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  خطبة الكتاب

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
أخربنا السيد الشريف أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد الرمحن احلسين رضي اهللا عنه وأرضاه قرأته عليه 

ارسي قراءة أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن حممد الطربي، وعبد اهللا بن احلسني بن حممد الف: قال
حبمد اهللا والثناء عليه يفتتح كل : أخربنا أبو الفرج علي بن احلسني بن حممد األصبهاين قال: عليهما قاال

  .كالم، ويبتدأ كل مقال كفاًء آلالئه، وشكراً جلميل بالئه

 ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة من آمن بربوبيته، واعترف بوحدانيته، وأن حممداُ

عبده ورسوله املبعوث برسالته، والداعي إىل طاعته، واملوضح احلق بربهانه، واملبني أعالم اهلدى ببيانه، 
  .عليه وعلى آله وأطايب أرومته، واملصطفني من عترته أفضل سالم اهللا وحتيته، وبركاته ورمحته

  .خرة، والعاجلة واآلجلةوباهللا نستعني على ما أردناه، وقصدناه إليه وحنوناه، من أمر الدنيا واآل

وبه عز وتعاىل نعوذ من كل عمل ال يرتضيه، فريدى، وسعي ال يشكره فيكدى، إذعاناً بالتقصري والعجز، 
وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه . وتربؤاً من احلول والطول إال بقدرته ومشيئته، وتوفيقه وهدايته

  .أنيب

يه سيد األولني واآلخرين، وخامت النبيني واملرسلني أوالً وآخراً، وصلى اهللا على نبيه حممد صلى اهللا عل
  .وبادئاً وتالياً، وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين، وسلم كثرياً

وحنن ذاكرون يف كتابنا هذا إن شاء اهللا وأيد منه بعون وإرشاد مجالً من أخبار من قتل من ولد أيب طالب 
سلم إىل الوقت الذي ابتدأنا فيه هذا الكتاب، وهو يف مجادى األوىل منذ عهد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و

سنة ثالث عشرة وثلثمائة للهجرة ومن احتيل يف قتله منهم بسٍم وكان سبب وفاته، ومن خاف السلطان 
وهرب منه فمات يف تواريه، ومن ظفر به فحبس حىت هلك يف حمبسه، على السياقة لتواريخ مقاتل من 

ومقتصرون يف ذكر .  من تويف ذه األحوال، ال على قدر مراتبهم يف الفضل والتقدمقتل منهم، ووفاة
أخبارهم على من كان حممود الطريقة، سديد املذهب، ال من كان خبالف ذلك، أو عدل عن سبيل أهله 

وعلى أنا ال ننتفي من أن يكون الشيء من . ومذاهب أسالفه، أو كان خروجه على سبيل عيٍث وإفساد
ر املتأخرين منهم فاتنا ومل يقع إلينا، لتفرقهم يف أقاصي املشرق واملغرب، وحلوهلم يف نائي األطراف أخبا

وشاسع احملال اليت يتعذر علينا استعالم أخبارهم فيها، ومعرفة قصصهم الستيطام إياها سيما مع قصور 
قدمون قبلهم يدونون ويصنفون زماننا هذا وأهله، وخلوه من مدون اخلرب، أو ناقل األثر، كما كان املت
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  .وينظمون ويرصفون

  .ومن اعترف بالتقصري خال من التأنيب

وجاعلون ما نؤلفه يف هذا الكتاب ونأيت به، على أقرب ما ميكننا من االختصار ونقدر عليه من االقتصار، 
ب ذلك وجامعون فيه ما ال يستغىن عن ذكره من أخبارهم وسريهم ومقاتلهم وقصصهم؛ إذ كان استيعا

ومجعه من طرقه ووجوهه يطول جداً ويكثر ويثقل على جامعه وسامعه، واالختصار ملثل هذا أخف على 
  .احلامل والناقل

وهو حسبنا ونعم . واهللا املسؤول حسن التوفيق واملعونة على ما أرضاه من قول، وأزلف لديه من عمل
  .الوكيل

  جعفر بن أبي طالب

واسم أيب طالب عبد مناف بن عبد . بن أيب طالب عليه السالمفأول قتيل منهم يف اإلسالم جعفر 
  .املطلب، وهو شيبة بن هاشم وهو عمرو بن عبد مناف

  .ويكىن أبا عبد اهللا فيما يزعم أهله

  .كان جعفر بن أيب طالب يكىن أبا املساكني: وروى عن أيب هريرة قال

حدثنا إسحاق :  بن احلسن املصري قالحدثنا فضل: حدثين بذلك حممد بن أمحد بن املؤمل الصرييف قال
  .أخربنا عبد الرازق عن معمر عن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة: بن إبراهيم، قال

وكان جعفر بن أيب طالب الثالث من ولد أبيه، وكان طالب أكربهم سناً، ويليه عقيل، ويلي عقيالً 
  .صاحبه بعشر سنني، وعلي أصغرهم سناًوكل واحد منهم أكرب من . جعفر، ويلي جعفراً علي

حدثنا حيىي بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهللا بن :حدثين بذلك أمحد بن حممد، بن سعيد اهلمداين، قال
حدثنا احلسن بن حممد قال حدثنا ابن أيب اليسرى : احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب قال

  . صاحل عن ابن عباسعن هشام بن حممد الكليب عن أبيه عن أيب

وأمهم مجيعاً فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وأمها فاطمة، وتعرف حبىب بنت هرم بن رواحة، 
  .بن حجر بن عبد معيص بن عامر بن لؤي

    

  .وأمها حدية بنت وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر

  .ن معيص بن عامر بن لؤيوأمها فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو ب

  .وأمها سلمى بنت عامر بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر
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واسم أيب مههمة عمرو بن عبد العزى بن عامر بن عمرية بن أيب وديعة بن . وأمها عاتكة بنت أيب مههمة
  .احلارث بن فهر

  .مرة بن كعب بن لؤيوأمها متاضر بنت أيب عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن 

  .وأمها حبيبة، وهي أمة اهللا بنت عبد يا ليل بن سامل بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي وهو ثقيف

وأمها فالنة بنت خمزوم بن أسامة بن صبح بن وائلة بن نصر بن صعصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن 
  .قني بن عمرو بن قيس بن عيالن بن مضر

  .بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيفوأمها ريطة بنت يسار 

  .وأمها كليبة بنت قصية بن سعد بن بكر بن هوازن

  .وأمها حىب بنت احلارث بن النابغة بن عمرية بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن

، فأسلمت "ص"وفاطمة بنت أسدي، بن هاشم، أول هامشية تزوجت هامشياً وولدت له، وأدركت النيب 
ا، وأوصت إليه حني حضرا الوفاة فقبل وصيتها، وصلى عليها ونزل يف حلدها واضطجع وحسن إسالمه

  .معها فيه، وأحسن الثناء عليها

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أيوب، قال حدثنا احلسن بن : حدثين العباس بن علي بن العباس النسائي قال
ملا ماتت فاطمة أم : ء، عن ابن عباس قالحدثنا سعدان بن الوليد بياع السابري، عن عطا" 4"بشر، قال 

يا رسول : قميصه واضطجع معها يف قربها، فقال له أصحابه" ص"علي بن أيب طالب ألبسها رسول اهللا 
إين . إنه مل يكن أحد بعد أيب طالب أبر يب منها: "فقال. اهللا ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت ذه املرأة

  ". اجلنة، واضطجعت معها يف قربها ليهون عليهاإمنا ألبستها قميصي لتكسى من حلل

حدثنا القاسم بن نصر، عن عبد الرمحن : حدثنا عبيد بن اهليثم، قال: حدثين علي بن العباس املقانعي قال
فغسلت " ص"أمرين رسول اهللا : بن عمرو بن جبلة عن الزبري بن سعد اهلامشي، عن أبيه، عن علي قال

  .أمي فاطمة بنت أسد

أخربنا عمرو بن ثابت، عن عبد اهللا : حدثنا عباد بن يعقوب قال: مد بن احلسني اخلثعمي قالحدثين حم
كانت فاطمة بنت أسد أم علي بن أيب طالب حادية عشرة، يعين يف : بن يسار، عن جعفر بن حممد قال

  .السابقة إىل اإلسالم، وكانت بدرية

قال " عن حسني بن حسني اللؤلئي"سن العلوي حدثنا حيىي بن احل: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
حدثنا السري بن سهل اجلند نسابوري قال حدثنا حممد بن عمرو ربيح عن جرير بن عبد احلميد عن 

يدعوا النساء إىل " ص"مسعت النيب : مغرية عن إبراهيم، عن احلسن البصري، عن الزبري بن العوام، قال
، وكانت فاطمة بنت أسد أول امرأة "نيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنكيأيها ال"البيعة حني أ نزلت هذه اآلية 
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  ".ص"بايعت رسول اهللا 

: حدثنا بكر بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد، قال

" ص" أن رسول اهللا: حدثنا عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب عن أبيه، عن جده

  .دفن فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أيب طالب بالروحاء مقابل محام أيب قطيفة

  ذكر مقتل جعفر بن أبي طالب

  .على حممد بن جرير الطربي يف كتاب املغازي فأقر به" ذلك"والسبب فيه وبعض أخباره قرأت 

وقرئ حبضريت على : القلت حدثكم حممد بن محيد الرازي قال حدثنا سلمة عن حممد بن إسحاق، ق
قال حدثنا حممد بن فليح، عن موسى بن . قيل حدثكم إسحاق املسييب. أمحد بن حممد بن اجلعد الوشاء

عقبة، عن ابن شهاب الزهري يف خرب جعفر بن أيب طالب ورجوعه من بالد احلبشة مع من رجع إىل النيب 
معانيها مفصلة برواية نقلتها يف من املهاجرين إليها بأحاديث دخل بعضها يف بعض، وذكرت " ص"

  .أماكنها ومواضعها

حدثنا أبو عوانة، : حدثنا بشار بن موسى اخلفاف، قال: حدثين حممد بن إبراهيم بن أبان السراج، قال
  . و اللفظ له-عن األجلح، عن الشعيب

ه رسول اهللا خيرب قدم جعفر بن أيب طالب رضوان اهللا عليه من احلبشة فالتزم" ص"ملا فتح النيب : قال
  ".ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً بقدوم جعفر أم بفتح خيرب: "وجعل يقبل بني عينيه ويقول" ص"

بعثه إىل " ص"ملا قدم جعفر من أرض احلبش بعث رسول اهللا : قال ابن إسحاق وابن شهاب الزهري
  .مؤتة

    

 أنه بعث ذلك البعث يف مجادي :قال ابن إسحاق خاصة عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري
إن أصيب زيد فجعفر بن أيب طالب على : لسنة مثان من اهلجرة، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال

  .الناس، فإن أصيب جعفر فعبد اهللا، بن رواحة على الناس

حدثين : حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق قال: حدثنا ابن محيد، قال: قال" قراءة عليه"أخربنا حممد بن جرير 
مضى الناس، حىت إذا كانوا بتخوم البقاء لقيتهم : عبد اهللا بن أيب بكر، أنه حدث عن زيد بن أرقم قال

مجوع هرقل من الروم والعرب، فاحناز املسلمون إىل قرية يقال هلا مؤتة، فالتقى الناس عندها وتعبأ 
دة، وعلى ميسرم رجالً من األنصار املسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجالً من عذرة يقال له قطبة بن قتا

حىت شاط يف رماح " ص"مث التقو فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول اهللا . عبادة بن مالك: يقال له
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اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، " إذا أحلمه القتال"مث أخذها جعفر بن أيب طالب فقاتل ا حىت . القوم
  .عفر أول رجل من املسلمني عقر يف اإلسالمفكان ج. مث قاتل القوم حىت قتل

أخربنا حممد بن جرير، قال حدثنا ابن محيد قال حدثنا سلمة وأبو مثيلة، عن حممد بن إسحاق، عن حيىي 
، قال حدثين أيب الذي أرضعين، وكان أحد بين مرة بن "عباد"بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه 
واهللا لكأين أنظر إىل جعفر حني أقتحم عن فرس له شقراء : مؤتة، قالعوف، وكان يف تلك ا لغزوة غزوة 

  .مث قاتل القوم حىت قتل. فعقرها

حدثين إبراهيم بن الوليد بن سلمة القرشي، قال حدثين : حدثنا أمحد بن عمر بن موسى بن زجنويه قال
بعثين خالد بن الوليد :  قالحدثنا عبد امللك بن عقبة، عن أيب يونس، عن عبد الرمحن بن مسرية،: أيب، قال

على رسلك يا عبد ": 6" "ص"بشرياً إىل رسول اهللا يوم مؤتة، فلما دخلت املسجد قال يل رسول اهللا 
الرمحن أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل زيد فقتل، فرحم اهللا زيداً مث أخذ ا للواء جعفر بن أيب طالب 

واء عبد اهللا بن رواحة فقاتل عبد اهللا بن رواحة فقتل، مث أخذ الل. فقاتل جعفر فقتل فرحم اهللا جعفراً
  .فرحم اهللا عبد اهللا

ما لنا ال نبكي وقد ذهب : ما يبكيكم؟ فقالوا: وهم حوله فقال" ص"قال فبكى أصحاب رسول اهللا 
ال تبكوا؛ فإمنا مثل أميت كمثل حديقة قام عليها صاحبها : فقال. خيارنا وأشرافنا وأهل ا لفضل منا

رواكيها وهيأ مساكبها، وحلق سعفها، فأطعمت عاماً فوجاً، مث عاماً فوجاً، مث عاماً فوحاً، فلعل فأصلح 
والذي بعثين باحلق ليجدان ابن مرمي يف أميت خلفاً . آخرها طعماً أن يكون أجودها قنواناً، وأطوهلا مشراخاً

  .من حواريه

زة بن احلسن بن عبيد اهللا بن العباس بن علي وفيما قال يل علي بن احلسني بن علي بن مح: قال أبو الفرج
قال علي بن عبد . ، وأخرج إيل كتاب عمه حممد بن علي بن محزة فكتبته عنه"اروه عين"بن أيب طالب 

قتل جعفر وهو ابن ثالث : اهللا بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب
ي شبيه بالوهم؛ ألنه قتل يف سنة مثان من اهلجرة، وبني ذلك الوقت وبني وهذا عند. أو أربع وثالثني سنة

إحدى وعشرون سنة، وهو أسن من أخيه أمري املؤمنني علي عليه السالم بعشر " ص"مبعث رسول اهللا 
سنني، وكان لعلي حني أسلم سنون خمتلفة يف عددها فاملكثر يقول كانت مخس عشرة، واملقلل يقول 

وعلى أي . ال خالف يف ذلك" ص"إسالمه يف السنة اليت بعث فيها رسول اهللا وكان . سبع سنني
  .الروايات قيس أمره علم أنه كان عند مقتله قد جتاوز هذا املقدار من السنني

حدثنا حيىي بن : قال أبو إسحاق يف حديثه الذي تقدم ذكره، وقد حدثنا به أمحد بن حممد بن سعيد قال
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 بن علي بن عبيد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب، عن أبيه، عن حدثين إبراهيم: احلسن قال
  : قال كعب بن مالك يرثي حعفر بن أيب طالب: حممد بن إسحاق قال

  سحا كما وكف الضباب المخضل  العيون ودمع عينك يهمل هدت

 لدخاب مهتأوبني ش مما  اشحح والوكأنما بين الجوان

 والقبمؤتة أسندوا لم ين يوماً  واعلذين تتابعلى النفر ا وجداً

 لعظامهم الغمام المسب وسقى  يٍةتن فم ماإلله عليه صلى

 والالحمام حفيظة أن ينك عند  مهوسبمؤتة لإلله نف صبروا

    

 م األولعم ونهأول قدام  وائهٍر ولفعجيهتدون ب إذ

  ث التقى وعث الصفوف مجدلحي  رفتفرقت الصفوف وجع حتى

 لقد كسفت وكادت تأف والشمس  دهقفير لنالقمر الم فتغير

"زلنمنزل الكتاب ال وعليهم  ادهبه عر اإللبهم نص قوم 

 لرسموبحدهم نصر النبي ال  هقلخرضى اإلله ل ويهديهم

 لحإذا اعتذر الزمان المم تندى  مالوجوه ترى بطون أكفه بيض

يعين ابن - حدثنا حمبوب : حدثنا عبد اهللا بن عمر القواريري قال: حدثنا حامد بن حممد البلخي، قال
ما ركب أحد املطايا وال ركب : حدثنا خالد احلذاء، عن عكرمة، عن أيب هريرة قال:  قال- احلسن

  .يب طالبأفضل من جعفر بن أ" ص"الكور، وال انتعل، وال احتذى النعال أحد بعد رسول اهللا 

: حدثنا إسحاق بن سليمان اخلراز، قال:حدثنا الفضل بن احلسن قال: حدثين أبو عبيد الصرييف، قال

خري ": "ص"قال رسول اهللا : حدثنا وكيع بن اجلراح، عن فضيل بن مرزوق، عن أيب سعيد اخلدري، قال
  ".الناس محزة، وجعفر وعلي عليهم السالم

حدثنا عبد اهللا بن جعفر : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل، قال: ل، قالحدثنا الفض: حدثين أبو عبيد، قال
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: املدين، عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه، عن أيب هريرة، قال

  .رأيت جعفراً ملكاً يطري يف اجلنة مع املالئكة جبناحني

حدثنا وهب بن : حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حلسن، قالحدثين حيىي بن ا: حدثين أمحد بن حممد، قال
خلق الناس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: حدثنا جعفر بن حممد عن أبيه، قال: وهب، قال
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  .من أشجار شىت، وخلقت أنا وجعفر من طينة واحدة

دثنا علي بن غراب، عن حدثنا حممد بن عبيد احملاريب، قال ح: حدثنا حممد بن احلسني األشناين، قال
أنت أشبهت خلقي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم جلعفر: جعفر بن حممد عن أبيه، قال

  .وخلقي

: حدثنا حممد بن جبلة، قال: حدثنا جعفر بن حممد الرماين، قال: قال" األشناين"حدثين حممد بن احلسني 

حدثين عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر عن : حدثنا أبو اجلارود، قال: حدثنا حممد بن بكر، قال
من شجر شىت وأنا " 8"الناس : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو يقول: أبيه عن جده، قال

  .وجعفر من شجرة واحدة

  محمد بن جعفر

  .وحممد بن جعفر بن أيب طالب التعرف كنيته

تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن وأمه أمساء بنت عميس بن معد بن احلارث بن 
  .عامر بن سعد بن مالك بن بشري بن وهب اهللا بن شهران بن عفرس بن خلف بن أفتل وهو خثعم

وأمها هند بنت عوف بن احلارث وهو محاطة، بن ربيعة بن ذي جليل بن جرش وامسه منبه بن أسلم بن 
الك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن م

جشم بن عبد مشس بن وائل الغوث بن قطن بن غريب بن زهري بن أمين بن اهلميسع بن محري وهو 
  .العرجنج بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

  .منجرش من الي. اجلرشية أكرم الناس أمحاء: وهند هذه اليت هي أم أمساء بنت عميس اليت قيل فيها

وابنتها أمساء بنت عميس تزوجها جعفر بن أيب طالب، مث أبو بكر، مث أمري املؤمنني علي بن أيب 
  .وابنتها األخرى ميمونة أم املؤمنني زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم .طالب

  .وابنتها األخرى لبابة أم الفضل، أخت ميمونة، أم ولد العباس بن عبد املطلب

  .نت عميس أم ولد محزة بن عبد املطلبوابنتها األخرى سلمى ب

، وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب، واحلمزة، والعباس، وحعفر، "ص"رسول اهللا : وأمحاء هذه اجلرشية
أم الفضل الكربى بنت : وأبو بكر، ومن أمحائها أيضاً الوليد بن املغرية املخزومي فأم خالد بن الوليد

  .احلارث أخت أمساء ألمها

  .ع ولد جعفر بن أيب طالبوهي أم مجي

وتزوجت اجلرشية احلارث بن اجلون بن جبري بن اهلرم بن رويبة بن عبد اهللا بن هالل بن عامر، فولدت 
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، وأم الفضل أختها تزوجها العباس فولدت له عبد اهللا، وعبيد اهللا، والفضل "ص"منه ميمونة زوجة النيب 
  .ومعبداً وقثم

    :  بن علي فقالوذكرها احلسن، بن زيد، بن احلسن،

وعليا، ومحزة، وجعفر، والعباس، ومل يذكر أبا " ص"كانت اجلرشية أكرم الناس أمحاء، ذكر رسول اهللا 
  .وأبو بكر بعد سكوت طويل: بكر، وكان يف جملسه مجاعة من ولده فرأى ذلك قد شق عليهم فقال

 عليها علي بن أيب طالب فولدت له مث توىف فخلف. وملا قتل عنها جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له حممداً
  .حيىي بن علي، وتويف يف حياة أبيه، وال عقب له

: حدثين أبو يونس حممد بن أمحد، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: أخربين أمحد بن حممد بن سعيد، قال

خرج :  قالحدثين عبد الرمحن بن املغرية عن أبيه عن الضحاك بن عثمان،: حدثنا إبراهيم بن املنذر، قال
عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب يف كتيبة يقال هلا اخلضراء، وكان بإزائه حممد بن جعفر بن أيب طالب معه 

  .فاقتتلوا قتاالً شديداً. راية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب اليت تسمى اجلموح، وكانا يف عشرة آالف

ر، فصاح عبيد اهللا حىت مىت هذا احلذر؟ أبرز فلقد ألقى اهللا عز وجل عليهم الصرب، ورفع عنهم النص: قال
حىت أناجزك، فربز له حممد، فتطاعنا حىت انكسرت رماحهما، مث تضاربا حىت انكسر سيف حممد، 
ونشب سيف عبيد اهللا بن عمر يف الدرقة، فتعانقا وعض كل واحد منهما أنف صاحبه فوقعا عن 

  .حىت صار عليهما مثل التل العظيم من القتلىفرسيهما، ومحل أصحاما عليهما فقتل بعضهم بعضاً، 

هؤالء القتلى "وغلب علي عليه السالم على املعركة فأزال أهل الشام عنهما، ووقف عليهما فقال اكشفوا 
أما : فإذا مها متعانقان، فقال علي عليه السالم" عن ابن أخي فجعلوا جيرون القتلى عنهما حىت كشفومها

