخياً، شجاعا
ً  أشبه كان الحسن أن إال وسلم، عليه هللا صلى بالنبي يشبه  إنه ويقال منه، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بوجه وجھا
 .قدميه إلى سرته من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يشبه كان

ً  أحب من هللا أحب منه، اوأن مني حسين: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال  .األسباط من سبط حسين. حسينا

 السعدي الحوراء أبي عن مريم أبي بن بريد عن شعبة عن الوليد بن العباس ثنا الحمصي، مصفى بن محمد حدثنا
 الصدقة تمر من بتمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتي: قال ؟ هللا رسول من تذكر ما: علي بن لحسين قلت: قال
 .الصدقة لھم تحل ال محمد آل إن: وقال التمر في ألقاھا حتى بلعابھا فأخذھا ألوكھا، فجعلت تمرة منه ذتفأخ

 .طمأنينة الصدق وإن ريبة، الكذب فإن يريبك ال ما إلى يريبك ما دع: يقول وكان قال

 ومشبر وشبير شبر

 هللا صلى هللا رسول سمع: قال كثير أبي بن يحيى عن األوزاعي ثنا يونس، بن عيسى ثنا عمار، بن ھشام حدثني
ً  فقام حسين أو حسن بكاء وسلم عليه  .أعقل وما إليه قمت لقد فتنة، الولد الناس، أيھا: فقال فزعا

 ابن لي ولد: قال السالم عليه علي عن ھانئ عن اسحاق أبي عن اسرائيل عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
ً  سميته ً  سميناه: قلنا ؟ سميتموه ما: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. حربا  آخر لي ولد ثم. حسن ھو: فقال. حربا
ً  فسميته  آخر ابن لي ولد ثم. حسين ھو: قال حرباً،: قلنا ؟ سميتموه ما: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال حربا
ً  فسميته ً : قلنا ؟ سميتموه ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال حربا  ھؤالء بني سميت إني محسن، ھو: قال. حربا
 .ومشبر وشبير شبر: ھارون ولد بأسماء

ً : حسين فولد  :يقول وھو يقاتل وكان بالطف، قتل ثقفية، وأمه األكبر عليا

 بالنبي أولى هللا وبيت أنا...  علي بن الحسين بن عليّ  أنا

 الّدعي وابن وشبثٍ  شمرٍ  من

 ً  .سالفة تسمى ولد أم وأمه أعقب، الذي وھو األصغر وعليا

ً  رأيت ما: الزھري قال  ابن ويقال سنة وخمسين ثماني ابن وھو بالمدينة ومات الحسين، بن علي من أفضل قط قرشيا
 .وتسعين اثنتين سنة في مات ويقال بالبقيع، ودفن وتسعين، أربع سنة في وفاته وكانت. محمد أبا ويكنى ستين

 .هللا عبيد نب طلحة بنت اسحاق أم أمھا الحسين، بنت وفاطمة

 .تقدم فيما أمرھا ذكرنا وقد القيس، امرئ بنت الرباب أمھا وسكينة،

 .عفان بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد عليھا خلف ثم علي، بن الحسن بن الحسن عند الحسين بنت فاطمة وكانت

. ولد ألم وزيداً  وعمراً . علي بن الحسن بنت هللا عبد أم وأمھم وحسيناً،. هللا وعبد. محمداً : الحسين بن علي فولد
 ً  .شتى أوالد ألمھات ومليكة،. وكلثم. حسن وأم. موسى وأم. ولد ألم وخديجة وعليا
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 بن محمد بن جعفر فإلى بكر، أبي بن محمد بن القاسم بنت فروة أم وأمھما هللا، وعبد. جعفر: علي بن محمد فولد
 .بالمدينة ومات هللا عبد أبا يكنى وكان. جعفر بن موسى أبو وھو الجعفرية تنسب علي

ً  يلقب فكان محمد بن هللا عبد وأما  .عقب وله بالمدينة مات. دورقا

 .بالكوفة قتل الحسين، أبا يكني فكان الحسين، بن علي بن زيد وأما

 .أعمى زيد بن حسين وكان المھدي، عند الحسين بن علي بن زيد بن حسين بنت ميمونة وكانت

 .بالكوفة مات عيسى، له يقال ابن لزيد وكان

 .عقب وله األفطس يلقب فكان الحسين بن علي بن علي وأما

 عن طاوس عن ميسرة، بن ابراھيم عن عيينة، بن سفيان عن المديني هللا عبد بن علي حدثني الھيثم، بن بكر حدثني
: فقال. رأسك في يدي لنشبت وبك بي ذلك يزري أن لوال وهللا: فقلت الخروج في الحسين استشارني: قال عباس ابن
 .غداً  الحرمة ھذه بي تستحل أن من إلي أحب وكذا كذا بمكان أقتل ألن وهللا

 كيف: بالكوفة وھو علي قال: قال مجاھد عن ليث عن معروف بن عمرو أنبأ حكام، ثنا موسى، بن يوسف حدثني
 ثم تعردون، ثم توردون: قال ثم رأسه فحرك. ونفعل نفعل: قالوا. ؟ ضعيفھم قويھم يحمل نبيكم بيت أھل أتاكم إذا أنتم

 .لكم براءة وال البراءة تطلبون

 األزدي هللا عبد بن جندب دخل الصلح ذلك وقع فلما معاوية الحسن لصلح منكراً  علي بن الحسين وكان: قالوا
 صرق في قائم وھو الحسين على الحنفي هللا عبد بن وسعيد الخزاعي، صرد بن وسليمان الفزاري، نجبة بن والمسيب
 أمر إن: فقال تكلم الھيئة، وسوء الكآبة من بھم ما رأى فلما عليه فسلموا ويستحثھم، المتاع بحمل غلمته يأمر الكوفة
 ولكن دونه بالموت النفس طيب كنت: وقال الصلح لذلك كراھته وذكر. مفعوالً  كان هللا أمر إن مقدوراً، قدراً  كان هللا
 فعسى: " وجل عز هللا قال وقد بالمدى، قلبي ويشرح بالمواسي أنفي يحز وكأنما فأطعته وناشدني علي عزھم أخي
ً  تكرھوا أن ً  تكرھوا أن وعسى: " وقال" .  كثيراً  خيراً  فيه هللا ويجعل شيئا ً  تحبوا أن وعسى لكم خير وھو شيئا  شيئا
 " . تعلمون ال وأنتم يعلم وهللا لكم شر وھو

 عليه، قدروا ما بكل مودتنا سيطلبون القوم أن نعلم فإنا نحن فأما وتنتقصوا، تضاموا أن إال بنا ما وهللا: جندب له فقال
 .عدو ولھم شيعة لكم ونحن المجرمين ونظاھر الظالمين نؤازر أن  حاشا ولكن

 رحمكم: فقال. كلنا به نكلمك أن أردنا الذي ھو جندب به كلمك الذي الكالم ھذا إن: الخزاعي صرد بن سليمان وقال
 .وبررتم قتمصد هللا

: قالوا. يصلح وال يكون ال ما ھذا: فقال الصلح عن بالرجوع الحنفي هللا عبد بن وسعيد صرد بن سليمان له وعرض
 فتمثل الكوفة إلى الحسين نظر ھند دير جاوزوا فلما معه، خرجوا سار فلما. هللا شاء إن غداً : قال ؟ سائر أنت فمتى
 :دينار مأ ابن وھو الفزاري، أبير بن زميل قول

 وذماري باحتى المانعون ھم...  معاشر دار فارقت قلىً  عن فما

 نظار يحمّ  ما ترقّب نظار...  واقعٌ  بدّ  ال حمّ  ما ولكنه

 بالبيعة، واإلذعان القتال ترك على والندم الحسرة بإظھار الشيعة تالقت ومضى، معاوية الحسن بايع ولما: قالوا
 إنھم ثم عليه، أرادوه ما بخالف وأجابھم فأباه ذلك، بنقض له وعرضوا لصلحا في فخطؤوه منھم جماعة إليه فخرجت
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 كارھا لھا كنت بيعة وكانت صلح كان قد: فقال عليھم رد بما وأخبروه للحسن قالوا ما عليه فعرضوا الحسين أتوا
ً  الرجل ھذا دام ما فانتظروا  من الشيعة وإلى يھمإل أحب شيء يكن فلم عنه فانصرفوا ونظرتم، نظرنا يھلك فإن حيا
 .مغازيھم ويغزون أعطيتھم يأخذون وھم معاوية؛ ھالك

 أوالً  عليه قدموا الذين الشيعة وعنده الحسن إلى الھمداني ليلى بن وسفيان الھمداني بشر بن محمد وشخص: قالوا
 معاوية إلى سرنا لو وهللا. أبوك  إجلس: له فقال. المؤمنين أمير يا عليك السالم: بالعراق له قال كما سفيان له فقال

 .قضي الذي إال كان ما والشجر بالجبال

ً  منكم أمري كل ليكن: فقال الحسين أتيا ثم  رجونا أحياء وأنتم يھلك فإن حياً، الرجل ھذا دام ما بيته أحالس من حلسا
 " . محسنون ھم نوالذي اتقوا الذين مع هللا إن"  ف أنفسنا إلى يكلنا وال رشدنا ويؤتينا لنا هللا يخير أن

 ودخلنا العدل من خرجنا: الكوفة من خروجه قبل له وقال الصلح، على الحسن ذم من أول عدي بن حجر وكان: قالوا
 وطلب بالخسيسة ورضينا الدنية وأعطينا نذمه، كنا الذي الباطل في ودخلنا عليه، كنا الذي الحق وتركنا الجور، في

 .راغمين كرھنا بما ورجعنا مسرورين، أحبوا بما فرجعوا أمراً، وطلبنا أمراً، القوم

 .ألقدمت وبصيرتك نيتك في مثلك كانوا فلو الناس بلوت قد إني أحببت، ما يحب الناس كل ليس حجر، يا: له فقال

 سائر واعصني اليوم أطعني الكثير، بترك القليل وقبلتم بالذل، العز شريتم هللا عبد أبا يا: له فقال الحسين وأتى
 فال الخيل في أنا وأخرج الرجال، في وابعثه عبادة بن سعد بن قيس ادع ثم شيعتك، واجمع الحسن رأي دع ،الدھر
 غارون اآلن فإنھم الحاكمين، خير وھو وبينه بيننا هللا يحكم حتى فنضاربه عسكره في معه ونحن إال ھند ابن يشعر

 .سبيل ذكرت ما إلى وليس بايعنا قد إنا: فقال.. 

 أم جعدة وأم المخزومي، وھب أبي بن ھبيرة بن جعدة بنو ومعھم الشيعة اجتمعت علي بن الحسن توفى افلم: قالوا
ً  الحسين إلى فكتبوا صرد، بن سليمان دار في طالب أبي بن ھانئ  فيك جعل قد هللا إن: كتابھم في وقالوا بالتعزية كتابا
 المنتظرة بسرورك، المسرورة بحزنك، ةالمحزون بمصيبتك، المصابة شيعتك ونحن مضى، ممن الخلف أعظم
 .ألمرك

 أنصاره من لقوا قد وأن إليه، وتطلعھم لقدومه وحبھم فيه، الكوفة أھل رأي بحسن يخبرونه جعدة بنو إليه وكتب
 أبي ابن شنآن من عليه ھم بما إليھم فأفضوا وبأسه، نجدته ويعرف قوله، إلى ويطمأن ھديه، يرضى من وإخوانه
 .برأيه إليھم الكتاب ويسألونه منه، والبراءة سفيان

 فالصقوا وسداداً، رشداً  الظلمة جھاد في ورأيي الموادعة في هللا رحمه أخي رأي يكون أن ألرجو إني: إليھم فكتب
 حي وأنا حدث به يحدث فإن حياً، ھند ابن دام ما األظناء من واحترسوا الھوى واكتموا الشخص، واخفوا باألرض،

 .هللا ءشا إن رأيي يأتكم

 ويدعونه فضله ويذكرون ويعظمونه يجلونه الحسين إلى يختلفون الحجاز أھل ولثمان العراق أھل من رجال وكان
 الناس يعدل لم مات إذا معاوية أن في يشكون ال وھم إليه الوسيلة ليتخذوا ويد عضد لك إنا: ويقولون أنفسھم إلى

 .أحداً  بحسين

 المدينة على معاوية عامل ذاك إذ وھو الحكم بن مروان عفان بن عثمان بن مروع أتى إليه، الناس اختالف كثر فلما
ً  منه لكم أن ألرى إني ووهللا حسين، إلى الناس اختالف كثر قد: له فقال ً  يوما  .عصيبا

ً  اترك بأن: معاوية إليه فكتب معاوية، إلى ذلك مروان فكتب  واكمن صفحته، ويبدي عداته يظھر ولم تركك ما حسينا
 .والسالم هللا شاء إن الثرى كمون هعن
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ً  كانت إن أمور عنك إلى أنھيت فقد بعد أما: الحسين إلى معاوية وكتب  وإن عنھا، رغبة بك أظنھا أكن لم فإني حقا
 إليك، واإلساءة قطيعتك على تحملني فال توفي، هللا وبعھد تبدأ، نفسك وبحظ بمجانبتھا الناس أسعد فأنت باطالً  كانت
 .فتنة في تردھم وأن األمة، عصا شق في حسين يا هللا فاتق أكدك، تكدني ومتى تنكرني، نكرتكأ متى فإني

ً  الحسين إليه فكتب ً  كتابا  بكيد فتنت قد إنك: له ويقول حجر، قتل وفي زياد أمر في فعل ما فيه عليه يعد غليظا
 .لك بدا ما فكدني: خلفت مذ الصالحين

 .الھدى اتبع نم على والسالم: الكتاب نص آخر وكان

ً  إليه اكتب: له فقيل الناس، إلى إليه الحسين به كتب ما يشكو معاوية فكان  فيه عسيت ما: فقال فيه، وأباه تعيبه كتابا
 للعيب أراه ولست حسين في أقول أن عسيت وما بالباطل، أحداً  يعيب ال ومثلي. أكذب أن إال أبيه في أقول أن

 ً  .أجيبه أال رأيت ثم وأتھدده، فأتوعده ليهإ أكتب أن أردت قد أني إال موضعا

ً  الحسين عن معاوية يقطع ولم  وعروض درھم ألف ألف سنة كل في إليه يبعث وكان به، ويبره يصله كان شيئا
 بعده األمر معاوية بن يزيد وولي ستين سنة رجب من للنصف هللا رحمه معاوية توفي فلما ضرب، كل من وھدايا
 بن هللا وعبد عمر، بن هللا وعبد الحسين على البيعة أخذ في سفيان أبي بن عتبه بن يدالول عامله إلى يزيد كتب

 أين فداك جعلت: له فقال قريش من العدوي مطيع بن هللا عبد فلقيه مكة إلى شخص ثم بالبيعة، الحسين فدافع الزبير،
 هللا رسول بنت بن يا لك هللا خار: قالف هللا، أستخير فإني مكة آتى أن بعد وأما مكة فأريد اآلن أما: قال ؟ تريد

 أن أرى وأنا أخوك، وطعن أبوك قتل بھا مشؤومة بلدة فإنھا الكوفة تأت وال هللا فاتق مكة أتيت فإذا فداك، وجعلني
 .بعدك لنسترقن ھلكت لئن ووهللا أحداً  بك الحجاز أھل يعدل ولن العرب، سيد فإنك فتلزمه الحرم تأتي

 الحرم إلى ترجع أن لك أرى إني: له فقال مكة، من الكوفة إلى توجه حين طريقه في ماء لىع لقيه كان إنه ويقال
 .الكوفة تأتي وال فتلزمه،

 لزم قد بمكة الزبير وابن اآلفاق، وأھل المعتمرين من بھا كان ومن. إليه يختلفون أھلھا جعل مكة الحسين نزل ولما
 .عليه الناس قلأث وھو الحسين ويأتي ويطوف، يصلي الكعبة جانب

ً  رأيت: قال المقبري سعيد أبي عن مساحق عن نوفل بن الملك عبد عن مخنف أبي عن وحدثت  بين يمشي حسينا
 :يقول وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسجد دخل حين رجلين

 مغيرا الصبح وضح في السوام ذعرت ال

 ضيما الموت مخافة أعطى يوم يزيداً  دعيت وال

 أحيدا أن ننيترصد والمنايا

 .العراق إلى منھا خرج ثم مكة نحو خرج أن لبث فما يخرج، حتى قليالً  إال يلبث ال أنه فعلمت

ً  يا: الحسين فقال الحسين عن العراق أھل عتبة بن الوليد حجب: العتبي وقال ً  لنفسه، ظالما  تحول عالم لربه، عاصيا
 فجناية إليك غيرنا جھل يدعو ال عنك حلمنا ليت: الوليد فقال ؟ وعمك أنت جھلته ما حقي من عرفوا قوم وبين بيني
 .أبغضتنا كما ألحببتنا بعدنا يكون ما علمت ولو بك، فتخطر تخطرھا فال يدك، سكنت ما لك مغفورة لسانك
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ً  إليه فكتبوا ليزيد، البيعة من الحسين وامتناع معاوية موت الكوفة أھل من الشيعة وبلغ  بن سليمان من: صدروه كتابا
 المؤمنين من وشيعته - مطھر يقول وبعضھم -  مظھر بن وحبيب شداد، بن ورفاعة نجبه، بن والمسيب صرد،

 .الكوفة أھل من والمسلمين

 وتأمر فيھا، وغصبھا أمرھا فابتزھا األمة ھذه على انتزى الذي العنيد الجبار عدوك قصم الذي  فالحمد بعد أما
 ثمود، بعدت كما له فبعداً  أغنيائھا بين دولةً  هللا مال وجعل شرارھا، واستبقى خيارھا قتل ثم منھا، رضى بغير عليھا
 نجمع ولسنا اإلمارة، قصر في بشير بن النعمان أن واعلم الحق، على بك يجمعنا هللا لعل علينا فاقدم إمام علينا وليس
 .والسالم. بالشام فالحقناه أخرجناه الينا إقبالك بلغنا ولو عيد، إلى معه نخرج وال جمعة، معه

ً  النعمان وكان الحكم، أم بن الرحمن عبد بعد الكوفة النعمان ولى معاوية وكان  سيء علي، ببغض مجاھراً  عثمانيا
 لعشر الحسين على بالكتاب فقدما التيمي وال بن هللا وعبد الھمداني، سبع بن هللا عبد مع بالكتاب وبعثوا فيه، القول
 أسد، بني من الصيداوي خليد بن مسھر بن قيس بيومين ذلك بعد سرحوا ثم ،بمكة رمضان شھر من خلون ليال
 صحيفة، خمسين من نحواً  معھم فحملوا السلولي، عبد بن وعمارة األرحبي الكدر بن هللا عبد بن الرحمن وعبد

 لھم إمام ال ونمنتظر الناس فإن ھال، فحي بعد أما: معھما وكتبوا واألربعة، والثالثة واالثنين الرجل من الصحيفة
 .والسالم العجل، ثم العجل، ثم فالعجل، غيرك،

 التميمي، حاجب بن عطارد بن عمير بن ومحمد اليربوعي، ربعي بن شبث الكوفة أھل أشراف إليه وكتب: قالوا
 بن وعمرو األحمسي، قيس بن وعزرة الشيباني، رويم بن يزيد بن الحارث بن ويزيد العجلي، أبجر بن وحجار
 على تقدم فإنما علينا فأقدم شئت فإذا الجمام، وطمت الثمار، وأينعت الجناب، اخضر فقد بعد أما: الزبيدي الحجاج
 .والسالم مجند، لك جند

 ليعرف طالب أبي بن عقيل بن مسلم قدم قد أن وأعلمھم كتبھم آخر على فأجابھم عنده واجتمعت كلھا الرسل فتالحقت
ً  ودعا ورأيھم، بحالھم إليه ويكتب وأمرھم، طاعتھم  الرحمن وعبد عبد، بن وعمارة مسھر بن قيس مع فوجھه مسلما

 الطريق عن فضال المدينة أھل من دليلين مع توجھت إني: الطريق من مسلم إليه فكتب الكدر، ذي بن هللا عبد بن
 رأيت فإن ھذا، ھيوج من تطيرت وقد أنفسنا، بحشاشة اال ننج فلم الماء إلى وصرنا ماتا، حتى العطش عليھما واشتد
 .فافعل غيري وتبعث منه تعفيني أن

 لما فامض الجبن، وجھك من باالستعفاء إلي الكتاب على حملك الذي يكون أن خشيت فقد بعد أما: الحسين إليه فكتب
 .به أمرتك

 يوم بالكوفة مسلم مخرج وكان طالب، أبي بن عقيل ولد خبر في ذكرناه قد ما مقتله حين من وكان لوجھه، فمضى
 يوم ستين، سنة الحجة ذي من خلون لتسع األربعاء يوم ويقال ستين، سنة الحجة ذي من خلون ليال لثمان الثالثاء
 .بيوم الكوفة إلى مقبالً  مكة من الحسين خروج بعد عرفة

 لثالث الجمعة ليلة مكة ودخل ستين، سنة رجب من بقيتا لليلتين األحد يوم مكة إلى المدينة من خرج الحسين وكان
 ليال لثمان الثالثاء يوم منھا خرج ثم القعدة، وذو وشوال، رمضان، وشھر شعبان بمكة فأقام شعبان، من خلون ليال
 األربعاء يوم بالكوفة خرج إنه يقال وقد بالكوفة، مسلم فيه خرج الذي اليوم وھو التروية يوم الحجة ذي من خلون
 .عرفة يوم وھو

 بين من زمانك به ابتلي وقد الكوفة إلى حسين مسير بلغني: زياد ابن إلى كتب يزيد أن قريش بعض وحدثني
 .العبيد يعتبد كما عبداً  تعوذ أو تعتق وعندھا العمال، بين من به وابتليت البلدان، بين من وبلدك األزمان،
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 الكوفة إلى مكة من علي بن الحسين خروج

 بن الحارث بن الرحمن عبد بن عمر جاءه للشخوص، فاستخفوه به كتبوا بما الحسين إلى الكوفة أھل كتب ولما: قالوا
 عماله فيه بلداً  تأتي ألنك مسيرك من عليك مشفق وأنا العراق تريد أنك بلغني: له فقال بمكة المخزومي ھشام

 ومن نصره، وعدك من يقاتلك أن عليك آمن فال والدرھم، الدينار عبيد الناس وإنما األموال، بيوت ومعھم وامراؤه
 .هللا ويقضي نصحت قد: له فقال معه، يقاتلك ممن إليه أحب أنت

 فإني عباس، ابن قال. نعم: فقال العراق سائر بأنك أرجفوا قد الناس إن عم بن يا: له فقال عباس بن هللا عبد وأتاه
 فعلوا قد كانوا فإن عدوھم، ونفوا بالدھم وضبطوا أميرھم قتلوا قد قوم إلى هللا رحمك أتذھب ذلك، من با أعيذك
 الحرب إلى دعوك فإنما بالدھم خراج يجبون وعماله لھم، قاھر عليھم وأميرھم إليھم دعوك إنما كانوا وان إليھم فسر

 هللا أستخير فاني: الحسين قال ؟ عليك الناس أشد فيكونوا إليك، ويستنفروا ويكذبوك يغروك أن من آمن فال والقتال،
 .وأنظر

 فأقم غدر، قوم العراق أھل إن الھالك عليك أتخوف إني أصبر، فال أتصبر إني عم بن يا: فقال إليه عباس ابن عاد ثم
 إليھم، صر ثم عدوھم ينفوا أن إليھم فاكتب نصرك وأحبوا العراق أھل أرادك فإن الحجاز، أھل سيد فإنك البلد بھذا
ً  جباالً  اليمن في فإن وإال ً  وشعابا  بھا وألبيك عريضة طويلة أرض واليمن ،مثلھا العراق من بشيء ليس وحصونا
 .الناس يأتك وكتبك دعاتك أبثث ثم فأتھا شيعة

 سائراً  كنت فإن: عباس ابن فقال ونويته، المسير أزمعت قد ولكني الشفيق الناصح أنت عم، بن يا: الحسين له فقال
 .إليه نينظر ونساؤه عثمان قتل كما تقتل أن لخائف إني فوهللا وأصبيتك بنسائك تسر فال

 إياك وتخليته عنك، الحسين بشخوص الزبير بن يا عينك قرت: له فقال الزبير بابن فمر عنده من عباس ابن خرج ثم
 :قال ثم والحجاز،

 واصفري فبيضي الجو لك خال...  بمعمر قّبرةٍ  من لك يا

 تنقري أن شئت ما ونّقري

ً  يأنع واحسيناه: يقول وھو حسين عند من خرج عباس ابن أن وروي  .سمع لمن حسينا

 - األزدي سالم بن اسماعيل بن يحيى أحسبه: قال -  رجال عن سوار بن شبابة ثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
 وال وأقم أطعني: توديعه أراد حين عمر ابن له قال الكوفة إلى مكة من الخروج الحسين أراد لما: قال الشعبي عن

 .قتيل من هللا استودعك: قال ودعه فلما. خيراً  بكم يريد وھو إال عنكم هللا زواھا ما فوهللا تخرج

 المدينة، فقدم بمكة كان عمر ابن ان الشعبي عن اسماعيل بن يحيى عن شبابه عن إبراھيم بن أحمد غير وحدثني
 ألنك تأتھم، ال: قال العراق،: قال ؟ تريد أين: له فقال المدينة من ليال ثالث مسيرة على فلحقه الحسين بخروج فأخبر
 .لكم خير ھو للذي اال عنكم هللا صرفھا وما أبداً، أحد منكم يليھا ال وهللا هللا، رسول من بضعة

 .والسالم قتيل من هللا استودعك: وقال وبكى عمر ابن فاعتنقه وكتبھم، بيعتھم ھذه: فقال

 على أنه وبلغه الحسين إلى األحنف كتب: قال عياش بن بكر أبي عن آدم بن يحيى عن علي بن الحسين وحدثني
 " . يوقنون ال الذين يستخفّنك وال حق هللا وعد إن فاصبر"  الخروج
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 يعذر وأن يتھمه ال أن بذلك أراد وإنما الناس، ويبايعه فيبايعه بمكة يقيم أن الحسين على الزبير ابن وعرض: قالوا
ً  أقتل وألن فيھا، أقتل أن نم إلي أحب بشبر مكة من خارجا أقتل ألن: الحسين فقال - القول في  بشبرين منھا خارجا

ً  أقتل أن من إلي أحب  .بشبر منھا خارجا

 أحيحة، أبي بن العاصي بن سعيد بن يحيى أخوه وعليھم األشدق سعيد بن عمرو رسل الحسين واعترضت: قالوا
ً  ان ثم بالسياط، فاضطربوا الفريقان وتدافع. عليھم فأبى تذھب، أين إلى انصرف: له فقالوا  امتنعوا وأصحابه حسينا
ً  منھم  ولقي: قالوا ؟ الجماعة من أتخرج هللا، تتقي أال حسين يا: فنادوه وجھه على الحسين ومضى قوياً، امتناعا

 على عامله وكان معاوية بن يزيد إلى الحميري ريسان بن بجير بھا بعث اليمن من بھا أقبل قد عيراً  بالتنعيم الحسين
 ألصحاب وقال معه بھا فانطلق الحسين فأخذھا يزيد، إلى ينطلقون فيھا ورسله وحلل، ورس العير وعلى اليمن،
 مكاننا من يفارقنا أن أحب ومن صحبته، وأحسنا كراه وفيناه العراق إلى معنا يمضي أن أحب من أكرھكم ال: اإلبل
 معه مضى من وأعطى م،بالتنعي حقه فارقه من فأوفى. األرض من قطع ما قدر على الكراء من أعطيناه ھذا

 جمالً، جمالً  وأعطاھم دنانير، عشرة دنانير عشرة فزادھم نفر، ثالثة اال منھم كربالء يبلغ لم إنه فيقال وكساھم،
 .وصرفھم

 الخبير: الفرزدق له فقال وراءه الناس أمر عن فسأله الشاعر غالب ابن الفرزدق لقيه الصفاح إلى الحسين صار ولما
 .صدقت: الحسين فقال يشاء، ما يفعل وهللا السماء، من والقضاء أمية، بني مع وسيوفھم معك اسالن قلوب إن سألت،