  .واهللا لعن غري حب تعانقتما

وما أعلم أحداً من أهل السرية ذكر أن حممد بن جعفر . هذه رواية الضحاك بن عثمان: قال أبو الفرج
  .قتيل عبيد اهللا بن عمر، وال مسعت حملمد يف كتاب أحد منهم ذكر مقتل

: وقد حدثين أمحد بن عيسى بن أيب موسى العجلي خبرب مقتل عبيد اهللا بن عمر يف كتاب صفني، قال

حدثنا عمر بن سعيد البصري، عن : حدثنا أيب، قال: ، قال"املنقري"ني بن نصر بن مزاحم حدثنا احلس
خرج : أيب خمنف لوط، بني حيىي األزدي عن جعفر، بن القاسم عن زيد بن علقمة عن زيد بن بدر، قال
 احلسن عبيد اهللا بن عمر يف كتيبته الرقطاء، وهي اخلضرية وكانوا أربعة آالف عليهم ثياب خضر، إذ مر

يف عينه وربط فرسه برجله فقال " 9"بن علي عليهما السالم فإذا هو برجل متوسد قتيل قد ركز رحمه 
انظروا من هذا؟ فإذا الرجل من مهدان، وإذا القتيل عبيد اهللا قد قتله وبات عليه حىت : احلسن عليه السالم

قتله مالك : اخلطاب، وقالت حضرموتقتله هانئ بن : أصبح، مث سلبه مث اختلفوا يف قاتله فقالت مهدان
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بن عمرو التبعي، وقالت بكر بن وائل قتله رجل من تيم اهللا بن ثعلبة يقال له مالك بن الصحصح من أهل 
  .حني بويع له وهو بالبصرة فأخذ منه السيف" إليه"البصرة، وأخذ سيفه ذا الوشاح فبعث معاوية 

أو شبيه به، واهللا أعلم أي ذلك " بن عمر"يد اهللا وكذلك روى عن مجاعة من أهل السرية يف مقتل عب
  .كان

  علي بن أبي طالب

  .وأمري املؤمنني علني بن أيب طالب ويكىن أبا احلسن وأبا احلسني

وكان احلسني . يدعوين أبا احلسني" ص"كان احلسن يف حياة رسول اهللا : وروى عنه عليه السالم أنه قال
أبامها، فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم " ص "يدعوين أبا احلسن ويدعوان رسول اهللا

  .دعواين بأبيهما

  .وكانت فاطمة بنت أسد أمه رمحة اهللا عليها ملا ولدته مسته حيدرة، فغري أبو طالب امسه ومساه عليا

  .وقيل إن ذلك اسم كانت قريش تسميه به

  :  مرحب اليهودي وهو يقولويدل عليه خربه يوم خيرب وقد برز إليه. والقول األول أصح

  شاكي السالح بطل مجرب  علمت خيبر أني مرحب قد

   بإذا الحروب أقبلت تله

  : فربز إليه علي عليه السالم وهو يقول

  كليث غاب في العرين قسوره  يدرةي حالذي سمتني أم أنا

   درهبالصاع كيل السن أكيلكم

قال حدثنا موسى بن عمري القرشي عن جعفر بن " بن يعقوب"حدثين حممد بن احلسني، قال حدثنا عباد 
كناه أبا تراب وكانت من " ص"وذكر سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهللا : حممد عن أبيه عن جده

  .وكانت بنو أمية دعت سهالً إىل أن يسبه على املنرب. أحب ما يكىن به إليه

مد بن بكار بن الريان، قال حدثنا أبو معشر حدثين علي بن إسحاق بن عيسى املخزومي، قال حدثنا حم
    : عن أيب حازم عن سهل بن سعد، قال

أين هو؟ : يلتمس عليا فلم جيده، فقال لفاطمة" 10""ص"كان بني علي وفاطمة شيء فجاء رسول اهللا 
فوجده يف املسجد " ص"كان بيين وبينه شيء فخرج من عندي وهو غضبان، فالتمسه رسول اهللا : قالت
وجعل ميسح التراب عن ظهره وقال " ص" وقد زال رداؤه عنه وأصابه التراب، فأيقظه رسول اهللا راقداً
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  .وكنا مندح عليا إذا قلنا له أبو تراب. اجلس فإمنا أنت أبو تراب: له

فحدثين علي بن إسحاق، قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة، قال حدثنا خالد بن خملد، قال حدثنا سلمان بن 
إن كان ألحب أمساء : دثين أبو حازم بن دينار، قال مسعت سهل بن سعد الساعدي يقولبالل، قال ح

  ".ص"علي إليه أبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى ا، وما مساه بذلك إال رسول اهللا 

أخذ عليا من أبيه وهو صغري يف سنة أصابت قريشاً وقحط ناهلم، وأخذ محزة " ص"وكان رسول اهللا 
لعباس طالباً ليكفوا أباهم مؤنتهم وخيففوا عنه ثقلهم، وأخذ هو عقيالً مليله كان إليه فقال حعفراً، وأخذ ا

  .اخترت من اختار اهللا يل عليكم علياً": ص"رسول اهللا 

حدثين بذلك أمحد بن اجلعد الوشاء قال حدثنا عبد الرمحن بن صاحل، قال حدثنا علي بن عابس عن 
  .هرون بن سعد عن زيد بن علي

ت سنه يوم أسلم إحدى عشرة سنة على أصح ما ورد من األخبار يف إسالمه، وقد قيل ثالث عشر وكان
بعث وهذه سنوه فأقام معه مبكة " ص"والثابت إحدى عشرة، ألن رسول اهللا . سنة، وقيل سبع سنني

ه اليت وقال يف خطبت. ثالثني سنة تنقص شهوراً" ص"وعاش بعد رسول اهللا . ثالث عشرة، وباملدينة عشراً
حدثين ا العباس بن علي النسائي وغريه، قالوا حدثنا حممد بن حسان األزرق قال حدثنا شبابة بن سوار 

إنه عليه السالم خطب الناس وقد : قال حدثنا قيس بن الربيع عن عمرو بن قيس املالئي عن أيب صادق
ن ابن أيب طالب رجل شجاع لقد قالت قريش إ: بلغه خرب غارة الغامدي على األنبار فقال يف خطبته

واهللا لقد دخلت فيها وأنا ابن عشرين . ولكن ال علم له باحلرب، وحيهم وهل فيهم أشد مراساً هلا مين 
  .سنة، وأنا اآلن قد نيفت على الستني، ولكن ال رأي ملن ال يطاع

ألصابع غليظ الذراعني، محش وكان عليه السالم أمسر مربوعاً وهو إىل القصر أقرب عظيم البطن دقيق ا
  .، أصلع ناتئ اجلبهة"11"الساقني، يف عينيه لني، عظيم اللحية 

وصفته هذه وردت ا الروايات متفرقة فجمعتها، وأمت ما ورد فيها من األخبار حديث : قال أبو الفرج
دثنا داود بن عبد حدثنا سويد بن سعيد، قال ح: حدثين به أمحد بن اجلعد وعبد اهللا بن حممد البغوي قاال

أدخلين أيب املسجد يوم اجلمعة فرفعين فرأيت علياً خيطب على املنرب شيخاً : اجلبار عن أيب إسحاق، قال
أصلع ناتئ اجلبهة عريض ما بني املنكبني له حلية قد مألت صدره يف عينه اطر غشاش، قال داود يعين ليناً 

وأخو " ص"ذا علي بن أيب طالب ابن عم رسول اهللا من هذا يا أبه؟ فقال ه: قال فقلت أليب. يف العني
  .رسول اهللا ووصي رسول اهللا وأمري املؤمنني صلوات اهللا ورضوانه وسالمه عليه

وفضائله عليه السالم أكثر من أن حتصى، . وقد أتينا على صدر من أخباره فيه مقنع: قال أبو الفرج
ار خيرجنا عما شرطناه من االختصار، وإمنا ننبه على والقليل منها ال موقع له يف مثل هذا الكتاب، واإلكث
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فأمري املؤمنني عليه السالم بإمجاع املخالف . من مخل عند بعض الناس ذكره أو مل يشع فيهم فضله
واملمايل، واملضاد واملوايل، على ما ال ميكن غمطه وال ينساغ ستره من فضائله املشهورة يف العامة ال 

  . عن تفضيله بقول واالستشهاد عليه بروايةاملكتوبة عند اخلاصة تغين

  ثم نعود إلى ذكر خبر مقتله

والسبب فيه حدثين به أمحد بن عيسى العجلي العطار قال حدثين احلسني بن نصر بن مزاحم قال حدثنا 
  .زيد بن املعذل النمري قال حدثنا حيىي بن سعيد اجلزار عن أيب خمنف عن سليمان بن أيب راشد

    

من الرواة قد ثبت ما رووه يف مواضعة وحدثين أيضاً مبقتله ". ن عبد الرمحن بن عبيد اهللا عن مجاعةع"
عليه السالم حممد بن احلسني األشناين قال حدثين موسى بن عبد الرمحن املسروقي قال حدثنا عثمان بن 

 ذكره، وحدثنا عبد الرمحن احلراين قال حدثنا إمساعيل بن راشد ودخل حديثه يف حديث من قدمت
ببعضه أمحد بن حممد بن دالن اخليشي وأمحد بن اجلعد الوشاء وحممد بن جرير الطربي ومجاعة غريهم 

قالوا حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حباب قال حدثنا أبو عون الثقفي عن 
منه يف مواضعها من سياقة األحاديث، وأكثر أيب عبد الرمحن السلمي حديثاً ذكر فيه مقتله فأتيت بأشياء 

اجتمع مبكة نفر من اخلوارج : اللفظ يف ذلك أليب خمنف، إال ما عسى أن يقع فيه خالف فأبينه قال
وذكروا أهل النهروان وترمحوا عليهم وقال " 12"فتذاكروا أمر املسلمني فعابوهم وعابوا أعماهلم عليهم 

هللا فأتينا أئمة الضالل وطلبنا غرم فأرحنا منهم العباد والبالد وثأرنا بعضهم لبعض فلو أنا شرينا أنفسنا 
بإخواننا الشهداء بالنهروان، فتعاقدوا على ذلك عند انقضاء احلج، فقال عبد الرمحن بن ملحم لعنه اهللا أنا 

اص، أنا أكفيكم عمرو بن الع: أنا أكفيكم معاوية، وقال الثالث: أكفيكم علياً، وقال أحد اآلخرين
فتعاقدوا وتواثقوا على الوفاء أال ينكل واحد منهم عن صاحبه الذي يتوجه إليه وال عن قتله واتعدوا لشهر 

  .رمضان يف الليلة اليت قتل فيها ابن ملحم علياً عليه السالم

الرجالن اآلخران، الربك بن عبد اهللا التميمي وهو صاحب معاوية، : قال أبو خمنف قال أبو زهري العبسي
  .آلخر عمرو بن بكر التميمي وهو صاحب عمرو بن العاصوا

فأما صاحب معاوية فإنه قصده فلما وقعت عينه عليه ضربه فوقعت ضربته يف إليته، وأخذ، فجاء الطبيب 
إن السيف مسموم فاختر إما أن أمحي لك : فقال: إليه فنظر إىل الضربة، فقال امساعيل بن راشد يف حديثه

قال أما النار فال أطيقها، وأما . ربة فتربأ وإما أن أسقيك دواء فتربأ وينقطع نسلكحديدة فأجعلها يف الض
النسل ففي يزيد وعبد اهللا ما يقر عيين وحسيب ما، فسقاه الدواء، فعويف وعاجل جرحه حىت التأم ومل 
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  .يولد له بعد ذلك

إن : ه خبرب صاحبيه، وقال لهوما هي؟ فأخرب: قال وقال له الربك بن عبد اهللا إن لك عندي بشارة، قال
علياً يقتل يف هذه الليلة فاحبسين عندك فإن قتل فأنت ويل ما تراه يف أمري، وإن مل يقتل أعطيتك العهود 
واملواثيق أن أمضي فأقتله مث أعود إليك فأضع يدي يف يدك حىت حتكم يف مبا تراه، فحبسه عنده، فلما أتاه 

  .أن علياً قد قتل خلى سبيله

  .ريه من الرواة بل قتله من وقتهوقال غ

قال وأما صاحب عمرو بن العاص فإنه وافاه يف تلك الليلة وقد وجد علة فأخذ دواء واستحلف رجالً 
يصلي بالناس يقال له خارجة بن أيب حبيبة أحد بين عامر بن لؤي، فخرج للصالة وشد عليه عمرو بن 

 العاص فقتله، ودخل من غد إىل خارجة وهو جيود بكر فضربه بسيفه فأثبته، وأخذ الرجل فأتى به عمرو
  .ولكن اهللا أراد خارجة: أما واهللا أبا عبد اهللا ما أراد غريك، قال عمرو: بنفسه ققال له

فحدثين حممد بن احلسني األشناين وغريه قالوا حدثنا علي بن . رجع احلديث إىل خرب ابن ملجم لعنه اهللا
مجع أمري املؤمنني علي : عن أيب الطفيل قال" 13" قال حدثنا فطر املنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل

ما حيبس أشقاها؟ : الناس للبيعة فجاء عبد الرمحن بن ملجم فرده مرتني أو ثالثاً مث بايعه، فقال له علي
  : فوالذي نفسي بيده لتخضنب هذه من هذه، مث قال

  ت فإن الموت القيك  وحيازيمك للم أشدد

 واديكإذا حل ب ت  ولمتجزع من ا وال

  : وروى غريه أن علياً أعطى الناس فلما بلغ إىل ابن ملجم قال: قال

  عذيرك من خليلك من مراد  يلتحياته ويريد ق أريد

أخربنا احلسن بن علي الوشا يف كتابه إيل قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني قال حدثنا فطر عن أيب 
  .الطفيل بنحو من هذا احلديث

    

حدثين أمحد بن عيسى العجلي قال حدثنا احلسني بن نصر بن مزاحم قال حدثنا زيد بن املعذل عن حيىي 
كان ابن ملجم من مراد وعداده يف كندة فأقبل حىت : بن شعيب عن أيب خمنف عن أيب زهري العبسي قال

ليه مبكة من قتل أمراء قدم الكوفة فلقي ا أصحابه وكتمهم أمره وطوى عنهم ما تعاقد هو وأصحابه ع
املسلمني خمافة أن ينشر منه شيء وأنه زار رجالً من أصحابه ذات يوم من تيم الرباب فصادف عنده قطام 
بنت األخضر بن شجنة من تيم الرباب، وكان علي قتل أباها وأخاها بالنهروان، وكانت من أمجل نساء 
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ما : اشتد إعجابه، فخرب خربها فخطبها فقالت لهأهل زماا، فلما رآها ابن ملجم لعنه اهللا شغف ا و
أنا حمتكمة عليك ثالثة آالف درهم :فقالت. الذي تسمى يل من الصداق فقال هلا؟ احتكمي ما بدا لك

لك مجيع ما سألت، فأما قتل علي فأىن يل بذلك؟ : ووصيفاً وخادماُ وقتل علي بن أيب طالب، فقال هلا
 شفيت نفسي وهنأك العيش معي، وإن قتلت فما عند اهللا خري لك من تلتمس غرته فإن أنت قتلته: فقالت

أما واهللا أقدمين هذا املصر وقد كنت هارباً منه ال آمن مع أهله إال ما سألتين من قتل : الدنيا، قال هلا
فأنا طالبة لك بعض من يساعدك على ذلك ويقويك مث بعثت إىل وردان : علي، فلك ما سألت، قالت له

من تيم الرباب فخربته اخلرب وسألته معونة ابن ملجم لعنه اهللا، فتحمل ذلك هلا، وخرج ابن بن جمالد 
يا شبيب، هل لك يف شرف الدنيا : ملجم فأتى رجالً من أشجع يقال له شبيب بن جبرة فقال له

 وما هو قال تساعدين على قتل علي بن أيب طالب، وكان شبيب على رأي اخلوارج، فقال: واآلخرة؟ قال

نكمن له : لقد جئت شيئاً إدا، وكيف تقدر على ذلك؟ قال له ابن ملجم. يا بن ملجم هبلتك اهلبول: له
يف املسجد األعظم فإذا خرج لصالة الفجر فتكنا به فقتلناه، فإذا حنن قتلناه شفينا وأدركنا ثأرنا، فلم يزل 

األعظم قد ضربت عليها قبة، به حىت أجابه، فأقبل معه حىت دخل على قطام وهي معتكفة يف املسجد 
  ".14"قد اجتمع رأينا على قتل هذا الرجل : فقاال هلا

مث أتياها ليلة اجلمعة . فانصرفا من عندها فلبثا أياماً. فإذا أردمتا ذلك فألقياين يف هذا املوضع: قالت هلما
بد الرمحن هكذا يف حديث أيب خمنف، ويف حديث أيب ع. لتسع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربعني

هذه الليلة : فقال هلا ابن ملجم. السلمي أا كانت ليلة سبع عشرة خلت من شهر رمضان، وهو أصح
فدعت هلم حبرير . اليت واعدت فيها صاحيب وواعدين أن يقتل كل واحد منا صاحبه الذي يتوجه إليه
رج منها أمري املؤمنني فعصبت به صدورهم، وتقلدوا سيفهم، ومضوا فجلسوا مما يلي السدة اليت كان خي

  .إىل الصالة

حدثنا زيد بن املعذل، عن حيىي بن شعيب، : حدثنا احلسني بن نصر، قال: حدثين أمحد بن عيسى، قال
 يف الليلة اليت - لعنهما اهللا- عن أيب خمنف، عن األسود واألجلح أن ابن ملجم أتى إىل األشعث بن قيس 

فسمع حجر بن عدي األشعث يقول البن . نواحي املسجدأراد فيها بعلي ما أراد، واألشعث يف بعض 
وخرج مبادراً . قتلته يا أعور:  النجاء النجاء حلاجتك فقد فضحك الصبح فقال له حجر-لعنه اهللا-ملجم 

قتل أمري : وأقبل حجر والناس يقولون.  فضرب علياً-لعنه اهللا- إىل علي وأسرج دابته وسبقه ابن ملجم 
  .املؤمنني

عليه -ولألشعث بن قيس يف احنرافه عن أمري املؤمنني : ج علي بن احلسني بن حممد األصفهاينقال أبو الفر
حدثنا إمسا عيل بن موسى :  أخبار يطول شرحها منها ما حدثنيه حممد بن احلسني األشناين قال-السالم
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ألشعث جاء ا: حدثنا علي بن مسهر، عن األجلح عن موسى بن أيب النعمان قال: بن بنت السدي قال
مايل ولك يا أشعث، أما : فخرج علي وهو يقول. إىل علي يستأذن عليه فرده قنرب، فأدمى األشعث أنفه
غالم يليهم : يا أمري املؤمنني ومن غالم ثقيف؟ قال: واهللا لو بعبد ثقيف مترست القشعرت شعرياتك، قيل

عشرين :  كم يلي؟ وكم ميكث؟ قال:يا أمري املؤمنني: قيل. ال يبقى أهل بيت من العرب إال أدخلهم ذالً
  .إن بلغها

حدثين رجل، عن سفيان بن : قال. حدثين إمساعيل بن موسى: قال. حدثين حممد بن احلسني األشناين
عليه -رأيت األشعث بن قيس دخل على علي : حدثين امرأة منا قالت: عيينة، عن جعفر بن حممد قال

أباملوت ددين، فو : فقال له علي عليه السالم. فتك به فأغلظ له علي، فعرض له األشعث بأن ي-السالم
  .اهللا ما أبايل وقعت على املوت، أو وقع املوت علي

    

ابن "حدثين أبو عبيد حممد بن أمحد بن الؤمل الصرييف ذين احلدبثني، عن فضل املصري عن إمساعيل 
  ".بنت السدي

  .رجع احلديث إىل مقتل أمري املؤمنني

إين ألصلي تلك الليلة يف املسجد األعظم : حدثين أيب عن عبد اهللا بن حممد األزدي، قالف: قال أبو خمنف
مع رجال من أهل املصر كانوا يصلون يف ذلك الشهر من أول الليل إىل آخره إذ نظرت إىل رجال 
قبل يصلون قريبا من السدة قياماً وقعوداً، وركوعاً وسجوداً، ما يسأمون، إذ خرج على صالة الفجر، فأ

احلكم هللا يا علي ال : الصالة الصالة، فما أدري أنادى أم رأيت بريق السيف؟ ومسعت قائالً يقول: ينادي
  .اليفوتنكم الرجل: لك وال ألصحابك، مث رأيت بريق سيف آخر ثانياً ومسعت علياً يقول

شبيب بن جبرة وقال إمساعيل بن راشد يف حديثه، ووافقه يف معناه حديث أيب عبد الرمحن السلمي أن 
  . فأثبت الضربة يف وسط رأسه-لعنه اهللا- ضربه فأخطأه ووقعت ضربته يف الطاق، وضربه ابن ملجم 

  .وشد الناس عليه من كل ناحية حىت أخذوه: وقال عبد اهللا بن حممد األزدي يف حديثه

:  بن أيب زيادفذكرت مهدان أن رجالً منهم يكىن أبا أدماء من مرهبة أخذه، وقال يزيد: قال أبو خمنف

  .وأخذ السيف من يده وجاء به. أخذه املغرية بن احلرث بن عبد املطلب طرح عليه قطيفة مث صرعه

وأما شبيب بن جبرة فإنه خرج هارباً، فأخذه رجل فصرعه؛ وجلس على صدره وأخذ السيف من يده 
ب عن صدره وخاله، ليقتله، فرأى الناس يقصدون حنوه، فخشي أن يعجلوا عليه وال يسمعوا منه، فوث

ودخل عليه ابن عم له فرآه حيل احلرير عن . ومضى الرجل هارباً حىت دخل مرتله. وطرح السيف من يده
فمضى ابن عمه . نعم: ال، فقال: ما هذا؟ لعلك قتلت أمري املؤمنني، فأراد أن يقول: صدره، فقال له
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  .فاشتمل على سيفه مث دخل عليه فضربه حىت قتله

ادخل ابن ملجم لعنه اهللا على علي، :  فحدثين أيب، عن عبد اهللا بن حممد األزدي، قال:قال أبو خمنف
النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كما قتلين، وإن سلمت : ودخلت عليه فيمن دخل، فسمعت علياً يقول

. فأبعده اهللا واهللا لقد ابتعته بألف، ومسمته بألف، فإن خانين - لعنه اهللا- رأيت فيه رأيي، فقال ابن ملجم 

  .يا عدو اهللا قتلت أمري املؤمنني: ونادته أم كلثوم: قال

. فأراك إمنا تبكني علياً: قال هلا. إين ألرجو أن أال يكون عليه بأس. قالت يا عدو اهللا. إمنا قتلت أباك: قال

  .إذا واهللا لقد ضربته ضربة لو قسمت بني أهل األرض ألهلكتهم

قال إمساعيل بن راشد يف حديثه والشعر البن أيب مياس :  وهو يقول- لعنه اهللا- قال وأخرج ابن ملجم 
  : الفزاري

 رطقتحسن مأمومة ف أبا  ونحن ضربنا يا بنة الخير إذ طغى

  : هذا البيت أليب خمنف وحده، وزاد إمساعيل هذين البيتني

 راسيف إذ عال وتجب بضربة  هامخلعنا ملكه عن نظ ونحن

  إذا المرء بالموت ارتدى وتأزرا  زةاح أعكرام في الصب ونحن

لقد رأيت الناس حني : فحدثين بعض أصحابنا، عن صاحل بن ميثم، عن أخيه عمران قال: قال أبو خمنف
يا : انصرفوا من صالة الصبح أتوا بابن خمنف لعنه اهللا ينهشون حلمه بأسنام كأم سباع وهم يقولون له

  .وإنه لصامت ما ينطق. ، وقتلت خري الناس"ص"مة حممد عدو اهللا، ماذا فعلت؟ أهلكت أ

وحدثين معروف بن خربوذ عن أيب الطفيل أن صعصعة بن صوحان استأذن على أمري : قال أبو ملجم
قل له يرمحك اهللا يا أمري : املؤمنني علي وقد أتاه عائداً، فلم يكن له عليه إذن، فقال صعصعة لآلذن

 لقد كان اهللا يف صدرك عظيماً، ولقد كنت بذات اهللا عليماً، فأبلغه اآلذن مقالة املؤمنني حياً وميتاً، فو اهللا
  .قل له وأنت يرمحك اهللا، فلقد كنت خفيف املؤونة، كثري املعونة: صعصعة، فقال له علي

يف حديثه عن " احلسني األشناين"وقال رجل يذكر أمر قطام وابن ملجم لعنهما اهللا وقال حممد بن : قال
  ": الفزاري"قي وهو ابن أيب مياس املسرو

 مقطام من فصيح وأعج كمهر  احةمأر مهراً ساقه ذو س فلم

 موضرب علي بالحسام المصم  ينةد وقبآالف وع ثالثة

 فتك إال دون فتك ابن ملجم وال  وال مهر أغلى من علي وإن عال
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 -لعنه اهللا-عن أيب عبيدة لعمران بن حطان أنشدنا الرياشي أحسبه : وأنشدنا حبيب بن نصر املهليب، قال

    : ميدح ابن ملجم لعنه اهللا وغضب عليهما بقتل أمري املؤمنني عليه السالم

  إال ليبلغ من ذي العرش رضواناً  اضربة من كمي ما أراد به يا

 اًيزانفي البرية عند اهللا م أو  هبسم أحألفكر فيه ث أني

  .العنهما اهللا وعذم. كذب

حدثنا زيد بن املعذل، عن حيىي بن شعيب، : حدثين احلسن بن نصر، قال: حدثين أمحد بن عيسى، قال
حدثين عطية بن احلرث، عن عمر بن متيم وعمرو بن أيب بكار أن علياً ملا ضرب مجع : عن أيب خمنف، قال

كوين، وكان متطبباً له أطباء الكوفة فلم يكن منهم أحد أعلم جبرحه من أثري بن عمرو بن هانئ الس
صاحب كرسي يعاجل اجلراحات، وكان من األربعني غالماً الذين كان خالد بن الوليد أصام يف عني 

 دعا برئة شاة حارة واستخرج عرقاً -عليه السالم-التمر فسباهم، وإن أثرياً ملا نظر إىل جرح أمري املؤمنني 
يا أمري املؤمنني إعهد عهدك فإن :  الدماغ فقال لهمنها، فأدخله يف اجلرح مث استخرجه فإذا عليه بياض

  .فدعا علي عند ذلك بصحيفة ودواة وكتب وصيته. عدو اهللا قد وصلت ضربته إىل أم رأسك

أوصى بأنه يشهد أن ال إله إال . بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أوصى به أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
 عبده ورسوله، أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو اهللا، وحده ال شريك له، وأن حممداً

  .كره املشركني، صلوات اهللا وبركاته عليه

  ".إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني الشريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني"

ا وال متوتن وإال أنتم أوصيك يا حسن ومجيع ولدي وأهل بييت ومن بلغه كتايب هذا بتقوى اهللا ربن
إصالح ذات البني أفضل : مسلمون، واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا، فإين مسعت رسول اهللا يقول

وال حول وال قوة إال باهللا العلي . من عامة الصالة والصيام، وإن املبيدة احلالقة للدين فساد ذات البني
  .العظيم

اهللا اهللا يف األيتام فال تغرين أفواههم . اهللا عليكم احلسابانظروا إىل ذوي أرحامكم فصلوهم يهون 
  .ما زال يوصينا م ظننا أنه سيورثهم" ص"جبفوتكم، واهللا اهللا يف جريانكم فإا وصية رسول اهللا 

  .واهللا اهللا يف القرآن فال يسبقنكم إىل العمل به غريكم، واهللا اهللا يف الصالة فإا عماد دينكم

  .بيت ربكم فال خيلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك مل تناظروا وإنه إن خال منكم مل تنظرواواهللا اهللا يف 

واهللا اهللا يف صيام شهر رمضان فإنه جنة من النار، واهللا اهللا يف اجلهاد يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم 
فال يظلمن بني أظهركم واهللا واهللا اهللا يف زكاة أموالكم فإا تطفىء غضب ربكم واهللا اهللا يف أمة نبيكم 
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  .اهللا يف أصحاب نبيكم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوصى م

فإا كانت آخر "واهللا اهللا يف الفقراء واملساكني فأشركوهم يف معايشكم، واهللا اهللا فيما ملكت أميانكم 
  ".أوصيكم بالضعيفني فيما ملكت أميانكم: إذ قال" ص"وصية رسول اهللا 

ال ختافوا يف اهللا لومة الئم فإنه يكفكم من بغى عليكم وأرادكم بسوء قولوا للناس . الصالة الصالة: المث ق
حسناً كما أمركم اهللا، وال تتركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فيويل األمر عنكم وتدعون فال 

  .يستجاب لكم

وتعاونوا على الرب والتقوى وال : "رق والتدابرعليكم بالتواضع والتباذل والتبار، وإياكم والتقاطع والتف
حفظكم اهللا من إهل بيت، وحفظ فيكم " تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب

  .نبيه، استودعكم اهللا خري مستودع وأقرأ عليكم سالم اهللا ورمحته

حدثنا أبو هشام : الطربي، قالواحدثين أمحد بن حممد بن دالن، وأمحد بن اجلعد، وحممد بن جرير 
حدثين أبو عون الثقفي، عن أيب عبد : حدثين أبو جناب، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: الرفاعي، قال

يا بين، إين : خرجت أنا وأيب نصلي يف هذا املسجد، فقال يل: الرمحن السلمي، عن احلسن بن علي قال
وم بدر لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فملكتين بت الليلة أوقظ أهلي ألا ليلة اجلمعة صبيحة ي

: يا رسول اهللا، ماذا لقيت من أمتك من األود واللدد؟ فقال يل: ، فقلت"ص"عيناي، فسنح يل رسول اهللا 

، وجاء ابن "اللهم أبدلين م من هو خري يل منهم، وأبدهلم يب من هو شر هلم مين: "فقلت. ادع عليهم
فخرج وخرجت خلفه فاعتروه الرجالن فأما أحد فوقعت ضربته يف الطاق، وأما فآذنه بالصالة . النباح

  .اآلخر فأثبتها يف رأسه

    ": قال أبو الفرج األود العوج، واللد اخلصومات"

حدثنا زيد بن املعذل، عن حيىي بن شعيب، عن : حدثنا احلسن بن نصر، قال: حدثين أمحد بن عيسى، قال
عليه -تويف أمري املؤمنني علي : ، عن األسود والكندي واألجلخ قاالأيب خمنف، عن فضيل بن خديج

 وهو ابن أربع وستني سنة، سنة أربعني يف ليلة األحد إلحدى وعشرين ليلة مضت من شهر -السالم
. رمضان، وويل غسله ابنه احلسن بن علي وعبد اهللا بن العباس، وكفن يف ثالثة أثواب ليس فيها قميص

  .حلسن وكرب مخس تكبريات، ودفن يف الرحبة مما يلي أبواب كندة عند صالة الصبحوصلى عليه ابنه ا

إن رأيت أن تأخذ على :  فأتى به فأمر بضرب عنقه، فقال له- لعنه اهللا-ودعا احلسن بعد دفنه بابن ملجم 
فإن العهود أن أرجع إليك حىت أضع يدي يف يدك بعد أن أمضي إىل الشام فأنظر ما صنع صاحيب مبعاوية 

واهللا ال تشرب املاء البارد . هيهات: حتكم يف حبكمك، فقال له احلسن. كان قتله وإال قتلته مث أعود إليك
أو تلحق روحك بالنار، مث ضرب عنقه فاستوهبت أم اهليثم بنت األسود النخعية جيفته منه فوهبها هلا 
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  .فأحرقتها بالنار

حدثين ابن : حدثنا يعقوب بن زيد، قال: لعلوي، قالحدثين أمحد بن سعيد، قال حدثنا حيىي بن احلسن ا
أين دفنتم أمري املؤمنني؟ : قلت للحسن بن علي: أيب عمري، عن احلسن بن علي اخلالل، عن جده، قال

  .خرجنا به ليالً من مرتله حىت مررنا به على مسجد األشعث، حىت خرجنا به إىل الظهر جبنب الغرى: قال

حدثنا عثمان بن : حدثنا موسى بن عبد الرمحن املسروقي، قال: ناين، قالحدثين حممد بن احلسني األش
عليه - ملا أتى عائشة نعى علي أمري املؤمنني : حدثنا إمساعيل بن راشد بإسناده، قال: عبد الرمحن، قال

  :  متثلت-السالم

 رافقر عيناً باألياب المس كما  فألقت عصاها واستقرت بها النوى

  : رجل من مراد، فقالت: ؟ فقيلمن قتله: مث قالت

  غالم ليس في فيه التراب  اهغيك نائباً فلقد ب فإن

  : مث متثلت: إذا نسيت فذكروين، قال: ألعلي تقولني هذا؟ فقالت: فقالت هلا زينب بنت أم سلمة

  باسم الصديق وكثرة األلقاب  ازال إهداء القصائد بينن ما

 جتمع طنين ذبابكل م في  تركت كأن قولك فيهم حتى

حدثين حممد . وكان الذي جاءها بنعيه سفيان بن أيب أمية بن عبد مشس بن أيب وقاص هذا أو حنوه: قال
: حدثنا عاصم بن عامر، وعثمان بن أيب شيبة، قاال: حدثنا أمحد بن حازم، قال: بن احلسني األشناين، قال

ملا أن جاء عائشة قتل علي عليه : ي، قالحدثنا جرير، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختر
وقالت أم اهليثم بنت األسود النخعية ترثي أمري املؤمنني علي بن أيب : قال أبو خمنف. السالم سجدت

  : -عليه السالم- طالب 

 ايننأال تبكي أمير المؤم  ادينيا عين ويحك فاسع أال

 اومن ركب السفين وخيسها  خير من ركب المطايا رزئنا

 ائينقرأ المثاني والم ومن  لبس النعال ومن حذاها ومن

 امولى رسول اهللا فين نرى  يٍرخه بلقبل مقت وكنا

 ابالفرائض مستبين ويقضي  يهاب فدين ال يرتال يقيم

 اوينهك قطع أيدي السارقين  اهللجماعة من عص ويدعوا

 ارينجبيخلق من المت ولم  ديهاً لملبكاتم ع وليس
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  على طول الصحابة أوجعونا  أبي لقد أصحاب مصر لعمر

 اكذاك فعل العاكفين وليس  وفكم عهبأن وغرونا

 اينبخير الناس طرا أجمع  اشهر الصيام فجعتمون أفي

 احسن وخير الصالحين أبو  ٍسفومن بعد النبي فخير ن

 اينن سجال في بلد نعام  يالدوا عكأن الناس إذ فق

 ايننالمال فيه والب بذلنا  يهال فمأنا سئلنا ال ولو

 احين فارقت القرين أمامة  يذؤابتي وأطال حزن أشاب

 ااستيأست رفعت رنين فلما  يها إلهبها لحاجت تطوف

 اينوقد رأت اليق تجاوبها  ايهوٍم إلثأم كل وعبرة

 ايناء ففة الخلبقي فإن  تشمت معاوية بن صخر فال

 اينابن نبينا وإلى أخ إلى  اإلمارة عن تراض وأجمعنا

 اينالدهر آخر ما بق سواه  انعطي زمام األمر فين وال

    

  تواصو أن نجيب إذا دعينا  اسراتنا وذوي حجان وإن

 اينعليهن الكماة مسوم  رٍدمهنٍد عضٍب وج بكل

أنشدين حممد بن سعد الكناين لبعض بين عبد املطلب يرثي أمري : أخربين عمي احلسن بن حممد، قال
  : املؤمنني عليه السالم، ومل يعرف امسه

 رباإلله عليك يا ق صلى  هن لجقبر سيدنا الم يا

 رطأن اليحل بأرضه الق  هنضر قبراً أنت ساك ما

 رخبجنبك الص وليورقن  فليندين سماح كفك في الثرى

 روتي القتلت، لفاتن إال  داًد أحم أجبك للو  واهللا

  الحسن بن علي

، "ص" ويكىن أبا حممد وأمه فاطمة بنت رسول اهللا - عليهما السالم-واحلسن بن علي يب أيب طالب 
وكانت فاطمة تكىن أم أبيها، ذكر ذلك قعنب ابن حمرز الباهلي، حدثين به حممد بن زكريا الصحاف، 



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  22  

  . دكني، عن احلسني بن زيد بن علي، عن جعفر بن حممد عن أبيهعن أيب نعيم الفضل بن

  .وأمها خدجية، تكىن أم هند بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي

  .وأمها فاطمة بنت زائدة بن األصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي

  . بن معيص بن عامر بن لؤيمناف بن احلارث بن منقد بن عمرو" عبد"وأمها هالة بنت 

وإمنا مسيت العرقة . وأمها العرقة، وهي قالبة بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي
  .لطيب عرقها وعطرها، وكانت مبدنة، وكانت إذا عرقت فاحت رائحة الطيب منها فسميت العرقة

  .وأمها عاتكة بنت عبد العزى بن قصي

  .غرى بنت كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤيوأمها احلظيا وهي ريطة الص

  .وأمها مارية ويقال قيلة بنت حذافة بن مجح

وأمها ليلى بنت عامر اخليار بن غيسان وامسه احلرث بن عبد عمرو بن عمرو بن قوي بن ملكان بن 
  .أفضى من خزاعة

  .وأمها سلمى بنت سعد بن كعب بن عمرو من خزاعة

  .ن الظرب بن احلارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانةوأمها ليلى بنت عابس ب

  .وأمها سلمى بنت لؤي بن غالب

  .وأمها ليلى بنت حمارب بن فهر

  .وأمها عاتكة بنت خملد بن النضر بن كنانة

  .وأمها الوارثة بنت احلرث بن مالك بن كنانة

كر بن حبيب بن عمرو بن غنم وأمها مارية بنت سعد بن زيد مناة بن متيم وامسها أمساء بنت جشم بن ب
  .بن ثعلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دغمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار

يقال ألحدمها عتيق بن عائذ بن عبد . رجلني" ص" قبل رسول اهللا - صلوات اهللا عليها-وتزوجت خدجية 
فخلف عليها أبو هالة بن النباش بن . عنهامث تويف . اهللا بن عمر بن خمزوم، وولدت له بنتاً يقال هلا هند

زرارة بن وقدان بن حبيب بن سالمة بن عدي بن حرزة بن أسيد بن عمرو بن متيم، فولدت له ابناً يقال 
" ص"، روى عنه احلسن بن علي بن أيب طالب حديث صفة رسول اهللا "ص"له هند، وروى عن النيب 

  .وكان له وصافاً" ص"لة عن صفة رسول اهللا سألت خايل هند بن أيب ها: املشهور، وقال فيه

حدثين بذلك .  قبل اهلجرة بثالث سنني، وهلا يومئٍذ مخس وستون سنة-رضي اهللا عنها-وتوفيت خدجية 
  .ودفنت باحلجون. حدثنا ابن سعد عن الواقدي: حدثنا احلرث بن حممد، قال: احلسن بن علي، قال

ة وقريش حينئٍذ تبين الكعبة وكان تزويج علي بن أيب طالب  قبل النبو- عليها السالم- وكان مولد فاطمة 
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املدينة، وبىن ا بعد رجوعه من غزوة بدر، وهلا يومئٍذ مثاين " ص"إياها يف صفر بعد مقدم رسول اهللا 
  .عشرة سنة

حدثنا ابن سعد عن الواقدي، عن أيب بكر بن : حدثنا احلرث، قال: حدثين بذلك احلسن بن علي، قال
  .بن أيب سربة، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة، عن أيب جعفر بن حممد بن عليعبد اهللا 

  .وكان مولد احلسن يف سنة ثالث من اهلجرة

  . بعد عشر سنني خلت من إمارة معاوية، وذلك يف سنة مخسني من اهلجرة-عليه السالم- وكانت وفاته 

بستة : دة خيتلف يف مبلغها؛ فاملكثر يقولمب" ص" بعد وفاة النيب - عليها السالم- وكانت وفاة فاطمة 
أربعني يوماً؛ إال أن الثابت يف ذلك ما روى عن أيب جعفر حممد بن علي أا توفيت : واملقلل يقول. أشهر

  .بعده بثالثة أشهر

حدثنا احلرث، عن ابن سعد، عن الواقدي، عن عمرو بن دينار، : حدثين بذلك احلسن بن عبد اهللا ، قال
  . حممد بن عليعن أيب جعفر

  .وكان يف لسان احلسن بن علي ثقل كالفأفأة

    

حدثنا مفضل بن صاحل : حدثنا حممد بن امساعيل األمحسي، قال: حدثين به حممد بن احلسني األشناين، قال
بن "قبل عمه موسى " من "أتته . كانت يف لسان احلسن رتة، فقال سلمان الفارسي: عن جابر، قال

  .-عليه السالم- " عمران

  .ودس معاوية إليه حني أراد أن يعهد إىل يزيد بعده، وإىل سعد بن أيب وقاص مساً فماتا منه يف أيام متقاربة

  .بنت األشعث بن قيس ملال بذله هلا معاوية" جعدة"وكان الذي توىل ذلك من احلسن زوجته 

  .وسنذكر اخلرب يف ذلك

  .يح يف ذلك جعدةعائشة، والصح: شعثاء، وقيل: امسها سكينة، وقيل: وقيل

  بيعته بعد وفاة أمير المؤمنين علي

وتسليمه األمر إىل معاوية والسبب يف وفاته حدثين " ع"ذكر اخلرب يف بيعته بعد وفاة أمري املؤمنني علي 
حدثنا زيد ين املعذل، عن حيىي شعيب، عن : حدثنا حسني بن نصر، قال: أمحد بن عيسى العجلي، قال

عن سعيد بن رومي، وحدثين علي بن " السبيعي"شعث بن سوار عن أيب إسحاق حدثين أ: أيب خمنف، قال
حدثنا وكيع عن إسرائيل، : حدثنا عبد اهللا بن عمر شكدانه، قال: إسحاق املخرمي وأمحد بن اجلعد، قاال

: حدثنا عبد اهللا بن عمر، قال: عن أيب إسحاق، عن عمرو بن حبشي، وحدثين علي بن إسحاق، قال
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:  بن عيينة عن األشعث، عن أيب إسحاق موقوفاً، وحدثين حممد بن احلسني اخلثعمي، قالحدثنا عمران

قال عمرو : حدثنا عمرو بن ثابت عن أيب إسحاق، عن هبرية بن برمي، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال
ا، سنة أسأله عن خطبة احلسن بن علي، فال حيدثين " السبيعي"كنت أختلف إىل أيب إسحاق : بن ثابت

من أنت؟ فأخربته، فبكى : فدخلت إليه يف يوم شات وهو يف الشمس وعليه برنسه كأنه غول، فقال يل
يف خطبة : يف أي شيء تردد منذ سنة؟ قلت: صاحلون، قال: كيف أبوك؟ كيف أهلك؟ قلت: وقال

  .احلسن بن علي بعد وفاة أبيه

حدثنا : دي، وحممد بن محدان الصيدالين، قاال، وحدثين حممد بن حممد الباغن"حدثين هبرية بن برمي: "قال
حدثين عمي علي بن جعفر بن حممد، عن احلسني بن زيد بن علي بن : إمساعيل بن حممد العلوي، قال

خطب : احلسني بن زيد بن احلسن، عن أبيه، دخل حديث بعضهم يف حديث بعض، واملعىن قريب، قالوا
لقد قبض يف هذه الليلة رجل مل يسبقه : ليه السالم، فقالاحلسن بن علي بعد وفاة أمري املؤمنني علي ع

فيقيه بنفسه، ولقد كان " ص"األولون بعمل، وال يدركه اآلخرون بعمل ولقد كان جياهد مع رسول اهللا 
يوجهه برايته فيكتنفه جربئيل عن ميينه، وميكائيل عن يساره، فال يرجع حىت يفتح اهللا عليه، ولقد تويف 

يت عرج فيها بعيسى بن مرمي، ولقد تويف فيها يوشع بن نون وصي موسى، وما خلف يف هذه الليلة ال
  .صفراء وال بيصاء إال سبعمائة درهم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع ا خادماً ألهله

  .مث خنقته العربة، فبكى وبكى الناس معه

، أنا ابن البشري، أنا "ص" حممد أيها الناس، من عرفين فقد عرفين، ومن مل يعرفين فأنا احلسن بن: مث قال
ابن النذير، أنا ابن الداعي إىل اهللا عز وجل بإذنه، وأنا ابن السراج املنري، وأنا من أهل البيت الذين أذهب 

ومن يقترف حسنة نزد : "اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً، والذين افترض اهللا مودم يف كتابه إذ يقول
  . مودتنا أهل البيتفاقتراف احلسنة". فيها حسناً

ما أحبه : مث قام ابن عباس بني يديه، فدعا الناس إىل بيعته، فاستجابوا له، وقالوا: قال أبو خمنف عن رجاله
  .إلينا وأحقه باخلالفة فبايعوه