 وھو الحسين لقيني: قال أبيه عن الفرزدق بن لبطة عن عيينة بن سفيان عن موسى أبو الفروي إسحاق وحدثني
 مع والسيوف الناس، إلى اسالن أحب أنت: قلت ؟ وراءك ما: فقال الديباج يالمق عليھم جماعة في مكة من خارج
 .السماء من والقضاء أمية، بني

: له فقلت الحسين لقيت: قال أبي أخبرني: قال الفرزدق بن لبطة عن الحكم بن عوانة عن الكوفي مسعود أبو حدثني
 .بالعراق له عرض كان برسام من ثقل لسانه في وإذا أمية، بني مع والسيوف معك القلوب

: قال الفرزدق سمعت: قال الخريت بن الزبير عن أبيه عن جرير بن وھب ثنا الدورقي، ابراھيم بن أحمد حدثني
: قلت. كتبھم من جمالً  معي فإن صانعين، الكوفة أھل ترى ما: لي فقال الكوفة، يريد وھو عرق بذات الحسين لقيت

ً  تأتي فإنك تذھب فال يخذلونك  .يطعني فلم. عليك وأيديھم معك قلوبھم قوما

 ما ويذكر الرجوع، فيه يسأله أبيه من بكتاب عرق بذات ھبيرة بن جعدة بن هللا عبد بن عون الحسين لحقو: قالوا
 .يعجبه فلم مسيره، من عليه يخاف

 .الطست في دموعه وقع سمع حتى فبكى يتوضأ وھو الحسين شخوص الحنفية ابن وبلغ

: قال الجعفي هللا عبد بن عروة عن عمرو أبي شمر عن الحارث بن معاوية ثنا الكلبي، بن ھشام بن عباس وحدثنا
ً  ان: فقال علينا قدم - عقب أبو ھو ويسار - يسار بن هللا عبد كان  معه، القتال على يحض وجعل فانصروه قادم حسينا
 الحر بن هللا عبيد فأتاه مراد، من امرأة وتزوج فتوارى زياد ابن فتطلبه. هللا عبيد له يقال رجل يقتلني: يقول وكان

 .فقتله السبخة به أتى ثم فاستخرجه

 بني أحد ثم التميمي، أسامة بن تميم بن الحصين بعث الكوفة إلى الحسين إقبال زياد بن هللا عبيد بلغ ولما: قالوا
 القطقطانة وبين وبينھا خفان، وبين بينھا الخيل ونظم القادسية نزل حتى شرطه، صاحب حنظلة، بن مالك بن جشيش
 .لعلع إلى
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 مسلم كتاب فإن بعد أما: الكوفة أھل إلى أسد بني من الصيداوي مسھر بن قيس مع الحاجر بلغ حين لحسينا وكتب
 أعظم ذلك على هللا فأثابكم بحقنا والطلب نصرنا، على مألكم واجتماع رأيكم، بحسن فيه يخبرني جاءني عقيل بن

 .والسالم هللا، اءش إن أيامي في عليكم قادم فإني فيه وجدوا أمركم، فاكمشوا األجر،

 الكوفة أھل جميع ان أھله، يكذب ال الرائد فإن بعد أما: ليلة وعشرين ببضع يقتل أن قبل إليه كتب مسلم كان وقد
 .كتابي في تنظر حين فأقبل معك،

ً  فيلعن القصر يصعد ان فأمره زياد ابن إلى به فبعث تميم بن الحصين أخذه بالقادسية مسھر بن قيس صار فلما  عليا
 بالحاجر فارقته وقد هللا خلق خير علي بن الحسين إن الناس، أيھا: قال رقيه فلما القصر، على الحسين ويكذب
 ومات فتقطع القصر فوق من به فرمي زياد ابن فأمر لعلي، هللا واستغفر وابنه زياداً  لعن ثم وانصروه، فأجيبوه
 .هللا رحمه

ً  الطريق فضمه متعجالً، مكة من فانصرف عثمانياً، وكان بمكة، البجلي القين بن زھير وكان: قالوا  فكان وحسينا
 بنت ديلم امرأته فأمرته إتيانه في إليه الحسين فأرسل ناحية، في وزھير ناحية في الحسين ينزل ينازله، وال يسايره
 إلى انصرف ثم يهإل صار فلما ؟ تأتيه فال هللا رسول بنت ابن إليك أيبعث هللا سبحان: فقالت فأبى، يأتيه أن عمرو
 أحب من: ألصحابه قال ثم خيراً، إال بسببي يصيبك أن أحب ال فإني بأھلك فالحقي طالق، أنت: المرأته قال رحله
 .الحسين مع وصار العھد، آخر فإنه وإال يتبعني أن منكم

 رأيتھما: وقال ،وھانئ عقيل بن مسلم بمقتل فأخبرھم رود بن المعنقة بن بكر له يقال رجل معه ومن الحسين ولقي
 ندرك حتى ننصرف ال وهللا: فقالوا عقيل بنو فوثب االنصراف، في الحسين إلى فطلب السوق، في بأرجلھما يجران
 له فقال المسير، على رأيه عزم قد أنه فعلم ھؤالء، بعد العيش في خير ما: حسين فقال. أخونا ذاق ما نذوق أو ثأرنا
 .هللا رحمكما: فقال لك، هللا خار: األسديان علالشم بن والمدري سليم، بن هللا عبد

 وھو الرضاعة من أخاه الحسين وبعث قوم، منه اتبعه بماء مر كلما وكان الماء، من اسكثر وقد زبالة إلى سار ثم
 به يعلى أن فأمر زياد، ابن إلى به وبعث تميم بن الحصين فأخذه قتل، أنه يعلم أن قبل مسلم إلى يقطر بن هللا عبد
 اليكم هللا رسول بنت ابن الحسين رسول اني: قال القصر عال فلما الكذب، إلى وأباه وينسبه الحسين ليلعن صرالق

 إلى القصر فوق من فألقي به فأمر هللا، لعنه الدعي وابن الدعي سمية وابن مرجانة ابن على وتؤازروه لتنصروه
 فلما. أريحه أن أحببت: فقال ؟ صنعت ما ويحك: هل فقيل فذبحه، رجل فأتاه رمق، به وبقي عظامه فتكسرت األرض

 فمن ويقطر، مسھر بن وقيس وھانئ مسلم وقتل شيعتنا خذلتنا قد الناس أيھا: فقال خطب يقطر ابن قتل الحسين بلغ
ً  فأخذوا سبأ، أيدي صحبوه الذين الناس فتفرق. فلينصرف االنصراف منكم أراد  أصحابه في بقي حتى وشماالً  يمينا
 .الحجاز من معه اؤواج الذين

 صدر فرسموا أشراف من سار ثم فأكثروا الماء فاستقوا فتيانه أمر السحر كان فلما أشراف نزل حين الحسين وأقبل
 ثم نخالً  حسبوھا بعيد من رأوھا فلما الخيل ھوادي عليھم طلعت أن من بأسر كان فما النھار، انتصف حتى يومھم

 حتى اليربوعي ثم التميمي يزيد بن الحر مع فارس ألف وھم القوم وجاء ت،فضرب بأبنيته الحسين فأمر تبينوھا،
 الخيل ورشفوا وارووھم القوم اسقوا: لفتيانه الحسين فقال الظھيرة، حر في وذلك الحسين مقابلي وخيله الحر وقف

 ً  .ففعلوا ترشيفا

ً  يزل فلم ألف، في يديه بين تميم بن الحصين قدمه القادسية، من إليه الحر مجيء وكان  وصلى للحسين، مواقفا
 أنتم وإن ، أرضى ذلك يكن ألھله الحق وتعرفوا هللا تتقوا إن وأصحابه، للحر قال ثم خلفه، فصلى الحسين

 ما وهللا: له فقال عنكم، انصرفت رسلكم علي به وقدمت كتبكم به أتتني ما غير رأيكم وكان حقنا وجھلتم كرھتمونا
ً  مملوءين خرجين الحسين فأخرج ذكرھا،ت التي الكتب ھذه ما ندري  ليس فإنا: الحر فقال أيديھم بين فنشرھا صحفا
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 فقال. زياد بن هللا عبيد على الكوفة نقدمك وأن نقاتلك ال أن لقيناك نحن إن أمرنا وقد إليك، كتبوا الذين ھؤالء من
 .ذلك من إليك أدنى الموت: الحسين

 القوم حال لينصرفوا ذھبوا فلما أصحابه به وأمر االنصراف أراد ثم نساء،ال فركبت فاركبوا قوموا ألصحابه قال ثم
 ولكنه. أمه ذكر تركت ما يقولھا غيرك لو وهللا: الحر فقال ؟ تريد ما أمك، ثكلتك: للحر الحسين فقال ذلك، وبين بينھم
 عبيد على أقدمك أن أريد: قال ؟ تريد فما: الحسين فقال عليه، أقدر ما بأحسن إال سبيل من أمك ذكر إلى مالي وهللا
 .أدعك ال وهللا وأنا: الحر فقال أتبعك، ال وهللا فإني: قال زياد، بن هللا

ً  فخذ أبيت فإذا الكوفة بك أقدم أن أمرت وإنما بقتالك أؤمر لم: الحر له قال الكالم ترادا فلما  الكوفة يدخلك ال طريقا
ً  وبينك بيني يكون المدينة إلى يردك وال  بن يزيد إلى أنت وتكتب زياد بن هللا عبيد األمير إلى أكتب تىح نصفا

 .أمرك من بشيء أبتلى أن من العافية يرزقني أن هللا فلعل شئت، إن زياد ابن إلى أو ذلك، أحببت إن معاوية

 في سار الحسين إن ثم ميالً، وثالثون ثمانية العذيب وبين حينئذ وبينه والقادسية العذيب طريق إلى الحسين فتياسر
 .يسايره يزيد بن والحر أصحابه،

 الفساد، فأظھروا الرحمن، طاعة وتركوا الشيطان، طاعة لزموا قوم ھؤالء إن: فقال السالم عليه الحسين وخطب
 بيعتكم علي تتموا فإن رسلكم علي وقدمت كتبكم أتتني وقد غير، من أحق وأنا بالفيء واستأثروا الحدود وعطلوا
 آلثرنا مخلدين الدنيا في كنا لو وهللا: فقال القين بن زھير فقام قبله، وأخيه بأبيه فعلوا بما ھمووبخ رشدكم، تصيبوا
 .بخير الحسين له فدعا. ومواساتك نصرتك في فراقھا

 فقال لتھلكن، قوتلت ولئن لتقاتلن قاتلت لئن أشھد فإني نفسك في هللا أذكرك حسين يا: يقول يزيد بن الحر وأقبل
 :األوس أخو قال كما أقول ؟ تخوفني لموت أبا: الحسين

ً  نوى ما إذا...  الفتى على عار بالموت فما سأمضي  مسلما وجاھد حقا

 مجرما وخالف مثبوراً  وفارق...  بنفسه الصالحين الرجال وآسى

 وترغما تعيش أن ذالً  لك كفى...  أُلم لم مت وإن أُذمم لم عشت فإن

 المنذر بن النعمان ھجائن كانت التي وھي الھجانات عذيب ناحية في ابهبأصح تنحى يزيد بن الحر ذلك سمع فلما
ً  يجنبون رواحلھم على الكوفة من مقبلين نفر بأربعة ھم وإذا بھا، ترعى  وكان الكامل، له يقال ھالل بن لنافع فرسا
 من العائذي هللا عبد بن ومجمع مواله وسعد الصيداوي خالد بن وعمرو المرادي، ھالل بن نافع: النفر األربعة
 منه أمنع مما أمنعھم إذاً : الحسين فقال. رادھم أو حابسھم فأنا معك أقبل ممن ليسوا القوم ھؤالء إن: الحر فقال. مذحج
 .عنھم فكف. زياد ابن كتاب يأتيك حتى لي تعرض أال لي جعلت وقد وأعواني، أنصاري ھؤالء إنما نفسي،

 وتستنزل ودھم ليستمال غرائرھم وملئت رشوتھم أعظمت فقد شرافاأل أما: فقالوا الناس عن الحسين وسألھم
ً  ليجعلوك إال إليك كتبوا وما واحد، ألب عليك فھم نصائحھم  إليك، تھوي فأفئدتھم بعد الناس سائر وأما وكسباً، سوقا
 .عليك مشھورة غداً  وسيوفھم

 البيضة على بھم وخرج الجوف، في بھم ظعن ثم الغريين على بھم فأخذ النفر ھؤالء دليل عدي بن الطرماح وكان
 :يسير وھو يقول وكان الھجانات، عذيب إلى

 الفجر طلوع قبل وشّمري...  زجري من تذعري ال ناقتي يا
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 الّنجر بكريم تجلّي حتى...  سفر وخير ركبانٍ  بخير

 الدھر بقاء أبقاه ثّمت...  أمر بخير هللا به أتى

 الذين ھؤالء غير يقاتلك لم ولو أحد، كبير معك أرى فما ألنظر إني وهللا: هل فقال الحسين من عدي بن الطرماح فدنا
 رجاالً  مملوءاً  الكوفة ظھر بيوم الكوفة من خروجي قبل رأيت وقد فكيف. بالء ذلك لكان الحر مع لك مالزمين أراھم
 إال شبراً  إليھم تتقدم ال نأ قدرت إن هللا فنشدتك ليسرحوا، قال أو الحسين، إلى ليوجھوا عرضوا: فقيل عنھم فسألت
 يريده أقبل ثم أھله، إلى ومضى ودعه ثم خيراً  فجزاه طئ، جبلي أحد سلمى أو أجأ ينزله أن عليه وعرض فعلت،
 .فانصرف مقتله، فبلغه

 إلى واقصة بين ما فأخذ زياد أمر: قال إساف بن ھالل حدثني حضين، حدثني العوام، بن عباد ثنا سعدويه، وحدثنا
 بن يزيد يريد الشام طريق نحو يسير الحسين فانطلق يخرج، وال يلج أحد يترك فال البصرة طريق إلى شامال طريق
 .كربالء فنزل الخيول فتلقته معاوية،

 أن الحسين فناشدھم نمير، بن وحصين الجوشن، ذي بن وشمر وقاص، أبي بن سعد بن عمر إليه، بعث فيمن وكان
 الحنظلي يزيد بن الحر إليه بعث ممن زياد ابن وكان زياد، ابن حكم إال فأبوا يده في يده فيضع يزيد إلى يسيروه
 فضرب إياه، تمنعوھم أن ينبغي كان ما والديلم الترك ھذا سألكم لو فوهللا يزيد، إتيان من يسألكم ما تقبلون أال: فقال
 رجلين منھم فقتل زياد ابن حابأص وقاتل أصحابه وعلى عليه سلم منه دنا فلما الحسين، مع وصار فرسه وجه الحر
 .قتل ثم

 هللا عبيد: له فقيل صاحبه عن فسأل مضروب بفسطاط ھو فإذا به فنزل مقاتل ابن قصر إلى الحسين ومضى: قالوا
 الحسين يدخلھا أن كراھة إال الكوفة من خرجت ما وهللا إني: للرسول فقال يدعوه رسوالً  إليه فبعث الجعفي، الحر بن

 وال أراه ال ووهللا عنه، غناء غير في قتيل أول كنت معه كنت وإن عظيماً، هللا عند ذلك كان قاتلته فإن وأنابھا،
 .يراني

 من امتنعت فإذا: الحسين فقال لرسوله قاله الذي القول عليه وأعاد معه الخروج إلى فدعاه وأتاه الحسين فانتعل
ً  فكن ھذا أما: فقال علي، تظاھر فال نصرتي  .منه آمنا

 .تعالى هللا شاء إن موضعه في سنكتبه شعراً  ذلك في وقال الحسين نصرة تركه على الندم أظھر إنه ثم

 فلما الحر، ابن له قدم ما بمثل الكوفة من قدم وكان الحر، البن الحسين مقالة سمع الكاھلي الحارث بن أنس وكان
 أو قتالك كراھة من ھذا أخرج ما إال الكوفة من أخرجني ما وهللا: له وقال الحسين على سلم الحر ابن عند من خرج
 راشداً  معنا فاخرج الحسين، له فقال معك، المسير على وشجعني نصرتك قلبي في قذف هللا ولكن معك القتال

 ً  .محفوظا

 ثم. إليھم تسري والمنايا يسرون القوم: يقول قائالً  منامه في فرأى خفقة برأسه فخفق رحله دخل حتى الحسين وأقبل
 على سلم إليھم انتھى فلما الكوفة، من له نجيب على أقبل قد راكب فإذا نينوى إلى صار حتى يتياسر يزل لمف سار
ً  الحر رفع ثم الحسين، على يسلم ولم يزيد بن الحر  كتابي يبلغك حيث بحسين فجعجع بعد أما: فيه زياد ابن من كتابا
 .ماء غير وعلى حصن غير في العراء في إال تنزله وال رسولي عليك ويقدم

 ينزلوا أن وسألوه ماء، غير وعلى قرية غير في فأنزلھم بالنزول وأخذھم وقرأه هللا عبيد األمير كتاب ھذا: الحر فقال
 أيسر ھؤالء: فقال يقاتلھم أن البجلي الحارث بن القين بن زھير عليه فأشار عليھم، ذلك فأبى والغاضرية بنينوى
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 من خلتا لليلتين الخميس يوم وذلك ونزل يفعل، فلم الفرات، على التي القرى ھذه عضب إلى ننحاز حتى فنقاتلھم علينا
 .وستين إحدى سنة المحرم

 أراد زياد بن هللا عبيد وكان آالف، أربعة في الكوفة من وقاص أبي بن سعد بن عمر عليھم قدم الغد من كان فلما
 إليھا للخروج فعسكر ودسبتى الري فواله عليھا وغلبوا ھاإلي خرجوا كانوا الديلم ألن دستبى إلى سعد بن عمر توجيه
 فاستعفاه عمله إلى سار منه فرغ فإذا الحسين، إلى يسير أن أمره زياد ابن على الحسين أمر ورد فلما أعين، بحمام
 هفجاء. ھذا يومي انظري: له فقال ودستبى، الري على عھدنا ترد أن على أعفيك نعم: فقال الحسين قتال من عمر
 فوهللا رحمك وقطعت بربك أثمت الحسين إلى سرت إن خال يا: له فقال أخته ابن وھو شعبة بن المغيرة بن حمزة
 .الحسين بدم هللا تلقى أن من خير ومالك دنياك من تخرج ألن

 في عليه فألح عھدنا، إلينا تدفع أن وإما بجندنا الحسين إلى تخرج أن إما: فقال زياد ابن سعد بن عمر أتى ثم
 بعث ثم بإزائه، نزل حتى آالف أربعة في الحسين إلى سعد بن عمر فشخص مقالته، بمثل زياد ابن وألح االستعفاء،

 .أنصرف فإني كرھوني إذ فأما القدوم في الكوفة أھل إلي كتب: فقال مجيئه سبب عن يسأله إليه

 ؟ الظالمين القوم إلى أترجع قرة، يا ويحك: مظھر بن حبيب له فقال الحنظلي قيس بن قرة إليه عمر رسول وكان
 .رأيي أرى ثم بالجواب صاحبي إلى أصير: فقال

 :زياد ابن فقال الحسين بقول زياد ابن إلى سعد بن عمر وكتب

 أوان حين والت النجاة يرجو...  به مخالبنا علقت إذ اآلن

 فلم. رأينا رأينا ذلك فعل فإذا ،أصحابه وجميع ھو معاوية بن يزيد يبايع أن الحسين على إعرض: عمر إلى وكتب
 .يفعله

 منھم، أحد يتخلف ال أن وأمر بالنخيلة، فعسكروا الناس أمر أعين، حمام من سعد بن عمر زياد ابن سرح ولما: قالوا
 وعلى به اللفة اجتماع وذكر الثغور، بأمور وعنايته األعطيات، وإدراره إحسانه وذكر معاوية فقرظ المنبر وصعد
 يبقين فال أعطيتكم، في مائة مائة زادكم وقد لمثاله، المحتذي لمناھجه السالك له، المتقيل ابنه يزيد إن :وقال يده،
ً  ھذا يومنا بعد وجدناه رجل فأيما معي، فعسكر خرج إال والسكان والتجار والمناكب العرفاء من رجل  عن متخلفا

 .الذمة منه برئت العسكر

 من جميع في النخيلة فقدم آالف أربعة في بالقادسية وكان تميم، بن حصينال إلى وبعث فعسكر زياد ابن خرج ثم
 الرحمن عبد بن سويد بن والقعقاع قيس، بن األشعث بن ومحمد الحارثي، شھاب بن كثير زياد ابن دعا ثم معه،

 األمور اقبعو وخوفوھم واالستقامة بالطاعة فمروھم الناس في طوفوا: وقال الفزاري، خارجة بن وأسماء المنقري،
 كان فإنه شھاب بن كثير غير به لحقوا ثم بالكوفة وداروا فعذروا فخرجوا. العسكرة على وحثوھم والمعصية، والفتنة
 ً  .الحسين عن ويخذل والفرقة، الفتنة ويحذرھم بالجماعة الناس يأمر بالكوفة يدور مبالغا

ً  زياد ابن وسرح  سعد بن عمر شخوص بعد الحسين إلى معه انواك الذين اآلالف األربعة في تميم بن حصين أيضا
ً  ووجه يومين، أو بيوم  فدعاه إليه فبعث ربعي، بن شبث وتمارض ألف، في العجلي أبجر بن حجار الحسين إلى أيضا
 .ففعل ألف في الحسين إلى يشخص أن عليه وعزم

 .الوجه لھذا منھم اھةكر ذلك من وأقل أربعمائة أو ثالثمائة في إال يصل فال ألف في يبعث الرجل وكان
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ً  ووجه  بن عمرو الكوفة على استخلف زياد ابن ان ثم أقل، أو ألف في رويم بن يزيد بن الحارث بن يزيد أيضا
 ھمدان من رجالً  فوجد خيل، في بالكوفة بالتطواف المنقري بجير بن الرحمن عبد بن سويد بن القعقاع وأمر حريث،

ً  يطلب قدم قد  .بالنخيلة العسكر إلى خرج إال محتلم بالكوفة يبق فلم فقتله زياد ابن به ىفأت بالكوفة، له ميراثا

 النخيلة، من وعشية النھار ونصف وضحوة غدوة المائة إلى والخمسين والثالثين العشرين يرسل زياد ابن جعل ثم
 .الصلح يقع أن من إليه أحب شيء يكن فلم. يده على الحسين ھالك يكون أن يكره وكان سعد، بن عمر بھم يمد

ً  الحسين يلحق ألن مخافة العسكر من أحد يجوز لئال الكوفة على المناظر زياد ابن ووضع  المسالح ورتب له، مغيثا
 خيالً  سعد بن عمر عسكر وبين بينه ورتب الجعفي، قيس بن زخر والعسكر الكوفة حرس على وجعل حولھا

 .وقت كل في يأتيه قبله ما خبر فكان مقدحة مضمرة

 لحق حتى فلطف. ذلك يمكنه فلم بالنخيلة عسكره في زياد بن هللا بعبيد يفتك أن الداالني سالمة أبي بن مارع وھم
 .معه فقتل بالحسين

ً  ھھنا إن: للحسين مظھر بن حبيب وقال ً  أسد بني من حيا  أفتأذن روحه، إال وبينھم بيننا وليس النھرين ينزلون أعرابا
ً  إليك بھم يجر أن هللا لعل ودعائھم إتيانھم في لي  إني: لھم فقال فأتاھم ذلك في له فإذن مكروھا، عنك يدفع أو نفعا

 أھل دعاه مظلوماً، أصبح فقد نبيكم بنت ابن نصر إلى أدعوكم أنا ثوابھا، وجسيم وفضلھا اآلخرة شرف إلى أدعوكم
 .سبعون منھم معھم فخرج ليقتلوه، عليه وعدوا خذلوه أتاھم فلما لينصروه الكوفة

 في الصيداوي الحارث بن أزرق فوجه خبرھم، فأخبره عمرو بن جبلة له يقال ھناك ممن رجل سعد بن عمر أتىو
 .كثيراً   الحمد: فقال الخبر فأخبره الحسين إلى مظھر ابن ورجع الحسين، وبين بينھم فحالوا خيل

 ذلك ھاله وصعوبته األمر رأى لماف يخالف، ال أنه يرى وھو الحسين مع المخزومي ھبيرة بن جعدة بن فراس وكان
 .ليالً  فانصرف االنصراف في الحسين له فأذن

 صنع كما قطرة، منه يذوقوا فال الماء وبين وأصحابه حسين بين حل أن سعد بن عمر إلى زياد ابن كتاب وجاء
 ومنعوھم الماء ينوب وأصحابه الحسين بين وحالوا الشريعة على فنزلوا فارس خمسمائة فبعث المظلوم، الزكي بالتقي
 كأنه الماء إلى تنظر أال حسين يا: األزدي حصن بن هللا عبد وناداه أيام، بثالثة الحسين قتل قبل وذلك منه يستقوا أن
ً  تموت حتى قطرة منه تذوق ال وهللا السماء، كبد  .عطشا

ً  اقتله اللھم: الحسين فقال  دأبه ذاك زال فما يروى فما غريب حتى يشرب كان بالعطش، فمات أبداً، له تغفر وال عطشا
 .نفسه لفظ حتى

 ثالثين في كالب بني من حزام بنت البنين أم وأمه طالب أبي بن علي بن العباس بعث العطش الحسين على اشتد فلما
 ً  ھالل بن نافع أمامھم واستقدم الشريعة، من دنوا حتى فجاؤوا قربة بعشرين معھم وبعث راجالً، وعشرين فارسا

: قال ھالل، بن نافع: قال ؟ الرجل من: الماء منع على وكان الزبيدي، الحجاج بن عمرو له فقال الجملي، ثم المرادي
ً  اشرب: قال. عنه حألتمونا الذي الماء ھذا من لنشرب جئنا: قال ؟ بك جاء ما  عطشان والحسين أفأشرب: قال. ھنيئا

 .الماء لنمنعھم المكان بھذا عناوض إنما ھؤالء، سقي إلى سبيل ال: فقال ؟ أصحابه من ترى ومن

 بن ونافع العباس عليھم فحمل وأصحابه، الحجاج بن عمرو إليھم فثار قربھم ليمالؤا الماء باقتحام أصحابه فأمر
 .قربھم مالؤا وقد رحالھم إلى انصرفوا ثم فدفعوھم ھالل

 .الماء من يسير بشيء فانصرفوا ملئھا وبين بينھم حالوا إنھم ويقال
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 تموت، أو تذوقه ال وهللا الحيات، بطون كأنه يلوح الماء إلى ترى أال حسين يا: التميمي أوس بن مھاجرال ونادى
 .عنه ويحألكم هللا يوردنيه أن ألرجو إني: فقال

 ال وهللا والخنازير، الحمير منه وتشرب الكالب فيه تلغ الفرات ھذا إن. حسين يا: قال الحجاج بن عمرو أن ويقال
 .جھنم نار في الحميم تذوق حتى ةجرع منه تذوق

 أن أو منه أقبلت الذي المكان إلى الرجوع مني اختاروا: الحسين فقال خلوين سعد بن وعمر الحسين وتواقف: قال
 من رجالً  فأكون المسلمين ثغور من ثغر إلى تسيروني ان وإما في، رأيه ليرى عمي ابن فھو يزيد يد في يدي أضع
 .فقط المدينة إلى يشخصه أن إال يسله لم إنه ويقال. ليهع ما وعلي له ما لي أھله

 الجوشن ذي بن شمر له فقال ذلك، إلى يجيبه أن هللا عبيد فأراد سأل بما زياد بن هللا عبيد إلى سعد بن عمر فكتب
 أولى وكنت والعز، بالقوة أولى كان ذلك يفعل لم إن فإنه يدك في يده يضع أن إال منه تقبلن ال: الضبابي ثم الكالبي
 بما أولى كنت غفرت وإن لك ذلك كان عاقبت فإن وأصحابه، ھو حكمك على بنزوله إال ترض فال والعجز بالضعف
ً  أن بلغني لقد تفعله،  ما نعم: زياد ابن فقال الليل، عامة ويتحادثان يتناجيان العسكر من ناحية يجلسان وعمر حسينا
 بھم ابعث فعلوا فإن حكمي، على النزول وأصحابه حسين على عرضفلي سعد بن عمر إلى الكتاب بھذا فاخرج رأيت
 فاضرب عليه وثب الناس، أمير فأنت يقاتلھم أن أبى وإن وأطعه، له فاسمع فعل فإن قاتلھم، أبوا ھو وإن سلماً، إلي
 .برأسه إلي وابعث عنقه