  .مث نزل عن املنرب

 باألخبار، ودس معاوية رجالً من بين محري إىل الكوفة، ورجالً من بين القني إىل البصرة يكتبان إليه: قال
  .فدل على احلمريي عند حلام جرير ودل على القيين بالبصرة يف بين سليم، فأخذا وقتال

أما بعد، فإنك دسست إيل الرجال كأنك حتب اللقاء، وما أشك يف ذلك، : وكتب احلسن إىل معاوية
ك كما قال فتوقعه إن شاء اهللا، وقد بلغين أنك مشت مبا ال يشمت به ذوو احلجى، وإمنا مثلك يف ذل

  : األول
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 دأن قكتجهز ألخرى مثلها ف  وقل للذي يبغي خالف الذي مضى

 ويمسي في المبيت ليغتدي يروح  ذيالكومن قد مات منا ل وإنا

أما بعد، فقد وصل كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، ولقد علمت مبا حدث فلم أفرح ومل : فأجابه معاوية
  : ن أيب طالب كما قال أعشى بين قيس بن ثعلبةأحزن ومل أمشت ومل آس، وإن علي ب

  إذا ما القلوب مألن الصدورا  ذيت الواد وأنالج وأنت

    

 تضرب منها النساء النحورا ء  اقلنة يوم العبط جدير

 ورايعلو اإلكام ويعلو الجس ر  احبيج الوما مزبد من خل

  عطى البدورافيعطي األلوف وي  دهنا عمه بنم بأجود

أما بعد، فإنك ودسك أخا بين قني إىل البصرة : وكتب عبد اهللا بن العباس من البصرة إىل معاوية: قال
  : تلتمس من غفالت قريش مثل الذي ظفرت به من ميانيتك لكما قال أمية بن األسكر

 رفحكنعجة عاد حتفها تت  إني والخزاعي طارقاً لعمرك

  فظلت بها من آخر الليل تنحر  اعهعليها شفرةً بكرا أثارت

 يوم من الدهر أصفر أصابهم  بقوم من صديقك أهلكوا شمت

أما بعد، فإن احلسن بن علي قد كتب إيل بنحو ما كتبت به، وأنبأين مبا مل أجز ظناً وسوء : فأجابه معاوية
  : عن هذا الشعررأي، وإنك مل تصب مثلكم ومثلي ولكن مثلنا ما قاله طارق اخلزاعي جييب أمية 

 ذرأي من يظنني أتع إلى  ما أدري وإني لصادق فواهللا

 بني لحيان شر فأنفروا ونال  أعنف أن كانت زبينة أهلكت

وكان أول شيء أحدث احلسن أنه زاد املقاتلة مائة مائة، وقد كان علي فعل ذلك يوم : قال أبو الفرج
  .لفاء من بعد ذلكاجلمل، واحلسن فعله على حال االستخالف، فتبعه اخل

بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا احلسن أمري : وكتب احلسن إىل معاوية مع جندب بن عبد اهللا األزدي
فإن اهللا تعاىل : املؤمنني إىل معاوية بن أيب سفيان، سالم عليك، فإين أمحد اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد

محة للعاملني، ومنةً على املؤمنني، وكافة إىل الناس أمجعني عز وجل بعث حممداً صلى اهللا عليه وسلم ر
فبلغ رساالت اهللا، وقام على أمر اهللا حىت توفاه اهللا غري " لينذر من كان حياً وحيق القول على الكافرين"

مقصر وال وان، حىت أظهر اهللا به احلق، وحمق به الشرك، ونصر به املؤمنني، وأعز به العرب، وشرف به 
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فلما تويف صلى اهللا عليه وسلم تنازعت سلطانه " وإنه لذكر لك ولقومك: "خاصة، فقال تعاىلقريشاً 
حنن قبيلته وأسرته وأولياؤه، وال حيل لكم أن تنازعونا سلطان حممد يف الناس : العرب فقالت قريش

د صلى وحقه، فرأت العرب أن القول كما قالت قريش، وأن احلجة هلم يف ذلك على من نازعهم أمر حمم
اهللا عليه وسلم فأنعمت هلم العرب وسلمت ذلك، مث حاججنا حنن قريشاً مبثل ما حاجت به العرب، فلم 

تنصفنا قريش إنصاف العرب هلا، إم أخذوا هذا األمر دون العرب باالنتصاف واالحتجاج فلما صرنا 
باالجتماع على ظلمنا أهل بيت حممد وأوليائه إىل حماجتهم، وطلب النصف منهم باعدونا، واستولوا 

  .ومراغمتنا، والعنت منهم لنا، فاملوعد اهللا، وهو الويل النصري

وقد تعجبنا لتوثب املتوثبني علينا يف حقنا، وسلطان نبينا صلى اهللا عليه وسلم وإن كانوا ذوي فضيلٍة 
ب بذلك مغمزاً وسابقٍة يف اإلسالم، فأمسكنا عن منازعتهم خمافةً على الدين أن جيد املنافقون واألحزا

يثلمونه به، أو يكون هلم بذلك سبب ملا أرادوا به من فساده، فاليوم فليعجب املتعجب من توثبك يا 
معاوية على أمر لست من أهله، ال بفضٍل يف الدين معروف، وال أثٍر يف اإلسالم حممود، وأنت ابن حزب 

ولكن اهللا خيبك وسترد فتعلم ملن من األحزاب، وابن أعدى قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  .عقىب الدار، تاهللا لتلقني عن قليٍل ربك، مث ليجزينك مبا قدمت يداك، وما اهللا بظالم للعبيد

 يوم قبض، ويوم من اهللا عليه باإلسالم، ويوم -رمة اهللا عليه- ملا مضى لسبيله - رضوان اهللا عليه- إن علياً 
 فأسأل اهللا أن ال يزيدنا يف الدنيا الزائلة شيئاً ينقصنا به يف اآلخرة وألين املسلمون األمر بعده،-يبعث حياً 

مما عنده من كرامته، وإمنا محلين على الكتاب إليك اإلعذار فيما بيين وبني اهللا سبحانه وتعاىل يف أمرك، 
 ولك يف ذلك إن فعلت احلظ اجلسيم، وللمسلمني فيه صالح، فدع التمادي يف الباطل وادخل فيما دخل

فيه الناس من بيعيت، فإنك تعلم أين أحق هلذا منك عند اهللا وعند كل أواب حفيظ، ومن له قلب منيب، 
واتق اهللا، ودع البغي، واحقن دماء املسلمني، ما دخل يف السلم والطاعة، وال تنازع األمر أهله، ومن هو 

، وإن أنت أبيت إال التمادي يف أحق به منك، ليطفئ اهللا النائرة بذلك، وجتمع الكلمة، وتصلح ذات البني
  .غيك دت إليك باملسلمني، فحاكمتك حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني

    

بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا أمري املؤمنني إىل احلسن بن علي، سالم عليك، : فكتب إليه معاوية
ين كتابك، وفهمت ما ذكرت به رسول اهللا فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد، فقد بلغ

صلى اهللا عليه وسلم من الفضل، وهو أحق األولني واآلخرين بالفضل، كله، قدميه وحديثه، وصغريه 
وكبريه، فقد واهللا بلغ فأدى، ونصح وهدى، حىت أنقذ اهللا به من التهلكة، وأنار به من العمى، وهدى به 

بياً عن أمته، وصلوات اهللا عليه يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث من الظاللة، فجزاه اهللا أفضل ما جزى ن
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  .حياً

وذكرت وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتنازع املسلمني من بعده، فرأيتك صرحت بتهمة أيب بكر 
الصديق، وعمر الفاروق، وأيب عبيدة األمني، وحواري الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وصلحاء املهاجرين 

رهت ذلك لك، فإنك امرؤ عندنا وعند الناس غري ظنني، وال املسيء وال اللئيم، وأنا أحب واألنصار، فك
  .لك القول السديد والذكر اجلميل

إن هذه األمة ملا اختلفت بعد نبيها مل جتهل فضلكم، وال سابقتكم وال قرابتكم من النيب صلى اهللا عليه 
ن خترج من هذا األمر لقريش ملكاا من نبيها، وسلم، وال مكانتكم يف اإلسالم وأهله، فرأت األمة أ

ورأى صلحاء الناس من قريش واألنصار وغريهم من سائر الناس وعامتهم أن يولوا هذا األمر من قريش 
أقدمها إسالماً وأعلمها باهللا وأحبها له وأقواها على أمر اهللا، واختاروا أبا بكر، وكان ذلك رأي ذوي 

اظرين لألمة، فأوقع ذلك يف صدوركم هلم التهمة، ومل يكونوا مبتهمني، وال احلجى والدين والفضيلة والن
فيما أتوا مبخطئني، ولو رأى املسلمون فيكم من يغين غناءه أو يقوم مقامه، أو يذب عن حرمي املسلمني 

ه، ذبه، ما عدوال بذلك األمر إىل غريه رغبةً عنه، ولكنهم عملوا يف ذلك مبا رأوه صالحاً لإلسالم وأهل
  .فاهللا جيزيهم عن اإلسالم وأهله وخرياً

وقد فهمت الذي دعوتين إليه من الصلح، واحلال فيما بيين وبينك اليوم مثل احلال اليت كنتم عليها أنتم 
وأبو بكر بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولو علمت أنك أضبط مين للرعية، وأحوط على هذه األمة، 

موال وأكيد للعدو، ألجبتك إىل ما دعوتين إليه، ورأيتك لذلك وأحسن سياسة، وأقوى على مجع األ
أهالً، ولكين قد علمت أين أطول منك والية، وأقدم منك هلذه األمة جتربة، وأكثر منك سياسة، وأكرب 

منك سناً، فأنت أحق أن جتيبين إىل هذه املرتلة اليت سألتين، فأدخل يف طاعيت ولك األمر من بعدي، ولك 
مال العراق من مال بالغاً ما بلغ حتمله إىل حيث أحببت ولك خراج أي كور العراق شئت، ما يف بيت 

معونة لك على نفقتك، جيبيها لك أمينك، وحيملها إليك يف كل سنة، ولك إال ستوىل عليك باإلساءة وال 
اعته إنه تقضي دونك األمور، وال تعصى يف أمر أردت به طاعة اهللا عز وجل، أعاننا اهللا وإياك على ط

  .مسيع جميب الدعاء والسالم

إن الرجل سائر إليك، فابدأ أنت باملسري : فلما أتيت احلسن بن علي بكتاب معاوية قلت له: قال جندب
حىت تقاتله يف أرضه وبالده وعمله، فأما أن تقدر أنه يتناولك فال واهللا حىت يرى يوماً أعظم من يوم 

  .وتناسى قويلأفعل، مث قعد عن مشوريت : صفني، فقال

بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد، فإن اهللا عز وجل يفعل يف عباده : وكتب معاوية إىل احلسن بن علي: قال
فاحذر أن تكون منيتك على يد رعاع من الناس، " ال معقب حلكمه وهو سريع احلساب"ما يشاء، 
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وفيت لك مبا وعدت، وأجزت وايئس من أن جتد فينا غميزة، وإن أنت أعرضت عما أنت فيه وبايعتين 
  : لك ما شرطت، وأكون يف ذلك كما قال أعشى بين قيس بن ثعلبة

 يابها تدعى إذا مت واف فأوف  انةيك أمدى إلأحد أس وإن

 تجفه إن كان في المال فانيا وال  وال تحسد المولى إذا كان ذا غنى

  .مث اخلالفة لك من بعدي، فأنت أوىل الناس ا، والسالم

بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد، وصل إيل كتابك تذكر فيه ما ذكرت، فتركت : أجابه احلسن بن عليف
جوابك خشية البغي عليك، وباهللا أعوذ من ذلك، فاتبع احلق تعلم أين من أهله، وعلي إمث أن أقول 

  .فأكذب، والسالم

بسم اهللا : واحي نسخةً واحدةفلما وصل كتاب احلسن إىل معاوية قرأه، مث كتب إىل عماله على الن
    الرمحن الرحيم 

من معاوية أمري املؤمنني إىل فالن بن فالن ومن قبله من املسلمني، سالم عليكم، فإين أمحد إليكم اهللا الذي 
ال إله إال هو، أما بعد، فاحلمد هللا الذي كفاكم مؤنة عدوكم وقتلة خليفتكم، إن اهللا بلطفه وحسن صنعه 

فاغتاله فقتله، فترك أصحابه متفرقني خمتلفني، وقد جاءتنا كتب .  طالب رجالً من عبادهأتاح لعلي بن أيب
أشرافهم وقادم يلتمسون األمان ألنفسهم وعشائرهم، فاقبلوا إيل حني يأتيكم كتايب هذا جبندكم 

دوان، وجهدكم وحسن عدتكم، فقد أصبتم حبمد اهللا الثأر، وبلغتم األمل، وأهلك اهللا أهل البغي والع
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فاجتمعت العساكر إىل معاوية بن أيب سفيان، وسار قاصداً إىل العراق وبلغ احلسن خرب مسريه، وأنه : قال
: بلغ جسر منبج، فتحرك لذلك وبعث حجر بن عدي يأمر العمال والناس بالتهيؤ للمسري، ونادى املنادي

إذا رضيت مجاعة الناس فأعلمين، وجاء : بون وجيتمعون، فقال احلسنالصالة جامعة، فأقبل الناس يثو
 فصعد املنرب، فحمد اهللا وأثىن عليه، - عليه السالم- اخرج، فخرج احلسن : سعيد بن قيس اهلمداين، فقال

  .أما بعد، فإن اهللا كتب اجلهاد على خلقه، ومساه كرهاً: مث قال

، فلستم أيها الناس نائلني ما حتبون، إال "ن اهللا مع الصابرينواصربوا إ"مث قال ألهل اجلهاد من املؤمنني 
بالصرب على ما تكرهون، إنه بلغين أن معاوية بلغه أنا كنا أزمعنا على املسري إليه، فتحرك لذلك، فأخرجوا 

  . إىل معسكركم بالنخيلة حىت ننظر وتنظروا ونرى وتروا-رمحكم اهللا-

  .فسكتوا فما تكلم منهم أحد، وال أجاب حبرف: قال. اس إياهوإنه يف كالمه ليتخوف خذالن الن: قال

أنا ابن حامت، سبحان اهللا، ما أقبح هذا املقام؟ أال جتيبون إمامكم، : فلما رأى ذلك عدي بن حامت قال
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وابن بنت نبيكم، أين خطباء مضر؟ أين املسلمون؟ أين اخلواضون من أهل املصر الذين ألسنتهم 
  .إذا جد اجلد فرواغون كالثعالب، أما ختافون مقت اهللا، وال عيبها وعارهاكاملخاريق يف الدعة، ف

أصاب اهللا بك املراشد، وجنبك املكاره، ووفقك ملا حيمد ورده وصدره، : مث استقبل احلسن بوجهه فقال
فقد مسعنا مقالتك، وانتهينا إىل أمرك، ومسعنا منك، وأطعناك فيما قلت وما رأيت، وهذا وجهي إىل 

  .ي، فمن أحب أن يوافيين فليوايفمعسكر

مث مضى لوجهه، فخرج من املسجد ودابته بالباب، فركبه ومضى إىل النخيلة، وأمر غالمه أن يلحقه مبا 
  .يصلحه، وكان عدي أول الناس عسكراً

مث قام قيس بن سعد بن عبادة األنصاري ومعقل بن قيس الرياحي، وزياد بن صعصعة التيمي فأنبوا الناس 
  .م وحرضوهم، وكلموا احلسن مبثل كالم عدي بن حامت يف اإلجابة والقبولوالموه

 ما زلت أعرفكم بصدق النية، والوفاء بالقول واملودة الصحيحة، -رمحكم اهللا- صدقتم : فقال هلم احلسن
  .فجزاكم اهللا خرياً مث نزل

الكوفة املغرية وخرج الناس، فعسكروا، ونشطوا للخروج، وخرج احلسن إىل معسكره، واستخلف على 
بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب، وأمره باستحثاث الناس وإشخاصهم إليه، فجعل يستحثهم 

  .وخيرجهم، حىت التأم العسكر

مث إن احلسن بن علي سار يف عسكر عظيم وعدة حسنة حىت أتى دير عبد الرمحن فأقام به ثالثاً حىت 
يابن عم، إين باعث معك اثنا عشر ألفاً : عبد املطلب فقال لهاجتمع الناس، مث دعا عبيد اهللا بن العباس بن 

منهم يزن الكتيبة فسر م، وألن هلم جانبك، وابسط وجهك، : من فرسان العرب وقراء املصر، الرجل
وافرش هلم جناحك، وادم من جملسك فإم بقية ثقة أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه، وسر م على شط 

م الفرات، مث تصري إىل مسكن، مث امض حىت تستقبل معاوية، فإن أنت لقيته فاحبسه الفرات حىت تقطع 
حىت آتيك فإين يف إثرك وشيكاً، وليكن خربك عندي كل يوم، وشاور هذين، يعين قيس بن سعد، وسعيد 

بن قيس، فإذا لقيت معاوية فال تقاتله حىت يقاتلك، فإن فعل فقاتل، فإن أصبت فقيس بن سعد على 
  .ناس، وإن أصيب قيس فسعيد بن قيس على الناس، مث أمره مبا أرادال

  .وسار عبيد اهللا حىت انتهى إىل شينور حىت خرج إىل شاهي، مث لزم الفرات والفالوجة حىت أتى مسكن

وأخذ احلسن على محام عمر، حىت أتى دير كعب، مث بكر فرتل ساباط دون القنطرة فلما أصبح نادى يف 
    : امعة، فاجتمعوا، وصعد املنرب، فخطبهم، فحمد اهللا فقالالصالة ج: الناس

احلمد هللا كلما محده حامد، وأشهد أن ال إله إال اهللا كلما شهد له شاهد، وأشهد أن حممداً رسول اهللا 
  .أرسله باحلق، وائتمنه على الوحي صلى اهللا عليه وسلم
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منه وأنا أنصح خلق اهللا خللقه، وما أصبحت أما بعد، فواهللا إين ألرجو أن أكون قد أصبحت حبمد اهللا و
حمتمالً على مسلم ضغينة وال مريداً له سوءاً وال غائلة، أال وإن ما تكرهون يف اجلماعة خري لكم مما حتبون 
يف الفرقة، أال وإين ناظر لكم خرياً من نظركم ألنفسكم فال ختالفوا أمري، وال تردوا علي رأيي، غفر اهللا 

  .وإياكم ملا فيه احملبة والرضايل ولكم وأرشدين 

نظنه واهللا يريد أن يصاحل : ما ترونه، يريد مبال قال؟ قالوا: فنظر الناس بعضهم إىل بعض، قالوا: قال
كفر واهللا الرجل مث شدوا على فسطاطه فانتهبوه حىت أخذوا مصاله من : معاوية ويسلم األمر إليه، فقالوا

اهللا بن جعال األزدي، فرتع مطرفه عن عاتقه، فبقي جالساً متقلداً حتته، مث شد عليه عبد الرمحن بن عبد 
السيف بغري رداء، مث دعا بفرسه فركبه، وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته، ومنعوا منه من أراده، 

ادعوا يل ربيعة ومهدان، فدعوا له، فأطافوا به، ودفعوا الناس عنه، : والموه وضعفوه ملا تكلم به، فقال
ب من غريهم، فقام إليه رجل من بين أسد من بين نصر بن قعني يقال له اجلراح بن سنان، ومعهم شو

اهللا أكرب يا حسن، أشركت كما : فلما مر يف مظلم ساباط قام إليه، فأخذ بلجام بغلته وبيده معول، فقال
 إىل األرض أشرك أبوك من قبل، مث طعنه، فوقعت الطعنة يف فخذه، فشقته حىت بلغت أربيته فسقط احلسن

بعد أن ضرب الذي طعنه بسيف كان بيده واعتنقه، وخرا مجيعاً إىل األرض، فوثب عبد اهللا بن اخلطل 
فرتع املعول من يد جراح بن سنان فخضخضه به، وأكب طبيان بن عمارة عليه، فقطع أنفه مث أخذوا 

  .اآلجر فشدخوا وجهه ورأسه، حىت قتلوه

 وا سعد بن مسعود الثقفي والياً عليها من قبله، وكان علي واله ومحل احلسن على سرير إىل املدائن،
  .فأقره احلسن بن علي، فأقام عنده يعاجل نفسه

مث إن معاوية واىف حىت نزل قرية يقال هلا احلبوبية مبسكن، فأقبل عبد اهللا بن العباس حىت نزل بإزائه، : قال
بيد اهللا بن العباس فيمن معه، فضرم حىت ردهم فلما كان من غد وجه معاوية خبيله إليه فخرج إليهم ع

إىل معسكرهم، فلما كان الليل أرسل معاوية إىل عبيد اهللا بن العباس أن احلسن قد راسلين، يف الصلح 
وهو مسلم األمر إيل، فإن دخلت يف طاعيت اآلن كنت متبوعاً، وإال دخلت وأنت تابع، ولك إن جئتين 

يعجل لك يف هذا الوقت النصف، وإذا دخلت الكوفة النصف اآلخر، اآلن أن أعطيك ألف ألف درهم، 
فانسل عبيد اهللا ليالً، فدخل عسكر معاوية، فوىف له مبا وعده، فأصبح الناس ينتظرون أن خيرج فيصلي 

: م، فلم خيرج حىت أصبحوا، فطلبوه فلم جيدوه، فصلى م قيس بن سعد بن عبادة، مث خطبهم فقال

إن هذا وأباه " أي اجلبان"هولنكم وال يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الوله الورع أيها الناس، ال ي
وأخاه مل يأتوا بيوم خري قط، إن أباه عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يقاتله ببدر، فأسره أبو 

 اليسر كعب بن عمر األنصاري، فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ فداءه فقسمه بني
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املسلمني، وإن أخاه واله علي أمري املؤمنني على البصرة فسرق مال اهللا ومال املسلمني، فاشترى به 
اجلواري، وزعم أن ذلك له حالل، وإن هذا واله علي اليمن، فهرب من بسر بن أرطأة وترك ولده حىت 

  .قتلوه، وصنع اآلن هذا الذي صنع

  .بيننا، فاض بنا إىل عدونا، فنهض ماحلمد هللا الذي أخرجه من : قال فتنادى الناس

هذا أمريكم قد بايع، وهذا احلسن قد صاحل؛ : وخرج إليهم بسر بن أرطأة يف عشرين ألفاً، فصاحوا م
إما القتال مع غري إمام، : اختاروا إحدى اثنتني: فعالم تقتلون أنفسكم؟ فقال هلم قيس بن سعد بن عبادة