 إن فانظر شافعاً، عندي له وتكون المةبالس وتمنيه لتطاوله، حسين إلى أبعثك لم فإني بعد أما: عمر إلى كتابه وكان
 لذلك فإنھم بھم، وتمثل تقتلھم حتى إليھم فازحف أبوا وإن سلماً، إلي بھم فابعث الحكم على وأصحابه حسين نزل

ً  قتلت وإن مستحقون،  فإن ظلوم، قاطع مشاق عاق فإنه قلته، وقول نذرته لنذر وظھره صدره الخيل فأوطئ حسينا
 وبين الجوشن ذي بن شمر بين وخل وجندنا عملنا فاعتزل أبيت أنت وإن المطيع، السامع ءجزا جزيناك ذلك فعلت

 .والسالم بأمرنا فيك أمرناه قد فإنا الناس، وأمر العسكر

 له، قدمت ما وقبح وقبحك محلتك، سھل وال دارك هللا قرب ال ويلك أبرص يا: عمر قال إليه الكتاب شمر أوصل فلما
 .إليه به كتبت ما قبول عن تهثني ألظنك إني وهللا

 أتولى ولكني كرامة، وال ال: عمر فقال الناس، وأمر العسكر وبين بيني فخل وإال األمير ألمر أتمضي: شمر فقال
 . فدونك: قال. األمر

 وعبد العباس،: يعني اختنا؟ بنو أين: فقال شمر ووقف الجمعة، عشية بالناس ونھض الرجال على شمراً  عمر فجعل
 إليه، فخرجوا الشاعر، الكالبي ربيعة بن حزام بنت البنين أم وأمھم طالب، أبي بن علي بني وعثمان وجعفر، هللا،
: نادى سعد بن عمر إن ثم ؟ له أمان ال هللا رسول بنت وابن أتؤمننا أمانك، ولعن هللا لعنك: فقالوا األمان، لكم: فقال
 أمام جالس والحسين العصر صالة بعد وأصحابه الحسين ونح وزحف الناس في فركب وابشري، اركبي هللا خيل يا

ً  بيته  حتى أخي يا أنت بنفسي اركب، عباس يا: فقال فنھض القوم، أتاك أخي، يا: علي بن العباس فقال بسيفه، محتبيا
ً  عشرين في العباس فأتاھم ؟ تريدون وما لكم بدا ما: لھم فتقول تلقاھم  مظھر، بن وحبيب القين بن زھير فيھم فارسا

 .نناجزكم أو حكمه على النزول عليكم نعرض أن األمير أمر جاء: فقالوا أمرھم عن فسألوھم

ً  وحده العباس فانصرف  قتلوا قوم هللا عند القوم لبئس وهللا. مظھر بن حبيب لھم وقال بقولھم، الحسين فأخبر راجعا
 .نفسك تزكيل انك: قيس بن عزرة له فقال. المصر أھل وعباد وعترته، نبيھم ذرية
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ً  عندنا كنت: القين بن لزھير عزرة وقال  رسوالً  إليه أرسلت وال الحسين إلى كتبت ما وهللا: فقال ؟ بالك فما عثمانيا
 غدركم من عليه تقدم ما وعرفت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به ذكرت رأيته فلما وإياه جمعني الطريق ولكن
ً  حزبه في وأكون نصرهأ أن فرأيت الدنيا، إلى وميلكم ونكثكم  .هللا رسول حق من ضيعتم لما حفظا

 إليھم ويتقدم أھله يوصي أن أراد وإنما أمره، في ينظر حتى عشيتھم عنه ينصرفوا أن يسألھم إليھم الحسين فبعث
 .يريد فيما

 ھؤالء كان لو .هللا سبحان: الزبيدي سلمة بن الحجاج بن عمرو فقال ؟ ترون ما: فقال الناس على سعد بن عمر فأقبل
 .إليھا تجيبھم أن ينبغي لكان المنزلة ھذه سألوك ثم الديلم من

 يفعلوا أنھم أعلم لو وهللا: فقال غداً، بالقتال لنصحبنك فلعمري سألوا ما إلى أجبھم قيس، بن األشعث بن قيس له وقال
 .العشية تلك عنه فانصرفوا أخرتھم، ما

 كانت وما وجدوني، وقد يطلبونني إنما: وقال جمالً، الليل ويجعلوا وايتفرق أن معه ومن أھله على الحسين وعرض
ً  لي مكيدة إال أظن فيما إلي كتب من كتب  .بعدك العيش هللا قبح: فقالوا بي، معاوية ابن إلى وتقربا

 في رمحي أكسر حتى وهللا ال حقك، أداء في فيك هللا إلى نعذر ولم أنخليك: األسدي عوسجة بن مسلم وقال
 .دونك بالحجارة لقذفتھم معي سالحي يكن لم ولو يدي، في قائمه ثبت ما بسيفي وأضربھم رھم،صدو

 ذر أبي مولى حوي الحسين مع وكان الكالم، بھذا بشبيه أصحابه فتكلم ذلك، نحو الحنفي هللا عبد بن سعيد له وقال
 :ويقول ويصلحه سيفه يعالج فجعل الغفاري

 واألصيل باإلشراق لك مك...  خليل من لك أُفٍّ  دھرٌ  يا

 بالبديل يقنع ال والدھر...  قتيل وصاحبٍ  طالبٍ  من

 سبيل سالكٌ  حيٍّ  وكل...  الجليل إلى األمر وإنما

 أعدمني الموت ليت واثكاله،: تقول وھي ثوبھا تجر إليه فنھضت علي بنت زينب وسمعتھا حفظت حتى ورددھا
 ال أخية، يا: الحسين فقال الباقي، وثمال الماضي، خليفة يا أخي والحسن أبي وعلي أمي فاطمة ماتت اليوم، الحياة
 أمر ثم ويصبرھا، يعزيھا وھو جيبھا وشقت وجھھا لطمت ثم اغتصاباً، نفسك أتغتصب: قالت. الشيطان حلمك يذھبن

 فيستقبلوا البيوت بين يقفوا وأن بعض، في األطناب بعض يدخلوا وأن بعض من بيوتھم بعض يقربوا أن أصحابه
 عدوھم يأتيھم الذي الوجه إال البيوت بھم حفت وقد وشمائلھم، أيمانھم وعن وراءھم والبيوت واحد وجه من القوم
 .منه

 .ويتضرعون ويدعون ويستغفرون ويسبحون يصلون كله الليل قاموا وأصحابه الحسين على الليل جن ولما

 السالم عليھما علي بن الحسين مقتل

 وعبأ الناس، من معه فيمن خرج عاشوراء الجمعة يوم ويقال السبت يوم وذلك الغداة، دسع بن عمر صلى فلما: قالوا
ً  وثالثون اثنان معه وكان الغداة، أصحابه الحسين  أصحابه ميمنة في القين بن زھير فجعل. راجالً  وأربعون فارسا
 .ظھورھم يف البيوت وجعل أخاه، علي بن العباس رايته وأعطى أصحابه ميسرة في مظھر بن وحبيب
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 الليل من ساعة في حفروه وكانوا ساقية كأنه منخفض ورائھم من مكان إلى وحطب بقصب فأتي أمر الحسين وكان
 ورائنا، من يأتونا لئال النار فيه ألھبنا فقاتلوا، غدوا إذا: وقالوا والحطب القصب ذلك فيه ألقوا ثم كالخندق، فصار
 .ففعلوا

 وعلى الضبابي، الجوشن ذي بن شمر ميسرته وعلى الزبيدي، الحجاج بن عمرو ميمنته على سعد بن عمر وجعل
 .مواله دريداً  الراية وأعطى الرياحي، ربعي بن شبث الرجالة وعلى األحمسي، قيس بن عزرة الخيل

 برير ودخل منه، وتطيب مسك فيھا فميث صحفة أو بجفنة أتى ثم بالنورة، فيه فأطلى فضب بفسطاط الحسين وأمر
 خلف تلتھب النار وجعلت أصحابه وجميع الحسين وتحنط المسك، ذلك من ومس بعده، فأطلى الھمداني خضير بن

 راعية بن يا ھذا تقول أنت: فقال النار، تعجلت حسين، يا: الجوشن ذي بن شمر فقال وأصحابه الحسين بيوت
 فقال أمكنني قد فإنه بسھم أرميه أال هللا رسول بن يا: عوسجة بن مسلم فقال صلياً، بھا أولى وهللا أنت المعزى،
 .أبدأھم أن أكره فإني ترمه ال: الحسين

ً  يدعى فرس الحسين مع وكان  الحسين، بن علي ابنه عليه فحمل لقيه حين إياه أعطاه الحر بن هللا عبيد إن يقال الحقا
: قال ثم بيته، أھل فضل فيه عدد بكالم فتكلم قولي، اسمعوا الناس أيھا: صوته بأعلى ونادى فركبھا براحلته دعا ثم

 .يكلمونه ال فجعلوا ؟ جرحتھا جراحة من بقصاص أو استھلكته بمال أو قتلته، منكم بقتيل أتطلبوني

 أينعت قد أن إلي تكتبوا ألم الحارث، بن يزيد يا األشعث، بن قيس يا أبجر، بن حجار يا ربعي، بن شبث يا: نادى ثم
 إذ الناس، أيھا: قال ثم نفعل، لم: قالوا مجند؟ لك جند على تقدم وإنما الجمام، وطمت الجناب واخضر الثمار

 إال يروك لن فإنھم عمك بني حكم على تنزل أوال: األشعث بن قيس له فقال مأمني، إلى أنصرف فدعوني كرھتموني
 .تحب ما

 بيدي أعطي ال وهللا ك،أخو غره الذي عقيل بن مسلم دم من بأكثر ھاشم بنو يطلبك أن أتريد أخيك، أخو إنك: فقال
 " . فاعتزلون لي تؤمنوا لم وإن ترجمون أن وربكم بربي عذت واني"  هللا، عباد العبد، فرار أفر وال الذليل، إعطاء

 .معه خرجھن أني نھاه وكان عباس ابن هللا يبعد ال: قال ثم فسكتھن، أخواته وبكين

 تقتلوھم، فال تنصروھم لم فإن سمية، ولد من والود بالنصر أحق فاطمة ولد إن هللا، عباد: القين بن زھير له وقال
 .الحسين قتل بدون طاعتكم من ليرضى يزيد أن فلعمري يزيد عمه وابن الرجل ھذا بين وخلوا

 قاتلك هللا إن: شمر له فقال القيامة، يوم بالحرق ابشر: زھير له فقال. نأمتك هللا أسكت اسكت: وقال بسھم شمر فرماه
 .ساعة عن كأصحاب وقاتل

 وھو اليربوعي يزيد بن الحر وقال بكتبھم، الحسين غرورھم وذكروا ووعظوھم وغيره خضير بن برير وكلمھم
 معه، فقتل الحسين إلى وصار فرسه ضرب ثم الجنة، على النار أختار ال وهللا: ويوافقه الحسين يساير كان الذي
 :الشاعر يقول يزيد بن الحر وفي واآلخرة، نياالد في الحر وهللا أنت: إليه صار حين الحسين له وقال

 الّرماح مختلف عند وحرٌّ ...  رياحٍ  بني حرّ  الحرّ  لنعم

 في فصار أسلمتموه أتاكم إذا حتى دعوتموه والعبر، الھبل ألمكم: فقال الحسين عند وھو الكوفة أھل على الحر وأقبل
 والمجوس، والنصارى اليھود يشربه الذي الجاري الفرات ماء عن وأصحابه ونساءه حألتموه قد كاألسير ايديكم

 أنتم أما هللا، بالد في يمضي الرجل ھذا فدعوا ذريته، في محمداً  به خلفتم لبئسما السواد، خنازير فيه ويتمرغ
 أمام وقف حتى فأقبل بالنبل فرمته لھم، رجالة عليه فحملت. ؟ موقنون بالمعاد وال مصدقون محمد وبنبوة مؤمنون،
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ً  عمر وضع ثم فأدناھا، رايتك، أدن دويد، يا ونادى نحوھم، سعد بن عمر وزحف ،الحسين  ورمى قوسه كبد في سھما
 .الناس ارتمى عمر رمى فلما. رمى من أول أني اشھدوا: قال

 هللا، عبد أبا: الكلبي عمير بن هللا عبد فقال المبارزة، إلى فدعوا زياد ابن مولى وسالم زياد، مولى يسار وخرج
 وھو فقتلھما عليھما فشد المنكبين بين ما بعيد الساعدين شديد طوال آدم رجل فخرج إليھما، أخرج لي إئذن هللا كرحم
 :يقول

 حسبي كليبٍ  في بيتي حسبي...  كلب ابن فأنا تنكروني إن

 الّنكب عند بالخّوار ولست...  وعصب مّرةٍ  ذو امرؤٌ  إني

ً مقد فيھم بالّطعن...  وھب أمّ  لك زعيمٌ  إني  والّضرب ما

 نحو يردھا فأقبل محمد ذرية الحسين عن وأمي أنت بأبي قاتل: فقالت امرأته إليه فأقبلت بالّربّ  مؤمنٍ  غالم ؟ضرب
 .النساء

 وأشرعوا الركب، على له جثوا وأصحابه الحسين من دنا فلما الميمنة، وھو الزبيدي الحجاج بن عمرو وحمل
 وجرحوا رجاالً  منھم فصرعوا بالنبل فرشقوھم ورجعت الرماح، على لھمخي تقدم فلم أصحابه، ونحو نحوه الرماح
 .آخرين

 حتى بالنبل فرموھم فانصرفوا عليھا الخيل تقدم فلم بالرماح فاستقبلوھم الميسرة في الميسرة قبل من شمر وحمل
 .آخرين وجرحوا رجاالً  منھم صرعوا

: فقال بالنار، حسين يا أبشر: فقال الحسين بحيال وقف حتى وجاء حوزة، بن هللا عبد له يقال تميم بني من رجل وقال
 فاضطرب النار، إلى هللا حازه: قال. حوزة ابن: قالوا ؟ ھذا من: قال ثم مطاع، وشفيع رحيم رب على أقدم إني كال،
 حجر كل على برأسه يمر فجعل الفرس في ونفر األرض، في رأسه ووقع بالركاب رجله فعلقت جدول في فرسه به
 رجله فضرب األسدي عوسجة بن مسلم عليه فشد الركاب في اليسرى رجله بقيت: ويقال مات، حتى شجرة صلوأ

 .مات حتى شيء كل به يضرب فرسه به ونفر فطارت، اليمنى

 وجعل المغفر، قدت ضربة برير وضربه خفيفة ضربة بريراً  فضرب خضير، بن برير معقل بن يزيد وبارز
 .دماغه في سيفه ينضنض

 اھل أين: رضي فقال صدره على قعد بريراً  إن ثم ساعة، فاعتركا بريراً  فاعتنق العبدي منقذ بن رضي وحمل
 الرمح مس برير وجد فلما ظھره، في فطعنه بالرمح األزدي عمرو بن جابر بن كعب فحمل. ؟ والدفاع المصاع
 .قتله حتى بسيفه فضربه كعب عليه وشد طرفه، فقطع رضي أنف عض

 أتيت لقد القراء، سيد بريراً  وقتلت فاطمة ابن على أعنت: جابر بنت النوار أخته له قالت جابر بن كعب رجع فلما
 .أبداً  أكلمك ال وهللا عظيماً،

 :يقول وھو الحسين دون يقاتل األنصاري كعب بن قرظة بن عمرو وخرج

 الّذمار حوزة سأحمي أني...  األنصار كتيبة علمت قد

 شار نكسٍ  غير أضرب
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 الكذاب بن يا كذاب يا حسين يا: فنادى سعد بن عمر مع أخوه كعب بن قرظة بن الزبير وكان قتل، حتى وقاتل
 أقتلك، لم إن هللا قتلني: فقال وأضلك ھداه ولكنه أخاك يضل لم هللا إن: حسين فقال قتلته، حتى وغررته أخي أضللت
 قرظة ابن اسم بعضھم وقال. بعد وبرأ استنقذف فصرعه، فطعنه المرادي ھالل بن نافع فاعترضه الحسين على وحمل
 .الكلبي قول واألول علي،: سعد بن عمر مع كان الذي

 ثم زبيد بني من واآلخر سفيان، بن يزيد له يقال تميم بني من شقرة من: أحدھما بارزاه رجلين يزيد بن الحر وقتل
 إنما تقاتلون، من أتدرون حمقى، يا: ذلك رأى حين الحجاج بن عمرو فقال حريث، بن مزاحم له يقال قطيعة بني من

ً  المصر، أھل فرسان نقاوة تقاتلون . يبقون ما وقل قليل، فإنھم أحد، منكم لھم يبرزن فال مستميتين مستقتلين وقوما
 رجالً  منكم رجل يبارزن ال أال: ونادى الرأي، ھذا صدقت،: عمر فقال. لقتلتموھم بالحجارة إال ترموھم لم لو وهللا
 .الحسين حابأص من

 فصرع ساعة واضطربوا الفرات، يلي مما سعد بن عمر ميمنة نحو من الحسين على حمل الحجاج بن عمرو إن ثم
. سيداه يا عوسجياه بن يا: له جارية فصاحت مات، أن يلبث فلم الحسين، أصحاب أول األسدي عوسجة بن مسلم
 .البجلي خشكارة نب الرحمن وعبد الضبابي هللا عبد بن مسلم قتله الذي وكان

 يوم رأيته لقد وهللا مسلم، بقتل أتفرحون ويحكم: ربعي بن شبث لھم فقال مسلم، بقتل الحجاج بن عمرو أصحاب وسر
 بن عمر وحدثنا ؟ وتفرحون مثله منكم أفيقتل المسلمين، خيول تنام أن قبل المشركين من ستة قتل اذربيجان سلق
 بن الحسن بن عمرو بن محمد عن البزار عمر أبي عن الزبير بن الفضيل يعم حدثني الزبيري، أحمد أبو ثنا شبه،
 تردھا بالنار ابشر: قال. أنذا ھا: قال. ؟ حسين أين: فقال رجل فجاءنا كربالء بنھري الحسين مع كنا: قال علي

 .األشعث بن محمد: قال ؟ أنت فمن مطاع، وشفيع رحيم برب أبشر بل: قال الساعة،

 وشفيع رحيم برب أبشر بل: قال. الساعة تردھا بالنار ابشر: قال. أنذا ھا قال. ؟ الحسين أين: قالف آخر رجل جاء ثم
 رأيت إني: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال أكبر، هللا: الحسين فقال. الجوشن ذي بن شمر: قال ؟ أنت فمن مطاع

 ً  .بيتي أھل دماء في يلغ أبقع كلبا

ً  وأقعد حجره، بن يزيد فأقعدني وحملنا يزيد إلى هرأس فحمل الحسين قتل ثم: قال : لي قال ثم حجره في له ابنا
ً  اعطني: فقلت ؟ أتصارعه ً  وأعطه سكينا  .وكباراً  صغاراً  عداوتنا تدعون ما: فقال. وإياه ودعني سكينا

 عبد وقتل جانب، كل من وأصحابه الحسين على فحمل أصحابه، ونادى وطاعنوه له فثبتوا الميسرة في شمر وحمل
ً  شمر فأمر رأسه، عند تبكي امرأته فجعلت الكلبي، عمير بن هللا  حتى بعمود رأسھا فضرب رستم له يقال له غالما

 .مكانھا فماتت شدخه

ً  إال ذلك زادھم فما يديه بين حجره في المصحف ووضع له دابة الحسين وبكب: قالوا  سعد بن عمر ودعا عليه، إقداما
 خيولھم عقروا حتى بالنبل وأصحابه الحسين فرشقوا المرامية، من وخمسمائة المجففة همع فبعث تميم بن الحصين
 واحد وجه من إال إتيانھم على يقدرون ال وجعلوا وأبرحه، قتال أشد النھار نصف واقتتلوا كلھم، رجالة فصاروا
 .خلفھم أوقدوھا التي النار ولمكان وتقاربھا أبنيتھم الجتماع

 فسطاط طعن حتى الميسرة في شمر وحمل وسيوفھم، برماحھم يخرقونھا فأخذوا وبيوتھم يتھمأبن بتخريق عمر وأمر
 الفسطاط، من وخرجن وولولن النساء فصحن. أھله على البيت ھذا أحرق حتى بالنار علي: ونادى برمحه الحسين
ً  رأيت ما هللا سبحان يا: ربعي بن شبث وقال ؟ أھلي على بيتي لتحرق بالنار أتدعو ويحك: الحسين فقال  أسوأ موقفا
 .منه شمر فاستحيا قولك، من أقبح قوالً  وال موقفك، من
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 بن حبيب على تميم بن الحصين وشد البيوت، عن وأصحابه فكشفه نفر عشرة في القين بن زھير عليه وحمل
 :يقول حبيب وجعل أصحابه، فاستنقذه عنه ووقع فشب بالسيف فرسه وجه فضرب الحصين على حبيب فشد مظھر،

 مسعر وحرب ھيجاء فارس...  مظھر وأبي حبيب أنا

 وأصبر منكم أوفى ونحن...  أكثر لعمري منا وأنتم

ً ...  وأظھر حجة أعلى ونحن  وأعذر منكم وأبقى حقا

 وحمل فقتله، رأسه على بالسيف فضربه صريم بن بديل: له يقال تميم بني من رجل على وحمل شديداً، قتاالً  فقاتل
 ونزل فسقط، رأسه على بالسيف تميم بن الحصين فضربه ليقوم ذھب ثم فوقع فطعنه آخر تميم بني من رجل عليه
 زياد، ابن إلى به يتقرب التميمي إلى دفعه ثم ساعة فرسه عنق في فعلقه الحصين وأخذه رأسه فاحتز التميمي إليه
 أيام في قتله حتى عليه ذلك فحقد فأبى يهأب رأس إليه يدفع أن فسأله مظھر بن حبيب بن القاسم فرآه الكوفة به فأتى

 .برد حتى بالسيف ضربه النھار، نصف قائل وھو الزبير، بن مصعب

 :يقول وھو يزيد بن الحر وقاتل

 والخيف منى حلّ  من خير عن...  بالسيف أعراضھم في أضرب

 بأصحابه الحسين فصلى الصالة وحضرت فقتل، الحر على رجاله وشدت شديداً، قتاالً  القين بن وزھير ھو فقاتل
 سعيد دونه فاستھدف الحسين إلى ووصل شديداً، قتاالً  الظھر بعد فاقتتلوا العدو عليھم شد فرغوا فلما الخوف، صالة
 .هللا عبد بن سعيد غير حنيفة بني من رجل دونه استھدف إنه ويقال سقط، حتى يرمي زال فما الحنفي، هللا عبد بن

 :ليقو وھو القين بن زھير وقاتل

 حسين عن بالسيف أذودھم...  القين ابن وانا زھير أنا

 :يقول وجعل

ً  ھديت أقدم ً  ھاديا  النبيا جدك تلقى فاليوم...  مھديا

 ً  عليا والمرتضى وحسنا

 .فقتاله الشعبي هللا عبد بن وكثير التميمي أوس بن مھاجر عليه فشد

 :يقول وھو الحسين يدي بين ذر أبي مولى حوي وقاتل

 محمد بني عن صلتا بالسيف...  األسود ضرب فّجارال ترى كيف

 المورد يوم الجنة به أرجو...  واليد باللسان عنھم أذبّ 

 .قتل حتى يكر يزل فلم

 :يقول وھو الحضرمي عمرو بن بشير وقاتل

 إحسان بكل تجزين واليوم...  الرحمن أالقي نفس يا اليوم
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 ّيانالد عند لك أحظى والصبر...  فان شيء فكل تجزعي ال

 :يقول الكدن بن هللا عبد بن الرحمن عبد وجعل

 وحسن حسين دين على إني...  الكدن ابن ينكرني لمن إني

 :ويقول بھا يرمي فكان أعلمھا، أي نبله، سوم قد ھالل بن نافع وكان قتل، حتى وقاتل

ً  بھا أرمي  إشفاقھا ينفعھا ال والنفس...  أفواقھا معلّما

 .عنقه شمر فضرب أسيراً  وأخذ عضده كسرت ثم سعد، بن عمر حابأص من رجالً  عشر اثني فقتل

ً  يمنعوا وال يمتنعوا أن على يقدرون ال أنھم الحسين أصحاب بقية رأى فلما: قالوا  فجعلوا يقتلوا أن في تنافسوا حسينا
 .يقتلوا حتى يديه بين يقاتلون

 من علي أعز بشيء والضيم القتل عنك أدفع أن ىعل أقدر ما وهللا هللا، عبد أبا يا: فقال شبيب أبي بن عابس وجاء
 .فقتل جانب كل من عليه عطفوا ثم لشجاعته، الناس فتحاماه بسيفه وقاتل. السالم فعليك نفسي

: له قال أصحابه، وقتل بيته وأھل الحسين إلى خلص قد انه ھمدان، من المشرقي، هللا عبد بن الضحاك رأى ولما
 عن وال عنك الدفع على أقدر ال فإني االنصراف في لي فأذن مقاتالً  وجدت ما معك أقاتل أن على رافقتك كنت

 .فمضى سبيله خلوا ثم اليمامة، من سعد بن عمر أصحاب من قوم له فعرض له، فأذن نفسي،

 منھا أصاب أسھم ثمانية فرمى الحسين يدي بين الكندي النعمان بن المھاصر بن زياد بن يزيد الشعثاء أبو وترك
 :وقال نفر خمسة قتلت بخمسة،

 خادر بغيلٍ  ليث من أشجع...  المھاصر وأبي يزيدٌ  أنا

 مھاجر رافضٌ  سعدٍ  بن وال...  ناصر للحسين إني رب يا

 .قتل حتى فقاتل ينفذوه، ولم سأل ما ردوا حين الحسين إلى صار ثم سعد بن عمر مع خرج من مع الشعثاء أبو وكان

 بن جياد الحسين مع وقاتل ثمامة، أبا يكنى فكان ھمدان من الصائدي يبعر بن عمرو بن زياد الحسين مع وقتل
 جراحة أصابته ھمدان، من الجابري فھم بني أحد خمير، أبي بن سوار معه وقتل فقتل مراد من السلماني الحارث
 .ألمه وأخوه عمه ابن وھو سريع بن هللا عبد بن ومالك الھمداني، سريع بن الحارث بن وسيف منھا، فمات

 :يقول وجعل الجعفي الكالع بن عتبة بن حطيط بن هللا عبد بن جعونه بن المغفل بن بدر وقاتل

 قراع مرھفٌ  يميني وفي...  الكالع وأبي جعفي ابن انا

 لّماع ثعلبه ومازنٌ 

 بن مجمع وقتل أيضاً، الجعفي الكالع بن عتبة بن كثيف بن مالك بن مسروق بن الحجاج: الحسين مع وقتل فقتل،
 هللا عبد معه وقتل الكلبي، الشجاع بن زيد بن األعلى عبد معه وقتل العشيرة، سعد بن هللا عائذ من مجمع بن هللا بدع

 .الغفاري عزرة ابنا الرحمن وعبد
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. العبدي الشجاع بن منقذ بن مرة قتله علي، بن الحسين بن األكبر علي: طالب أبي آل من قتيل أول وكان: قالوا
 كان الجنبي رقاد إن ويقال فقتلوه الناس واعتوره عقيل، بن مسلم بن هللا عبد الصيداوي حصبي بن عمرو ورمى
 وبقي جبھته، من نزعته حتى سھمي أنضنض وجعلت فيھا فأثبتھا جبھته على ويده الحسين آل من فتى رميت: يقول
 .فيھا النصل

 العثماني، شوط بن بشر وشد فقتله، طالب أبي بن جعفر بن هللا عبد بن عون على الطائي قطبة بن هللا عبد وحمل
 .فقتاله عقيل بن الرحمن عبد على الجھني خالد بن وعثمان