  .بل نقاتل بال إمام، فخرجوا فضربوا أهل الشام حىت ردوهم إىل مصافهم: أو تبايعون بيعة ضالل، فقالوا

  .ال واهللا ال تلقاين أبداً إال وبيين وبينك الرمح: وكتب معاوية إىل قيس يدعوه ومينيه، فكتب إليه قيس

أما بعد، فإمنا أنت يهودي ابن يهودي تشقي نفسك وتقتلها فيما ليس لك، فإن ظهر : فكتب إليه معاوية
ب الفريقني إليك نبذك وعزلك، وإن ظهر أبغضهما إليك نكل بك وقتلك، وقد كان أبوك أوتر غري أح

قوسه، ورمى غري غرضه، فأكثر احلز وأخطأ املفصل فخذله قومه، وأدركه يومه، فمات حبوران طريداً 
  .غريباً، والسالم

    

ن من هذه األوثان، دخلت يف فإمنا أنت وثن بن وث: أما بعد: -رمحه اهللا-فكتب إليه قيس بن سعد 
اإلسالم كرهاً، وأقمت عليه فرقاً، وخرجت منه طوعاً، ومل جيعل اهللا لك فيه نصيباً، مل يقدم إسالمك، 

ومل حيدث نفاقك، ومل تزل حرباً هللا ورسوله، وحزباً من أحزاب املشركني، فأنت عدو اهللا ورسوله 
  .واملؤمنني من عباده

إال قوسه، وال رمى إال غرضه، فشغب عليه من ال تشق غباره، وال تبلغ وذكرت أيب، ولعمري ما أوتر 
  .كعبه، وكان امرأً مرغوباً عنه، مزهوداً فيه

وزعمت أين يهودي ابن يهودي، ولقد علمت وعلم الناس أين وأيب من أنصار الدين الذي خرجت منه، 
  .وأعداء الدين الذي دخلت فيه، وصرت إليه، والسالم

مهالً، إن كاتبته أجابك بأشد من هذا، وإن تركته : ة غاظه وأراد إجابته، فقال له عمروفلما قرأ معاوي
  .دخل فيما دخل فيه الناس، فامسك عنه

وبعث معاوية عبد اهللا بن عامر، وعبد الرمحن بن مسرة إىل احلسن للصلح، فدعواه إليه، وزهداه يف : قال
 مبا مضى، وال ينال أحد من شيعة علي مبكروه وال يذكر األمر، وأعطياه ما شرط له معاوية وإال يتبع أحد

  .علي إال خبري، وأشياء اشترطها احلسن

فأجابه احلسن إىل ذلك، وانصرف قيس فيمن معه إىل الكوفة، وانصرف احلسن إليها أيضاً وأقبل معاوية 
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 ويبكون إليه جزعاً مما قاصداً الكوفة، واجتمع إىل احلسن وجوه الشيعة، وأكابر أمري املؤمنني علي يلومونه
  .فعله

أخربنا : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: فحدثين حممد بن احلسني األشناين، وعلي بن العباس املقانعي قاال
وحدثين حممد بن أمحد . عمرو بن ثابت، عن احلسن بن حكم، عن عدي بن ثابت، عن سفيان بن الليل

حدثنا مكي بن : حدثنا حممد بن عمروية قال: حدثنا الفضل بن احلسن املصري قال: أبو عبيد، قال
حدثنا السري بن إمساعيل، عن الشعيب، عن سفيان بن الليل، دخل حديث بعضهم يف : إبراهيم، قال

أتيت احلسن بن علي حني بايع معاوية، فوجدته بفناء داره، : حديث بعض، وأكثر اللفظ أيب عبيد، قال
عليك السالم يا سفيان إنزل فرتلت، فعلقت : ؤمنني، فقالالسالم عليك يا مذل امل: وعنده رهط، فقلت

السالم عليك يا مذل رقاب : كيف قلت يا سفيان بن الليل؟ فقلت: راحليت، مث أتيته، فجلست إليه، فقال
  .ما جر هذا منك إلينا؟: فقال. املؤمنني

ة، وسلمت األمر إىل  أذللت رقابنا حني أعطيت هذا الطاغية البيع- بأيب أنت وأمي-أنت واهللا : فقلت
  .وقد مجع اهللا لك أمر الناس. اللعني بن اللعني بن آكلة األكباد، ومعك مائة ألف كلهم ميوت دونك

مسعت رسول اهللا صلى : يا سفيان، إنا أهل بيت إذا علمنا احلق متسكنا به، وإين مسعت علياً يقول: فقال
تمع أمر هذه األمة على رجل واسع السرم، ضخم ال تذهب الليايل واأليام حىت جي: اهللا عليه وسلم يقول

البلعوم، يأكل وال يشبع، ال ينظر اهللا إليه، وال ميوت حىت ال يكون له يف السماء عاذر، وال يف األرض 
  .ناصر، وإنه ملعاوية، وإين عرفت أن اهللا بالغ أمره

 سقاين، فخرجنا منشي إىل مث أذن املؤذن، فقمنا على حالب حيلب ناقة، فتناول اإلناء، فشرب قائماً مث
: قال. حبكم، والذي بعث حممداً للهدى ودين احلق: ما جاءنا بك يا سفيان؟ قلت: املسجد، فقال يل

يرد علي احلوض : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فأبشر يا سفيان، فإين مسعت علياً يقول
ولو شئت لقلت هاتني يعين السبابة والوسطى، . أهلي بييت ومن أحبهم من أميت كهاتني، يعين السبابتني

إحدامها تفضل على األخرى، أبشر يا سفيان فإن الدنيا تسع الرب والفاجر حىت يبعث اهللا إمام احلق من آل 
  .هذا لفظ أيب عبيد. حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم

سن غري مرفوع إىل النيب ويف حديث حممد بن احلسني، وعلي بن العباس بعض هذا الكالم موقوفاً عن احل
  .صلى اهللا عليه وسلم إال يف ذكر معاوية فقط

  رجع الحديث إلى خبر الحسن
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وسار معاوية حىت نزل النخيلة، ومجع الناس ا فخطبهم قبل أن يدخل الكوفة خطبة : عليه السالم قال
  .ى إلينا من ذلكطويلة مل ينقلها أحد من الرواة تامة، وجاءت مقطعة يف احلديث، وسنذكر ما انته

حدثين أمحد بن بشر عن الفضل بن احلسن وعيسى بن مهران، : فحدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
خطب : عن الشعيب، قال. حدثنا قيس بن الربيع، عن عطاء بن السائب: حدثنا علي بن اجلعد، قال: قالوا

    : معاوية حني بويع له فقال

إال هذه األمة فإا : هر أهل باطلها على أهل حقها، مث إنه انتبه فندم، فقالما اختلفت أمة بعد نبيها إال ظ
  .وإا

حدثنا أبو أسامة، عن : حدثنا حيىي بن معني، قال: حدثين الفضل املصري، قال: حدثين أبو عبيد، قال
ني الزهري، أخربنا جعفر بن حممد بن احلس: حدثين علي بن العباس املقانعي، قال. جمالد، عن الشعيب ذا

: مسعت معاوية بالنخيلة يقول: حدثنا حسن بن احلسني، عن عمرو بن ثابت، عن أيب إسحاق، قال: قال

  .أال إن كل شيء أعطيته احلسن بن علي حتت قدمي هاتني ال أيف به

  .وكان واهللا غداراً: قال أو إسحاق

حدثين أبو معاوية، :  شيبة قالحدثين عثمان بن أيب: حدثنا الفضل املصري، قال: حدثين أبو عبيد، قال
قال حدثنا أيب عن . حدثنا فضل، قال حدثنا عبد الرمحن بن شريك: عن األعمش، وحدثين أبو عبيد، قال

صلى بنا معاوية بالنخيلة اجلمعة يف الصحن، مث : األعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن سويد قال
. تصوموا، وال لتحجوا، وال لتزكوا، إنكم لتفعلون ذلكإين واهللا ما قاتلتكم لتصلوا، وال ل: خطبنا فقال

  .وإمنا قاتلتكم ألتأمر عليكم، وقد أعطاين اهللا ذلك وأنتم كارهون

  .هذا هو التهتك: قال شريك يف حديثه

حدثنا أبو حفص األبار، عن : حدثين حيىي بن معني، قال: حدثنا فضل، قال: حدثين أبو عبيد، قال
وشريك بن أيب خالد، وقد روى عنه إمساعيل بن أيب خالد، عن حبيب بن أيب إمساعيل بن عبد الرمحن، 

ملا بويع معاوية خطب فذكر علياً، فنال منه، ونال من احلسن، فقام احلسني لريد عليه فأخذ : ثابت، قال
، أيها الذاكر علياً، أنا احلسن، وأيب علي، وأنت معاوية، وأبوك صخر: احلسن بيده فأجلسه، مث قام فقال

وأمي فاطمة، وأمك هند، وجدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجدك حرب، وجديت خدجية، 
  .وجدتك قتيلة، فلعن اهللا أمخلنا ذكراً، وأألمنا حسباً، وشرنا قدماً، وأقدمنا كفراً ونفاقاً

: بيدقال أبو ع. آمني: وحنن نقول: فقال حيىي بن معني: قال فضل. آمني: فقال طوائف من أهل املسجد

  .آمني: وأنا أقول: قال أبو الفرج. أمني: وحنن أيضاً نقول

ودخل معاوية الكوفة بعد فرغه من خطبته بالنخيلة، وبني يديه خالد بن عرفطة، ومعه رجل يقال له : قال
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حبيب بن عمار حيمل رايته حىت دخل الكوفة، فصار إىل املسجد، فدخل من باب الفيل، فاجتمع الناس 
  .إليه

: حدثنا حممد بن علي بن خلف، قال: أبو عبيد الصرييف، وأمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قاالفحدثين 

حدثنا مالك بن شعري، عن حممد بن عبد اهللا الليثي، عن عطاء بن : حدثين حممد بن عمرو الرازي، قال
 املؤمنني، مات يا أمري:  على املنرب، إذ دخل رجل فقال- عليه السالم- بينما علي : السائب، عن أبيه، قال
يا أمري املؤمنني، مات خالد بن : إذ دخل رجل آخر فقال. ال واهللا ما مات: خالد بن عرفطة، فقال

: يا أمري املؤمنني، مات خالد بن عرفطة، فقال: ال واهللا ما مات، إذ دخل رجل آخر فقال: عرفطة، فقال

براية ضاللة حيملها له "  باب الفيليعين"ال واهللا ما مات وال ميوت حىت يدخل من باب هذا املسجد، 
فإنه : قال. يا أمري املؤمنني أنا حبيب بن عمار وأنا لك شيعة: حبيب بن عمار، قال فوثب رجل فقال

  .فقدم خالد بن عرفطة على مقدمة معاوية حيمل رايته حبيب بن عمار. كما أقول

وأشار بيده إىل دار السائب -ار حدثين صاحب هذا الد: حدثنا األعمش ذا احلديث، فقال: قال مالك
  . أنه مسع علياً يقول هذه املقالة-أيب عطاء

وملا مت الصلح بني احلسن ومعاوية، أرسل إىل قيس بن سعد بن عبادة يدعوه إىل البيعة فأتى به، : قالوا
وكان رجالً طويالً يركب الفرس املسرف، ورجاله ختطان يف األرض، وما يف وجهه طاقة شعر، وكان 

إين قد حلفت أن ال ألقاه إال وبيين وبينه الرمح : مى خصي األنصار، فلما أرادوا أن يدخلوه إليه قاليس
  .أو السيف، فأمر معاوية برمح أو سيف فوضع بينه وبينه ليرب ميينه

حدثنا أيب : حدثين وهب بن جرير، قال: حدثين أبو هاشم الرفاعي، قال: فحدثين أمحد بن عيسى، قال
    : ن عن عبيدة، وقد ذكر بعض ذلك يف رواية أيب خمنف اليت قدمنا إسنادها، قالعن ابن سريي

ملا صاحل احلسن معاوية، اعتزل قيس بن سعد يف أربعة آالف وأىب أن يبايع، فلما بايع احلسن أدخل قيس 
: ، قالنعم: أنا يف حل من بيعتك، قال: فأقبل على احلسن فقال: قال أبو خمنف يف حديثه. بن سعد ليبايع

نعم، فوضع يده : أتبايع يا قيس؟ قال: فألقى لقيس كرسي، وجلس معاوية على سريره، فقال له معاوية
على فخذه ومل ميدها إىل معاوية، فجثا معاوية على سريره وأكب على قيس حىت مسح يده على يده، فما 

  .رفع قيس إليه يده

حدثنا أبو حفص األبار، : شريح بن يونس، قالحدثنا : حدثنا فضل املصري، قال: حدثين أبو عبيد، قال
أن معاوية أمر احلسن أن خيطب ملا سلم األمر إليه، وظن أن سيحصر، فقال : عن إمساعيل بن عبد الرمحن

إمنا اخلليفة من سار بكتاب اهللا، وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وليس اخلليفة من سار : يف خطبته
وإن أدري لعله فتنةٌ لكم ومتاع : " به قليالً مث تنقطع لذته وتبقى تبعتهباجلور، ذلك ملك ملك ملكاً ميتع
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  ".إىل حني

وانصرف احلسن رضي اهللا عنه إىل املدينة فأقام ا، وأراد معاوية البيعة البنه يزيد، فلم يكن شيء : قال
  .أثقل من أمر احلسن بن علي، وسعد بن أيب وقاص، فدس إليهما مساً فماتا منه

حدثنا عبيد بن الصباح اخلراز، : حدثنا عيسى بن مهران، قال: محد بن عبيد اهللا بن عمار، قالحدثين أ
أرسل معاوية إىل ابنة األشعث إين مزوجك بيزيد ابين، على أن : حدثين جرير، عن مغرية، قال: قال

يزوجها تسمي احلسن بن علي، وبعث إليها مبائة ألف درهم، فقبلت ومست احلسن، فسوغها املال ومل 
منه، فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدها، فكان إذا وقع بينهم وبني بطون قريش كالم عريوهم، 

  .يا بين مسمة األزواج: وقالوا

حدثنا : حدثنا حيىي بن أيب بكري، قال: حدثين عيسى بن مهران، قال: حدثين أمحد بن عبيد اهللا، قال
ن علي، وسعد بن أيب وقاص يف أيام بعد ما مضى من تويف احلسن ب: شعبة، عن أيب بكر بن حفص، قال

  .إمارة معاوية عشر سنني، وكانوا يرون أنه سقامها مساً

: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا حيىي بن احلسن العلوي، قال: أخربنا أمحد بن حممد اهلمداين، قال

دث موىل للحسن بن علي، حدثين من مسع ابن سريين حي: أخربنا معمر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال
: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا عيسى بن مهران، قال: وحدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال

كنت مع احلسن واحلسني يف الدار فدخل :  قال-واللفظ له-حدثنا أبو عون، عن عمري بن إسحاق 
 هذه املرة، ولقد لفظت قطعة من لقد سقيت السم مراراً ما سقيته مثل: احلسن املخرج مث خرج فقال

وما تريد منه؟ أتريد أن تقتله، إن : من سقاكه؟ فقال: كبدي فجعلت أقلبها بعود معي، فقال له احلسني
  .يكن هو هو فاهللا أشد نقمة منك، وإن مل يكن هو فما أحب أن يؤخذ يب بريء

البقيع يف ظلة بين نبيه، وقد كان ودفن احلسن يف جنب قرب فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
أوصى أن يدفن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنع مروان بن احلكم من ذلك، وركبت بنو أمية يف 

يا رب هيجا هي خري من دعه، أيدفن عثمان يف أقصى البقيع، ويدفن : السالح وجعل مروان يقول
ال يكون ذلك أبداً وأنا أمحل السيف، فكادت الفتنة احلسن يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ واهللا 

عزمت عليك : وأىب احلسني أن يدفنه إال مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له عبد اهللا بن جعفر. تقع
  .حبقي أال تكلم بكلمة فمضى به إىل البقيع، وانصرف مروان بن احلكم

الزبري بن بكار، عن حممد بن إمساعيل، عن قائد حدثنا حيىي بن احلسن، عن : أخربين أمحد بن سعيد، قال
عبادك وهو الصواب، وقال أمحد بن سعيد هو عبادك ولكن : موىل عباد، وحدثنا حرمي، عن زبري، فقال

  .هكذا قال حيىي بن عبيد اهللا بن علي، أخربه وغريه أخربه
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نعم ما : ليه وسلم فقالتإن احلسن بن علي أرسل إىل عائشة أن تأذن له أن يدفن مع النيب صلى اهللا ع
كان بقى إال موضع قرب واحد، فلما مسعت بذلك بنو أمية اشتملوا بالسالح هم وبنو هاشم للقتال، 

واهللا ال يدفن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم أبداً، فبلغ ذلك احلسن فأرسل إىل أهله أما إذا : وقالت بنو أمية
  .مي فاطمة، فدفن إىل جنب أمه فاطمة عليها السالمكان هذا فال حاجة يل فيه ادفنوين إىل جانب أ

ملا أرادوا دفنه ركبت عائشة بغالً واستنفرت : ومسعت علي بن طاهر بن زيد يقول: قال حيىي بن احلسن
    : بين أمية مروان بن احلكم، ومن كان هناك منهم ومن حشمهم، وهو القائل

  فيوماً على بغل ويوماً على جمل

: ن، بن علي بن محزة العلوي، عن عمه حممد، عن املدايين، عن جويرية بن أمساء، قالوقال علي بن احلس

أحتمل سريره؟ أما واهللا : ملا مات احلسن بن علي، وأخرجوا جنازته محل مروان سريره، فقال له احلسني
  .إين كنت أفعل ذلك مبن يوازن حلمه اجلبال: لقد كنت جترعه الغيظ، فقال مروان

حدثين بن ميان، عن الثوري، : حدثنا عبد اهللا بن الوضاح، قال:  احلسني األشناين، قالحدثين حممد بن
أن احلسني بن علي قدم سعيد بن العاص للصالة على احلسن بن : عن سامل بن أيب حفصة، عن أيب حازم

  .تقدم فلوال أنه سنة ما قدمتك: علي، وقال

حدثنا عمرو بن : نا عبد الرمحن بن صاحل، قالحدث: حدثنا فضل املصري، قال: حدثين أبو عبيد، قال
حني مات احلسن، : مىت ذل الناس؟ قال: قلت أليب إسحاق: هشام، عن عمر بن بشري اهلمداين، قال

  .وادعى زياد، وقتل حجر بن عدي

  .واختلف يف مبلغ سن احلسن وقت وفاته

ن عن ابن أيب عمري عن هشام فحدثين أمحد بن سعيد، عن حيىي بن احلسن، عن علي بن إبراهيم بن احلس
  .أنه تويف وهو ابن مثان وأربعني سنة: بن سامل، ومجيل بن دراج، عن جعفر بن حممد

حدثنا حيىي بن احلسن، عن ابن حسني اللؤلؤي، عن حممد بن سنان، عن : حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .ابن ست وأربعنيأن احلسن تويف وهو : عبد اهللا بن مشكان، عن أيب بصري، عن جعفر بن حممد

  : ويف احلسن بن علي يقول سليمان بن قته: وقال حممد بن علي بن محزة

 نميه ثلتكذيب نع ليس  اًكذب اهللا من نعى حسن يا

 نكحي من أهله س لكل  يكنت خليلي وكنت خالصت

 نأناس جوارهم غب الدار  أجول في الدار ال أراك وفي

 دنوبيني وبينهم ع واأضح  مهيت أنك لمن بدلتهم
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  الحسين

  مقتله ومن قتل معه من أهله

خرب احلسني بن علي بن أيب طالب ومقتله ومن قتل معه من أهله ويكىن أبا عبد اهللا، وأمه فاطمة بنت 
وكان مولده خلمس خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرة، وقتل يوم . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .احملرم سنة إحدى وستني من اهلجرةاجلمعة لعشر خلون من 

  .وكانت سنه يوم قتل ستاً ومخسني سنة وشهوراً

  .والذي ذكرناه أوالً أصح. إن مقتله كان يوم السبت، روي ذلك عن أيب نعيم الفضل بن دكني: وقيل

ذي قتل فيه فأما ما تقوله العامة إنه قتل يوم االثنني فباطل، وهو شيء قالوه بال رواية، وكان أول احملرم ال
يوم األربعاء، أخرجنا ذلك باحلساب اهلندي من سائر الزجيات، وإذا كان ذلك كذلك فليس جيوز أن 

  .يكون العاشر يوم االثنني

حدثنا : وهذا دليل صحيح واضح تنضاف إليه الرواية، أخربنا به أمحد بن عيسى، قال: قال أبو الفرج
وحدثين به . ا أيب، عن عمر بن سعد، عن أيب خمنفحدثن: أمحد بن احلرث، عن احلسني بن نصر، قال

حدثنا علي بن حممد املدائين، عن أيب : حدثنا أمحد بن احلرق اخلزاز، قال: أمحد بن حممد بن شيبة، قال
  .خمنف، وعوانة بن احلكم، ويزيد بن جعدية، وغريهم

  . وردت به روايةفأما ما تعارفه العوام من أنه قتل يوم االثنني فال أصل له وال حقيقة، وال

وروى سفيان الثوري، عن جعفر بن حممد أن احلسني بن علي قتل وله مثان ومخسون سنة، وأن احلسن 
  .كذلك كانت سنوه يوم مات، وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وعلي بن احلسني، وأبو جعفر بن حممد

 وتويف يف سنة إحدى ومخسني، وال وهذا وهم، ألن احلسن ولد يف سنة ثالث من اهلجرة،: قال أبو الفرج
  .خالف يف ذلك، وسنه على هذا مثان وأربعون سنة أو حنوها

لوم ميكنا سياقة مقاتلهم على التاريخ لئال ينقطع اخلرب، فذكرنا أمساءهم وأنسام مجلة، مث ذكرنا خرب 
  .مقاتلهم رضوان اهللا عليهم وصلواته

  فمنهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب

.  وسنذكر خربه يف موضعه- عليه السالم- م وهو أول من قتل من أصحاب احلسني بن علي عليه السال

  .حلية، وكان عقيل اشتراها من الشام، فولدت له مسلماً، وال عقب له: وأمه أم ولد، يقال هلا

  علي بن الحسين
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  وهو علي األكبر وال عقب له 

ود الثقفي، وأمها ميمونة بنت أيب سفيان بن ويكىن أبا احلسن، وأمه ليلى بنت أيب مرة بن عروة بن مسع
  .حرب بن أمية وتكىن أم شيبة، وأمها بنت أيب العاص بن أمية وهو أول من قتل يف الواقعة