 هللا عبد ورمى فقتله، طالب أبي بن جعفر بن هللا عبد بن محمد على ثعلبة بن هللا تيم بني من نھشل بن عامر وحمل
 يا فصاح الحسن بن القاسم األزدي نفيل بن يدسع بن عمرو وقتل قلبه، فغلق بسھم عقيل بن جعفر الخثعمي عروة بن

 فتوطأته الخيل حوافر بين فسقط ليستنقذوه أصحابه وجاء يده، فأطن عمراً  فضرب ليث وثبة الحسين فوثب عماه،
 .مات حتى

 :عقب أبي ابن يقول ذلك ففي فقتله، بسھم علي بن الحسن بن بكر أبا الغنوي عقبة بن هللا عبد ورمى

 وتذكر تعدّ  أخرى أسدٍ  وفي...  دمائنا من قطرة غنيٍّ  وعند

 وسلب وتعاوروه، جماعة مع طالب أبي بن علي بن العباس الوالبي ثم األسدي كاھل بن حرملة قتل: بعضھم وقال
 حسين بن هللا عبد الوالبي كاھل بن حرملة ورمى بسرباله، فتعلق بسھم الحسين ورمى الطائي، طفيل بن حكيم ثيابه
 .فذبحه بسھم

 بن خولي رماه أيضاً، علي بن عثمان وقتل برأسه، وجاء فقتله علي بن هللا عبد على الحضرمي ثبيت بن ھانئ وشد
 .فقتله دارم بن أبان بني من رجل عليه شد ثم بسھم، يزيد

 فمه في فوقع بسھم تميم بن حصين فرماه الماء من ليشرب فدنا السالم عليھما علي بن الحسين عطش واشتد: قالوا
 منھم األرض على تذر وال بددا، واقتلھم عدداً  أحصھم اللھم: يقول جعل ثم به، ويرمي فمه من الدم يتلقى ؟فجعل
 .حدا

 أشكو إني اللھم: فقال حنكه فأصاب دارم بن أبان بني من رجل فرماه الفرات يريد مضى عسكره فض لما إنه ويقال
 .بي يفعل ما إليك

 ثقله فيه الذي الحسين منزل قبل الكوفة أھل رجال من نحوھم أو عشرة في أقبل الجوشن ذي بن شمر إن ثم: قالوا
 أحراراً، دنياكم أمر في فكونوا دين لكم يكن لم إن ويحكم: لھم فقال رحله، وبين بينه فحالوا نحوھم فمشى وعياله،
 .وسفھائكم طغامكم من أھلي امنعوا

 الجعفي، زھير بن زياد بن الرحمن عبد الجنوب أبو منھم بالرجالة عليه وأقدم فاطمة، بن يا لك ذاك: شمر له فقال
 اليزني، وھب بن وصالح علياً، اعتزل فيمن وكان الجعفي، نذير بن عمرو بن والقاسم األصبحي يزيد بن وخولي
 أنت يمنعك وما: له فقال حسين، على أقدم: الجنوب ألبي فقال عليه، يحرضھم شمر فجعل. النخعي أنس بن وسنان
 .شمر عنه وانصرف. عينك في سناني أخضخض أن ھممت: الجنوب أبو فقال ؟ ھذا تقول إلي: فقال. ؟ ذلك من

ً  الجنوب أبو وكان  عنه، فينكشفون عليھم يشد الحسين فأخذ الرجالة من خمسين في أقبل شمراً  إن ثم مقداماً، شجاعا
 .نفسه عن كشفھم حتى ضاربھم به أحاطوا إذا حتى
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 فضمه الحسين إلى الحسين مع ممن غالم غدا بالسيف إليه أھوى فلما الحسين على هللا دعبي بن كعب بن بحر وشد
 .منھا بجلدة فعلقھا بيده الغالم فاتقاه بالسيف فضربه عمي، أتقتل الخبيثة، بن يا: الغالم فقال إليه الحسين

 إياھا سلبه التيمي كعب بن حرب أن فذكروا فلبسھا، محشوة بسراويل دعا أربعة أو نفر ثالثة في الحسين بقي ولما
 .عودان فكأنھما تيبسان الصيف وفي الماء، تنضحان الشتاء في يداه فكانت قتل، حين

 رأى فما معتم وھو جبة أو خز من قميص وعليه ينذعروا، حتى وشماله يمينه عن الرجالة على يحمل الحسين وكان
ً  أربط الناس  .الذئب فيھا شد إذ المعزى افانكش عنه ينكشفون منه، جنانا أمضى وال جأشا

 له يقال رجالً  إن ثم قتله، يتولى أن كراھة عنه انصرف قتله فأمكنه رجل إليه انتھى كلما طويالً  الحسين ومكث: قالوا
 البرنس فقطع برنس وعليه بالسيف رأسه على فضربه أتاه أقدم، ما على يبالي ال فاتكا وكان الكندي النسير بن مالك

ً  البرنس امتأل حتى فأدماه سهرا السيف وأصاب  وال بھا أكلت ال: للرجل وقال فلبسھا بقلنسوة ودعا البرنس فألقى دما
 .الظالمين مع هللا وحشرك شربت

 .يداه وشلت فقيراً  يزل لم إنه فيقال البرنس الكندي وأخذ

 .عنھا بوجھه رفوانص فبكى. ؟ تنظر وأنت هللا عبد أبو أيقتل عمر يا: سعد بن لعمر علي بنت زينب وقالت

 كل من عليه فحملوا امھاتكم ثكلتكم اقتلوه. ؟ تنتظرون ما ؟ الرجل ھذا عن تحيدون بالكم ما: الناس في شمر ونادى
 .ويكبو ينوء وھو عنه انصرفوا ثم عاتقه على وضرب اليسرى كفه على التيمي شريك بن زرعة فضربه جانب

 يزيد بن لخولي قال ثم فوقع، بالرمح فطعنه النخعي روعم بن أنس بن سنان الحال تلك في وھو عليه وحمل
 إليه ونزل يدك، وأبان عضدك في هللا فت سنان، له فقال وأرعد، فضعف يفعل أن فأراد رأسه، احتز: األصبحي

 .خولي إلى رأسه دفع ثم فذبحه

 بني خولي أن يقالو ضربة، وثالثون وأربع طعنة، وثالثون ثالث به فوجد وطعن بالسيوف ذلك قبل ضرب قد وكان
 .سنان بإذن رأسه احتزاز تولى الذي ھو يزيد

 من رجل نعليه وأخذ خز، من وكانت له قطيفة الكندي قيس بن األشعث بن قيس فأخذ عليه، كان ما الحسين وسلب
 وھا،فانتھب واإلبل والحلل الورس على الناس ومال دارم، بن نھشل بني من رجل سيفه وأخذ األسود، له يقال أود بني
 والورس الحلل تلك أكثر الحضرمي مالك بن وأسيد الحضرمي، مسعود بن وجرير الجعفي، زھير بن الرحيل وأخذ
ً  وسماه الماء، عليه يستقى كان جمالً  الجعفي الجنوب أبو وأخذ  .حسينا

 به فقاتل معه بسكين فنھض الحسين قتل: يقول قائالً  فسمع فأثخن، صرع قد المطاع أبي بن عمرو بن سويد وكان
 .قتيل آخر فكان الجنبي، رقاد بن وزيد التغلبي، بطان بن عزرة فقتله

 .فأمسكوا ذلك من سعد بن عمر فمنع ظھورھن، عن مالحفھن النساء وجاذبوا

 الحضرمي، حيوة بن اسحاق منھم عشرة فانتدب فرسه فيوطئه للحسين ينتدب من: أصحابه في سعد بن عمر ونادى
 .وصدره ظھره رضوا حتى بخيولھم الحسين فداسوا فبرص، ميصهق الحسين سلب الذي وھو

ً  أنس بن سنان وكان  وھو رأيته أنا السائب بن محمد أبي لي قال: الكلبي محمد بن ھشام وقال لوثة، به وكانت شجاعا
 سنان بلوأق: قالوا الكوفة، إلى انصرف ثم. الجزيرة إلى الثقفي عبيد أبي بن المختار من ھرب وكان ثوبه، في يحدث
 :صوته بأعلى نادى ثم سعد بن عمر فسطاط باب على وقف حتى
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 المحجبا الملك قتلت أنا...  وذھبا فضة ركابي أوقر

ً  الناس خير قتلت ً  ينسبون إذ وخيرھم...  وأبا أما  نسبا

 مركبا قومھم في وخيرھم

 أتتكلم أحمق يا: قال ثم القضيبب حذفه دخل فلما إلي أدخلوه قط، صححت ما مجنون أنك أشھد: سعد بن عمر له فقال
 .عنقك لضرب زياد ابن سمعك لو وهللا بھذا،

 فقال الحسين، بنت سكينة أم الكلبية، القيس، امرئ بنت الرباب مولى سمعان بن عقبة السالم عليه الحسين مع وكان
 .سبيله فخلى. مملوك: قال ؟ أنت من: سعد بن عمر له

 زياد ابن على عمر به قدم فلما. إليھم فخرج فأمنوه أسد بني من قوم فجاء سينالح مع األسدي قمامة بن المرقع وكان
 .البحرين من الزارة إلى فسيره خبره أخبره

 جثة أسد بني من الغاضرية أھل ودفن رجالً، وسبعين اثنين أصحابه من الحسين مع قتل من جميع وكان: قالوا
 رجالً، وثمانون ثمانية سعد بن عمر أصحاب من وقتل بيوم، اقتلو بعدما هللا رحمھم أصحابه جثث ودفنوا الحسين،
 .ودفنھم عليھم عمر فصلى منھم، جرح من سوى

 زياد ابن إلى األزدي مسلم بن وحميد حمير، من األصبحي يزيد بن خولي مع يومه من الحسين برأس عمر وبعث
 امرأة منزله في وكان منزله، في أجانة تحت فوضعه منزله به خولي فأتى مغلقاً، القصر باب فوجدا ليالً  به فأقبال
. الدار في معك الحسين رأس ھذا الدھر، بغنى جئت: قال. ؟ الخبر ما: له فقالت الحضرمي مالك بنت النوار لھا يقال
 .أبداً  شيء ورأسك رأسي يجمع ال وهللا هللا، رسول بنت ابن برأس وجئت والذھب بالفضة الناس جاء ويلك: فقالت

 معه وحمل الكوفة، إلى بالرحيل الناس في فنادى األحمري، بكير بن حميد أمر ثم والغد، يومه سعد بن عمر وأقام
 حين وصحن النسوة، فلطمن مريض، الصغر الحسين بن وعلي الصبيان، من معه كان ومن وبناته الحسين أخوات
 :تقول علي بنت زينب وجعلت بالحسين، مررن

 .السما ملك عليك صلى محمداه يا

 .األعضا مقطع بالدما، مزّملٌ  بالعرا، حسين ذاھ

 .الّصبا عليھا تسفي مقتلةٌ  وذريتك سبايا وبناتك محمداه، يا

ً  وسبعون اثنان زياد ابن إلى فحمل القتلى رؤوس واحتزت وولي عدو كل فأبكت  الجوشن، ذي بن شمر مع رأسا
 ابن على بالرؤوس فقدموا بجيلة، من األحمسي قيس بن وعزرة الزبيدي، الحجاج بن وعمرو األشعث بن وقيس
 .زياد

ً  به فأتي جعالً، الحسين بن علي في جعل زياد ابن أن الطالبيين بعض وحدثني  بن علي هللا يقتل ألم: له فقال مربوطا
 يا: علي بنت زينب فصاحت. هللا قتله بل: قال الناس، قتله وإنما الحسين بن علي له يقال أخي كان: فقال ؟ الحسين

 .فتركه معه، فاقتلني قتلته فإن دمائنا من حسبك ياد،ز بن

ً  رأيت ما: قال سعيد بن يحيى عن زيد بن حماد وروى  أيھا يا يقول وكان: قال الحسين، بن علي من أفضل قرشيا
 .عاراً  علينا صار حتى حبكم برح فما اإلسالم، حب احببتمونا الناس
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 كندة فجاءت زياد، ابن إلى وأصحابه بيته أھل من معه لقت من برؤوس جيء الحسين قتل لما: مخنف أبو وقال
 الجوشن، ذي بن شمر وصاحبھم رأساً، بعشرين ھوازن وجاءت األشعث، بن قيس وصاحبھم رأساً، عشر بثالثة

 سائر وجاء أرؤس، بسبعة مذحج وجاءت رأساً، عشر بستة أسد بنو وجاءت رأساً، عشر بسبعة تميم بنو وجاءت
 .أرؤس بتسعة قيس

 الثنيتين ھاتين غير القضيب بھذا إعل: أرقم بن زيد له فقال بالقضيب، الحسين ثنيتي بين ينكث زياد ابن وجعل: الواق
 قد شيخ أنك لوال فوهللا عينيك هللا أبكى: له فقال يبكي، الشيخ جعل ثم تقبلھما، عليھما هللا رسول شفتي رأيت لقد فوهللا
 ابن وأمرتم فاطمة، ابن قتلتم العرب، معشر يا اليوم بعد العبيد أنتم: سللنا يقول وھو فنھض عنقك، لضربت خرفت

 .والذل بالعار رضي لمن فبعداً  شراركم، ويستعبد خياركم يقتل فھو مرجانة،

. عنقه اضربوا: قال. نعم: قيل ؟ أنبت انظروا: فقال الحسين بن علي إلى نظر زياد ابن على الحسين أھل أدخل ولما
 .معھن به فبعث الرجل انت: فقال عليھن، يحافظ رجالً  معھن فابعث قرابة النسوة ھؤالء وبين ينكب كانت إن: فقال

 تلطخ وكأنما ثالثة أو شھرين مكثوا الحسين قتل لما: قال حصين أبي عن العوام بن عباد ثنا سليمان، بن سعيد حدثنا
 .الشمس طلوع إلى الغداة صالة حين من بالدم الحيطان

ً  الحسين قتل أيام مطرنا: قال القاص سالم عن سلمة بن حماد عن اسماعيل بن موسى عن شبه بن عمر وحدثني  .دما

 حتى السماء آفاق في الجمرة ھذه تر لم: قال سيرين بن محمد عن ھشام عن حماد عن عفان بن شبه بن عمر حدثني
 .الحسين قتل

 .الكواكب رأوا حتى الحسين، قتل يوم ظلمتأ السماء أن قبيل أبي عن لھيعة ابن عن وھب ابن عن عمرو حدثنا

 األزدي عفيف بن هللا عبد فوثب وشعيته، الحسين الكذاب ابن الكذاب قتل الذي  الحمد: فقال زياد ابن وخطب: قالوا
ً  وكان الغامدي ثم  األعظم، المسجد يفارق ال وكان صفين، يوم واليمنى الجمل، يوم ذھبت اليسرى عينه وكانت شيعيا
 مرجانة بن يا وأبوه، واله والذي وأبوك أنت الكذاب ابن الكذاب إن مرجانة، بن يا: له قال زياد ابن مقالة سمع فلما

 مبرور، يا مبرور،: األزد بشعار فنادى به علي: زياد ابن فقال ؟ الصديقين بكالم وتتكلمون النبيين أبناء أتقتلون
 ما رأيتم أما: لالشراف زياد ابن فقال أھله، به أتوا حتى تخلصوهف فوثبوا سبعمائة، يومئذ األزد من الكوفة وحاضروا

 حين حجر في أبيه صنيع وامتثل بصاحبكم، تأتوني حتى اليمن أھل يا أنتم فسيروا: قال. بلى: قالوا. ھؤالء صنع
 بدع وفيھم فحبسوا األزد، من المسجد في كان من كل يحبس بأن الحجاج بن عمرو عليه وأشار. اليمن أھل بعث

: إليھم بعثه لرسول فقال اليمن أھل زياد ابن واستبطأ شديداً، قتاالً  اليمن وأھل األزد فاقتلت وغيره مخنف بن الرحمن
 إلى بعثتنا إنما الموصل، جرامقة ال الجزيرة نبط إلى تبعثنا لم إنك: لألمير قل: فقالوا. قتل أشد فرأى. بينھم ما انظر
 بن ومحمد الوالبي حوزة بن هللا عبيد األزد من فقتل توطأ، حرملة وال تحسى ضةببي ليسوا األجم أسود إلى األزد،
 فكسروه عفيف ابن دار ظھر في خص إلى وصاروا األزد على اليمانية وقويت بينھم القتلى وكثرت الكبري، حبيب

 :يقول وھو يادز ابن إلى به فانطلقوا جانب كل من عليه وشدوا به، يذب فجعل سيفه ابنته فناولته واقتحموا،

 وصدري موردي عليكم شقّ ...  بصري من لي يفسح لو اُقسم

 بجندب وأتي بالسبخة، وصلب عفيف ابن فقتل معه، فأخذوه عفيف، ابن عن ليدفع المغفل بن يزيد بن سفيان وخرج
 تركناك قد: المغفل البن الوق بدمي، هللا من تتباعد إنما: فقال بدمك هللا إلى ألتقربن وهللا: زياد ابن له فقال هللا عبد بن
 .منك خير فإنه عوف بن سفيان عمك البن
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 الحكم وعصيت زياد ابن الظالم الفاجر أطعت به، رجعت مما بشر أھله إلى أحد رجع ما: يقول سعد بن عمر وجعل
 .الشريفة القرابة وقطعت العدل،

 كيف تر ألم: الحسين قتل حين لي جار قال: قال رجاء أبي عن خالد بن قرة عن عاصم أبي عن شبه بن عمر حدثني
 .عينيه في بكوكبين هللا فرماه الفاسق، ابن بالفاسق هللا فعل

 برأس معه فسرح الجعفي قيس بن زحر دعا ثم فيھا، به يدار وجعل بالكوفة الحسين رأس زياد ابن ونصب: قالوا
 بن وطارق األزدي، عوف بن بردة أبو زحر مع وكان معاوية، بن يزيد إلى بيته وأھل أصحابه ورؤوس الحسين

 وهللا أما سمية، ابن هللا لعن الحسين، قتل بدون طاعتكم من أرضى كنت لقد: قال عليه قدموا فلما األزدي، ظبيان أبي
 قيس بن زحر يصل ولم قطعاً، وبينه بينه الرحم قطع رجل قتله فقد الحسين هللا رحم عنه، لعفوت صاحبه أنا كنت لو

 .بشيء

 ترس على الحسين رأس رأيت عجباً، القصر ھذا في رأيت: قال أنه عمير بن الملك عبد عن الھيثم عن العمري
 ً  رأس ثم مصعب يدي بين المختار رأس ثم مصعب، يدي بين زياد ابن رأس رأيت ثم زياد، ابن يدي بين موضوعا
 .مروان بن الملك عبد يدي بن مصعب

 :المري حمام بن الحصين ببيت تمثل يزيد يدي بين الحسين رأس وضع لما: عوانة عن عدي بن الھيثم وقال

ً  يفلّقن  وأظلما أعقّ  كانوا وھم علينا...  أعّزةٍ  رجالٍ  من ھاما

 عن البزار عمر أبي وعن الزبير بن فضيل عمه عن الزبيري أحمد أبو ثنا: قاال شبة بن وعمر الناقد، عمرو حدثني
 :متمثالً  قال يزيد يدي بين علي بن حسينال رأس وضع لما: قال الحسن بن عمرو بن محمد

ً  يفلّقن  وأظلما أعقّ  كانوا وھم علينا...  أعّزةٍ  رجال من ھاما

 بن محفز مع بھم سرح ثم وصبيانه، نساءه وجھز عنقه، إلى بغل فغل الحسين بن بعلي زياد بن هللا عبيد وأمر: قالوا
 بباب وقفوا فلما أيضاً، الحسين برأس محفز مع عثب: يقولون وقوم الجوشن ذي بن وشمر قريش، عائذة من ثعلبة
 أم عنه تحفزت ما: يزيد فقال. الفجرة باللئام أتاك ثعلبة بن محفز ھذا المؤمنين أمير يا: فقال صوته محفز رفع يزيد
 .وأفجر أألم محفز

 لھا فقال. وطيبته ھنتهود فغسلته الملك عبد بن يزيد أم وھي ابنته عاتكة فأخذته نسائه إلى الحسين برأس يزيد وبعث
ً  عمي ابن برأس إلي بعثت: قالت ؟ ھذا ما: يزيد  .وطيبته فلممته شعثا

 .وأعمق له حفر القصر في دفن: قوم وقال غيره، وإما القصر حائط إما بدمشق حائط في الحسين رأس ودفن

 ثغر أتنكث: األسلمي برزة أبو فقال يديه، بين رأسه وضع حين الحسين ثغر بالقضيب ينكث يزيد وجعل: قالوا
 تجيء يزيد يا إنك أما يرشفه، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ربما مأخذاً  ثغره من قضيبك أخذ لقد الحسين،

 .األنصار من رجل القائل ھذا إن ويقال. قام ثم. محمد وشفيعه الحسين ويجيء زياد، ابن وشفيعك القيامة يوم

 لي ھب: ليزيد فقال لعلي ابنة إلى نظر الشام أھل من رجالً  أن ذكروا: قال أبيه عن الفقيه األنطاكي برد ابن وحدثني
 .ذلك نحو أو فعلت، له أھبھا أن شئت لو: وقال يزيد فغضب كالماً، زينب فأسمعته ھذه،

ً  رأيت ما: الحسين وجه رأى حين يزيد وقال  عليه هللا صلى هللا رسول يشبه كان إنه: له فقيل. منه أحسن قط وجھا
 .فسكت وسلم،
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ً  الحسين على وأقمن عليھن، الحسين نساء أدخل حين وولولن معاوية بن يزيد نساء من نساء وصيح  إن ويقال. مأتما
 .ذلك في لھن أذن يزيد

 .عليه هللا لعنة سمية ابن عجل: وقال لھا ذھب ما ضعف الحسين نساء من امرأة كل يزيد وأعطى

 وقال المدينة، وردوا حتى بھم يرفق يزل فلم بھم، وأوصاه رسول، مع ينةالمد إلى والصبيان بالنساء يزيد وبعث
 .إليھا وأشخصه فوصله المدينة، إتيان فاختار. ووصلناك بررناك عندنا تقيم أن أحببت إن: الحسين بن لعلي

 عمرو قالف ھاشم، بني دور في الواعية واشتدت عليه، والصوارخ النواضح كثر الحسين مقتل المدينة أھل بلغ ولما
 :ذلك سمع حين مروان وقال عثمان، بواعية واعية: األشدق سعيد بن

 األزيب غداة نسوتنا كعجيج...  عّجةً  زبيد بني نساء عّجت

 :ھاته قلت ما بئس: مروان فقال. برأسه إلينا يبعث لم المؤمنين أمير أن وهللا وددت: سعيد بن عمرو وقال

 الخّدين في حمراأل ولونك...  اليدين في بردك حبذا يا

: قال أبيه عن طالب أبي بن علي بن عمر بن محمد بن هللا عبد بن عيسى بكر أبو حدثني شبة، بن عمر وحدثنا
 قال دم، ليوم إنه: زاجراً  وكان األسلمي بيار فقال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول منبر على سعيد بن عمرو رعف
 :مروان فقال طالب أبي نساء فصرخ فنصب الحسين برأس فجيء

 األزيب غداة نسوتنا كعجيج...  عجة زبيد بني نساء عجت

ً  صحن ثم  .مروان فقال أيضا

 فاستقر ملكٌ  كان أن أثبتت...  ضربة فيھم شر ذو ضربت

ً : قال ثم شيئاً، خطبته في فمضى فاطمة، هللا رحم: فقال يخطب وعمرو حبيش أبي ابن وقام  وما األلثغ، لھذا واعجبا
ً  أخذتھا. محمد وابنة وهللا نعم: قال. العزى عبد بن أسد بني من أنھا يريد خديجة، أمھا: قال. وفاطمة أنت  يمينا

 كان الحسين رأس أن وهللا ووددت إلي، به يرسل ولم عين نحاه كان المؤمنين أمير أن وهللا وددت. شماالً  وأخذتھا
 .جسده في كانت وروحه عنقه، على

 زياد، ابن إلى به وجاء يزيد، بن خولي رأسه واحتز أنس، بن سنان قتله بكربالء، ينالحس قتل: الحكم بن عوانة وقال
 .تعلبة بن محفز مع يزيد إلى به فبعث

 ال: الحجاج فقال. ھبراً  بالسيف وھبرته دسراً  بالرمح دسرته: فقال بالحسين صنع كيف سأله الحجاج إن ويقال
ً  تعطوه ال: قال خرج فلما درھم، خمسمائة يهإل ادفعوا: وقال أبداً، وهللا الجنة في تجتمعان  .شيئا

 .عاشوراء يوم وستين إحدى سنة في وذلك سنة، وخمسين ثمان ابن قتل يوم الحسين وكان قال

 فرسه شمر وأوطأه بسواد، يخضب وكان لحيته، خضاب نصل وقد الجوشن ذي بن شمر الحسين قتل: الواقدي وقال
 .وخمسين ست ابن ويقال سنة، وخمسين ثمان ابن وھو نوستي إحدى سنة عاشوراء يوم في وذلك

 المدينة إلى برأسه يزيد بعث: وقال. أربع سنة في والحسين الھجرة، من ثالث سنة في الحسن ولد: الكلبي وقال
 .المقبرة في ويقال. اإلمارة دار في ويقال بھا، حائط في فدفن دمشق إلى رد ثم خشبة، على فنصب
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 وجده لقد مرجانة، ابن هللا لعن: الحسين قتل حين يزيد قال: قال مغيرة عن جرير عن لفالسا مخلد بن شجاع حدثني
 .منه الرحم بعيد

 أھله وأدخل معاوية بن يزيد على الحسين برأس قدم لما: قال أبيه عن مسلم بن الوليد حدثني عمار، بن ھشام حدثني
 :يقول يزيد فجعل ونساؤه، معاويه بنات تصايحت الخضراء

 النوائح على الموت أھون ما...  صوائح من تحمد صيحةً  يا

 .ھذا بدون ھؤالء طاعة من نرضى كنا قد مفعوالً، كان أمراً  هللا قضى إذا

 علي فقال رأيت، ما به هللا فصنع وظلمني رحمي قطع أباك إن. حبيب يا: قال يزيد على الحسين بن علي أدخل ولما
 لخالد يزيد فقال" .  نبرأھا أن قبل من كتاب في إال أنفسكم في وال رضاأل في مصيبة من أصاب ما: " الحسين بن
 " . كثير عن ويعفو أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصاب ما: " له قل: يزيد فقال يقول، ما يدر فلم أجبه، ابنه

 أھل الكوفة أھل فزد: بعد أما: زياد ابن إلى يزيد كتب: قال سعيد بن مجالد عن عدي بن الھيثم عن العمري وحدثني
 .مائة مائة أعطياتھم في والطاعة السمع

 :قته بن سليمان قال عدي، بن الھيثم قال

ً  أذلّ ...  ھاشمٍ  آل من الّطفّ  قتيل إن  فذلّت قريشٍ  من رقابا

ً  لنا وكانوا  وجلّت الرزايا تلك عظمت لقد...  رزيةً  فعادوا غنما

ً  سيجزيھم...  دمائنا من قطرة غنيٍّ  وعند  حلّت حيث بھا يوما

 حلت يوم أمثالھا فألفيتھا...  محمدٍ  آل أبيات على مررت

 :الجمحي دھبل أبو وقال

ً  أمية من السكارى يبيت  قتيلھا ينام ما قتلى وبالّطفّ ...  نّوما

 :بالبقيع تنوح وخرجت. الطف أھل قتلى ترثي عقيل بنت زينب وقالت

 األمم آخر وأنتم فعلتم ماذا...  لكم النبي قال إن تقولون ماذا

 بالذمم توفون أما كريمٌ  عھدٌ ...  لكم أما وأنصاري بيتي بأھل

 بدم ضّرجوا وقتلى أسارى منھم...  بمضيعةٍ  عمي وبنو ذّريتي

 رحمي ذوي في بسوءٍ  تخلفوني أن...  نصحتكم إذا جزائي ذا كان ما

 " . الخاسرين من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن أنفسنا ظلمنا ربنا: " يقول الدولي األسود أبو فكان

 وھب ولدت عبدة، منھم ولداً  له فولدت مناف، عبد بن المطلب بني من ركانة بن يزيد بن علي عند ھذه زينب وكانت
 .القاضي البختري أبا وھب بن