    

حدثنا يوسف بن موسى : وإياه عين معاوية يف اخلرب الذي حدثين به حممد بن حممد بن سليمان، قال
ال، : أنت، قال: من أحق الناس ذا األمر؟ قالوا: ل معاويةقا: حدثنا جرير، عن مغرية، قال: القطان، قال

أوىل الناس ذا األمر علي بن احلسني بن علي، جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفيه شجاعة بين 
  .هاشم، وسخاء بين أمية، وزهو ثقيف

أن الذي أمه ليلى هو وأصحابنا الطالبيون يذكرون أن املقتول ألم ولد، و: وقال حيىي بن احلسن العلوي
  .جدهم، حدثين بذلك أمحد بن سعيد عنه

وحدثين أمحد بن سعيد، عن حيىي، عن عبيد اهللا بن محزة، عن احلجاج بن املعتمر اهلاليل، عن أيب عبيدة، 
  : أن هذه األبيات قيلت يف علي بن احلسني األكرب: وخلف األمحر

 لمن محتف يمشي ومن ناع  هلثرت متر عين نظ لم

 لى اآلكلم يغل عل أنضج  ى إذاتم حنئي اللح يغلي

 لابقرف البالش أوقدها  ارهه نت لبإذا ش كان

 لاآلهيس بفرد حي ل أو  لرمائس ما بكيما يراه

  أعني ابن بنت الحسب الفاضل  ابن ليلى ذا الثدي والندى أعني

 لاطباللحق بيبيع ا وال  هى دينليا عيؤثر الدن ال

  .وولد علي بن احلسني يف خالفة عثمان

وقد روى عن جده علي بن أيب طالب، وعن عائشة أحاديث كرهت ذكرها يف هذا املوضع ألا ليست 
  .من جنس ما قصدت له

  عبد اهللا بن علي بن أبي طالب

ربيعة بن عامر بن وأمه أم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيل، وهو عامر بن كالب بن 
  .صعصعة

وأمها عمرة بنت الطفيل فارس قرزل بن . وأمها مثامة بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  39  

وأمها كبشة بنت عروة الرجال بن عتبة بن جعفر بن . مالك األحزم رئيس هوازن بن جعفر بن كالب
 بن عقيل بن كالب بن ربيعة بن عامر وأمها أم اخلشف بنت أيب معاوية فارس اهلوازن بن عبادة. كالب

وأمها عاتكة بنت عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن . وأمها فاطمة بنت جعفر بن كالب. بن صعصعة
وأمها آمنة بنت وهب بن عمري بن نصر بن قعني بن احلرث بن ثعلبة، ابن دودان بن أسد بن . كالب
لبة، بن عكابة، بن صعب بن علي بن بكر بن وأمها بنت جحدر بن ضبيعة األغر بن قيس بن ثع. خزمية

وأمها بنت ذي الرأسني وهو خشيش بن أيب . وأمها بنت مالك بن قيس بن ثعلبة. زائل بن ربيعة بن نزار
وأمها بنت عمرو بن صرمة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن نفيض بن الربت بن . عصم بن مسح بن فزارة

  .غطفان

حدثين : حدثنا علي بن إبراهيم، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: لأخربين أمحد بن حممد بن سعيد، قا
قتل عبد اهللا بن علي بن أيب طالب، وهو ابن مخس : عبيد اهللا بن احلسن، وعبد اهللا بن العباس، قاال

  .وعشرين سنة وال عقب له

نف، عن حدثنا أيب عمر بن سعد، عن أيب خم: حدثين حسني بن نصر، قال: حدثين أمحد بن عيسى، قال
: قال العباس بن علي ألخيه من أبيه وأمه عبد اهللا بن علي: عبد اهللا بن عاصم، عن الضحاك املشريف، قال

تقدم بني يدي حىت أراك وأحتسبك، فإنه ال ولد لك، فتقدم بني يديه، وشد عليه هانئ بن ثبيت 
  .احلضرمي فقتله

  جعفر بن علي بن أبي طالب

  . أيضاً وأنه أم البنني-عليه السالم-

قتل جعفر بن علي بن : قال حيىي بن احلسن، عن علي بن إبراهيم، باإلسناد الذي قدمته يف حرب عبد اهللا
  .أيب طالب، وهو ابن تسع عشرة سنة

إن العباس بن علي قدم أخاه جعفراً بني يديه ألنه مل يكن له : قال أبو خمنف يف حديث الضحاك املشريف
مرياثه، فشد عليه هانئ بن ثبيت الذي قتل أخاه فقتله، هكذا قال ولد ليحوز ولد العباس بن علي 

  .الضحاك

حدثين عمرو بن مشر، عن جابر، عن أيب جعفر حممد بن علي أن خويل بن يزيد : وقال نصر بن مزاحم
  . قتل جعفر بن علي-لعنه اهللا-األصبحي 

  عثمان بن علي بن أبي طالب
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  . وأمه أم البنني أيضاً-عليه السالم-

قتل عثمان :  حيىي بن احلسن، عن علي بن إبراهيم عن عبيد اهللا بن احلسن، وعبد اهللا بن العباس، قاالقال
إن : وقال الضحاك املشريف يف اإلسناد األول الذي ذكرناه آنفاً. بن علي، وهو ابن إحدى وعشرين سنة

 دارم فقتله، وأخذ خويل بن يزيد رمى عثمان بن علي بسهم فأوهطه، وشد عليه رجل من بين أبان بن
  .رأسه

    

  .إمنا مسيته باسم أخي عثمان بن مظعون: وعثمان بن علي الذي روى عن علي أنه قال

  العباس بن علي بن أبي طالب

وأمه أم البنني أيضاً، وهو أكرب ولدها، وهو آخر من قتل من إخوته .  ويكىن أبا الفضل-عليه السالم-
ن هلم، فقدمهم بني يديه، فقتلوا مجيعاً، فحاز مواريثهم؛ مث تقدم ألمه وأبيه، ألنه كان له عقب، ومل يك

  .فقتل، فورثهم وإياه عبيد اهللا، ونازعه يف ذلك عمه عمر بن علي، فصوحل على شيء رضى به

ولد العباس بن علي يسمونه السقا، ويكنونه أبا قربة، وما رأيت : قال حرمي بن العالء عن الزبري عن عمه
  .-عليه السالم-ال مسعت عمن تقدم منهم هذا أحداً من ولده، و

  :  يقول الشاعر-عليه السالم-ويف العباس بن علي 

 الءبكى الحسين بكرب إذا  يهالناس أن يبكى عل أحق

  أبو الفضل المضرج بالدماء  يلده عوابن وال أخوه

 اءعلى عطٍش بم وجادله  يءيه شواساه ال يثن ومن

  :  زيدوفيه يقول الكميت بن

 امقالنفوس من أس شفاء  الفضل إن ذكرهم الحلو وأبو

  أكرم الشاربين صوب الغمام  وهلتياء إذ قاألدع قتل

قمر : وكان العباس رجالً وسيماً مجيالً، يركب الفرس املطهم ورجاله ختطان يف األرض؛ وكان يقال له
  .وكان لواء احلسني بن علي معه يوم قتل. بين هاشم

حدثين ابن أيب : حدثنا بكر بن عبد الوهاب، قال:  أمحد بن سعيد، قال حيىي بن احلسن، قالحدثين
عبأ احلسني بن علي أصحابه، فأعطى رايته أخاه العباس بن : أويس، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، قال

  .علي
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 مشر، عن حدثنا عمرو بن: حدثنا أيب، قال: حدثين حسني بن نصر، قال: حدثين أمحد بن عيسى، قال
  .أن زيد بن رقاد اجلنيب، وحكيم بن الطفيل الطائي، قتال العباس بن علي: جابر، عن أيب جعفر

وكانت أم البنني أم هؤالء األربعة اإلخوة القتلى، خترج إىل البقيع فتندب بنيها أشجى ندبة وأحرقها، 
  . يزال يسمع ندبتها ويبكيفيجتمع الناس إليها يسمعون منها، فكان مروان جييء فيمن جييء لذلك، فال

ذكر ذلك علي بن حممد بن محزة، عن النوفلي، عن محاد بن عيسى اجلهين، عن معاوية بن عمار، عن 
  .جعفر بن حممد

  محمد األصغر بن علي بن أبي طالب

  .وأمه أم ولد

 حدثنا احلسني بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن مشر، عن جابر عن أيب: حدثين أمحد بن عيسى، قال

أن رجالً من متيم من بين أبان بن دارم قتله : جعفر، وحدثين أمحد بن شيبة، عن أمحد احلرث، عن املدائين
  .، لعم اهللا قاتله-رضوان اهللا عليه-

  أبو بكر بن علي بن أبي طالب

مل يعرف امسه؛ وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلم بن جندل بن شل بن دارم 
 بن حنظلة بن زيد مناة بن متيم، وأم ليلى بنت مسعود عمرية بنت قيس بن عاصم بن سنان بن بن مالك

خالد بن منقر سيد أهل الوبر بن عبيد بن احلارث، وهو مقاعس؛ وأمها عناق بنت عصام بن سنان بن 
عس بن خالد بني منقر؛ وأمها بنت أعبد بن أسعد بن منقر، وأمها بنت سفيان بن خالد بن عبيد بن مقا

  .عمرو بن كعب بن سعد، بن زيد مناة بن متيم

  : ولسلم يقول الشعر

  بل السيد الميمون سلم بن جندل  ادةسوا بأقوام وليس تسود

  .أن رجالً من مهدان قتله: ذكر أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني، ويف اإلسناد الذي تقدم

  .ن قتلهوذكر املدائين أنه وجد يف ساقية مقتوالً ال يدري م

  .هؤالء ولد علي بن أيب طالب لصلبه الذين قتلوا مع احلسني، وهم سواه

  .أنه قتل يومئٍذ إبراهيم بن علي بن أيب طالب، وأمه أم ولد: وقد ذكر حممد بن علي بن محزة

  .وما مسعت ذا من غريه، وال رأيت إلبراهيم يف شيء من كتب األنساب ذكراً

 به أمحد بن سعيد أن أبا بكر بن عبيد اهللا الطلحي حدثه عن أبيه أن وذكر حيىي بن احلسن فيما حدثين
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عبيد اهللا بن علي قتل مع احلسني، وهذا خطأ، وإمنا قتل عبيد اهللا يوم املدار، قتله أصحاب املختار أيب 
  .عبيدة، وقد رأيته باملدار

  أبو بكر بن الحسن

  بن علي بن أبي طالب 

  .وأمه أم ولد، وال تعرف أمه

  .املدائين يف إسنادنا عنه، عن أيب خمنف، عن سليمان بن أيب راشد أن عبد اهللا بن عقبة الغنوي قتلهذكر 

  .أن عقبة الغنوي قتله: ويف حديث عمرو بن مشر عن جابر عن أيب جعفر

     : وإياه عىن سليمان بن قتة بقوله

  وفي أسد أخرى تعد وتذكر  غنٍي قطرة من دمائنا وعند

  القاسم بن الحسن

  بن علي بن أبي طالب 

  .وهو أخو أيب بكر بن احلسن املقتول قبله ألبيه وأمه

حدثنا عمر بن سعد، عن أيب : حدثنا أيب، قال: حدثنا احلسني بن نصر، قال: حدثين أمحد بن عيسى، قال
خرج إلينا غالم كأن وجهه شقة قمر، يف : خمنف، عن سليمان بن أيب راشد، عن محيد بن مسلم، قال

سيف، وعليه قميص وإزار ونعالن قد انقطع شسع أحدمها، ما أنس أا اليسرى، فقال عمرو بن يده ال
سبحان اهللا، وما تريد إىل ذلك، يكفيك قتله هؤالء : واهللا ألشدن عليه، فقلت له: سعيد بن نفيل األزدي

 رأس الغالم واهللا ألشدن عليه، فما وىل وجهه حىت ذرب: الذين تراهم قد احتوشوه من كل جانب، قال
  .يا عماه: بالسيف، فوقع الغالم لوجهه، وصاح

فواهللا لتجلى احلسني كما يتجلى الصقر، مث شد شدة الليث إذا غضب، فضرب عمراً بالسيف فاتقاه : قال
بساعده فأطنها من لدن املرفق، مث تنحى عنه، ومحلت خيل عمر بن سعد فاستنقذوه من احلسني، وملا 

 فلما جتلت -لعنه اهللا وأخزاه-صدورها، وجالت، فتوطأته، فلم يرم حىت مات محلت اخليل استقبلته ب
بعداً لقوم قتلوك، خصمهم فيك : الغربة إذا باحلسني على رأس الغالم وهو يفحص برجليه، وحسني يقول

عز على عمك أن تدعوه فال جييبك، أو جييبك مث ال : يوم القيامة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال
نفعك إجابته يوم كثر واتره، وقل ناصره، مث احتمله على صدره، وكأين أنظر إىل رجلي الغالم ختطان يف ت
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هو القاسم بن احلسن، بن علي : األرض، حىت ألقاه مع ابنه علي بن احلسني، فسألت عن الغالم، فقالوا
  .بن أيب طالب صلوات اهللا عليهم أمجعني

  عبد اهللا بن الحسن

  الب بن علي بن أبي ط

وكان أبو جعفر حممد . إن أمه أم ولد: وقيل. وأمه بنت السليل بن عبد اهللا أخي جرير بن عبد اهللا البجلي
  . يذكر أن حرملة بن كاهل األسدي قتله-فيما رويناه عنه- بن علي 

وذكر املدائين يف إسناده عن جناب بن موسى، عن محزة بن بيض، عن هانئ بن ثبيت القايضي أن رجالً 
  . قتلهمنهم

  عبد اهللا بن الحسين

  بن علي بن أبي طالب 

  .وأمه الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن جناب بن كلب

وأمها ميسون . وأمها هند اهلنود بنت الربيع بن مسعود بن مصاد بن حصن بن كعب بن عليم بن جناب
  .نت أوس بن حارثةوأمها ب. بنت عمرو بن ثعلبة بن حصني بن ضمضم

وزعم ابن عبدة أن أمها الرباب بنت حارثة بن أخت أوس بن حارثة بن الم الطائي بن عمرو بن طريف 
بن عمرو بن مثامة بن مالك بن جدعان بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة من 

  .طيء

  : يهما السالموهي اليت يقول فيها أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن أيب طالب عل

 بها سكينة والرباب تكون  ب دارالعمرك إنني ألح

  وليس لعاتب عندي عتاب  يوأبذل جل مال أحبهما

وسكينة اليت ذكرها ابنته من الرباب، واسم سكينة أمينة، وقيل أميمة، وإمنا غلب عليها سكينة، وليس 
  .بامسها

  .بة وهو يف حجر أبيه فذحبتهوكان عبد اهللا بن احلسني يوم قتل صغرياً جاءته نشا

حدثنا أمحد بن احلرث عن املدائين، عن أيب خمنف، عن سليمان بن أيب : حدثين أمحد بن شبيب، قال
  .دعى احلسني بغالم فأقعده يف حجره، فرماه عقبة بن بشر فذحبه: راشد، عن محيد بن مسلم، قال
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أخربنا مورع بن سويد بن قيس، :  قالحدثنا عباد بن يعقوب: حدثين حممد بن احلسني األشناين، قال
فجعل احلسني : كان معه ابنه الصغري فجاء سهم فوقع يف حنره، قال: حدثنا من شهد احلسني، قال: قال

اللهم ال يكون أهون عليك : يأخذ الدم من حنره ولبته فريمي به إىل السماء فما يرجع منه شيء، ويقول
  .من فصيل

  عون بن عبد اهللا بن جعفر

  ي طالب األكبر بن أب

وأمها فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وإياه . أمه زينب العقيلة بنت علي بن أيب طالب
  : عىن سليمان بن قتة بقوله

 ذولخم بهفيما ينوب ليس  اهاً أخونإن بكيت ع واندبي

  بى فبكى على المصاب الطويل  رلقد أصبت ذوي الق فلعمري

  .حدثتين عقيلتنا زينب بنت علي:  هي اليت روى ابن عباس عنه كالم فاطمة يف فدك، فقالوالعقيلة

    

حدثنا احلسني بن نصر، عن أبيه، عن عمر بن سعد، عن أيب خمنف، عن : حدثين أمحد بن عيسى، قال
  .ن جعفرأن عبد اهللا بن قطنة التيهاين قتل عون بن عبد اهللا ب: سليمان بن أيب راشد، عن محيد بن مسلم

  محمد بن عبد اهللا بن جعفر

  بن أبي طالب 

وأمه اخلوصا بنت حفصة بن ثقيف بن ربيعة بن عثمان بن ربيعة بن عائذ بن ثعلبة بن احلرث بن تيم 
وأمها هند بنت سامل بن عبد اهللا بن عبد . الالت بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

 بن عامر بن مالك بن تيم الالت بن ثعلبة، وأمها ميمونة بنت بشر بن اهللا بن خمزوم بن سنان بن مولة
  .عمرو بن احلرث بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن احلصني بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

قتله عامر بن شل التميمي فيما روى عن سليمان بن أيب راشد عن محيد بن مسلم باإلسناد الذي 
  .قدمناه

  :  سليمان بن قتة بقولهوإياه عىن

 علوه بصارم مصقول قد  مالنبي غودر فيه وسمى
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 يلتسيل كل مس بدموع  فإذا ما بكيت عيني فجودي

  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن جعفر

  بن أبي طالب 

  .وأمه اخلوصا بنت حفصة

طف رضوان اهللا أنه قتل مع احلسني بال: ذكر حيىي بن احلسن العلوي فيما حدثين به أمحد بن سعيد عنه
  .وصلواته على احلسني وآله

  عبد الرحمن بن عقيل

  بن أبي طالب 

  .وأمه أم ولد

قتله عثمان بن خالد بن أسيد اجلهين وبشري بن حوط القايضي، فيما ذكر سليمان بن أيب راشد عن محيد 
  .بن مسلم

  جعفر بن عقيل

  بن أبي طالب 

  .كالبوأمه أم الثغر بنت عامر اهلصان العامري من بين 

  .قتله عروة بن عبد اهللا اخلثعمي، فيما رويناه عن أيب جعفر حممد بن علي بن حسني وعن محيد بن مسلم

ويقال أمه اخلوصا بنت الثغرية، وامسه عمرو بن عامر بن اهلصان، بن كعب بن عبد بن أيب بكر بن 
  .كالب العامري

وأمها أم البنني بنت معاوية بن . ن كالبوأمها أردة بنت حنظلة بن خالد بن كعب بن عبد بن أيب بكر ب
خالد بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن أيب صعصعة، وأمها محيدة بنت عتبة بن مسرة بن عقبة بن 

  .يقال إن أم أردة بنت حنظلة ساملة بنت مالك بن خطاب األسدي. عامر

  عبد اهللا األكبر بن عقيل

  بن أبي طالب 
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  .وأمه أم ولد

  . عثمان بن خالد بن أسري اجلهين، ورجل من مهدان-كره املدائينفيما ذ-قتله 

  محمد بن مسلم بن عقيل

  بن أبي طالب 

  .وأمه أم ولد

  .قتله فيما رويناه عن أيب جعفر حممد بن علي أبو مرهم األزدي ولقيط بن إياس اجلهين

  عبد اهللا بن مسلم بن عقيل

  بن أبي طالب 

قتله عمرو بن صبيح، فيما ذكرناه عن علي بن حممد . مها أم ولدوأمه رقية بنت علي بن أيب طالب، وأ
  .املدائين، وعن محيد بن مسلم، وذكر أن السهم أصابه وهو واضع يده على جبينه فأثبته يف راحته وجبهته

  محمد بن أبي سعيد األحول

  بن عقيل بن أبي طالب 

اه عن املدائين، عن أيب خمنف، عن سليمان وأمه أم ولد، قتله لقيط بن ياسر اجلهين، رماه بسهم فيما روين
  .بن أيب راشد، عن محيد بن مسلم

أنه قتل معه جعفر بن حممد بن عقيل، ووصف أنه مسع أيضاً من يذكر أنه : وذكر حممد بن علي بن محزة
وذكر . وما رأيت يف كتب األنساب مبحمد بن عقيل ابناً يسمى جعفراً: قتل يوم احلرة، قال أبو الفرج

 حممد بن علي بن محزة، عن عقيل بن عبد اهللا بن عقيل بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عقيل بن أيضاً
  .أن علي بن عقيل، وأمه أم ولد قتل يومئٍذ: أيب طالب

  .فجميع من قتل يوم الطف من ولد أيب طالب سوى من خيتلف يف أمره اثنان وعشرون رجالً

  خبر الحسين بن علي ومقتله

    ذكر خرب احلسني بن علي ومقتله صلوات اهللا عليه مث نرجع إىل 

حدثنا أيب : حدثنا حسني بن نصر بن مزاحم، قال: حدثين أمحد بن عيسى بن أيب موسى العجلي، قال
حدثنا عمر بن سعد، عن أيب خمنف لوط بن حيىي األزدي، وحدثين أيضاً أمحد بن حممد بن شبيب : قال



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  47  

حدثنا علي بن حممد املدائين، عن : دثنا أمحد بن احلرث اخلزاز، قالح: املعروف بأيب بكر بن شيبة، قال
حدثنا علي بن موسى : أيب خمنف، عن عوانة، وابن جعدية، وغريهم؛ وحدثين أمحد بن اجلعد قال

: حدثنا خالد بن يزيد بن أسد بن عبد اهللا القشريي، قال: حدثنا أمحد بن جناب، قال: الطوسي، قال

عن أيب جعفر حممد بن علي؛ كل واحد ممن ذكرت يأيت بالشيء يوافق فيه صاحبه، حدثنا عمار الذهين، 
قال املدائين؛ عن هرون . أو خيالفه، ويزيد عليه شيئاً أو ينقص منه، وقد ثبت ذلك بروايام منسوباً إليهم

 ليزيد ملا بلغ أهل الكوفة نزول احلسني مكة، وأنه مل يبايع: بن عيسى، عن يونس بن أيب إسحاق، قال
وفد إليه وفد منهم عليهم أبو عبد اهللا اجلديل، وكتب إليه شبث بن ربعي، وسليمان بن صرد، واملسيب 

أبعث معكم أخي وابن عمي فإذا : بن جنية، ووجوه أهل الكوفة يدعونه إىل بيعته، وخلع يزيد، فقال هلم
  .أخذ يل بيعيت، وأتاين عنهم مبثل ما كتبوا به إيل قدمت عليهم

اشخص إىل الكوفة، فإن رأيت منهم اجتماعاً على ما كتبوا، ورأيته أمراً : مسلم بن عقيل فقالودعى 
  .فقدم مسلم الكوفة، وأتته الشيعة، فأخذ بيعتهم للحسني. ترى اخلروج معه، فاكتب إيل برأيك

ن أن ابن زياد أقبل م: عن أيب خمنف، فحدثين املصقعب بن زهري، عن أيب عثمان: قال عمر بن سعد
البصرة ومعه مسلم بن عمر الباهلي واملنذر بن عمرو بن اجلارود، وشريك بن األعور، وحشمه وأهله، 

حىت دخلوا الكوفة، وعليه عمامة سوداء، وهو متلثم، والناس ينتظرون قدوم احلسني عليهم، فأخذ ال مير 
صلى اهللا عليه وسلم قدمت مرحباً بك يا ابن رسول اهللا : على مجاعة من الناس إال سلموا عليه، وقالوا

  .خري مقدم، ورأى من الناس من تباشرهم باحلسني ما ساءه، فأقبل حىت دخل القصر

ملا نزل ابن زياد القصر نودي يف : وقال عمرو عن أيب خمنف، عن املعلى بن كليب، عن أيب الوداك، قال
فإن أمري : أما بعد:  عليه، مث قالالصالة جامعة، فاجتمع إليه الناس، فخرج إلينا فحمد اهللا وأثىن: الناس

 والين مصركم وثغركم وفيئكم، وأمرين بإنصاف مظلومكم، وإعطاء حمرومكم، -أصلحه اهللا-املؤمنني 
وباإلحسان إىل سامعكم ومطيعكم، وبالشدة على مريبكم، فأنا ملطيعكم كالوالد الرب الشفيق، وسيفي 

  . على نفسه، الصدق ينبئ عنك ال الوعيدوسوطي على من ترك أمري، وخالف عهدي، فليبق امرؤ

ومسع مسلم بن عقيل مبجيء عبيد اهللا بن زياد ومقالته؛ فأقبل حىت أتى دار هانئ بن عروة . مث نزل
رمحك اهللا : إين أتيتك لتجريين وتضيفين، قال له: املرادي، فدخل يف بابه، فأرسل إليه أن اخرج إيل، فقال

ري وثقتك يب أحببت لشأنك أن تنصرف عين، غري أين أخذين من لقد كلفتين شططاً، لوال دخولك دا
  .ادخل، فدخل داره، فأقبلت الشيعة ختتلف إليه يف دار هانئ بن عروة. ذلك ذمام

    

وجاء شريك بن األعور حىت نزل على هانئ يف داره، وكان شيعياً، ودعا ابن زياد موىل له يقال معقل، 
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درهم مث التمس لنا مسلم بن عقيل، واطلب شيعته، وأعطهم الثالثة خذ هذه الثالثة اآلالف ال: فقال له
استعينوا ذه على حرب عدوكم، وأعلمهم بأنك منهم؛ ففعل ذلك، وجاء : اآلالف الدرهم، وقل هلم

هذا يبايع للحسني بن علي : حىت لقي مسلم بن عوسجة األسدي يف املسجد األعظم، ومسع الناس يقولون
يا عبد اهللا إين امرؤ من أهل الشام موىل لذي :  صالته جلس إليه فقال لهوكان يصلي، فلما قضى

الكالع، أنعم اهللا علي حبب أهل البيت وحب من أحبهم، وهذه ثالثة آالف درهم معي أردت ا لقاء 
رجل منهم بلغين أنه قدم الكوفة يبايع البن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكنت أحب لقاءه 

هذا رجل له علم بأمر أهل البيت، وإين أتيتك لتقبض : ه، فسمعت نفراً من املسلمني يقولونألعرف مكان
أمحد اهللا على لقائك فقد سرين حبك إياهم وبنصرة : مين هذا املال، وتدلين على صاحيب فأبايعه فقال له

 األمر قبل أن يتم اهللا إياك حق أهل بيت نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ولقد ساءين معرفة الناس إياي ذا
خمافة سطوة هذا الطاغية اجلبار أن يأخذ البيعة قبل أن يربح، وأخذ عليه املواثيق الغليظة ليناصحن 

اختلف إليأياماً يف مرتيل، فأنا أطلب لك األذن على : وليكتمن، فأعطاه من ذلك ما رضى به، مث قال له
  .صاحبك وأخذ خيتلف مع الناس يطلب ذلك إليه

بن األعور، وكان كرمياً على ابن زياد، وكان شديد التشيع فأرسل إليه عبيد اهللا إين رائح ومرض شريك 
إن هذا الفاجر عائدي العشية، فإذا جلس فاقتله، مث اقعد يف : فقال شريك ملسلم. إليك العشية فعائدك

رة وكفيتك القصر، وليس أحد حيول بينك وبينه، فإن أنا برأت من وجعي من أيامي هذه سرت إىل البص
ال يفوتنك الرجل إذا جلس، : أمرها فلما كان العشي أقبل ابن زياد لعيادة شريك بن األعور، فقال ملسلم

إين ال أحب أن يقتل يف داري كأنه استقبح ذلك، فجاءه عبيد اهللا بن زياد فدخل : فقام إليه هانئ فقال
 إياه، ورأى أن أحداً ال خيرج، ما الذي جتد ومىت اشتكيت؟ فلما طال سؤاله: وجلس وسأل شريكاً

  : فأقبل يقول. خشي أن يفوته

 سليمى وحيوا من يحييها حيوا  االنتظار بسلمى أن تحيوها ما

    كأس المنية بالتعجيل فاسقوها

ما : -وهو ال يفطن- قال ذلك مرتني أو ثالثة؛ فقال عبيد اهللا . إسقنيها وإن كانت فيها نفسي! هللا أبوك
 ما زال هكذا قبل غيابة الشمس إىل ساعتك -أصلحك اهللا- نعم : جر؟ فقال له هانئشأنه، أترونه يه

  .هذه

خصلتان، أما إحدامها فكراهية : ما منعك من قتله؟ فقال: فخرج مسلم فقال له شريك. مث قام وانصرف
ميان إن اإل: "هانئ أن يقتل يف داره، وأما األخرى فحديث حدثنيه الناس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
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  .أما واهللا لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً، كافراً غادراً: ؛ فقال له شريك"قيد الفتك فال يفتك مؤمن

فأقبل ذلك الرجل الذي وجهه عبيد اهللا باملال خيتلف إليهم، فهو أول داخل وآخر خارج يسمع : قال
  .أخبارهم، ويعلم أسرارهم، وينطلق ا حىت يقرها يف أذن ابن زياد

:  فقال املدائين، عن أيب خمنف، عن عبد امللك بن نوفل بن مساحق، عن عثمان بن أيب زرعة قال:قال

ما مينعك من إتيان : ما مينع هانئاً منا؟ فلقيه ابن األشعث، وأمساء بن خارجة فقاال له: فقال ابن زياد يوماً
  :  شعراً-لعنه اهللا- فأتاه فقال ابن زياد : األمري وقد ذكرك؟ قال

  عذيرك من خليلك من مراد  يلتحياته ويريد ق أريد

نعم وأصدقك ما : أتعرف هذا؟ قال: ما فعلت، فدعا معقالً فقال: يا هانئ، أسلمت على ابن عقيل؟ قال
ال تفارقين حىت تأتيين به، فأغلظ له، : قال. علمت به حىت رأيته يف داري، وأنا أطلب إليه أن يتحول

  .فضرب وجهه بالقضيب وحبسه

ملا ضرب عبيد اهللا هانئاً : حدثين احلجاج بن علي اهلمداين قال: عن أيب خمنف، قال: قال عمر بن سعدو
وحبسه، خشي أن يثب الناس به، فخرج فصعد املنرب ومعه أناس من أشراف الناس وشرطه وحشمه، 

فرقوا فتختلفوا اعتصموا بطاعة اهللا وطاعة أئمتكم، وال ت: أيها الناس: فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
  .ولكوا وتذلوا، وختافوا وخترجوا، فإن أخاك من صدقك، وقد أعذر من أنذر

قد جاء ابن : فذهب ليرتل، فما نزل حىت دخلت النظارة املسجد من قبل التمارين يشتدون، ويقولون
  .عقيل، فدخل عبيد اهللا القصر وأغلق بابه

    

أنا واهللا رسول ابنعقيل إىل :  اهللا بن حازم البكري قالفحدثين يوسف بن يزيد، عن عبد: وقال أبو خمنف
القصر يف أثر هانئ ألنظر ما صار إليه أمره، فدخلت فأخربته اخلرب، فأمرين أن أندي يف أصحايب، وقد مأل 

ناديا منصور أمت فخرجت فناديت، وتبادر أهل الكوفة فاجتمعوا إليه، فعقد : الدور منهم حواليه، فقال
وعقد ملسلم بن عوسجة . سر أمامي وقدمه يف اخليل: ن عزيز الكندي على ربيعة، وقال لهلعبد الرمحن ب

. وعقد أليب مثامة الصائدي على متيم ومحدان. انزل فأنت على الرجالة: على مذحج وأسد، وقال له

  .وعقد للعباس بن جعدة اجلديل على أهل املدينة، مث أقبل حنو القصر

حترز يف القصر، وغلق األبواب، وأقبل مسلم حىت أحاط بالقصر، فواهللا ما لبثنا إال فلما بلغ عبيد اهللا إقباله 
قليالً حىت امتأل املسجد من الناس، والسوق، ما زالوا يتوثبون حىت املساء، فضاق بعبيد اهللا أمره، ودعا 

س عن ابن بعبيد اهللا ابن كثري بن شهاب احلارثي، وأمره أن خيرج فيمن أطاعه من مذحج، فيخذل النا
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  .عقيل، وخيوفهم احلرب، وعقوبة السلطان، فأقبل أهل الكوفة يفترون على ابن زياد وأبيه

أشرف علينا : فحدثين سليمان بن أيب راشد، عن عبد اهللا بن حازم البكري، قال: قال أبو خمنف
جلوا، انتشروا أيها الناس، احلقوا بأهاليكم، وال تع: فقال. األشراف، وكان أول من تكلم كثري بن شهاب

وال تعرضوا أنفسكم للقتل، فهذه جنود أمري املؤمنني يزيد قد أقبلت، وقد أعطى اهللا األمري عهداً لئن 
أمتمتم على حربه ومل تنصرفوا من عشيتكم هذه أن حيرم ذريتكم العطاء، ويفرق مقاتليكم يف مغازي 

حىت ال يبقى فيكم بقية من أهل املعصية الشام على غري طمع، ويأخذ الربيء بالسقيم، والشاهد بالغائب، 
  .إال أذاقها وبال ما جنت

  .وتكلم األشراف بنحو من كالم كثري، فلما مسع الناس مقالتهم تفرقوا

  .حدثين االد بن سعيد: قال أبو خمنف

 :انصرف، الناس يكفونك، وجييء الرجل إىل ابنه وأخيه فيقول: أن املرأة كانت تأيت ابنها وأخاها فتقول

غداً يأتيك أهل الشام فما تصنع باحلرب والشر؟ انصرف، فما زالوا يتفرقون وينصرفون حىت أمسى ابن 
عقيل وما معه إال ثالثون نفساً، حىت صليت املغرب فخرج متوجهاً حنو أبواب كندة، فما بلغ األبواب إال 

يف أزقة الكوفة ال يدري أين ومعه منها عشر، مث خرج من الباب فإذا ليس معه منهم إنسان فمضى متلدداً 
يذهب، حىت خرج إىل دور بين جبيلة من كندة، فمضى حىت أتى باب امرأة يقال هلا طوعة أم ولد كانت 

لألشعث وأعتقها، فتزوج ا أسيد احلضرمي، فولدت له بالالً، وكان بالل قد خرج مع الناس، وأمه 
فدخلت فأخرجت إليه، فشرب، . اسقيين ماء: هلاقائمة تنتظر فسلم عليه ابن عقيل، فردت السالم، فقال 

فاذهب إىل : قالت. بلى: أمل تشرب؟ قال: مث أدخلت اإلناء، وخرجت وهو جالس يف مكانه، فقالت
 فإنه ال -عافاك اهللا-سبحان اهللا يا عبد اهللا، قم إىل أهلك : أهلك فسكت، فأعادت عليه ثالثاً مث قالت

يا أمة اهللا، واهللا ما يل يف هذا املصر من أهل، : لك، مث قام، فقاليصلح لك اجللوس على بايب وال أحله 
أنا مسلم بن : يا عبد اهللا وما ذاك؟ قال: قالت. فهل لك يف معروف وأجر لعلي أكافئك به بعد اليوم
ادخل، فأدخلته بيتاً : قالت. نعم: أنت مسلم؟ قال: عقيل، كذبين هؤالء القوم، وغروين وخذلوين، قالت

: ، وفرشت له، وعرضت عليه العشاء، وجاء ابنها فرآها تكثر الدخول يف البيت، فسأهلا، فقالتيف دارها

يا بين، ال ختربيه أحداً من الناس، وأخذت : واهللا لتخربنين، وأحل عليها، فقالت: يا بين أله عن هذا، قال
  .عليه األميان، فحلف هلا، فأخربته، فاضطجع وسكت

اشرفوا فانظروا فأخذوا :  يسمع أصوات أصحاب ابن عقيل قال ألصحابهفلما طال على ابن زياد، ومل
ينظرون، وأدلوا القناديل وأطنان القصب تشد باحلبال وتديل وتلهب فيها النار، حىت فعل ذلك باألظلة 

برئت : اليت يف املسجد كلها، فلما مل يروا شيئاً أعلموا ابن زياد ففتح باب السدة، وخرج ونادى يف الناس
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    : مة من رجل صلى العتمة إال يف املسجد، فاجتمع الناس يف ساعة، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قالالذ

فإن ابن عقيل السفيه اجلاهل قد أتى ما قد رأيتم من اخلالف والشقاق، فربئت ذمة اهللا من رجل : أما بعد
. م، وال جتعلوا على أنفسكم سبيالًوجد يف داره، ومن جاء به فله ديته، اتقوا اهللا عباد اهللا، والزموا طاعتك

يا حصني بن متيم ثكلتك أمك إن ضاع شيء من سكك الكوفة أو خرج هذا الرجل ومل تأتين به، وقد 
سلطتك على دور أهل الكوفة، فابعث مراصدة على أفواه السكك، وأصبح غداً فاستربء الدور حىت تأيت 

  .ذا الرجل، مث نزل

مرحباً مبن ال يتهم وال يستغش، :  عليه، وأقبل حممد بن األشعث فقالفلما أصبح أذن للناس، فدخلوا
  .وأقعده إىل جنبه

وأصبح بالل ابن العجوز اليت آوت ابن عقيل فغدا إىل عبد الرمحن بن حممد بن األشعث فأخربه مبكان ابن 
ما قال لك؟ : عقيل عند أمه فأقبل عبد الرمحن حىت أتى إىل أبيه وهو جالس، فساره، فقال له ابن زياد

قم فأتين به : أخربين أن ابن عقيل يف دار من دورنا، فنخسه ابن زياد بالقضيب يف جنبه مث قال: قال
  .الساعة

أن ابن زياد بعث مع ابن األشعث ستني أو . فحدثين قدامة بن سعد بن زائدة الثقفي: قال أبو خمنف
عباس السلمي حىت أتوا الدار اليت فيها ابن سبعني رجالً كلهم من قيس، عليهم عمرو بن عبيد اهللا بن ال

عقيل، فلما مسع وقع حوافر اخليل وأصوات الرجال، عرف أنه قد أتى؛ فخرج إليهم بسيفه، فاقتحموا 
عليه الدار، فشد عليهم كذلك، فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق السطوح وظهروا فوقه، فأخذوا 

نان القصب مث يقذفوا عليه من فوق السطوح فلما رأى ذلك يرمونه باحلجارة، ويلهبون النريان يف أط
أكلما أرى من اإلجالب لقتل ابن عقيل؟ يا نفس اخرجي إىل املوت الذي ليس منه حميص، فخرج : قال
يا فىت، لك :  مصلتاً سيفه إىل السكة، فقاتلهم، فأقبل عليه حممد بن األشعث فقال-رضوان اهللا عليه-

  :  فأقبل يقاتلهم وهو يقول.األمان، ال تقتل نفسك

  وإن رأيت الموت شيئاً نكرا  راًل إال حال أقت أقسمت

 رايخلط البارد سخناً م أو  راذب أو أغأن أك أخاف

 امرئ يوماً مالق شرا كل  راشعاع الشمس فاستق رد

، وقد أثخن إنك ال تكذب وال تغر، إن القوم ليسوا بقاتليك وال ضاربيك: قال له حممد بن األشعث
باجلراح وعجز عن القتال؛ فانبهر وأسند ظهره إىل دار جبنب تلك الدار، فدنا منه حممد بن األشعث فقال 

نعم غري عبيد اهللا بن : نعم أنت آمن، فقال القوم مجيعاً: آمن أنا؟ قال: لك األمان، فقال له مسلم: له
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إين واهللا لوال أمانكم ما : تنحى، فقال ابن عقيل، و"ال ناقة يل يف هذا وال مجل: "العباس السلمي ألنه قال
وأتى ببغلة فحمل عليها فاجتمعوا عليه، فرتعوا سيفه يف عنقه، فكأنه أيس من . وضعت يدي يف أيديكم

  .هذا أول الغدر: نفسه فدمعت عينه وعلم أن القوم قاتلوه، وقال

  .أرجوا أال يكون عليك بأس: فقال له حممد بن األشعث

  .وبكى" إنا هللا وإنا إليه راجعون" إال الرجاء، فأين أمانكم ما هو: فقال

إن مثلك ومن يطلب مثل الذي طلبت إذا نزل به مثل الذي نزل : فقال له عبيد اهللا ابن العباس السلمي
  .بك مل يبك

إين واهللا ما أبكي لنفسي، وال هلا من القتل أرثي، وإن كنت مل أحب هلا طرفة عني تلفاً، ولكين : قال
إين واهللا أظنك : بكي ألهلي املقبلني إيل، أبكي للحسني وآل احلسني، مث أقبل على ابن األشعث فقالأ

ستعجز عن أماين، وسأله أن يبعث رسوالً إىل احلسني بن علي يعلمه اخلرب، ويسأله الرجوع فقال له ابن 
  .واهللا ألفعلن: األشعث

يل حني انتهى به إىل القصر رأى قلة مربدة أن مسلم بن عق: فحدثين قدامة بن سعد: قال أبو خمنف
: فقال له مسلم بن عمر، وأبو قتيبة بن مسلم الباهلي. اسقوين من هذا املاء: موضوعة على الباب، فقال

  .أتراها ما أبردها؟ فواهللا ال تذوق منها قطرة واحدة حىت تذوق احلميم يف نار جهنم

أجفاك، وأفظك، وأقسى قلبك، أنت يا ابن باهلة أوىل ويلك، وألمك الثكل، ما : فقال له مسلم بن عقيل
  .باحلميم، واخللود يف نار جهنم، مث جلس وتساند إىل احلائط

    

فحدثين أبو قدامة بن سعد أن عمرو بن حريث بعث غالماً له يدعى سليماً فأتاه مباء يف : قال أبو خمنف
عث غالماً يدعى نسيماً فأتاه مباء يف قلة أن عمارة بن عقبة ب: قال وحدثين مدرك بن عمارة. قلة فسقاه

عليها منديل وقدح معه، فصب فيه املاء مث سقاه، فأخذ كلما شرب امتأل القدح دماً، فأخذ ال يشرب من 
احلمد هللا، لو كان يل من : كثرة الدم، فلما مأل القدح ذهب ثانية يشرب، فسقطت ثنيتاه يف القدح، فقال

  .الرزق املقسوم لشربته

أال تسلم على األمري؟ :  فلم يسلم عليه، فقال له احلرس- لعنه اهللا- أدخل على عبيد اهللا بن زياد مث: قال
فقال له . إن كان األمري يريد قتلي فما سالمي عليه؟ وإن كان ال يريد قتلي فليكثرن سالمي عليه: فقال

أوص : قال. وصي إىل بعض القومدعين إذاً أ: قال. نعم: أكذلك؟ قال: قال. لتقتلن: -لعنه اهللا-عبيد اهللا 
يا عمر، إن : فنظر ابن عقيل إىل القوم وهم جلساء ابن زياد، وفيهم عمر بن سعد؛ فقال. إىل من أحببت

بيين وبينك قرابة دون هؤالء، ويل إليك حاجة، وقد جيب عليك لقرابيت جنح حاجيت، وهي سر، فأىب أن 
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 متتنع من أن تنظر يف حاجة ابن عمك، فقام معه وجلس ال: ميكنه من ذكرها، فقال له عبيد اهللا بن زياد
إن علي بالكوفة ديناً استدنته مذ قدمتها : ، فقال له ابن عقيل-لعنه اهللا-حيث ينظر إليهما ابن زياد 

. تقضيه عين حىت يأتيك من غليت باملدينة، وجثيت فاطلبها من ابن زياد فوارها، وابعث إىل احلسني من يرده

هات، فإنه ال : أتدري ما قال يل؟ قال: اكتم ما قال لك، قال: أتدري ما قال؟ قال:  زيادفقال عمر البن
أما مالك فهو لك، ولسنا مننعك منه فاصنع فيه ما : كذا وكذا، قال: قال. خيون األمني، وال يؤمتن اخلائن

نا ال نشفعك فيها، فإنه أحببت وأما حسني فإنه إن مل يردنا مل نرده، وإن أرادنا مل نكف عنه، وأما جثته فإ
  .ليس لذلك منا بأهل، وقد خالفنا وحرص على هالكنا

  .قتلين اهللا إن مل أقتلك قتلة مل يقتلها أحد من الناس يف اإلسالم: مث قال ابن زياد ملسلم

أما إنك أحق من أحدث يف اإلسالم ما ليس فيه، أما إنك مل تدع سوء القتلة، وقبح املثلة وخبث : قال
  .ولؤم الغيلة ملن هو أحق به منكالسرية، 

  .اصعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقه: مث قال ابن زياد

اصعد وكن أنت الذي : ادعوا الذي ضربه ابن عقيل على رأسه وعاتقه بالسيف فجاءه فقال: مث قال
نيب ، فصعدوا به وهو يستغفر اهللا ويصلي على ال-لعنه اهللا- تضرب عنقه، وهو بكري بن محران األمحري 

اللهم احكم بيننا وبني قوم غرونا، : وهو يقول- صلى اهللا عليه وسلم، وعلى أنبيائه ورسله ومالئكته 
  .وكادونا وخذلونا