 .المطلب عبد بن الحارث بن نوفل بن المغيرة وقال
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 وألوان صرفٍ  ذو والدھر...  وأبكاني الدھر أضحكني

 وأحزان ھمٍّ  من تنفكّ  ال س...  النفس وھى ينفس لھف يا

 أكفان رھن أمسوا بالّطفّ ...  تسعةٌ  قّتلوا أناس على

 فرسان خير عقيلٍ  بني...  مثلھم أرى إن ما وسّتةٌ 

 :العاص أبي بن الحكم بن مروان أخو الحكم بن الرحمن عبد قال

 وغلال الحسب العبدذي زياد ابن من...  قرابة أدنى الّطفّ  بجنب لھام

 نسل لھا ليس هللا رسول وبنت...  الحصا عدد نسلھا أمسى سمية

 .اسكت: وقال صدره فضرب األبيات ھذه يزيد أنشد أنه فذكر

 :قال رجع فلما امرأته فنھته الحسين إلى وجه فيمن األزد من رجل خرج: الھيثم وقال

 شوارع والرماح حسينٍ  غداة...  ذميمةٌ  وأنت عني تخبري ألم

 صانع أنا ما الّروع غداة عليّ ...  يعب ولم كرھت ما ىأقص آت ألم

 بن أنس عن سيرين ابن عن حسان بن ھشام عن أبيه عن جرير بن وھب ثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
 ما: ويقول بقضيب وجنته في ينكث فجعل طست في يديه بين وضع زياد ابن إلى الحسين برأس جئ لما: قال مالك،
 .وسلم عليه هللا صلى النبي يشبه كان إنه فقلت. قط الوجه ھذا حسن مثل رأيت

 الكوفة قصر في رأيت لقد: قال عمير بن الملك عبد عن يعقوب أبي عن عدي بن الھيثم عن عمر بن حفص حدثنا
 ثم ترس، على المختار يدي بين زياد ابن رأس رأيت ثم ترس، على زياد ابن يدي بين الحسين رأس رأيت عجباً،
 .ترس على مروان بن الملك عبد يدي بين مصعب رأس رأيت ثم ترس، على مصعب يدي بين المختار رأس رأيت

 :البارقي سراقة وقال

 الرسول آل ندبت إن واندبي...  وعويل بعبرةٍ  بكيّ  عين

 لعقيل وسبعةٌ  أُبيدوا قد...  عليٍّ  لصلب منھم خمسةٌ 

 والقاسم بكر وأبا هللا وعبد الحسين بن وعلي علي، بنو ولد مأل ومحمد وعثمان والعباس الحسين قتل: المدائني قال
 بن مسلم بن هللا وعبد عقيل، بن هللا وعبد الرحمن وعبد وعون جعفر، بن هللا عبد ابنا ومحمد وعون حسين، بنو

 .عقيل بن سعد أبي بن ومحمد عقيل،

 ألف مائة ومعنا معك إنا: الحسين إلى بواكت الكوفة أھل أن حصين عن العوام بن عباد ثنا سليمان، بن سعيد حدثنا
 كان بقضيب فضربه فأتى زياد ابن إليه فبعث عروة، بن ھانئ دار بالكوفة فنزل عقيل بن مسلم إليھم فبعث سيف،
 .كثير ناس في فخرج عقيل بن مسلم ذلك فبلغ عنقه فضربت فكتف أمر ثم معه،

. أحد كبير معه نرى ما: زياد البن قيل األقوات قلت فلما ،عنه تفرقوا لقد: قال إساف بن ھالل فحدثني: حصين قال
 أرباعاً، تميزوا: للناس زياد ابن فقال خمسين، قدر إال مسلم مع ليس فإذا نظروا حتى النار فيھا جرادي فرفعت فأمر
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 ولجأ أصحابه، من ناس وقتل جراحة، مسلم فجرح مسلم مع قاتلوا قوم إليھم فنھض ربعھم رأس إلى قوم كل فانطلق
 إنه: زياد البن فقال بذلك، فأخبره زياد ابن عند جالس وھو األشعث بن محمد إلى رجل فجاء كندة، دور من دار إلى
ً  أن لي قال  فقالوا الدم عنه تغسل فھي ناراً  أوقدت قد امرأة عند وھو عليه فدخل به، ائتوني فقال فالن، دار في مسلما
 حلية بن يا أجئت: وقال. فكتف به أمر رآه فلما معم فانطلق. ذلك نملك ما: قالوا ؟ عفواً : فقال: األمير إلى انطلق: له

 .ولد أم وھي عقيل، بن مسلم أم وحلية: قال عنقه، فضربت به وأمر ؟ سلطاني لتنزع

 .البصرة طريق إلى الشام طريق إلى واقصة بين ما بأخذ أمر ثم

 أو نخرج أن على نقدر ال أنا غير ندري ما وهللا: فقالوا لھمفسأ األعراب لقي حتى بشيء يشعر ال وھو الحسين وأقبل
 بن وشمر سعد، بن عمر إليه بعث وكان هللا، فناشدھم بكربالء الخيول فلقيته يزيد إلى الشام نحو يسير فانطلق نلج،
 زياد ابن حكم على إال ال: فقالوا يده، في يده فيضع يزيد إلى يسيروه أن هللا فناشدھم نمير، بن وحصين الجوشن، ذي

 منه، تمتنعوا أن لكم حل ما والديلم الترك ھذا سألتكم لو قوم يا: لھم فقال الحنظلي يزيد بن الحر إليه بعث فيمن وكان
 منھم فقتل فقاتلھم زياد ابن أصحاب على كر ثم الحسين، مع وصار فركب زياد، ابن حكم على يحملوه أن إال فأبوا

 .قتل ثم رجلين

ً  وكان الحسين لقي العجلي القين بن زھير أن وذكر  .معه فأقبل حاجا

ً  الحجاج، بن وعمرو المرادي، حويزة أبي ابن زياد ابن إليه وأخرج: قالوا  سعد فحدثني: حصين قال. السلمي ومعنا
 أعداء يا: فقلت نصرك، عليه أنزل اللھم: ويقولون يبكون تل على لوقوف الكوفة أھل من أشياخنا إن: قال عبيدة بن
 .فتنصرونه تنزلون أال هللا

 إلى انصرف لھم قال ما أبوا فلما برد جبة وعليه إليه ألنظر وإني زياد، ابن إليه بعث من يكلم الحسين وأقبل: قال
 من رجل وفيھم الھاشميين، من عشر وستة خمسة علي صلب من فيھم مائة من قريب أو رجل لمائة وإنھم مصافه،
 .لھم ليفح كنانة من ورجل لھم، حليف سليم

 بعث: فقال فساره رجل أتاه إذا سعد بن عمر مع الماء في لمستنقعون إنا: قال عبيدة بن سعد وأخبرني: حصين قال
 ثم فرسه، على فوثب فخرج قال عنقك، يضرب أن تقاتل لم أنت ان وأمره التميمي بدر بن حويزة ابن زياد ابن إليك
: ويقول له بقضيب ينكثه وجعل يديه بين فوضع زياد ابن إلى حسينال برأس فجيء فقاتلھم، إليھم وصار بسالحه دعا
 معتزل مكان في بمنزل لھن أمر أن بھن صنع ما أحسن فكان ونسائه ببناته وأمر شمط كان قد هللا عبد أبا أرى

ً  عليھن وأجرى  .ونفقة بكسوة لھن وأمر رزقا

 عنقه، بضرب فھم برؤوسھما، زياد ابن وأتى أعناقھما، فضرب طئ من رجل إلى جعفر بن هللا لعبد ابنان ولجأ
 .فھدمت بداره وأمر

 ارتفاع إلى الصبح صالة مذ بالدماء الحوائط تلطخ وكأنما ثالثة أو شھرين لبثوا الحسين قتل فلما: حصين قال
 .الشمس

 على ويلي: ويقول يبكي رأيته يزيد يدي بين الحسين رأس وضع لما: قال معاوية بن ليزيد مولى فحدثني حصين قال
 .ھذا فعل ما رحم وبينه بينه كانت لو وهللا أما كذا، به هللا فعل مرجانة ابن

: قال نعيم أبي ابن عن الضبي يعقوب أبي بن محمد عن ميمون بن مھدب عن عائشة بن محمد بن هللا عبيد حدثني
ً  فقال؛ العراق، أھل من أنا: قال ؟ أنت أين من: له فقال المحرم، يصيب البعوض دم عن عمر ابن رجل سأل  واعجبا
 .نبيھم بنت ابن دم سفكوا وقد البعوض دم عن يسألون قوم من
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 ذي بن شمر معه وبعث جيش على سعد بن عمر زياد ابن بعث: قال أبيه عن جرير بن وھب ثنا خيثمة، أبو وحدثني
: فقال بيته أھل من عشر تسعة في فلقوه الناس، على وأنت فاقتله واال الحسين قتل فإن معه اذھب: له وقال الجوشن

: قال االمير، حكم على انزل: قالوا يزيد، حكم على أنزل فأنا أرى، ما صنعتم ثم القدوم في إلي كتبتم الكوفة أھل يا
 .الشاعر فقال. قتلوا حتى معه ومن وقاتل. مرجانة ابن حكم على ألنزل كنت ما

ً  عدلت رزّيةٍ  فأيّ   سنان كّفا به سطت غداة...  حسينا

 لما أنه الحسن عن الھذلي بكر أبي عن قرھد بن عاصم ثنا الجحدري، مسعود بن الصلت ثنا شبه، بن عمرو وحدثنا
 .نبيھا ابن دعيھا ابن قتل أمة واذل: قال ثم جنباه، اختلج حتى بكى الحسين قتل

 .دم عن إال الحسين قتل يوم بالشام حجر رفع ما: قال شھاب ابن عن جريج، ابن عن النبيل، عاصم أبي عن وحدثت

 فولده وجن، وبرص فجذم الحسين قبر على أحدث رجالً  أن األعمش عن جرير عن موسى بن يوسف حدثنا
 .ذلك يتوارثون

 .السالم عليھم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد أمر

ً  علي بن زيد كان ً  لسنا  أحد وال هللا بتقوى يوصي أن بدون احد ليس إنه: فقال الملك عبد بن ھشام على دخل خطيبا
 بن زيد فإن بعد أما: المدينة على عامله إلى كتب بابه عن شخص فلما خصومة في قبله وأقام. بھا يوصى أن فوق
ً  حوالً  رجالً  فرأيته علي قدم علي ً  قلبا  .إياه وحذره عليه واإلشراف بتفقده وأمره وتمويھه، الكالم بصوغ خليا

 بن هللا عبد طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد نازع: قال أبيه عن يريالزب هللا عبد بن مصعب وحدثني
 هللا وعبد محمد فكان بالخصومة علي بن زيد أخاه محمد فوكل طالب، أبي بن علي صدقة في حسن بن حسن

 أتطمع الساحرة، ديةالسن بن يا: سندية أمه وكانت لزيد، هللا عبد فقال ھشام، بن ابراھيم المدينة عامل عند يتنازعان
 وأخويه حسن، بن هللا عبد أم وھي علي بن الحسين بنت فاطمة عمته على فدخل زيد فانصرف ؟ الخالفة في

 فشتم هللا عبد له فعاد للخصومة فعاد. فسبني أمك سب إن: فقالت إليھا فبكى فشكا حسن، بن حسن بن وحسن إبراھيم،
 واألصفر واألخضر األحمر بالعلك إليه تبعث أمك كانت حين قيس بن اكالضح بن هللا عبد أوتذكر: زيد له فقال أمه

 بن حسن بن حسن بنو وابراھيم وحسن، هللا، عبد بنوھا فأخبرھا فيه، طرحته فاه فتح فإذا. فمك: له فتقول فتجيئه
ً  كنتم: وقالت فغضبت زيد، بقول علي  كتبت حتى فعل،أ لم إن يتوعدني كان ألنه أتزوجه وأمنيه أداريه فكنت أحداثا
 .فعزله الملك عبد بن يزيد إلى

 حسن بن وحسن علي بن زيد فاجتمع المنازعة، ھذه بسبب ھشام إلى والحسين علي بن الحسن ولد وشخص: قال
: حسن فقال ؟ لنفسك الصدقة بھذه القيام تطلب ال كيف: لعمر ھشام فقال حسن، على زيداً  علي بن عمر فأعان عنده،
 والي وھو رأسه على فيھما ما عثمان بن أبان فصب فيھما، ينتبذ كان اللتان جرتاه والرباب خولة ذلك من يمنعه
 .المدينة

 وورد راعته، وقد ابنه يحيى على فقصھا أطفأھا، ثم ناراً  بالعراق أضرم أنه منامه في رأى زيداً  أن بعضھم وروى
 .إياه وحذره عليه فقدم. عمر بن يوسف بأميرك إلحق: له قال أتاه فلما عليه، القدوم في ھشام كتاب عليه

 الحسن ولد فاختصم ھاشم، بني رجال من علي بن الحسن بن حسن بن جعفر كان: قال جعدبة ابن عن المدائني
 .الحسن لولد يخاصم جعفر وكان الحسين، لولد يخاصم زيد فكان. فينا: قوم كل فقال علي وصية في والحسين

 زيد، الحسين ولد بأمر القائم فكان علي أموال في والحسين الحسن ولد تنازع: قال أسماء بن جويرية عن المدائني
 بن الحسن بن جعفر مات ثم. يختصمان فكانا علي، بن الحسن بن الحسن بن جعفر الحسن ولد بأمر يقوم والذي
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 الحسن بن هللا عبدو ھو فخرج بالكوفة كالم وخالد زيد بين جرى ثم الحسن، بن الحسن بن هللا عبد مقامه فقام الحسن
ً  عمر بن يوسف عذب فلما ھشام إلى عمر بن ومحمد طالب أبي بن علي بن وعمر  هللا عبد بن خالد غالم طارقا

 وكان -  ماالً  عباس بن هللا عبد بن علي بن وداود عمر، بن ومحمد وعمر، علي بن زيد عند له أن ادعى القسري،
 ھشام إلى بذلك يوسف فكتب وأمواالً  ودائع المخزومي سلمة بن أيوب وعند - أصحابه في هللا عبد بن خالد مع داود

ً  ألن المخزومي يحمل ولم إليه ھشام فحملھم  .أخواله مخزوما

ً  عمر وكان  بشيء، تطالبھم فال وإال به فخذھم حق عليھم ثبت إن: يوسف إلى ھشام وكتب به، بالرفق فأمر مسنا
 الرسول يذھب أن إلى العذاب عني يكف أن التمست إنما: قال طارق وبين بينھم جمع فلما رجالً، معھم ھشام وسرح
 .شيء قبلھم لخالد وما. ويحملوا

 المدينة، إلى علي بن وداود عمر بن محمد فخرج سبيلھم، فخلى ؟ يلعننا كان من يودعنا كيف: علي بن عمر وقال
 ال: فقال أمره يوسف فبلغ بالكوفة، وأقام عفرج يبايعوه، أن إلى فدعوه الكوفة أھل من قوم فاتبعه معھما، زيد وخرج
 نبالً  ثم فرأيت زيداً  كلمت لقد. به أصدق ال: فقال أمره يوسف ولم وعقالً  نبالً  ثم فرأيت زيداً  كلمت لقد. به أصدق
 .نفسه ليفسد يكن ولم وعقالً 

ً  وبلغ  رجالً  رجالً  واحلفھم مسجدال في الناس أحبس أن: يوسف إلى فكتب الناس، يدعو وأنه بالكوفة زيد مكان ھشاما
 .تتيقنه حتى وأمره خبره على

 برأسه يوسف فبعث قتل زيداً  إن ثم زيد، أمر عن وبحثھم الناس وأحلف وحده الفيل باب إال األبواب سد اجتمعوا فلما
 الشعراء بعض فقال بدمشق، ھشام فنصبه ھشام إلى

 يصلب لجذعا على مھديٌّ  كان وما...  نخلةٍ  جذع على زيداً  لكم صلبنا

 يضرب فجعل الشاعر ذلك أخذ الشام على عنھما تعالى هللا رضي عباس بن هللا عبد بن علي بن هللا عبد ظھر فلما
 .بالنار فأحرق وأمر دماغه، نثر حتى بيده بعمود رأسه

 :األسدي زيد بن الكميت وقال قال

 الفروق القلب على لھفي أيا...  أُجبه فلم الرسول ابن دعاني

 طريق من المنية دون وھل...  منھا بدّ  ال ّيةٍ من حذار

ً  وقال  :أيضا

 الغبين للراي اليوم فلھفي...  أُجبه فلم الرسول ابن دعاني

ً ...  زيداً  عاضدت أكن ال أن على فواندمي  األمين آمنة البن حفاظا

 :وداود ريد أشخص حين الشاعر وقال

 قامالم عند النبي أھل من...  يأ وال والحمام الظبي يأمن

ً  طبت  واإلسالم النبيّ  بيت أھل...  أھالً  أھلك وطاب بيتا
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 بن هللا عبد وأخبرني ذكرھم، أشياخ عن المدائني على وقرأت مخنف، أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس حدثني
 نب خالد مع عنه تعالى هللا رضي علي بن زيد كان: قالوا كناسة وابن زبيد، بن القاسم بن عبثر عن هللا رحمه صالح
 هللا رضي العباس بن هللا عبد بن علي بن داود وكان. العراق والي وخالد الكوفة، في أصحابه في القسري هللا عبد
 بن علي بن زيد أودع خالداً  أن بلغه خالد مكان العراق الثقفي عمر بن يوسف ولي فلما أيضاً، خالد مع عنھم تعالى
 إلى وانصرفا يمينھما، فقبل ذلك على فحلفا ماالً، العباس بن هللا دعب بن علي بن وداود عنھم تعالى هللا رضي الحسين
 داود فقال عنھما، تعالى هللا رضي علي بن زيد فأجابه الخروج إلى فدعاھما العبسي خزيمة بن نصر فلقيھما مكة
 :داود أنشدو كناسة، ابن عن حديثه في صالح بن هللا عبد قال. ويسلمونك يغرونك فإنھم تفعل ال عم بن يا: لزيد

ً  بجدتھم ابن أنا  الناس أعلم تجدني بسعدٍ  فاسأل...  وتجربةً  علما

 من عم بن يا: فقال. الفرصة نجد حتى الحسين أبا يا نصبر: داود قال ؟ لھشام نصبر كم عم، بن يا: زيد فقال: قالوا
 فتركه، يوسف خيل دركتهفأ انزاله فأراد زيد صلب وقد الكوفة إلى رجع ثم لوجھه، داود ومضى. ذل الحياة أحب
 فامض ھؤالء من خير اولئك وكان بايعك، ممن أكثر بايعه كان وقد منك، خيراً  كان أباك إن: كھيل بن سلمة له فقال

 .لوجھك

 لك ينبغي كان وقد دارع، آالف عشرة من بالمصر لك خيراً  كان سلمة إن يوسف إلى ھشام كتب اليمامة إلى أتى فلما
 .الكوفة عن الشخوص وبين بينه تحول ال أن

 جاء: قال ليث عن ادريس ابن عن محمد بن عمرو. معه حجية وقتل الكندي، األجلح بن وحجية ھو بايعه إنه قيل وقد
 بواجده أنا وما نبي مع إال ألخرج كنت ما: زياد فقال نبيكم بنت ابن: ويقول يبكي وھو اليامي زياد إلى منصور
 .فأمسك

 قبل ماالً  وحلقه، عمر بن يوسف جلده وقد القسري، هللا عبد بن خالد بن يزيد ادعى: وغيره مخنف أبي عن المدائني
 الرحمن عبد بن ابراھيم بن وسعد هللا، عبد بن علي بن وداود طالب، أبي بن علي بن عمر بن ومحمد علي، بن زيد
 بن يوسف فكتب إليھم، هأبو دفعه المخزومي، الوليد بن سلمة بن هللا عبد بن سلمة بن وأيوب الزھري، عوف بن

 حسن بن هللا عبد يخاصمان ھشام برصافة يومئذ عمر بن ومحمد علي، بن وزيد الملك، عبد بن ھشام إلى فيھم عمر
 به كتب ما لھما فذكر إليھما بعث ھشام على يوسف كتاب ورد فلما ووصيته، علي صدقة في علي بن حسن بن

 أصحابھما، وعلى عليھما خالد ابن ادعى فيما ينظر أن وأمره ف،يوس إلى ومحمداً  زيداً  فأشخص فأنكرا، يوسف،
 .سبيلھم خلى حلفوا فإن صدقھم، على وأحلفھم المسجد إلى العصر بعد أخرجھم وإال إليه، أشخصھم البينة أقام فإن

 زيداً  فيوس وناظر عيسى، فسماه غالم له فولد المسيح، عبد له يقال رجل على بھا فنزل الحيرة، علي بن زيد فقدم
: قال ؟ المؤمنين بأمير أم تھزأ كنت أبي: يوسف فقال شيء، قبلھم لي ما: خالد ابن فقال وأصحابھما، عمر بن ومحمد

 .حمل من بحمل تكتب أن إلى عذابي عن تمسك وقلت قولي، إلى استرحت ولكني ال،

 عندھم ليزيد وال لخالد ليس أنه فحلقوا العصر بعد المسجد إلى وأصحابه زيد أخرج ثم قتله، قد أن ظن حتى فعذبه
 .المدينة إلى وإشخاصھم سبيلھم بتخلية فأمره ھشام، إلى بذلك وكتب األيمان عليھم وغلظ شيء،

 فأحلفھم باقيھم إليه حمل عمر بن يوسف وأن ھشام، عسكر في كانوا عمر بن ومحمد وزيدا، داود، ابن أن روي وقد
 .سبيلھم فخلى فحلفوا

 فسمعھا ذلوا، إال الجھاد قوم ترك ما وهللا إنه: فقال ھشام عند من خارج وھو الكلبي األبرش علي بن زيد ولقي: قالوا
ً  األبرش فابلغھا األبرش سمعھا ويقال لھشام، خادم  وال شئت حيث إلى أخرج زيد يا: له وقال عليه فاحتملھا ھشاما
 .الكوفة تدخل
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 ھذا يكون وأن المنصور، تكون أن نرجو أنا: له فقالوا يعةالش من قوم الكوفة من شخوصه بعد زيداً  ولحق: قالوا
 أھل إن الحسين، أبا يا: أمره على أطلع وقد الكوفة إلى المضي أراد حين داود له فقال أمية، بني ھالك زمان الزمان
 نب عمر بن محمد له فقال. مستتراً  الكوفة إلى ورجع يقبل فلم فاحذرھم، الحسين وأصحاب علي أصحاب الكوفة
 .وتركه المدينة إلى مضى أبى فلما تخرج، فال عمك ابن صدقك قد: علي

ً  المحكمة وأتته إليه تختلف الشيعة أقبلت الكوفة زيد قدم ولما: قالوا ً  فبايعوه أيضا  خمسة ديوانه في أحصى حتى جميعا
ً  عشر اثنا ويقال، ألفاً، عش  والموصل، اسط،وو والبصرة، المدائن، أھل: سوى خاصة، الكوفة أھل من ألفا

 .شھرين بھا وأقام البصرة وأتى شھراً، عشر بضعة بالكوفة فأقام والجزيرة، وجرجان، والري، وخراسان،

 حميد له يقال له مولى منزل في بالكوفة نزل قد وكان ناحية، كل أھل من ناس فأجابه اآلفاق إلى دعاته وجه كان وقد
 فنزل بارق إلى فتحول عبس في بالكوفة أنه يوسف فبلغ سي،العب خزيمة بن نصر منزل وفي أحمس في دينار بن
 بن ھالل إلى وكتب وائل، بن بكر بني إلى ثم يربوع بني إلى تحول ثم البارقي، الرحيم عبد بن نصر منزل في فيھم
 .فأجابه خباب

 المحرومين، واعطاء المستضعفين، عن والدفع الظالمين، وجھاد نبيه وسنة هللا كتاب إلى أدعوكم: قال بويع إذا وكان
 أتبايعون الحرب، لنا نصب من على البيت أھل ونصرنا المجمرة، وإقفال المظالم ورد أھله، على الفيء ھذا وقسم
 السر في ولتنصحنا لنا، لتفين وميثاقه هللا عھد عليك: يقول ثم الرجل، يد على يده ويضع فيبايعونه ؟ ھذا على

 . ذلك على فيماسح واليسرة، والعسرة والشدة، والرخاء والعالنية،

ً  ھشام كاتب سالم كتاب في وقرأت  البيت، ھذا أھل حبھم في الكوفة أھل حال عرفت فقد بعد أما: نسخته كتابا
 هللا استأثر مما كائن ھو ما عظيم إياھم ونحلتھم طاعتھم، أنفسھم على الفتراضھم مواضعھم غير في إياھم ووضعھم

 في المؤمنين أمير على علي بن زيد قدم وقد األئمة، على والخروج الجماعة ريقتف على حملوه حتى دونھم بعلمه
ً  جدالً  رجالً  فرأى خصومه، ً  قلباً، حوالً  لسنا  وكثرة لسانه، بحالوة الرجال واجترار وتمويھه الكالم بصوغ خليقا
 إلى إشخاصه فعجل لفلج،ا إلى المؤدية بالقوة الخصم على العلو من الخصام عند به يدلي وبما حججه، في مخارجه
 إليه سبيالً  وجدھم هللا، برسول القرابة من به يدلي ما مع منطقه، وحالوة لفظه، لين من قبلك العام تدعه وال الحجاز،

 .متفرقين غير

ً  اآلفاق أھل إلى زيد وكتب  إليه، ويدعوھم الجھاد على ويحضھم سيرتھم، وسوء أمية، بني جور فيھا يصف كتبا
ً  خرجنا واتقول ال: وقال ً  خرجنا قولوا ولكن لكم، غضبا  .ودينه  غضبا

: فقال معه، الجھاد إلى يدعوه اليامي زبيد إلى الجعد أبي بن سالم اخت ابن وھو مسلم بن عطاء علي بن زيد وبعث
 .الحسين جده خذل كما يخذل أن أخاف ولكني وحظ، حق نصرته أن أخبره

 زياد، أبي بن ويزيد كھيل بن سلمة: له فقيل ؟ الفقھاء من أتاه من: وقال اً،فرق عليه يغشى فكاد حنيفة أبي إلى وبعث
 .به قواه بمال إليه وبعث الخروج، على أقوى لست: فقال. وغيرھم الرماني ھاشم وأبو البرند، وھاشم

ً  الناس أشد يقال فيما كھيل بن سلمة كان وقد  .بايعه إنه: ويقال الخروج، عن لزيد نھيا

 لك لغيرنا منھم رجل بثالثمائة لك وثقت ولو بالقوم، لك أثق ال إني له قولوا: فقال األعمش سليمان إلى زيد وبعث
 .جوانبھا

ً  ھشام دام ما أما: فقال معه، الجھاد إلى يدعوه له رسول مع الزھري إلى وكتب  إلى الخروج أخرت فإن. فال حيا
 .معك خرجت الوليد والية
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: قال. قيس يا: الربيع بن لقيس قال حصين أبا سمعت: قال عنبسة عن الرازي حكام ثنا محمد، بن يوسف وحدثنا
 .زيداً  بايع ممن وكان تخذله، ثم هللا رسول ولد من رجالً  تبايع سعديك، وال لبيك ال: قال. لبيك

 ن،المدائ وكذلك عليھم، واستد أبوابھا من وتوثق فحصنھا واسط أھل من بايع من بيعة عمر بن يوسف وبلغ: قالوا
ً  وشحن  .بالخيول واسطا

 الحيرة إلى وصار الكوفة يوسف فقدم عقيل، أبي بن الحكم بن محمد بن الصلت بن الحكم الكوفة على خليفته وكان
 عنه، يبحث وأنه خبره، عنده وصح زيد بأمر علم قد عمر بن يوسف أن المبايعون زيد أصحاب رأى ولما بھا، فنزل

 بكر أبي في قولك ما هللا يرحمك: فقالوا الرؤساء، من منھم جماعة زيد إلى اجتمع إليه، ويدس خبره، عن ويفحص
 فلم الناس وعلى علينا وليا وقد علينا، فاستأثرا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بسلطان البرية أحق كنا: فقال ؟ وعمر
 اإلمام، ھو الحسين بن علي بن دمحم جعفر أبا إن: وقالوا بيعته، ورفضوا ففارقوه والسنة، بالكتاب العمل عن يألوا

: بيعته رفضوا حين زيد فسماھم أخاه، زيد كان وإن زيد، من بھا أحق وھو أبيه، بعد إمامنا محمد بن وجعفر
 .الرافضة

 أمرنا لو: قالوا ثم عليه، فاعتلوا فاخرجوا، معي بالخروج أمركم فإن رسوالً، جعفر أبي إلى وجھوا: زيد لھم وقال
 .عني أيديكم كفوا: فقال. منك واستحياء منه تقية ذلك أن نعلم ألنا خرجنا ما معك بالخروج؟

ً  الخوارج رفضت كما الرافضة رفضتني: يقول زيد وكان  .عليا

 أفضلنا، اليوم فھو بايعوه فقال يبايع، فينا زيداً  أخاك إن: زيد خروج قبل علي بن لمحمد قالوا منھم طائفة إن ويقال
 .أخيه علي بن محمد جعفر أبي من سمعوا ما يداً ز كتموا الكوفة قدم فلما

 جزع الرخاء ھرج السريرة، خور العالنية نفج قوم الكوفة أھل إن عم، بن يا: زيد إلى حسن بن هللا عبد وكتب: قالوا
 رتتوات ولقد فيخافون، عداوة على يثبتون وال فرجون بغناء يثوون ال قلوبھم تشايعھم وال ألسنتھم تقدمھم اللقاء، عند
ً  ذكرھم عن غطاء قلبي وألبست ندائھم عن فصممت كتبھم إلي ً  منھم يأسا  رحمه علي قال كما ھم وإنما لھم، واطراحا
 .أجبتم مشاقة إلى دعيتم وإن طعنتم، إمام على الناس اجتمع وإن خرتم، حوربتم وإن خضتم، أھملتم إن: تعالى هللا

 .علي من البراءة: وعمر بكر أبي من البراءة: يقول زيداً  سمعت إني: ھاشم بن علي وقال

 ليلة أول األربعاء ليلة وعمر بكر أبي تولي على وافقوه الذين الزيدية أصحابه واعد خروجه لزيد استتب ولما: قالوا
 يجمع أن الحكم فأمر أمره، عمر بن يوسف بلغ أنه وذلك األجل، قبل فخرج ومائة، وعشرين اثنتين سنة صفر من

 المقاتلة ووجوه والمناكب والشرط العرفاء إلى الحكم فبعث فيه، يحصرھم ثم األعظم المسجد يف الكوفة أھل وجوه
 الذمة، منه فبرئت الليلة رحله في أدركناه والموالي العرب وجوه من رجل أيما: مناديه نادى ثم المسجد، فأدخلھم
 .األعظم المسجد إئتوا

 عليه يقدروا فلم إليھا تحول أنه وبلغھم األوسي ثم األنصاري يةمعاو بن إسحاق دار في زيداً  وطلبوا المسجد فأتوا
 .لطلبه إليھا إقبالھم بلغه حين منھا ھرب ألنه وذلك

 بعث وآخرين حوله، كانوا جماعة في ومائة وعشرين إثنتين سنة المحرم من بقين ليال لسبع األربعاء ليلة وخرج
ً  أكلت فكلما دي،الجرا في النيران فأشعلت وأمر فوافوه، رسله إليھم  طلوع إلى كذلك يزالوا فلم آخر رفعوا جرديا

 ولكنھم ال،: له فقيل ؟ للبرد تخلفوا أتراھم الناس، أين: فقال أربعمائة، إال فيھا إليه يتتام فلم باردة ليلة وكانت الفجر،
 .عنك ليقطعوا الدروب وأغلقت المسجد في جمعوا

 .منھا أقل أو ثالثمائة في وھو إال يصبح فلم آالف أربعة دزي إلى اجتمع أنه الكوفة أھل بعض ذكر وقد
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 .رجالً  عشر وثمانية مائتين في أصبح زيداً  أن عنه أبيه عن ھشام بن عباس به حدثني فيما مخنف أبو وقال

 .وخمسين مائتين في أصبح: عوانة وقال

ً  دس يوسف إن وقيل ً  مملوكا  قدم أنه فيخبر الشيعة لبعض يلطأ أن فأمره درھم آالف خمسة وأعطاه ألكن، خراسانيا
ً  خراسان من  يوسف دل ثم زيد، على أدخل حتى يتدسس يزل فلم به، تقويتھم يريد ماالً  معه وأن البيت، ألھل حبا

 .داود يا تبعد ال: فقال ثالثمائة، من أقل إليه فخرج بشعاره، ونادى زيد فخرج الخيل إليه فوجه عليه،

 في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بشعار لينادي حضرموت من التنعي هللا عبد نب القاسم وجه زيد وكان: قالوا
 الكندي زيد بن عباس بن جعفر فلقيه أصحابه، عليه واطأ الذي زيد شعار كان وھو أمت، منصور يا: وھو الناس
 باب على عنقه فضرب عمر بن يوسف به فأتي القاسم، وارتث رجالً  أصحابه من فقتل أصحابه وعلى عليه فشد

 عليه فشد الصلت بن الحكم خليفة فلقيه الزيدية، من جماعة في زيداً  يريد العبسي خزيمة بن نصر فأقبل القصر،
 .معه كان من وانھزم فقتله خزيمة بن نصر

 لجأ بن لقيم بن ذؤالة بن واألصبغ الكندي، يزيد بن عباس بن هللا عبيد زيد لمحاربة الحكم بن عمر بن يوسف وندب
ً  لمحاربته يوسف وبعث الكلبي، زامل بن ارثةح بن  ألفان وھم القيقانية في بلي من األراشي سليمة بن الريان: أيضا

 أصحابه زيد عبأ األربعاء يوم الغد من كان فلما. القيقانية لقبوا بخارية، إنھم يقال السند أھل من وھم وثالثمائة،
 بن معاوية ميسرته وعلى خزيمة، بن نصر ميمنته على فجعل ودرقة سيف ومعه أبيض قباء تحت درع وعليه
 ثم أمية وبني معاوية وذم أحدث، وما عثمان وذكر عليھما، فترحم وعمر بكر أبا فذكر خطب ثم األنصاري، إسحاق
 فرس على وكان فھزمھم، عليھم فحمل الشام، أھل من فارس خمسمائة وبھا ھمدان، من الصائديين جبانة إلى انحاز
 ،"  الباطل وزھق الحق جاء"  قد أنس، يا فناداه عمرو بن أنس له يقال بايعه ممن رجل باب على ففوق جواد، له
 .حسبكم فا فعلتموھا تكونوا أن أخلقكم ما: زيد فقال إليه، يخرج ولم يجبه فلم

 مشرف تل ىعل ويوسف المقبرة، إلى وشلھم فھزمھم بھا كانوا الشام أھل من جماعة على فحمل الكناسة زيد أتى ثم
 .عنه صرف ولكنه قتله، يوسف قتل شاء فلو مائتين في وھو وأصحابه زيد إلى ينظر

 فقال حسينية، وهللا أراھا: خزيمة بن لنصر فقال ثالثة، أو رجالن إال يجبه فلم وناشدھم بالكناسة الناس زيد ودعا
 .أموت حتى بسيفي أضرب أن علي إنما: نصر

 على فمر المسجد، يريد معه زيد فخرج إليھم، بنا فامض المسجد في محصورون الناس إن لزيد نصر وقال: قالوا
 أھل في إليه فخرج إقباله بالكوفة، يوسف قواد من قائداً  وكان الكندي، عباس بن هللا عبيد وبلغ عرفطة بن خالد دار
 لواء صاحب فكاع الزھري وقاص أبي بن سعد بن عمر باب على فالتقوا إليه زيد وأقبل بالكوفة، كانوا الذي الشام
 إنھم ويقال. لواؤه خضب وقد انصرف حتى فحمل الخبيثة، بن يا احمل: له فقال سلمان، له يقال مولى وھو هللا، عبيد
 .السبيع بجبانة التقوا

 عباس بن هللا عبيد األحول الحناط واصل ضرب التقوا لما: قال مخنف أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس حدثني
 فلم فضربه، عليه وحمل بعدھا، بقفيز تكيل ال ألتركنك وهللا: فقال. الحناط الغالم وأنا خذھا: وقال ضربة الكندي
 .حريث بن عمرو دار إلى انتھى حتى عباس ابن وانھزم شيئا يصنع

 ومن العز، إلى الذل من اخرجوا المسجد أھل يا: ينادي خزيمة بن نصر وجعل الفيل، باب إلى معه ومن زيد وجاء
 .منھما واحد في لستم فإنكم والدنيا الدين إلى اخرجوا الھدى، إلى لةالضال
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 وكان نواحيھا، في مناوشة يومئذ بالكوفة وكانت المسجد، فوق من بالحجارة يرمونھم عليھم الشام أھل وأشرف
 أھل اءنس من نساء وعرض بذلك، ينادوا أن أصحابه وأمر. آمن فھو سالحه ألقى من: يديه بين ينادي زيد منادي
 على ليس. النساء فكيف رجالكم ترجى فما فوهللا بيوتكن في قرن: فقال معه فيقاتلن يخرجن أن زيد على الكوفة
 .قتال المرضى على وال النساء

 قبل يوسف رأس على لواقف إني: قال الھمداني عياش ابن عن عدي بن الھيثم عن العمري عمر بن حفص وحدثني
 سالم جبانة يريد وھو - سالم بأجمة خرج قد -  زيداً  يعني - الزانية ابن الزاني ھذا إن ياشع بن يا: لي قال إذ زيد قتل

ً  عشر خمسة على سالم أجمة األمير، هللا أصلح: فقلت -  نعم: فقال. سالم بجبانة خرج فلعله وأكثر الكوفة من فرسخا
 .سالم جبانة. ويحك

 بخبرھم يأتيه رسوالً  فوجه. نعم: قال العبسي، خزيمة نب نصر: قلت سيار، بن نصر شرطته على أن وبلغني: قال
 سكران دھره يوسف وكان: قال فقتله، الحكم خليفة الرحمن عبد بن عمر حفص أبا خزيمة بن نصر استقبل قد: فقال
 .يفيق ال الخمر من

 يوسف فوجه رزق،ال دار ناحية إلى انصرف منھم أحد إليه يخرج فلم له ونودوا المسجد أھل زيد نادى ولما: قالوا
ً  تمر فجعلت الخيول إليه . دينار ألف فله علي بن زيد الفاسق برأس جاء من إن: مناديه ونادى كردوساً، كردوسا

 .صبر أشد وصبر قتال أشد فقوتل

 من رجل فانتدب آالف ثمانية ومعه بويع، زيداً  أن بلغه حين ھشام به أمده يوسف، على المري ضبارة بن عامر وقدم
 ؟ أنت من الشام؛ أھل فقال العبسي، خزيمة بن نصر له فبرز المبارزة، فطلب الشام أھل من ضبارة ناب أصحاب

ً  وكان منك، أصيبه أن من إلي أبغض أحد ما: قال. العبسي خزيمة بن نصر: قال  هللا فعل: الشاميون به فصاح - قيسيا
 نصر فرجع فأثبته، صاحبه منھما واحد كل ضرب ثم ساعة، فتشاوال نصر على فعطف وعيروه، وأنبوه وفعل، بك

 مكانه عرف وقد نصر، ومات الشامي فمات أيضاً، مثخن فھو الفخذ من رجله نصر قطع وقد الشامي ورجع مثخناً،
 .بصلبه فأمر يوسف به فأتي

 لم ثم ةثالثمائ من أقل وھم أصبح ثم أربعمائة، ليلة أول في زيد إلى اجتمع: قال أبيه عن الكوفي مسعود أبو وحدثني
ً  خزيمة بن نصر ودعا العدة، بعد العدة إليه يثوب تزل  من لقي من بھم فلقي رجل ألف زيد مع فتتام قيس من قوما

 .بغيرھا ويقال سالم، بجبانة وقعتھم وكانت. ضبارة ابن أصحاب

 إلى لجأنا فلو لغرر الطغاة لھؤالء القيام إن: قال علي بن بزيد الخيول وأحاطت خزيمة بن نصر قتل ولما: قالوا
 أھل فناداه. دابته برأس فعطف أصحابه فصوبه. واحد وجه من إال يأتوا فلم ظھورنا وراء من فجعلناھا الحيطان
 الناس رأى فما فكشفھم، عليھم كر ذلك زيد سمع فلما ؟ أين إلى. السندية بن يا المنافق، بن يا تراب، أبي بن يا: الشام
ً  قط  كان فلما بالكوفة، الرزق دار عند إياھم مواقعته وكانت لقتله، كالمتھيبين ذلك لىع كانوا وقد منه، أشجع فارسا

 .رجله في ويقال الثبت، وذلك يسارھا، من جبھته في بسھم زيد رمي المساء

 بن واألصبغ الكندي العباس بن هللا عبيد بالكوفة زيد حرب تولى: قال جده عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني
 الصلت بن الحكم وكان العراق، على يومئذ وھو بھا وكان الحيرة من يوسف إليه بھم بعث جماعة في الكلبي ذؤالة
 بن سليمان بن داود زيداً  رمى: يقولون الكوفة فأھل الكوفة، على خليفته الثقفي عقيل أبي بن الحكم بن محمد بن

 ذلك يدفعون داود وأوالد بدمشق الباب صاحب وكيسان الكلبي، جبار بن حسان بن عمارة بن بشر مولى كيسان
 فسالت النشابه فنزع بحجام له فدعي المساء، عند وذلك جبھته فأصاب القيقانية من رجل رماه ويقولون منه وينتفون
 .معھا نفسه
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 رجعوا إنما أنھم يظنون الشام وأھل أصحابه، ورجع فرجع الدماغ فبلغ جبھته في بسھم زيد رمي: مخنف أبو وقال
 .يلوالل للمساء

 علي بن زيد مقتل

 ثم ھنيھة ومكث أمية، بني وجھاد هللا بتقوى ابنه يحيى وأوصى بالسبخة التي الجرارين دار دخل حتى زيد وتحامل
 غالم معھم وكان قبره، يخفى كي السبخة ماء من ساقية عليه وأجروا الجرارين دار في فدفن الجمعة ليلة قضى
 على فدل مواله، إذن بغير مملوك يقاتل ال: وقال يقبله فلم معه ليقاتل أتوه قوم في النھار أول من زيداً  أتى سندي
 .قبره

 رؤاس لبني مولى سفيان له يقال بطبيب فجاءه جرار دار زيد دخل: قال الزيات حمزة عن صالح بن هللا عبد وحدثني
 .مات أن يلبث فلم جبھته من به رمي الذي النصل فانتزع

 أيسر الموت: فقال إخراجه مع مت نزعته إن انك: الحجام له فقال الرؤاسي حميد امحج إلى أرسل: مخنف أبو وقال
 عبد ومضى الطين، منھا يؤخذ التي الحفر من حفرة في ودفن معه نفسه فخرجت وانتزعه الكلبتين فأخذ فيه، أنا مما

 .بخبره فأخبره الحكم إلى سندي

 ابنه يحيى عليه فحامى فسقط عينه أو جبھته فأصاب مبسھ زيد رمي: قال عوانة عن الھيثم عن العمري وحدثني
 الجسر وقطعوا بالكوفة الفرات به عبروا ثم الظالم، في ذلك رمق وبه عسكرھم إلى جاوزه حتى معه من ووجوه

 على الحكم فدل يدفن، رآه وقد علج جاء الصبح أصبح فلما وتفرقوا، دفنوه ثم معه، نفسه ففاضت السھم وانتزعوا
 قميص عليه وكان بالكوفة، بالكناسة وصلبت بعير على جثته فحملت يوسف إلى به وبعث رأسه، واحتز فنبشه قبره
 العبسي خزيمة بن ونصر المعركة، في ذلك قبل قتل وكان األنصاري إسحاق بن معاوية معه وصلب. ھروي أصفر
 .المسجد أھل سبيل خلى ثم النھدي وزياد

 .عليه يقدر فلم زيد بن يحيى وطلب الملك، عبد بن ھشام إلى معه لقت من رؤوس وسائر زيد برأس يوسف وبعث

 في مطروح وھو تفرقوا ثم إليه، الناس نظر بالحيرة وھو زيد برأس يوسف أتي لما: قال المدائني الحسن أبو حدثني
 :الكالبي زميل فقال فنقره، ديك فجاء يوسف، منزل من ناحية

 الدجاج يطأه ال نكا ما طال...  زيد ذؤابة عن الديك اطرد

 والحجاج الوفود زين ه...  الل خلق أكرم النبيّ  بنت ابن

ً  الشام إلى رأسه حملوا  واإلدالج والبكور بالّسرى...  ركضا

 .أبيات في

 فأخذه كلب مولى كيسان ولد من رجل زيداً  رمى: قال قحطبة بن الحسن بن سعد عن االعرابي بن محمد وحدثني
 .وصلبه فقتله بالشام العباس بن هللا عبد بن علي بن هللا عبد

 :زيد بن يحيى أم الحنفية بن محمد بن هللا عبد ھاشم أبي بنت لريطة زيد قتل حين الكلبي عباس ابن وقال

 مخّضب والبنان مقلتاھا بدت...  زاملٍ  ابن وسيف عباسٍ  ابن بسيف

 .حرمته وظھرت زيد أصحاب لبغ ھذا بسيفي: يقول ذؤالة بن واألصبغ الكندي العباس بن هللا عبيد يعني
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 ودلھم خزيمة بن نصر برأس جاءه الذي يوسف أعطى: قالوا أصحابنا حدثني المقرئ، صالح بن هللا عبد وحدثني
 .درھم سبعمائة جثته على ودلھم األنصاري إسحاق بن معاوية برأس جاءه الذي وأعطى درھم، ألف جثته على

 :زيد في الھالليين بعض وقال

 إصدار لوردھم كان نصروك...  نّصرٌ  رجال فلو نالحسي ابا يا

 وطاروا أسلموك لئام غدرٍ ...  بمعشر عذت كيف الحسين ابا يا

 غّرار وكلھم الوصيّ  غروا...  وقبلھم وأسلموه أباك غّروا

 :له قصيدة في ثميلة أبو وقال

 يكمد منھا القيت ما يلق من...  لوعة فقدك أعاد الحسين ابا يا

 المتأّود األمة ألمر يرجى...  والذي ظائمللع المؤّمل كنت

 محمد آل أبيات في والخوف...  تأمنوا أن دينكم في أرضيتم

 العّود بين يعولن ونساؤھم...  وبشاشة بغضارة ونساؤكم

ً  بالكناسة أشيب يبكين  يوسد لم من عليه التراب نبش...  طيبا

 :آخر وقال

ً  هللا لعن ً ...  حوشبا  ومزيدا وخراشا

 محمدا وآذوا ه...  اإلل واحارب إنھم

 غدا الورى اشقى أنت...  حوشب بن خراش يا

 .وصلبه زيد نبش تولى وھو عمر بن يوسف شرط على خراش وكان

 .ضحكي انقطع زيد قتل فلما أضحك كثيراً  كنت: قال مغيرة عن الحميد عبد بن جرير عن موسى بن يوسف وحدثني

 نعم: قالت ؟ زيداً  أزوجت: لھا فقال إليه وحملت دارھا فھدم أزدية دلزي امرأة أم إلى عمر بن يوسف وبعث: قالوا
 تشتمه وھي بالسياط فجلدھا ثيابھا عليھا شقوا: فقال. لزوجته كذلك كان إذ إليك خطب ولو مطيع، سامع وھو زوجته
 قومھا فسرقھا ءالعرا في فألقيت بھا أمر ثم السياط تحت فماتت هللا، لعنك وتضربني تعريني بعربي أنت ما: وتقول
 .مقابرھم في ودفنوھا

 علي أجمع حتى أوالً  رجلي اقطعوا: فقالت ورجلھا يدھا تقطع أن بھا فأمر أمره على زيداً  قوت امرأة وأخذ: قالوا
 .زوجھا عنق وضرب. ماتت حتى تحسم ولم ورجلھا يدھا فقطعت ثيابي،

 .كثيرة دوراً  ھدمو سوط، خمسمائة زيد ابنة تؤوي أن أمھا على أشارت امرأة وضرب

: يوسف له فقال زيد بن يحيى من ابنته زوج وكان فرقد، بن عتبة ولد من السلمي يعقوب بن هللا بعبد يوسف وأتى
 .عنقك ألضربن أو بھا لتأتيني أقسم: قال. البيت في عاتق جارية بھا تصنع وما: قال. بابنتك ائتني
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 بن هللا عبد بابنة يأتيه أن العريف وأمر عنقه، فضرب ابنته،ب يأتيه أن فأبى طاعته، يصف ھشام إلى كتب كان وقد
 .ورجله يده فدقت به فأمر فأبى يعقوب

 من كالدكة بناء جذعه حول وبنى رجل، مائة ليلة كل في ينوب. يحرسونھا رجل أربعمائة زيد بخشبة يوسف ووكل
 .آجر

 إلى عنده من رجع فلما يوسف إليه وفد يزيد نب الوليد وولي ھشام مات فلما يحرسه، من أحد معاوية بن زھير وكان
 دراھم فأعطاھم كثير بشيء ذلك من الغوغاء وجاء والقصب، الحطب فجمع السالم، عليه زيد بإحراق أمر الكوفة
 .الفرات في رماده وألقى فأحرق به أمر ثم كثيرة،

 .بذلك إليه كتب إنه ويقال اً،نسف اليم في انسفه ثم فحرقه الكوفة أھل عجل انظر: له قال الوليد إن ويقال

 إليھم الناس أقرب إلى يدفعوا أن فأمر صبيان، لھا أوالد ثالثة ومعھا لزيد ولد أم في ھشام إلى عمر بن يوسف وكتب
 :يقول الذي وھو المطلب، عبد بن الحارث بن ربيعة بن عباس بن الرحمن عبد بن الفضل إلى فدفعوا

 تميم من خليلك تجعل فال...  خليالً  متخذاً  كنت ما إذا

 الصميم من العبيد عرف فما...  منھم والعبد حّرھم بلونا

 األديم وسط من من قدّ  وسير...  إلينا احتاجوا إذا موالينا

 الحريم على يغير من وأول...  زلّت النعل ما إذا وأعداءٌ 

 :طويلة قصيدة في زيداً  يرثي الذي وھو

 الجمود حين ذا ليس بدمعك...  جودي ثم جودي عين أال

 زيد بعد دمعك جمود وكيف...  فاستھلّي التّجلّد حين وال

ً ...  حسينٍ  أبي النبيّ  ابن أبعد  عود فوق بالكناسة صليبا

 العمود فوق أعظمٌ  بنفسي...  ويمسي عمودھم على يظل

 اللحيد القبر من فأخرجه...  فيه الجبار المترف تعدى

ً ...  أباه غّروا معشر دعاه  العھود دتوكي بعد حسينا

 لي يقعقع ما وهللا الخبيثة، المدرة أھل يا: وقال أھلھا فشتم الكوفة منبر صعد زيد أمر من يوسف فرغ ولما: قالوا
 ألسمعكم إال منبري أطلت ما وهللا بأموالكم، أحربكم وأن بلدكم أخرب أن ھممت لقد الصعبة، بي تقرن وال بالشنان،

 وسبيت مقاتلتكم لقتلت فعل ولو فيكم لي يأذن أن المؤمنين أمير سألت ولقد .وخالف بغي أھل فإنكم تكرھون، ما عليه
 المحاربي، شريك بن حكيم إال مطيع فيكم وما يفعل أبوه كان كما نسائكم حجال في ليتنقل زيد بن يحيى إن ذريتكم،
 .أبيه خصيتي عرقت كما خصيتيه لعرقت بيحياكم ظفرت لو ووهللا

 الكوفة، أھل يا: فقال. بأعطياتھم لھم فمر وطاعة، سمع أھل الكوفة أھل: إليه فكتب فة،الكو أھل في ھشام إلى وكتب
 .فيھا لكم هللا بارك ال فخذوھا بأعطياتكم لكم أمر قد المؤمنين أمير إن
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 .بزيد سعى حكيم بن شريك وكان

ً  برداً  زيد على امرأة ورأت  :الفق مثله لھا يشتري أن زوجھا فسألت خروجه، قبل وذلك حسنا

 تاجر السوق لدى ببياع ولست...  ووشيه زيد أبراد تكلفني

 .طالب أبي بن علي بن حسن بن زيد إنه ويقال

 فأنت بيننا والدخول أنت ما: زيد له فقال حسن بن هللا وعبد زيد بين األنصار من رجل دخل: قال مسعود أبو وحدثني
ً  منك خير ھو. وهللا كذبت: فقال ريشق من رجل له فانبرى منك، خير وهللا أنا: فقال قحطان، من ً  نفسا  وأباً، وأما

 . وقاما الوالي يدي بين هللا عبد ينازع ال أن زيد فحلف وتحتھا، األرض وفوق. وآخراً  وأوالً 

 السالم عليھم الحسين بن علي بن زيد بن يحيى أمر

 ثم يحيى ابنه استخفى علي نب زيد قتل لما: قال قريش مولى القصير علي عن الحرمازي علي بن الحسين حدثني
 فبعث رأسه وأخذ فقتله، سيار بن نصر أصحاب من رجل رماه بھا، فقتل خراسان إلى الطلب عنه سكن حين ھرب
 .عمر بن يوسف إلى نصر به

 :فقال ذلك في له فقيل الدموع من تجف تكاد ال عينه وكانت الدمعة، ذا يسمى زيد بن الحسين بن يحيى وكان

ً  فيّ  نالسھما ترك وھل  زيد بن يحيى وسھم زيد سھم...  مضحكا

 تريد وأين الصبح فضحك قد: له فقيل عشرة في وھو بھا يزل فلم السبيع جبانة يحيى أتى زيد قتل لما: الكوفيون وقال
 سالم له يقال الكوفة أھل من رجل على فنزل يومئذ، القصر يكن ولم ھبيرة ابن قصر قرية أتى ثم نينوى، فأتى ؟

 طلبه في فسرح خبره يوسف فبلغ خراسان، إلى الناس طريق ذاك إذ وھي المدائن أتى ثم عنه، صحابهأ فتفرق
 إلى توجه ثم أياماً، بھا فأقام الري أتى حتى يحيى ومضى المدائن، أتى حتى فخرج الكلبي الجھم أبي بن حريث
 فأعجبه أمية، بني قتال على يبايعوه أن فسألوه المحكمة من قوم وأتاه عمر بن يزيد عند أشھر ستة بھا فأقام سرخس

 وفرقھم جميالً  قوالً  لھم فقال ؟ بيته وأھل علي من يتبرأون بقوم تقاتل كيف: وقال عمر، بن يزيد فنھاه منھم، ذلك
 الملك، عبد بن ھشام مات حتى عنده يزل فلم ربيعة، من رجل وھو الحريش عند فأقام سرخس من بلخ وأتى عنه،
 :خراسان من ھاشم يبن إلى يحيى وكتب

 والتجارب الّنھى أھل ھاشمٍ  بني...  بلّغا بالمدينة عني خليليّ 

 العجائب جمّ  الدھر إن أمية...  بثأركم تطلبون ال متى فحّتى

 طالب بالعراقين لزيدٍ  وليس...  يطلبونه معشر قتيلٍ  لكل

 فكتب به، يأتيك حتى زيد بن يحيىب الحريش خذ أن سيار بن نصر إلى فكتب يحيى خبر عمر بن يوسف وبلغ: قالوا
 له يقر فلم نصر إلى فحمله مكانه، يعرف يكون أن الحريش فجحد ذلك في بلخ على عامله معقل بن عقيل إلى نصر
 ما قدمي تحت كان لو وهللا: فيقول يحيى على دلني: يقول وھو سوط ستمائة فضربه ھو، أين يدري أنه وال عنده بأنه

 ومعه فأخذوه بيت في فوجد يحيى على دل الحريش بن قريش ابنه ذلك رأى فلما. صانع تأن ما فاصنع عنه رفعتھا
 .حبسه إليه صار فلما نصر إلى فحمله الكوفة من معه شخص القيس عبد من آخر ورجل عمر، بن يزيد

 حابهأص وسبيل سبيله ويخلى يحيى يؤمن أن الوليد فأمر الوليد، إلى بذلك فكتب بخبره، يوسف إلى نصر وكتب
 أتى حتى فخرج وبغلين، درھم ألفي وأعطاه بالوليد يلحق أن وأمره نصر فأطلقه واستخفى ھرب رجل ھو إنما: وقال
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 وكان يليه، الذي العامل إلى عامل كل يسلمه وأن إزعاجه في العمال إلى وكتب أزعجه من نصر إليه فبعث سرخس،
 عمرو عاملھا إلى سلم شھر بأبر صار فلما عنه، فيكف اموھش عمر، بن ويوسف والوليد، أمية، بني في لسانه يبسط
 يوسف إلى يصير أن خاف ببيھق صار فلما درھم، آالف بخمسة ويقال نفقة، درھم بألف له وأمر فبره زرارة بن

 سبعون وھم عليھا أصحابه لحمل دواب اشترى قد زيد بن يحيى وكان خراسان عمل أقصى وبيھق يوسف، فيغتاله
 أجد فإني وأستريح أريح ريثما إال عملك في أقيم ولست بلخ أريد إنما إني: فقال زرارة بن عمرو لىإ فرجع رجالً،
ً  شھر بأبر فأقام علة،  .أياما

ً  نصر فوجه نصر، إلى بذلك زرارة بن عمرو وكتب  عمراً  وقتل فھزمھم سبعين في وھو يحيى فواقعھم به أمده جيشا
 وأھل أھلھا، من قوم إليه فانضم الجوزجان أتى ثم ھراة، أتى حتى وسار سالحھم، وأخذ أصحابه، من وعدة

 ونزول زرارة بن عمرو مقتل نصراً  بلغ فلما رجالً، وخمسون مائة معه من جميع فتتام وبلخ والفارياب، الطالقان،
 في تميم بن عمرو بن مالك بن مازن بن حرقوص بن كابية بني من التميمي أحوز بن سلم وجه الجوزجان، يحيى
 بن محمد بن سورة فجعل أصحابه عبأ وقد فواقعه سلم فخرج خراسان، أھل من وغيرھم الشام، أھل من آالف ثمانية
 .ميسرته على السعدي عمرو بن وحماد ميمنته، على الكندي عزيز بن هللا عبد

ً  يحيى وعبأ  .حيىي أصحاب من رجل قدم تزول وليست كل من كل ينتصف أيام ثالثة فاقتتلوا أصحابه أيضا

 أصحابه به وحف جبھته، فأصابت بنشابة يحيى عنزة موالي من رجل رمى النھار آخر من الثالث اليوم كان فلما
 فاحتز قتيالً  يحيى هللا عبد بن محمد بن سورة ووجد آخرھم، عن قتلوا حتى يفارقوه ولم به، سمع قتال أشد فقاتلوا
 .قميصه حتى سلبه رماه الذي وأخذ رأسه،

 أيديھما فقطع يحيى رمى الذي والرجل الكندي عزيز بن هللا عبد بن محمد بن سورة أخذ بعد، مسلم وأب ظفر فلما
 .وصلبھما وأرجلھما

 .التوابين مع الوردة عين يوم وقتل الحنفية، ابن أصحاب من عزيز بن هللا عبد وكان

 بن الوليد إلى يوسف هب وبعث عمر، بن يوسف إلى نصر به فبعث نصر، إلى يحيى برأس أحوز بن سلم وبعث
 ظھرت أن إلى مصلوبة يحيى جثة تزل فلم ومائة، وعشرين خمس سنة الجوزجان باب على جثته وصلبت يزيد،

 بن وخازم ابراھيم بن خالد داود أبو ذلك وتولى ودفنوه، عليه وصلوا وكفنوه وغسلوه فأنزلوه بخراسان المسودة
 .ماھان بن وعيسى خزيمة،

 فجعل وأصحابه يحيى قتلة وتتبع فقتله، يحيى على أعان ممن كان الصائغ، ميمون بن راھيماب أن مسلم أبا وبلغ
 ممن إليه الموجه الجيش في اسمه وجد ممن أحداً  يدع فلم بالديوان، فعليك أمرھم استقصاء أردت إن: له فقيل يقتلھم
 .قتله إال عليه قدر

ً  لممس أبو فمر يحيى على الناس أشد البيطار ابراھيم وكان  سقط: منھم قائل فقال بالحمام يلعبون غلمان في يوما
 بالصفة، فعرفه منزله من فاستخرج به فأمر عليه فوقفوه ابراھيم منزل عن فسأل البيطار، ابراھيم منزل في حمامي
 .وصلبه يديه فقطع يحيى على باعانته وأقر

 :الشاعر فقال

 نبالجوزجا ماجدٍ  لمقتل...  أسعديني ويحك عين يا أال

 صاحب صفوان بن جھم قتل الذي ھو وسلم العراق، يريد وھو قحطبة قدمھا حين بجرجان أحوز بن سلم وقتل
 .بمرو الجھمية



174 

 

ً  يزل فلم بھا، طاق في وصلب بالجوزجان، يحيى قتل: قال األعرابي بن محمد حدثني  أبي أمر ظھر حتى مصلوبا
 منھم، أعجزه من إال فقتلھم قاتله من جميع وتتبع ودفنه عليه الصالة وتولى وووري فأنزل به فأمر بخراسان، مسلم
 .خراسان أھل وسود

 فلم فطلب مروان بن بشر بن الملك لعبد قرية في فأخفاه العامري محمد بن زھير ومعه يحيى ھرب: عبيدة أبو وقال
 سيار بن نصر لدلي وكان عبس بني مولى نميلة أبو معه وكان خراسان، إلى مضى األفوه سكنت فلما عليه، يقدر
 .عليه

 رمضان في مسلم أبو خرج: قال العدوي، جنادة أبي عن المثنى بن معمر عبيدة أبي عن األثرم بن علي وحدثني
 معه ومن وخرج أسود، لواءً  فعقد السالم، عليھم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد بن يحيى بدم للطلب
 .منه فاقشعررنا رأيناه سواد أول ذلك وكان لإلحداد، يلبس كما مسودين

 خبره، عنه وانطوى عليه، عمر بن يوسف يقدر ولمخ فاستخفى زيد بن يحيى ھرب: قال الكوفي مسعود أبو وحدثني
 نصر إلى وحمله فأخذه بلخ على عامله إلى فكتب عليه سيار بن نصر فدل خراسان، إلى مضى الطلب عنه كف فلما
 أو اليوم أقتلك أن اكره وأنا أمس قتل أباك فإن شئت حيث إلى خراسان عن ارحل: نصر له فقال الحديد، في

 بيت في ما وأخذ سليم، بني من رجل وھو عاملھا فقتل قوم إليه فاجتمع نيسابور وأتى قوله يقبل فلم للقتل، أعرضك
 وقت لىإ جمعة يوم في فقاتله شرطته صاحب تميم من المازني أحوز بن سلم إليه سيار بن نصر فوجه المال،
 غارون وھم الخيل سلم عليھم فكار ويصلوا للصالة ليتوضأوا مبقلة وأصحابه يحيى ودخل تحاجزوا، ثم الصالة
 الوليد إلى به فبعث به، نصراً  وأتى رأسه واحتز فقتله يحيى على محمد بن سورة له يقال كندة من رجل وشد فقتلھم،

 .بدمشق فنصبه يزيد بن

 :مكبالً  حمل حين يحيى في الشاعر قال

 السالسل في موثقٌ  عشّيةً ...  تصنعونه ما هللا بعين أليس

 آلكل يحلّ  ال بصيدٍ  فجاءت...  أمرھا هللا ھدى ال تعاوت كالب

 .غلط وذلك بالطالقان، صلب: يقول وبعضھم

ً  يعنيك ال ما ترك في فإن يعنيك، ال ما واترك يعنيك ما اطلب: يقول علي بن زيد كان: قال المدائني  يعنيك، لما دركا
 .أبداً  تلقاه ال ما على غداً  تلقاه ما وآثر. أخرت ما على ال قدمت ما على تقدم وإنما

 السالم عليھم علي بن زيد بن محمد بن محمد أمر

 غالم، يومئذ وھو علي بن حسين بن علي بن زيد بن محمد بن لمحمد السرايا أبو عقد طباطبا ابن مات لما: قالوا
ً  إن: وقال العباس، بني في القول فأحسن فخطب  يحكمون ضالل، جھال لنا، فيء العباس بني مال أن يزعمون قوما

: رئاب بن هللا عبد له وقال وشكره، خيراً  فجزاه موسى بن عيسى بن العزيز عبد إليه فقام روية، بال ويقولون علم بال
 .لسانك على هللا أخرجه حتى صدري في يتلجلج الكالم ھذا كان قد

 وجميع عبدوس فقتل فقاتله الناس من كثف في األبناء قواد أحد المروزي خالد أبي بن عبدوس سھل بن نالحس ووجه
 ھبيرة، ابن قصر السرايا أبو ونزل بالكوفة، فحبس با الواثق خالفة في بالسند المقتول أخوه ھارون وأسر أصحابه،

 .أخذھا من المدائن إلى وبعث صرصر، نھر ثم
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 أن ھبوا: سعيد أبي بن علي وقال. أعين بن ھرثمة وغيره المھدي بن منصور بمشورة إليه سھل بن الحسن فوجه
 إليه وضم رده، من إليه فوجه بھا، والمأمون خراسان يريد شخص قد ھرثمة وكان ؟ الخالفة أتضيع مات قد ھرثمة
 واتخذ صرصر نھر ىإل ومضى بالفرك، فعسكر برمك بن خالد بن يحيى بن وموسى اإلفريقي إبراھيم بن محمد
 أصحابه، أحد الھرماس أبو فقتل بالمدائن سعيد أبي ابن خيل ولقيته فھزمه، السرايا أبا فقاتل بالسالسل ربطه جسراً 
 السرايا أبا يا: فنادى حيلة له تكن فلم األجمة، في له مھراً  ھرثمة وأقحم ھبيرة، ابن قصر يريد السرايا أبو ومضى

 به وتالحق تخلص حتى فربثه األمر، يلي رجل على لنجتمع فجئت المأمون موت بلغنا ولكنه لمحاربتك، آت لم إني
 ألفاً، ثالثين زھاء الكوفة أھل من وقتل ھرثمة، فھزمھم الحرب، وأنشب وأصحابه، السرايا أبي على فحمل أصحابه،
ً  الكوفة إلى السرايا أبو وصار  .منھزما

 ھرثمة يزل لم ثم إياھم، القميين للقاء أصحابه فتضعضع ھرثمة فلقي السرايا أبي مع فصاروا قم أھل من قوم وقدم
ً  أربعين إياه ويراوحھم القتال يغاديھم  يخرج فال السالح يصاح فكان وفشلوا، خلق، الكوفة أھل من قتل حتى يوما
 .أحد منھم

 بن علي وسبق موسى، بن زيد عليھا فغلبه الجعفري، محمد بن العباس عليھا وعامله البصرة إلى السرايا أبو وتوجه
 أبي ابن مقدمة على سلم بن سعيد بن أحمد وكان العلوية، من بھا ومن أھلھا فقاتله البصرة إلى السرايا أبا سعيد أبي

 المأموني، يلقب وھو الباذغيسي فلقيه األھواز إلى السرايا أبو ومال المدينة، إلى موسى بن زيد فخرج سعيد،
 .حجر كل تحت السرايا أبي أصحاب فقتل إليه، منسوبة رأى من بسر والقطيعة

 - السرايا أبي مع صار قد الطبكي وكان - والطبكي الشوك، وأبو محمد، بن ومحمد ھو فمضى السرايا أبو واعتل
 فبعث خراسان، طريق على الكندغوش حماد وكان ھناك، رجل فأنزلھم خانقين، ناحية إلى صاروا حتى متنكرين

 بالشر القوم وأحس حماد فركب عندي، فإنھم الشوك وأبو محمد، بن ومحمد السرايا، أبا أردت إن: آواھم الذي إليه
ً  فتسوروا  والحسن سھل، بن الحسن إلى بھم وجاء فأخذھم عليھم وقف حتى حماد فطلبھم الجبل فدخلوا ومضوا حائطا
 وبأبي بمحمد وبعث خالد، يأب بن ھارون فضربه السرايا، أبي ابن عنق بضرب فأمر عليه، فأدخلھم بالنھروان
ً  الشوك أبو وبقى هللا شاء بعدما محمد فمات بخراسان، المأمون إلى الشوك  .مات ثم حيا

 عليھم الحنفية، ابن ومحمد التغلبية، ابن وعمر الكالبية، ابن والعباس والحسين للحسن ولده من علي عقب فكان
 .السالم

 لحنفيةا خولة ابن وھو طالب أبي بن علي بن محمد أمر

 عن الفقمي عمرو بن الحسن عن المبارك بن هللا عبد عن آدم بن يحيى عن العجلي األسود علي بن الحسين حدثنا
 هللا يجعل حتى بداً  معاشرته من يجد ال من بالمعروف يعاشر لم من بحليم ليس: قال أنه الحنفية ابن عن الثوري منذر
ً  له ً  فرجا  .ومخرجا

 والحسين الحسن إلى قيس بن يزيد أھدى: قالوا لنا مشايخ حدثني كناسة، ابن عن لمقرئا صالح بن هللا عبد وحدثني
 :متمثالً  قال ثم الحنفية ابن كتف علي فحطأ ھدية

 تصحبينا ال الذي بصاحبك...  عمروٍ  أم الثالثة شر وما

 .أحدھما إلى أھدى كما إليه فأھدى

 وحسن النوائب على والصبر الدين في العفة: ثالث في الكمال: الحنفية ابن قال: قال المدائني الحسين أبو وحدثنا
 .للمعيشة التقدير
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 .عينه في الدنيا صغرت نفسه عليه كرمت من: الحنفية بن محمد قال: قال التميمي العباس أبي عن المدائني

 بصفين، علي مع قتل أبوه المھاجر وكان الحنفية، ابن مع الوليد بن خالد بن المھاجر بن خالد كان: الكلبي ابن وقال
 ان: الحنفية ابن فقال الحد، ضربه ثم شراباً، مملوءة زكرة عنقه في فعلق المھاجر بن خالد الزبير بن هللا عبد فأخذ
 .يضره بما الذراع لرحب الزبير ابن

 .اهھو اتباعه المرء عادات شر: يقول وكان. يومه في هللا خاف من غده في يأمن إنما: يقول الحنفية ابن وكان

 شبيه أنت: فقال يعفه فلم اعفني،: فقال ؟ عثمان أم أفضل أعلي: بالشام وھو الحنفية البن رجل قال: قال المدائني
 يا: بالشامي الناس فصاح"  كتاب في ربي عند ِعْلُمھا قال األولى القرون بال"  ما: فقال موسى سأل حين فرعون
 .مصر إلى ھرب حتى فرعون، شبيه

 .بعمله الخلق أضر أمره في بالرفق يستعن لم من: قال أنه فيةالحن ابن عن وروي

 بن المطلب بن مخرمة بن قيس بنت جمال وأمه له بقية ال محمد بن الحسن: القاسم أبا ويكنى الحنفية، بن لمحمد وولد
ً  وكان اإلرجاء، في تكلم من أول وھو األنصار، من عقبة بنت درة وأمھا قصي، بن مناف عبد  خالفة يف مات ناسكا
 .األنصار من النجار بني بن الصمة بن الحارث بن سعد بن الصلت ألمه وأخوه. العزيز عبد بن عمر

 .نائلة تدعى ولد ألم وعلي،. وحمزة. األكبر وجعفر. ھاشم أبا ويكنى محمد بن هللا وعبد

 .طالب أبي بن جعفر بن محمد بنت جعفر أم أمھما وعون،. األصغر وجعفر

 الرحمن عبد بنت الشھباء أمھم وحبابه،. ورقيه. أبيھا وأم القاسم، وأم. لھما بقية ال الرحمن، وعبد. محمد بن والقاسم
 .السھمي وداعة أبي بن المطلب ابنة وأمھا المطلب، عبد بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن

 بن مازن ولد من يبوھ بن نسيب بن جابر بن شيبان بن عباد بنت بسرة ويقال مشرعة وأمه محمد، بن وابراھيم
 بن الزبير بنت الحكم أم وأمھا المطلب، عبد بن الحارث بن ربيعة بنت أميمة وأمھا خصفة، بن عكرمة بن منصور

 .المطلب عبد

 .الحنفية بن محمد بن هللا عبد ھاشم ألبي عقب ال: اليقظان أبو وقال

 .وغيرھم األصغر ومحمد. فاريالغ اللحم آبي ولد من أمھما األكبر ومحمد ھاشم له ولد: غيره وقال

 اإلمام ھو الحنفية بن محمد أن تزعم كانت الشيعة أن الربيع بن قيس عن كناسة ابن عن صالح بن هللا عبد حدثني
 بن الملك عبد بن الوليد إلى رجل ھاشم بأبي فوشى ابنه، ھاشم أبو ھو: قالوا توفي فلما طالب، أبي بن علي بعد

 به فقدم محمد بن هللا عبد إلى وبعث ذلك، الوليد فقبل المؤمنين، أمير يتسمى وإنه شيعة بالعراق له إن: وقال مروان
 وكان الوليد على علي بن الحسين بن علي قدم حتى دار إلى السجن من حول ثم دمشق، سجن في فحبس عليه

 ً  الشيب إليك أسرع لقد: لياليال من ليلة له فقال عنده، يسمر فكان قصره، في وأنزله فأطلقه فيه فكلمه عندھم، مرضيا
 هللا نبي ومحمد شعيب، هللا ونبي لوط، هللا نبي كان وقد بالبنات أتعيرني: له فقال. بنات ولده أكثر وكان البنات، أبا يا

 بالبلقاء كان فلما المدينة، يريد فرحل عنه يرحل أن وأمره أللد، إنك: وقال الوليد فغضب بنات، آباء عليھم هللا صلى
 .إليه وأوصى عنده فتوفي العباس بن هللا عبد بن لعي بن محمد إلى الفم مرض

 الملك عبد بن سليمان على الحنفية بن محمد بن هللا عبد ھاشم أبو وفد: قال الحميد عبد بن غسان عن المدائني
 نصف خرجف الحر، شديد يوم في عنده تغدى حتى سليمان فحبسه ليودعه سليمان وأتى ثقله، فقدم تجھز ثم فوصله،
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 بن محمد إلى رسوالً  فأرسل وسقط، ففتر فسقي فاستسقى منھا خباء إلى فعدل بأخبية، فمر شديداً  عطش وقد النھار
 .آخره ولولدك به يقوم من أول أنت أمر األمر ھذا ان: له وقال عباس بن هللا عبد بن علي

 لبني التي األموال على فغلب جلداً  وكان هألم الحسن بن الحسن أخا طلحة بن محمد بن ابراھيم كان: قال المدائني
 اذ المدينة، والي وھو المخزومي، اسماعيل بن ھشام لعند فإنه الحنفية، بن محمد بن ھاشم ألبي ذلك فشكوا الحسن
 ابراھيم وكان فھذا، الظالع الظالم أردت إن األمير، هللا أصلح: ھاشم أبو فقال طلحة، بن محمد بن ابراھيم دخل

 أباك، جدي قتل وقد تبغضني ال ولم بذلك، أحقك ما: فقال. ألبغضك إني وهللا أما: وقال ابراھيم له ظفأغل أعرج،
 .منظور بنت خولة وأمة أمك، عمي وناك

 أتاه الملك عبد بن سليمان استخلف لما: قال الھمداني يزيد بن معن عن عدي بن الھيثم عن عمر بن حفص وحدثني
 وحيان قريش، مولى عكرمة وأبو ميسرة، أو منھم الشيعة من عدة في وافداً  الحنفية بن محمد بن هللا عبد ھاشم أبو
 والقيام الشيعة أمر وقلده إليه أوصى الوفاة حضرته حين الحنفية بن محمد وكان. وغيرھم سلمة، بن ابراھيم خال

 ثم حوائجه وقضى فأجازه. عنه يحدث الذي إال ھذا أظن ما: وقال وعقله، بيانه استبرع عليه دخل فلما بشأنھم،
ً  أعدله وقد الطريق، عن به فحاد يخدمه أن وأمره دليالً  معه سليمان فبعث شخص،  له غنم ومعه خباء في أعرابيا
ً  فسقاه األعرابي من فاستسقى عليه، يأتي العطش كاد وقد فوافاه سم، ومعه  شربه فلما السم، ذلك فيه جعل قد لبنا

 .عنده فمات بالحميمة، وھو عباس بن هللا عبد بن علي بن محمد إلى فمال مرض،

 الملك عبد بن سليمان على الحنفية بن محمد بن هللا عبد ھاشم أبو قدم: قال عوانة عن الكوفي مسعود أبو وحدثني
ً  طريقه في له واعد صرفه ثم وأكرمه، فبره  ينزله خاصته من رجالً  معه ووجه لھم، أغنام وعندھم أخبية، في أعرابا
ً  عليه عرض األخبية إلى صار فلما حوائجه،ب ويقوم  قدح في منه بشيء فأتي به له الرجل فدعا عطشه، اشتد وقد لبنا
ً  فيه فألقى نطار  عند ھناك فمات الحميمة إلى فعدل بالسم أحس شربه فلما يدري، ال ھاشم وأبو إليه سليمان دفعه سما
 الشك، زال فقد فينا، اإلمامة أن نظن كنا إنا عم، بن يا: له وقال المطلب، عبد بن عباس بن هللا عبد بن علي بن محمد

 .شيعته له وسمى كتبه وأعطاه هللا، رحمه أبي دون االمام بأنك اليقين وصرح

 مروان بن الملك وعبد الزبير وابن الحنفية ابن محمد خبر

 عليه، ملتو وال مغتاص غير ناسال على البيعة له معاوية أخذ حين معاوية بن ليزيد الحنفية ابن محمد بايع: قالوا
ً  أرجح كلھا قريش في ما: ويقول عليه ويصله ذلك له يشكر معاوية فكان ً  أفضل وال حلما  وال طائراً، أسكن وال علما
 ما كل فأما بخير، إال نعرفه ما وهللا: يوم ذات مروان له فقال علي، بن محمد من ودنس وطيش كبر كل من أبعد
ً  لنا يتخلق من تجعلن ال: معاوية فقال به، أولى قريش مشيخة من غيره فإن يذكر  كمن انتحاالً  الفضل لنا وينتحل تخلقا
 .بالخالف مغرى موزعا إال علمتك ما فوهللا السداد، على وأجراه الخير على إنه جبله،

ً ت إال وببيعته جميالً  إال الحنفية ابن عن يسمع لم يزيد ولي فلما أيضاً، له ذلك يعرف يزيد وكان  وازداد ووفاًء، مسكا
 يزيد كتب هللا شاء إن ذاكروه نحن مما كان ما الزبير ابن من وكان علي، بن الحسين قتل فلما تعطفاً، وعليه حمداً  له
 غير فإني تأته ال: ابنه هللا عبد له فقال إليه، باإلقبال ويأمره إياه، وزيارته رؤيته أحب قد أن يعلمه الحنفية ابن إلى
 به دعا ثم ويسعه، يصلحه ما عليه وأجرى منزالً  فأنزل أمر عليه قدم فلما يزيد، إلى ومضى خالفهف عليك، آمنه

 لقد نغضك كان لئن فوهللا علي، بن الحسين في وإياك هللا آجرنا: له قال ثم معه، صار حتى وقربه مجلسه وأدنى
 أصابعي بحز إال عنه الموت دفع أستطع لم ثم أمره وليت الذي أنا أني ولو أوجعني، لقد أوجعك كان ولئن نغضني،

 ونذمه، منه فننال به نقوم أنا بلغك قد إال أحسبه وال رحمي وقطع ظلمني قد كان وإن بذلك، لفديته نواظري بذھاب أو
 خصنا أمراً  ننازع ال بأن إال نرضى ال أنا الناس إعالم نريد ولكنا األعزاء، األحباء يكونوا لئال ذلك نفعل ما هللا وأيم
 .له هللا وانتخبنا به، هللا
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ً  ورحم هللا، وصلك: الحنفية ابن له فقال  لك فھو عالنا وما ناغض، لك فھو نغضنا ما أن علمنا قد له، وغفر حسينا
ً  فيه تسمعني ال أن المؤمنين أمير يا أسألك وأنا وتجذبه، فتقصيه به تقوم أن بأھل حسين وما عائل،  .أكرھه شيئا

ً  فيه مني تسمع لست .عم بن يا: يزيد فقال  بن خالد البنه يزيد فقال دين علي ما: فقال دينه، عن وسأله تكرھه، شيئا
 له أمر ثم وكذا، كذا علي: لقال ھؤالء لبعض كان ولو والكذب، واللؤم الخب من بعيد ھذا عمك إن بني يا: يزيد

 .درھم ألف ةبمائ وعروض ألف، بخمسمائة له أمر انه ويقال فقبضھا، درھم ألف بثالثمائة

 مني رأيت كنت إن القاسم أبا يا: له قال ليودعه جاء فلما والقرآن، الفقه عن ويسأله الحنفية البن يتصنع يزيد وكان
 ً  وأخبرك عنه أنھاك أن إال وسعني ما منكراً  رأيت لو وهللا: فقال علي، به تشير الذي وأتيت عنه، نزعت تنكره خلقا
 .خيراً  إال منك رأيت وما يكتموه، وال للناس يبينوه أن من العلم أھل ىعل هللا أخذ لما فيه،  بالحق

 عقبة بن مسلم وأتاھم الزبير، ابن إلى ومالوا وخلعوه بيزيد الناس وثب فلما المدينة، ورد حتى الشام من وشخص
 فقالوا نصارواأل قريش من رجال في مطيع بن هللا وعبد الخطاب بن عمر بن هللا عبد جاء الشام، أھل في المري
 وفجر، كفر إنه: قالوا ؟ أخلعه ولم أقاتله ماذا على: علي بن محمد لھم فقال يزيد، نقاتل معنا أخرج: الحنفية البن

 وقد تذكرون، ما يعمل منكم أحد رآه ھل هللا تتقون أال: الحنفية بن محمد لھم فقال الدين، في وفسق الخمر، وشرب
 .سوءاً  منه رأيت فما صحبتموه مما أكثر صحبته

 لقد يطلعكم لم كان ولئن لشركاؤه، إنكم فعل كان فلئن ؟ عليه أنتم أفأطلعكم: قال. فعله على يطلعك يكن لم إنه: قالوا
 .علمتم ما غير على شھدتم

 أقاتل لست: فقال الزبير، البن يبايع ان إذكره يبايعوه أن عليه فعرضوا الخروج عن الناس قعوده يثبط أن فخافوا
 ً ً  وال تابعا  .اليوم أبي مثل وأين: قال. أبيك مع قاتلت فقد: قالوا. متبوعا

ً  فأخرجوه  رأوه فلما. دماءكم تسفكوا وال هللا اتقوا قوم يا: يقول وھو ورداء، نعل في وھو متسلحين بنوه ومعه كارھا
 ھاشم أبو وضرب محمد، بن القاسم ابنه فقتل دونه بنوه فضارب عليه ليحملوا الشام أھل فذھب. خلوه لھم منقاد غير
 .فقتله أخيه قاتل

 حصاره الزبير بن هللا عبد حصر حتى بھا فأقام ذلك، فوره من مكة إلى خرج ثم فتجھز رحله إلى الحنفية ابن وأقبل
 بمكة، أنه فأعلموا خبره عن الكوفة أھل من الشيعة من قوم وسأل يأتيه، وال يغشاه ال عنه قاعد ذلك في وھو األول،

 بن ومحمد الكندي، عدي بن حجر أخي ابن عدي بن ھانىء بن معاذ: وھم رجالً  عشر سبعة وكانوا يهإل فشخصوا
 الطفيل وأبو الكناني، ربيعة بن حنش المعتمر وأبو الھمداني، نشر بن ومحمد الصائدي، ثم الھمداني مزعل بن يزيد
 بن والنعمان الخثعمي، مالك بن وسرح ،المزني مالك بن وصخير الصائدي، قيس بن وھانئ الكناني، واثلة بن عامر
 ھانئ بن هللا وعبد ھمدان، من الجابري عمران بن عمرو بن ويونس الحضرمي، احناء بن وشريح الغامدي، الجعد

 المختار قتله ربيعة، بن حزام بن ومالك األزدي، هللا عبد بن وجندب المختار، مع ذلك بعد قتل الذي وھو الكندي،
 .السلولي ورقاء بن هللا وعبد الضبابي، جعونة بن وقيس الشاعر، ربيعة بن لبيد أخي ابن وھو السبيع، بجبانة بعد

 وموت السكوني، نمير بن الحصين مع مكة من الشام أھل انصراف بعد الحنفية ابن إلى الزبير بن هللا عبد فبعث
 الناس أن إليه فأرسل والبصرة، والكوفة دينةبالم الزبير ابن الناس وبايع عليه، فأبى. فبايعني ھلم أن: معاوية بن يزيد
 .بايعتك غيري يبق لم إذا: له فقال. فبايعني واستقاموا بايعوا قد

 أمر اعتزلنا الكوفة أھل من قوم نحن: فقالوا له، بالبيعة وأمرھم حالھم عن فسألھم الكوفيين عشر السبعة إلى وبعث
 دخلوا فيما معھم دخلنا رجل على األمة اجتمعت فإذا نؤذى، وال أحداً  نؤذي لئال الحرم ھذا وأتينا اختلفوا، حين الناس
 .صحبناه وله عليه معه ونحن صاحبنا، مذھب وھذا فيه،
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 وال العقل، راجح وال الرأي، محمود وال الدين، بمرضي صاحبكم ما وهللا أما: وقال وتنقصه الحنفية ابن في فوقع
 .بأھل األمر لھذا

 وأنت منك، له معاشرة وأطول به أعلم ونحن السوء، من عمك ابن به ذكرت ما فھمت قد: قالف ھانئ بن هللا عبد فقام
 وإنما فقتلته، إليه فبعثت معاوية، مولى سعد غير كلھا بايعتني األمة أن أحب ما وهللا يقول وھو يبايعك، لم من تقتل

 .فقتله سعد إلى بعث كان ألنه به عرض

 ؟ بيته وجوار وأمنه هللا حرم في ھذا أتفعل: فقال. قفاه في وجؤوا إلھزوه: فقال يركث بكالم ھانئ بن هللا عبد وكلمه
 تضرب أبي إيه،: فقال به ودعا مكروه، يلحقك وال أبداً، شيء يضرك ال بيعتك تركنا إال يضرك لم لئن: له فقالوا

 ابن فقال"  الحساب بيوم ؤمني ال متكبر كل من وربكم بربي عذت إني: " فقال ؟ بالمقاييس تأتي وإياي األمثال،
 .عصابة من هللا لعنكم عني ادفعوھم: الزبير

 نحن: وقالوا فأبوا يعتزلوه أن عليھم وعرض خيراً  فجزاھم الزبير، ابن وبين بينھم كان بما فأخبروه الحنفية ابن فأتوا
: لھم فقال ذلك على ايعوهوب وفرجاً، فسحة لك هللا يجعل حتى نفارقك ال والوعر، والسھل واليسر، العسر في معك
 يسرني ما: وقال ذلك، فكره الحرم من خرج إذا فيقتلوه الزبير ابن يرصدوا أن بعضھم وسأله كثير، لمتأنس بكم إني
ً  قتلت أني ً  حبشيا  .كله العرب سلطان أجمع ثم مجدعا

 وبشر واثلة، بن عامر فيلالط أبي بن والطفيل سرح، بن بشر: نفر ثالثة أبنائھم من الرجل العشر السبعة على وقدم
 بن المختار وغلب الكوفة، عليه فسدت وقد وأصحابه الحنفية ابن بيعة من الزبير ابن يئس فلما. قيس بن ھانىء بن
 الحنفية ابن مكان عليه ثقل الحنفية البن بھا الشيعة ودعت عليھا، عامله مطيع ابن وأخرج عليھا، الثقفي عبيد أبي
 ومنع بزمزم أولئك أصحابه من معه كان ومن بيته وأھل فحبسه. به الرضى إلى اسالن يتداعى أن وخشي معه،
 .بالنار ألحرقنكم أو أعناقكم ألضربن تبايعوني لم لئن عھداً  هللا أعطي: إليھم بعث ثم الحرس، بھم ووكل منھم، الناس

ً  بحتأص لقد لعمك قل: الحنفية ابن له فقال الزبير، بن عروة بن عمرو بذلك رسوله وكان ً  الدماء على جريئا  منتھكا
ً  للحرمة  .الفتنة في متلثلثا

 ننتظر ما وهللا تعلم، بما وخوفنا ترى، بحيث حصرنا ھذا إن: مزعل ابن فيھم الرجل العشر السبعة من عدة له وقال
 لمونھميع قبلك من رسل لبعثة فالطف بيتك أھل بدماء والطلب بيعتك إلى يدعو من بالكوفة ظھر وقد يقدم، أن إال

 ابن مع المقتول وھو واثلة، بن عامر الطفيل أبي بن الطفيل فاختاروا نفراً  منكم اختاروا: فقال. بيتك أھل وحال حالك
 نجائب بأربع لھم وأمر أمرھم، بكتمان الحنفية ابن فأمرھم قيس، بن وھانىء المعتمر وأبا نشر، بن ومحمد األشعث،
ً  ومجيئھم لذھابھم وأجلھم ً  فوجدھم الحرس ورمق الكالب، طالع ونام العيون ھدأت فلما يلة،ل وعشرين ستا  نياما
ً  إليھم دفع مستثقلين  ابن من يتخوفون وما بحالھم فيه يخبرھم الشيعة، من قبله ومن عبيد أبي بن المختار إلى منه كتابا
 منه رأيتم وإن ذلك، على هللا دتمحم تحبون ما منه رأيتم إن: وقال. با غوثتا يا با غوثتا يا: فيه ويقول الزبير،
 .عليھا تركتمونا التي والحال بكم، جاء ما الناس فاعلموا تقصيراً 

: للمختار ويقولون ويضجون يبكون القصر في من جميع فوثب عليھم، فقرأه أصحابه دعا الكتاب المختار قرأ فلما
 إخوانكم من معه ومن نبيكم بيت أھل خوصري مھديكم كتاب ھذا: وقال الناس المختار فخطب وعجل، إليه سرحنا
 بأبي لست النھار، ونارات الليل آناء في والتحريق القتل ينتظرون الغنم كزرب حظار عليھم محظوراً  تركوا وقد

 الكاھلية بابن يحل حتى السيل يتلوه كالسيل الخيل آثار الخيل إليھم وأسرب مؤزراً  نصراً  أنصرھم لم إن إسحاق
 كاھل بني من حنثر بن عمرو بنت زھرة العوام أبي خويلد أم أن وذلك الزبير بن هللا عبد الكاھلية بابن يعني - الويل
 . -  خزيمة بن أسد بن
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 أبا قبله واحتبس واثلة، بن عامر الطفيل أبي بن والطفيل نشر بن محمد مع الحنفية ابن كتاب جواب المختار وأنفذ
ً  معھما ليسرح قيس بن وھانىء المعتمر  .جيشا

 وھو - عيالن بن قيس بن عمرو بن عدوان بن يشكر بن ناج بن عمرو بن واثلة ولد بن عبد بن هللا عبد أبا وجه مث
 في -  إليھا ينسبون فھم جديلة لھا يقال عمرو، بن فھم بن عمرو بن عدوان أم ألن الجدلي، هللا عبد بأبي يعرف الذي
 راكباً، أربعين في الجابري عمران بن عمرو بن ويونس اً،راكب أربعين في الجشمي طارق بن وعقبة راكباً، سبعين
 حتى عليھم ومن والخمسون المائة ھؤالء فسار النفر، األربعة ھؤالء شخوص قبل الكوفة إلى رجع قد يونس وكان
 يماف بالنار ليحرقھم الحطب الزبير بن هللا عبد لھم أعد قد بزمزم القوم وأولئك بيته وأھل الحنفية وابن مكة وافوا
 شدوا ثم الحسين لثارات يا: ونادوا فكبروا ودخلوا بالباب رواحلھم القادمون فعقل. يبايعوا حتى ولھم، للناس يظھر
 بيننا خل: ويقولون وأمھاتھم بآبائھم يفدونه عليه ودخلوا فطردوھم، وأصحابه الحنفية بابن الموكلين الحرس على
 .هللا رمح في القتال أستحل ال: فقال. الزبير ابن وبين

ً : الزبير ابن وقال ً  ينعون سلطاني في اعتزلوني الذين الخشبية ھذه من واعجبا  لو وهللا حسين، قاتل أنا كأني حسينا
 .لقتلتھم قتلته على قدرت

 وقال. الحرام والمسجد الحرم في السيوف يشھروا أن كراھة الخشب أيديھم وفي الزبير ابن على دخولھم وكان
 كل فأخذ وأصحابه، الحنفية ابن إلحراق زمزم حول جمعه الزبير ابن كان الذي الخشب على وثبوا بل بعضھم
 .خشبية فسموا خشبة بيده منھم امرىء

 فقال ؟ وتبايعوا يبايع أن دون صاحبكم سبيل أخلي أتروني: فقال وأصحابه الجدلي هللا عبد أبي على الزبير ابن وأقبل
 أو أحب حيث األرض ومن شاء، حيث مكة من فينزل سبيله لتخلين امواإلحر والحل والمقام الركن ورب: الجدلي
 .بأسيافنا لنجالدنك

 ھؤالء، وما:  -  مائتين يبلغون ال الحنفية ابن أصحاب وأن المسجد، مألوا قد أصحابه أن ورأى - الزبير ابن فقال
 .رأس أكلة إال عندھم كانوا ما فيھم ألصحابي أذنت لو وهللا

 .تحب ما فينا ترى أن قبل إليك يوصل أن ذلك رمت إن ألرجو وهللا أما :مالك بن صخير فقال

 :فقال عامر بن الطفيل وقال

 الممسود البضاضة ذي والجرم...  الّرود الشباب ذات علمت قد

 األسود وبنو أسودٌ  إنا

 دماءكم، تحقنوا وأن هللا وىبتق آمركم: فقال الحنفية ابن وتكلم فليسكت، ابنك مر الطفيل أبا يا: لعامر الحنفية ابن فقال
 .فأطيعوني وتفرقت اختلفت إذ. األمة تجتمع حتى الفتنة لھذه معتزل وإني

 فاكفف منازعتك يريد ال أنه وأعلمتك الرجل ھذا عن نھيتك قد: الزبير البن المطلب عبد بن عباس بن هللا عبد وقال
 .أصحابه وعن عنه

 لبعض بعضھم صف قد أيام ثالثة القوم فمكث! ؟ يبايعني وال يزيد بايع ماأ وتبايعوا، يبايع حتى أفعل ال وهللا: فقال
 في المعتمر أبو المختار قبل من عليھم قدم الثالث اليوم كان فلما - بالصلح بينھم فيما يمشون والمعتمرون المسجد في

 أربعمائة وھو المختار، به بعث مال ومعه مائتين، في التميمي عمارة بن وظبيان مائة، في قيس بن وھانىء مائة،
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ً  أقبلوا ثم درھم، ألف  الزبير ابن اصحاب رآھم فلما الحسين، لثارات يا: وينادون يكبرون المسجد دخلوا حتى جميعا
 .خافوھم

 فخرج حبسھم على الزبير ابن يقدر ولم. الشعب إلى بنا اخرجوا: لھم فقال وأصحابه امتنع قد أنه الحنفية ابن ورأى
 عنده اجتمع حتى ورجلين ورجل وعشرين عشرة من الشيعة وأتته عنده، الذي المال إليه موض علي، شعب فنزل
 الجمع ھذا في الحنفية ابن صار فلما أتاه، الذي المال بينھم فقسم آالف أربعة من أقل ويقال رجل، آالف أربعة
 وعقبة الكندي، ھانئ بن هللا عبد منھم ،إليه الرجوع ثم بأھليھم لإللمام الكوفة إتيان في إليه قدم كان ممن قوم استأذنه

 وقعة كانت فلما الكوفة، فقدموا الجشمي، ربيعة بن هللا وعبد الكالبي، ربيعة بن حزام بن ومالك الجشمي، طارق بن
 .الحنفية ابن إلى رجع إنه فيقال ھانئ بن هللا عبد إال المختار قاتلوا السبيع جبانة

 شداد بن هللا وعبد الثقفي، عمير أبي بن الرحمن عبد مع دينار ألف بثالثين الحنفية ابن إلى بعث المختار إن ثم
 بن هللا عبيد برأس معھم وبعث الطائي، الحصل بن الم عبدل وھو هللا وعبد األشعري، مالك بن والسائب الجشمي،
 .المسجد باب على الرؤوس ھذه فنصبت الكالع، ذي وابن نمير، بن وحصين زياد،

 .وعزوا فقووا أصحابه بين المال ذلك يةالحنف ابن وقسم

ً  عزيزاً  بالشعب الحنفية ابن يزل ولم: قالوا  أمر واشتد الكوفة، على الزبير بن مصعب وظھر المختار، قتل حتى منيعا
 الزبير ابن وقال حاجتھم، واشتدت موادھم، عنھم وانقطعت الحنفية، ابن أصحاب أمر وتضعضع الزبير بن هللا عبد
 كأنك: قال المختار، قتل بلغني قد: فقال. عبيد أبي ابن: قال. ؟ الكذاب ومن: قال. ؟ الكذاب قتل يبلغك لم: عباس البن
ً  تسميته تكره  منا جزاؤه ليس صدورنا، غليل وشفى بدمائنا، وطلب قتلتنا، قتل رجل ذلك: فقال. ؟ له وتتوجع كذابا
 .والشماتة الشتم

 .علينا أم معنا أأنت أدريك لست: الزبير ابن فقال

 فإن عقبة لكم بقيت قد إنه: عباس ابن فقال رأسه، وھذا المختار الكذاب قتل قد: فقال الزبير بن بعروة عباس ابن ومر
 . - الشام وأھل الملك عبد يعني -  أنتم فأنتم صعدتموھا

 فيه دخل فيما ادخلف إلي فاخرج استوسقت قد األمور وإن افتتحت، قد البالد إن الحنفية ابن إلى الزبير ابن وبعث
 .منابذك فإني وإال الناس

ً : الحنفية ابن له فقال الزبير، بن عروة بذلك رسوله وكان  .هللا ذات عن وأغفله هللا إسخاط في ألحه ما ألخيك بؤسا

 أن يريد ضغينته واشتدت جواره وساء داره قربت الذي العدو ھذا أن بلغني إنه: خطبھا خطبة في ألصحابه وقال
 فإني لوم وال منا عليه ذمام ال فإنه ذلك في عنا األنصراف أحب لمن أذنت وقد ھذا، يومنا من ھذا بمكاننا ناإلي يثور
  .الفاتحين خير وھو وبينه بيني هللا يفتح حتي مقيم

 .مفارقيه غير أنھم وأعلموه فتكلموا سبيع بن هللا وعبد نشر، بن ومحمد الجدلي، هللا عبد أبو إليه فقام

 انتھى الحنفية ابن خبر كان وقد الحرم، في يقاتله أن الحنفية ابن وكره الحنفية، ابن قتال في الزبير ابن وجد: قالوا
 ينزل أن عليه وعرض إليه، أحسن عليه قدم إن إنه يعلمه إليه فبعث الزبير ابن فعل وبلغه مروان، بن الملك عبد إلى
 .موالھم كره بن حبيب إليه رسوله وكان الناس، أمر يستقيم حتى شاء الشام إي
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ً  الحنفية بن محمد في الملك عبد إلى عباس بن هللا عبد وكتب  بشأنه والعناية الحنفية بن بمحمد الوصاة فيه يسأله كتابا
 به ينزل أن وسأله وصيته، قبول فيه يعلمه حسن بكتاب الملك عبد فأجابه الشام، إلى صار إذا عليه، والحيطة
 :يقول وھو أمامه عزة كثير وخرج الشام، يريدون وأصحابه الحنفية ابن وخرج حوائجه،

ً  يا ھديت  ونرتجي به نرى الذي أنت...  المھتدي ابن مھدّينا

 نمتري لسنا الحق إمام أنت...  النبي بعد من الناس خير ابن أنت

 علي مثل ومن سر عليٍّ  بن يا

 الملك عبد غدر من كان بما أصحابه فحدثه ،الملك عبد قبل من العكي حبي بن مظھر وبھا مدين الحنفية ابن وأتى
 وكثرة محمد بفضل الناس وتحدث أيلة، ونزل فحذره المؤكدة العھود أعطاه أن بعد العاص بن سعيد بن بعمرو
 بإذن بالدنا قدمت إنك: إليه فكتب بلده قدوم في له إذنه على ندم الملك عبد ذلك بلغ فلما ھديه، وحسن وزھده صالته
 ولك درھم ألف مائتي منھا لك أعجل درھم ألف ألف فلك. يبايعني يم رجل سلطاني في يكون ال أن رأيت وقد منا،
ً  وكانت مصر، من إليك أرفأت التي السفن  .وأطعمة بأمتعة فيھا إليه بعث سفنا

ً  لك ذلك كان إذ بإذنك بالدك قدمنا قد: الحنفية ابن إليه فكتب ً كار لجوارنا أنت إذ عنھا وارتحلنا موافقا  .ھا

ً  أراك فما الشعب ھذا عن ارتحل: الزبير ابن إليه فبعث بمكة، الشعب فنزل الحنفية ابن وقدم  هللا يشعب أو عنه منتھيا
ً  فيه وألصحابك لك  .العذاب من أصنافا

 الكوفة من نساءھم يسير أن ويأمره الحنفية ابن أصحاب رؤساء بأسماء يخبره أخيه الزبير بن مصعب إلى وكتب
 قدمت حتى فجاءت الكنانية، عمرو بنت سلمة أم وھي واثلة، بن عامر بن طفيل امرأة فيھن منھم نفر نساء فسير
 :ذلك في الطفيل فقال عليه

 مذنب مصعب إلى فإني...  مصعبٌ  سّيرھا يك إن

ً  الكتيبة أقود  أجرب عرةٍ  أخو كأني...  مستلئما

 مقضب رونق ذو وبالكف...  تخّيرتھا دالصٌ  عليّ 

 تنقب خمدت إذا ناراً ...  الساعرين مع عليھم سعرت

 يركب أو القوم مع فيغزو...  قوةٌ  به يحيى أن فلو

 أزغب قوادمه ريش...  العقاب كفرخ يحيى ولكن

 الناس مع وانفر المنزل ھذا عن تنح: إليه أرسل النفر يوم وكان الناس، حج إذا حتى الحنفية ابن عن الزبير ابن فكف
 .مناجزك فإني وإال

 االمتناع، إلى وإيانا واضطرك بالظلم بدأك قد: وقالوا مقارعته، في يأذن أن أصحابه من وغيره ھانئ بن معاذ فسأله
 الزبير ابن ألبس اللھم هللا، لقضاء نصبر: له فقال وأخيك، أبيك قتلة فإنھم ھؤالء قول يغرنك ال: مطيع ابن له فقال
 بخطيئته، ألبسه اللھم الناس، يسوم الذي مثل يسومھم من وناصريه أشياعه وعلى عليه وسلط والخوف، الذل لباس
 .الطائف إلى هللا اسم على بنا سيروا عليه، السوء دائرة وأجعل
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 حرم من تخرجھم المطلب، عبد بني على تنزيك من عجبي ينقضي ما: له فقال الزبير ابن على فدخل عباس ابن فقام
ً  وأعظم به أولى وهللا وھم هللا  .وبال إلى لترد الظلم عواقب إن منك، فيه نصيبا

 نطقت ما وهللا: عباس ابن فقال فيك، ملء عندي تنطق أدعك حين نفسي من ولكن أعجب منك ما: الزبير ابن فقال
ً  نطقت وهللا قد منك، أخس الوالة من أحد عند  رجالً  ونطقت بكر، وأبي وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عند غالما
 .أبيك ومن منك خير ھؤالء وكل مشورتي، وتقبل لرأيي، فيستمع نطق من أحق ونيير وعلي وعثمان عمر عند

: عباس ابن فقال. سنة أربعون مذ أبيك أھل وبغض بغضك كتمت لقد مبغضاً، بيتي وألھل لي كنت لئن وهللا: فقال
 وسلم عليه هللا صلى النبي على الصالة ترك إلى دعاك إذ واثمك ضرك وهللا بغضي جاعرتيك، إلى أبلغ وهللا ذلك
 .رؤوسھم وسمت أعناقھم تطاولت عليه صليت فإذا سوء، أھيل له إن قلت ذلك على عوتبت فإذا خطبك في

. ويقليك يذمك من خروج عنك وألخرجن أقربك، أن من فيك أزھد أنا: قال. تقربني فال عني اخرج: الزبير ابن فقال
ً  عليه فكبر الحنفية، ابن عليه فصلى توفي حتى يسيراً  يلبث فلم بالطائف فلحق ً  قبره على وضرب أربعا  .فسطاطا

 ابن عاد حصره فلما الزبير، ابن إلى الملك عبد عند من يوسف بن الحجاج أقبل حتى بالطائف الحنفية ابن يزل ولم
 .الشعب إلى الحنفية

 عاملي الحجاج إلى فاخرج يكتاب أتاك فإذا بعد أما: الحجاج وبعثته الزبير بن مصعب مقتل بعد الملك عبد إليه وكتب
 .يبايع من أول كنت اجتمعوا فاذا عليك الناس يجتمع حتى أبايع ال إني: إليه فكتب. فبايعه

ً  بالشعب يومئذ وھو الزبير، بن هللا عبد قتل فلما  فيه يسأله الملك عبد إلى منه بكتاب الجدلي هللا عبد أبا سرح أيضا
 جوابه جاءني فإذا كتاباً، الملك عبد إلى كتبت قد: وقال فأبى بالبيعة يأمره جالحجا إليه وبعث وأصحابه، لنفسه األمان
 .بايعت سألته بما

ً  لتبايعني الشروط المؤمنين أمير على تشترط أو: قال ً  أو طائعا : له فقال الخطاب بن عمر بن هللا عبد فأتاه! ؟ كارھا
 .عمه ابن كتاب هيأتي حتى عنه أمسك. مثله زماننا في نعلم ما رجل من تريد ما

 فأمسك به، والرفق الحنفية ابن عن بالكف فيه يأمره الزبير ابن قتل قبل الحجاج أتى الملك عبد كتاب كان وقد
 ما ووصف قوله وتصديق األمان ببسط كتابه بجواب الجدلي هللا عبد أبو رسوله الحنفية ابن على قدم حتى الحجاج

ً  األرض في الذھاب إلى ألجأتك لئن لعمري: له وقال حقه، وعظيم وقرابته وفضله وعفافه إسالمه في عليه ھو  خائفا
ً  عليه بالقدوم وأمره هللا، بركة على الحجاج فبايع رحمك، وقطعت وجفوتك، ظلمتك لقد ً  آمنا  الرحب وفي مأمونا

 .والمواساة واالثرة الكرامة وإلى والسعة،

 ومحمد عثمان، بن عمرو بن هللا عبد منھم جماعة في ليهإ الحجاج وأشخصه الملك، لعبد فبايعه الحجاج إلى فخرج
 فحسده عليه، وأقبل وبره وأكرمه أعظمه الملك عبد على قدم فلما الزبير، بن وعروة وقاص، أبي بن سعد بن

 إلي تقدمك لوال عنقه أضرب أن أردت لقد المؤمنين أمير يا وهللا: فقال به الملك عبد احتفاء من رأى ما على الحجاج
 .البيعة عن وتثاقله لتأخره أمره في

 من ألحد وال عليك له سلطان ال إنه: فقال سلطانه عنه ينزع أن الحنفية ابن فسأله. حجاج يا مھالً : الملك عبد له فقال
 .لك فأقضيھا حوائجك فيھا إلي ترفع رحلة سنة كل في ولك دوني، الناس

 الغدو يكلفني فإنه عليه فاعدني: قال. سر الحجاج دون يسل إنه: فقال. المؤمنين أمير يا أخلني: قال إنه ويقال
 على وال الثمرة، بلوغ دون عليه لك سلطان ال: الملك عبد فقال. الثمرة بيع قبل غرمائي علي ويعدي إليه والرواح

  .صلتنا أو الغلة، ينتظران فإنھما جعفر بن هللا عبد
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 نشر، بن ومحمد الطفيل، أبو واثلة بن عامر منھم أصحابه من جماعة معه وكان الملك عبد عند من انصرف ثم
 .المدينة قدموا حتى مزعل بن يزيد بن ومحمد

 وھما عليه قدم حين الحنفية البن الملك عبد قال: قال كيسان ابن عن جعدبة ابن عن المدائني الحسن أبو حدثني
 .أذكرھا وال ذكرتھا ما وهللا: فقال. نينالمؤم أمير يا والرحم هللا أنشدك: فقال ؟ الدار يوم فعلتك أتذكر: خلوان

 ففرق فرجع مروان سيف بحمائل محمد فأخذ أثرك، الليلة هللا قطع: الدار يوم لعلي قال مروان سمع محمد وكان
 .بينھما

 عام، كل في إلي فد: وقال المدينة إلى رده ثم وبره، فأكرمه وافداً  الملك عبد إلى الحنفية ابن وجه الحجاج ان ويقال
 .معه يشخصه لم الحجاج إنو

 الحنفية ابن محمد وفاة

 .وثمانين اثنتين سنة في ويقال وثمانين، احدى سنة بالبقيع ودفن بالمدينة الحنفية ابن محمد وتوفي

: فقاال يبايعا ان الحنفية وابن العباس ابن إلى الزبير ابن أرسل: قال اسناده في الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
ً  خافا حتى وبينھما بينه يغلظ األمر يزل ولم ذلك، من فغضب فتنة، في فإنك نبايع ثم رجل على الناس يجتمع  خوفا
 المختار إليه فأخرج الزبير، ابن أمر من فيه ھو بما يخبر الكوفة إلى فبعث زمزم، في الحنفية ابن وحبس شديداً،
 كان وقد منزله، دخل ذلك الزبير ابن رأى فلما ،الحرام المسجد إلى فصاروا الجدلي هللا عبد أبو عليھم آالف أربعة
 ً  فمنعه زمزم من الحنفية ابن محبس وحول عباس ابن باب على فجعله حطب إلى وبعث عباس، ابن على ضيق أيضا
 .أراد مما الجيش ذلك

 على بمصع وغلب المختار قتل حين الحنفية ابن على قوي الزبير ابن ان ثم فنزله، الشعب إلى الحنفية ابن وصار
 عباس ابن فمرض الطائف إلى فخرجا يبايعاني، ولم يجاوراني ال: وقال عنه الحنفية وابن عباس ابن فأخرج الكوفة،
 ابن مع ودفنه حمله تولى الذي وكان أربعاً، عليه وكبر ودفنه الحنفية ابن عليه فصلى بالطائف توفي ثم أيام ثمانية
 .الشيعة أصحابه الحنفية

 سنة، وستون خمس وله بالمدينة مات الحنفية ابن ان والثبت. غلط وذلك بأيلة الحنفية ابن مات: الرواة بعض وقال
 بالصالة، أولى اإلمام أن نعلم نحن: ابنه ھاشم أبو له وقال المدينة، والي وھو عفان بن عثمان بن أبان عليه وصلى
 .قدمناك ما ذلك ولوال

 .ھاشم أبو عليه فصلى بميتكم، أولى أنتم: أبان فقال ،أبان أبيه على يصلي أن أبى ھاشم أبا ان ويقال

 سنة وستون خمس لي ھذه: وثمانين احدى سنة دخلت حين الجحاف سنة في قال الحنفية ابن محمد أن الواقدي وروى
 .السنة تلك وتوفي بسنتين، أبي سنة جاوزت قد

 الحنفية ابن أمر من كان لما أنه يتحدثون المشايخ سمعت: قال الكناني يزيد بن عيسى عن الكوفي مسعود أبو حدثني
ً  السودان من قوم بالمدينة تجمع كان ما ً  عمر ابن فرأى الزبير، البن ومراغمة له غضبا  شاھر وھو فيھم له غالما

 ھذا ان اللھم: وقال عمر ابن فبكى. حقنا إلى باطلكم عن لنردكم خرجنا إنا وهللا: رباح قال ؟ رباح: له فقال سيفه
 .بذنوبنا

  .معھم عمر ابن غالم وخرج الزبير ابن على يزيد نصرة يظھرون وھم الحرة أيام تجمعوا: غيره وقال
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