  .-صلى اهللا عليه ورمحه- مث أشرفوا به على موضع احلذائني فضرب عنقه، مث أتبع رأسه جسده 

  :  بن الزبري األسديفقال عبد اهللا: عن أيب خمنف عن يوسف بن يزيد، قال: وقال املدائين

 يلهانئ في السوق وابن عق إلى  إذا كنت ال تدرين ما الموت فانظري

 يلتار قموآخر يهوي من ط  ههبطل قد هشم السيف وج إلى

 يلسل مدم قد سال ك ونضح  هونجسداً قد غير الموت ل ترى

 يلبل سمن يسعى بك أحاديث  احبأصأمر األمير ف أصابهما

 ولذحج بذحه مطلبت وقد  اًنيج آمالمأيركب أسماء اله

 ولسائل ومرقبٍة من س على  مهلراد وكيه محوال تطيف

 يللقيت ببغايا أرض فكونوا  ميكأخأروا بثم تأنتم ل فإن

    

ه، وانتظارهم إياه، فأزمع وكان مسلم قد كتب إىل احلسني بأخذ البيعة له، واجتماع الناس علي: قالوا
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الشخوص إىل الكوفة، ولقيه عبد اهللا بن الزبري يف تلك األيام ومل يكن شيء أثقل عليه من مكان احلسني 
باحلجاز، وال أحب إليه من خروجه إىل العراق طمعاً يف الوثوب باحلجاز، وعلماً بأن ذلك ال يتم له إال 

ت يا أبا عبد اهللا؟ فأخربه برأيه يف إتيان الكوفة، وأعلمه على أي شيء عزم: بعد خروج احلسني، فقال له
فما حيبسك، فواهللا لو كان يل مثل شيعتك بالعراق ما : مبا كتب به مسلم بن عقيل إليه، فقال له ابن الزبري

وجاءه به عبد اهللا بن عباس وقد أمجع رأيه على اخلروج، . تلومت يف شيء، وقوى عزمه، مث انصرف
إنك تأيت قوماً قتلوا : اشده يف املقام، ويعظم عليه القول يف ذم أهل الكوفة، وقال لهوحققه، فجعل ين

هذه كتبهم معي، وهذا كتاب مسلم باجتماعهم، : أباك، وطعنوا أخاك، وما أراهم إال خاذليك، فقال له
ك فخليق أن أما إذا كنت ال بد فاعالً فال خترج أحداً من ولدك، وال حرمك وال نسائ: فقال له ابن عباس

  .تقتل وهم ينظرون إليك كما قتل ابن عفان، فأىب ذلك ومل يقبله

فذكر من حضره يوم قتل وهو يلتفت إىل حرمه وإخوته وهن خيرجن من أخبيتهن جزعاً لقتل من : قال
  .هللا در ابن عباس فيما أشار علي به: يقتل معه وما يرينه به، ويقول

واهللا لو أعلم أين إذا تشبثت بك وقبضت على جمامع : باس قال لهفلما أىب احلسني قبول رأي ابن ع: قال
ثوبك، وأدخلت يدي يف شعرك حىت جيتمع الناس علي وعليك، كان ذلك نافعي لفعلته، ولكن اعلم أن 

ومضى احلسني لوجهه، ولقى ابن العباس . اهللا بالغ أمره، مث أرسل عينيه فبكى، وودع احلسني، وانصرف
  :  بن الزبري فقال لهبعد خروجه عبد اهللا

  خال لك الجو فبيضي واصفري  رمعمرٍة بلك من قب يا

 الحسين خارجاً فاستبشري هذا  ريقنما شئت أن ت ونقري

  .قد خرج احلسني وخلت لك احلجاز: فقال

 إن عبيد اهللا بن زياد وجه احلر بن يزيد ليأخذ الطريق على: قال أبو خمنف يف حديثه خاصة عن رجاله

يا ابن رسول : احلسني، فلما صار يف بعض الطريق لقيه أعرابيان من بين أسد، فسأهلما عن اخلرب، فقاال له
اهللا، إن قلوب الناس معك، وسيوفهم عليك، فارجع، وأخرباه بقتل ابن عقيل وأصحابه، فاسترجع 

نا، فقال ملن كان حلق به من ال نرجع واهللا أبداً أو ندرك ثأرنا أو نقتل بأمجع: احلسني، فقال له بنو عقيل
فانصرفوا عنه، وبقي يف أهل بيته، . من كان منكم يريد اإلنصراف عنا فهو يف حل من بيعتنا: األعراب

  .ونفر من أصحابه

ما هذا : ومضى حىت دنا من احلر بن يزيد، فلما عاين أصحابه العسكر من بعيد كربوا، فقال هلم احلسني
ما ذا املوضع واهللا خنل، وال أحسبكم ترون إال هوادي :  فقال بعض أصحابهرأينا النخل،: التكبري؟ قالوا



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  55  

وأنا واهللا أرى ذلك؛ فمضوا لوجوههم، وحلقهم احلر بن يزيد يف : اخليل وأطراف الرماح، فقال احلسني
إين أمرت أن أنزلك يف أي موضع لقيتك وأجعجع بك، وال أتركك أن تزول : أصحابه، فقال للحسني

  .من مكانك

أما واهللا لو غريك من العرب يقوهلا وهو : فقال. إذاً أقاتلك، فاحذر أن تشقى بقتلي ثكلتك أمك: قال
على مثل احلال اليت أنت عليها ما تركت ذكر أمه بالثكل أن أقوله كائناً من كان، ولكن واهللا ما يل إىل 

  .ذكر أمك من سبيل إال بأحسن ما يقدر عليه

مينعه من الرجوع من حيث جاء، ومينع احلسني من دخول الكوفة، حىت نزل وأقبل يسري واحلر يسايره و
  .بأقساس مالك، وكتب احلر إىل عبيد اهللا يعلمه ذلك

ملا ارحتلنا من قصر ابن : فحدثين عبد الرمحن بن جندب، عن عتبة بن مسعان الكليب، قال: قال أبو خمنف
احلمد "، و"إنا هللا، وإنا إليه راجعون: "قبل يقولمقاتل، وسرنا ساعة خفق رأس احلسني خفقة مث انتبه فأ

يا أيب جعلت فداك، مم : فأقبل إليه علي بن احلسني وهو على فرس فقال له. مرتني" هللا رب العاملني
القوم يسريون، : يا بين، إنه عرض يل فارس على فرس فقال: استرجعت؟ وعالم محدت اهللا؟ قال احلسني

يا أبتاه ال أراك اهللا سوًء أبداً، ألسنا على احلق؟ : ا أنفسنا نعيت إلينا، فقالواملنايا تسري إليهم، فعلمت أ
جزاك اهللا خري ما جزى ولد عن : يا أبت، فإذاً ال نبايل، قال: فقال. بلى والذي يرجع إليه العباد: قال

  .والده

    

غه اخلرب وجه إليه أن سر إىل  قد وىل عمر بن سعد الري، فلما بل- لعنه اهللا-وكان عبيد اهللا بن زياد : قال
قد أعفيتك من : قال. أعفين أيها األمري: احلسني أوالً فاقتله، فإذا قتلته رجعت ومضيت إىل الري، فقال له

اتركين أنظر يف أمري فتركه، فلما كان من الغد غدا عليه فوجه معه باجليوش : ذلك، ومن الري، قال
اللهم إنك تعلم أين ال أعلم : حلسني يف أصحابه خطيباً فقاللقتال احلسني، فلما قاربه وتواقفوا قام ا

أصحاباً خرياً من أصحايب، وال أهل بيت خرياً من أهل بييت، فجزاكم اهللا خرياً فقد آزرمت وعاونتم، 
والقوم ال يريدون غريي، ولو قتلوين مل يبتغوا غريي أحداً، فإذا جنكم الليل فتفرقوا يف سواده، واجنوا 

  .بأنفسكم

معاذ اهللا والشهر احلرام، فماذا نقول : قال إليه العباس بن علي أخوه، وعلي ابنه، وبنو عقيل، فقالوا لهف
للناس إذا رجعنا إليهم، إنا تركنا سيدنا، وابن سيدنا وعمادنا، وتركناه غرضاً للنبل، ودريئة للرماح، 

ياتك، ومنوت معك، فبكى وبكوا عليه، وجزراً للسباع، وفررنا عنه رغبة يف احلياة، معاذ اهللا، بل حنيا حب
  .-صلوات اهللا عليه- وجزاهم خرياً، مث نزل 
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حدثنا نصر بن مزاحم، عن : حدثنا حممد بن زيد التميمي، قال: فحدثين عبد اهللا بن زيدان البجلي، قال
نا إين واهللا جلالس مع أيب يف تلك الليلة، وأ: أيب خمنف عن احلرث بن كعب، عن علي بن احلسني قال

  : عليل، وهو يعاجل سهاماً له، وبني يديه جون موىل أيب ذي الغفار، إذا ارجتز احلسني

  كم لك في اإلشراق واألصيل  يللدهر أٍف لك من خ يا

 ديلبالال يقنع ب والدهر  يلتد قصاحب وماج من

 يلبسحي سالك ال وكل  يلفي ذاك إلى الجل واألمر

وأما عميت فسمعته دون النساء فلزمتها الرقة واجلزع، فشقت ثوا، : ورددت عربيتوأما أنا فسمعته : قال
ليت املوت أعدمين احلياة، يا حسيناه يا ! واحزناه! واثكاله: ولطمت وجهها، وخرجت حاسرة تنادي

 سيداه، يا بقية أهل بيتاه، استقلت ويئست من احلياة؛ اليوم مات جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

  .وأمي فاطمة الزهراء، وأيب علي وأخي احلسن، يا بقية املاضني، ومثال الباقني

  ".لو ترك القطا لنام"يا أخيت : فقال هلا احلسني

فإمنا تغتصب نفسك اغتصاباً، فذاك أكول حلزين وأشجى لقليب؛ وخرت مغشياً عليها؛ فلم يزل : قالت
  .يناشدها واحتملها حىت أدخلها اخلباء

  إلى مقتله رجع الحديث 

بني : ماذا تريدون مين؟ إين خمريكم ثالثاً:  فقال- لعنه اهللا-فوجه إىل عمر بن سعد : صلوات اهللا عليه قال
  .أن تتركوين أحلق بيزيد، أو أرجع من حيث جئت، أو أمضي إىل بعض ثغور املسلمني فأقيم فيها

لو : ه إليه رسوالً يعلمه ذلك، ويقول يقبله منه، فوج-لعنه اهللا-ففرح ابن سعد بذلك، وظن أن ابن زياد 
طمعت يا ابن سعٍد يف الراحة، وركنت إىل : فوجه إليه ابن زياد. سألك هذا بعض الديلم ومل تقبله ظلمته

  .دعة، ناجز الرجل وقاتله، وال ترض منه إال أن يرتل على حكمي

اد مشر بن ذي اجلوشن الضبايب معاذ اهللا أن أنزل على حكم ابن مرجانة أبداً، فوجه ابن زي: فقال احلسني
 يستحثه ملناجزة احلسني، فلما كان يف يوم اجلمعة لعشر خلون من -لعنه اهللا- إىل ابن سعد - أخزاه اهللا-

 فجعل أصحاب احلسني يتقدمون رجالً رجالً -لعنه اهللا-احملرم سنة إحدى وستني، ناجزه ابن سعد 
  .يقاتلون حىت قتلوا

ن حممد بن رزين، عن علي بن طلحة، وعن أيب خمنف، عن عبد الرمحن بن وقال املدائين، عن العباس ب
عن أيب خمنف، عن زهري بن عبد اهللا : يزيد بن جابر، عن محيد بن مسلم، وقال عمر بن سعد البصري
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اخلثعمي، وحدثنيه أمحد بن سعيد، عن حيىي بن احلسن العلوي، عن بكر بن عبد الوهاب، عن إمساعيل بن 
إن أول :  أبيه، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، دخل حديث بعضهم يف حديث اآلخرينأيب إدريس، عن

  : فأخذ يشد على الناس وهو يقول: قتيل قتل من ولد أيب طالب مع احلسني ابنه علي، قال

 يوبيت اهللا أولى بالنب نحن  يعلي بن الحسين بن عل أنا

 بالسيف حتى يلتوي أضربكم  من شبث ذاك ومن شمر الدني

  وال أزال اليوم أحمي عن أبي  ويغالم هاشمي عل ضرب

   ال يحكم فينا ابن الدعي واهللا

    

علي آمث العرب إن هو فعل مقل ما أراه يفعل، : ففعل ذلك مراراً، فنظر إليه مرة بن منقذ العبدي فقال
نه بالرمح فصرعه، فمر يشد على الناس ويقول كما كان يقول، فاعترضه مرة وطع. ومر يب أن أثكله أمه

  .واعتوره الناس فقطعوه بأسيافهم

مساع أذين يومئٍذ احلسني وهو : عن سليمان بن أيب راشد، عن محيد بن مسلم، قال: وقال أبو خمنف
قتل اهللا قوماً قتلوك يا بين، ما أجرأهم على اهللا، وعلى انتهاك حرمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم : يقول
  .ك العفاءعلى الدنيا بعد: مث قال

يا حبيباه، يا ابن أخاه، : وكأين أنظر إىل امرأة خرجت مسرعة كأا الشمس الطالعة تنادي: قال محيد
هذه زينب بنت علي بن أيب طالب؛ مث جاءت حىت انكبت عليه فجاءها احلسني : فسألت عنها، فقالوا

لوا أخاكم، فحملوه من مصرعه امح: فأخذ بيدها إىل الفسطاط، وأقبل إىل ابنه، وأقبل فتيانه إليه فقال
  .ذلك، مث جاء به حىت وضعه بني يدي فسطاطه

حدثنا غري واحد، عن حممد بن عمري، : حدثين حيىي بن احلسن العلوي، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
عن أمحد بن عبد الرمحن البصري، عن عبد الرمحن بن مهدي، عن محاد بن سلمة عن سعيد بن ثابت، 

:  عينيه فبكى، مث قال- صلوات اهللا عليه وسالمه-ز علي بن احلسني إليهم، أرخى احلسني ملا بر: قال

اللهم كن أنت الشهيد عليهم، فربز إليهم غالم أشبه اخللق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعل يشد 
متسي حىت اصرب حبييب فإنك ال : يا أباه، العطش، فيقول له احلسني: عليهم مث يرجع إىل أبيه فيقول

يسقيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكأسه، وجعل يكر كرة بعد كرة، حىت رمى بسهم فوقع يف 
يا أبتاه عليك السالم، هذا جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه : حلقه فخرقه، وأقبل ينقلب يف دمه، مث نادى

  .عجل القدوم إلينا، وشهق شهقة فارق الدنيا: وسلم يقرئك السالم، ويقول
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أحاطوا باحلسني عليه السالم، : فحدثين سليمان بن أيب راشد، عن محيد بن مسلم قال: قال أبو خمنف
احبسيه، فأىب الغالم، فجاء : وأقبل غالم من أهله حنوه، وأخذته زينب بنت علي لتحبسه، فقال هلا احلسني

يا ابن : فقال الغالم ألجبريعدوا إىل احلسني، فقام إىل جنبه، وأهوى أحبر بن كعب بالسيف إىل احلسني، 
وبقيت معلقة باجللد، فنادى . اخلبيثة أتقتل عمي؟ فضربه أجبر بالسيف، واتقاه الغالم بيده فأطنها إىل اجللد

يا ابن أخي احتسب فيما أصابك الثواب، فإن اهللا : يا أمه، فأخذه احلسني فضمه إليه، وقال: الغالم
اهللا عليه وسلم، ومحزة، وعلي، وجعفر، واحلسن عليهم ملحقك بآبائك الصاحلني، برسول اهللا صلى 

  .السالم

إن خرب ابنك فالن : وجاء رجل حىت دخل عسكر احلسني، فجاء إىل رجل من أصحابه فقال له: قال
حىت أصنع ماذا؟ عند اهللا أحتسبه : واىف، إن الديلم أسروه، فتنصرف معي حىت نسعى يف فدائه، فقال

هيهات أن : فقال. صرف وأنت يف حل من بيعيت، وأنا أعطيك فداء ابنكان: ونفسي، فقال له احلسني
ال يكون واهللا هذا أبداً، وال أفارقك، مث محل على القوم فقاتل حىت . أفارقك مث أسأل الركبان عن خربك

  .قتل رمحة اهللا عليه ورضوانه

أال : و ترد النار، فقال له رجلواهللا ال ترده أ:  يقول له-لعنه اهللا-وجعل احلسني يطلب املاء، ومشر : قال
اللهم أمته : ترى إىل الفرات يا حسني كأنه بطوان احليات، واهللا ال تذوقه أو متوت عطشاً، فقال احلسني

  .عطشاً

: اسقوين ماء، فيؤتى مباء، فيشرب حىت خيرج من فيه وهو يقول: واهللا لقد كان هذا الرجل يقول: قال

  .ك حىت ماتاسقوين، قتلين العطش، فلم يزل كذل

    : فحدثين سليمان بن أيب راشد، عن محيد بن مسلم، قال: قال أبو خمنف

ملا اشتد العطش على احلسني دعا أخاه العباس بن علي، فبعثه يف ثالثني راكباً وثالثني راجالً، وبعث معه 
: رو بن احلجاجبعشرين قربة، فجاءوا حىت دنوا املاء فاستقدم أمامهم نافع بن هالل اجلملي، فقال له عم

جئنا لنشرب من هذا املاء : مرحباً بك يا أخي ما جاء بك؟ قال: نافع بن هالل، قال: من الرجل؟ قال
ال : فقال له عمرو. ال واهللا ال أشرب منه قطرة واحلسني عطشان: اشرب، قال: الذي حألمتونا عنه، قال

إمألوا : ء، فلما دنا منه أصحابه قال للرجالةسبيل إىل ما أردمت، إمنا وضعونا ذا املكان لنمنعكم من املا
قربكم، فشدت الرجالة فدخلت الشريعة فمألوا قرم، مث خرجوا، ونازعهم عمرو بن احلجاج وأصحابه، 

فحمل عليهم العباس بن علي، ونافع بن هالل اجلملي مجيعاً، فكشفوه، مث انصرفوا إىل رحاهلم، وقالوا 
  .حلسني بالقرب حىت أدخلوها عليهفجاء أصحاب ا. انصرفوا: للرجالة

رأيت رجالً : فحدثين أبو غسان، عن هارون بن سعد، عن القاسم بن األصبغ ابن نباتة، قال: قال املدائين
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: ما كدت أعرفك، قال: من بين أبان بن دارم أسود الوجه، وكنت أعرفه مجيالً، شديد البياض، فقلت له

يه أثر السجود، فما منت ليلة منذ قتلته إال أتاين فيأخذ بتالبييب إين قتلت شاباً أمرد مع احلسني، بني عين
  .حىت يأيت جهنم فيدفعين فيها، فأصيح، فما يبقى أحد يف احلي إال مسع صياحي

  .- عليه السالم- واملقتول العباس بن علي : قال

ثين هانئ بن فحدثين خملد بن محزة بن بيض، وحباب بن موسى، عن محزة بن بيض، قال حد. قال املدائين
كنت ممن شهد احلسني، فإين لواقف على خيول إذ خرج غالم من : قال: ثبيت القايضي زمن خالد، قال

آل احلسني مذعوراً يلتفت مييناً ومشاالً، فأقبل رجل منا يركض حىت دنا منه، فمال عن فرسه، فضربه 
  .فقتله

يولكم، إن : ه لينهبه، فقال له احلسني على عسكر احلسني، فجاء إىل فسطاط-لعنه اهللا-ومحل مشر : قال
  .فاستحيا ورجع: مل يكن لكم دين فكونوا أحراراً يف الدنيا، فرحلى لكم عن ساحة مباح، قال

وجعل احلسني يقاتل بنفسه، وقد قتل ولده وأخوته وبنو أخيه وبنو عمه فلم يبق منهم أحد، ومحل : قال
وقتله أبو اجلنوب . -صلوات اهللا عليه- سرى فسقطت ، فضرب كتفه الي-لعنه اهللا-عليه ذرعة بن شريك 

  .زياد بن عبد الرمحن اجلعفي، والقثعم، وصاحل بن وهب اليزين وخوىل بن يزيد، كل قد ضربه وشرك فيه

  .ونزل سنان بن أنس النخعي فاحتز رأسه

  .إن الذي أجهز عليه مشر بن ذي اجلوشن الضبايب لعنه اهللا: ويقال

  .ه إىل عبيد اهللا بن زيادومحل خويل بن يزيد رأس

 أن يوطأ صدر احلسني، وظهره وجنبه ووجهه فأجريت اخليل -لعنه اهللا، وغضب عليه- وأمر ابن زياد 
  .عليه

ومحل أهله أسرى وفيهم، عمر، وزيد، واحلسن بنو احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم، وكان 
علي بن احلسني الذي أمه أم ولد، وزينب احلسن بن احلسن بن علي قد ارتث جرحياً فحمل معهم، و

 أقبل - لعنه اهللا- العقيلة، وأم كلثوم بنت علي بن أيب طالب وسكينة بنت احلسني ملا أدخلوا على يزيد 
  : قاتل احلسني بن علي يقول

 قتلت الملك المحجبا فقد  أوقر ركابي فضة أو ذهبا

 اوخيرهم إذ ينسبون نسب  اًقتلت خير الناس أماً وأب

  :  يف طست، فجعل ينكته على ثناياه بالقضيب وهو يقول-لعنه اهللا- ووضع الرأس بني يدي يزيد 

  علينا وهم كانوا أعق وأظلما  زةهاماً من رجال أع نفلق
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  .لعنه اهللا فعل ذلك- إن ابن زياد : وقد قيل

  : إنه متثل أيضاً والرأس بني يديه بقول عبد اهللا بن الزبعري: وقيل

  جزع الخزرج من وقع األسل  دواهدر ش ببأشياخي ليت

 دلتاعدر فبب وعدلناه  مهقتلنا القرم من أشياخ قد

أو مل يقتل اهللا : علي بن احلسني، قال: ما امسك؟ فقال:  بعلي بن احلسني، فقال- لعنه اهللا-مث دعا يزيد 
اهللا : "بل اهللا قتله، قال علي: قال. وهقد كان يل أخ أكرب مين يسمونه علياً، فقتلتم: علي بن احلسني، قال

ما : "فقال علي" وما أصابكم من مصيبٍة فبما كسبت أيديكم: "، قال له يزيد"يتوىف األنفس حني موا
. أصاب من مصيبٍة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك على اهللا يسري

  ".ا آتاكم واهللا ال حيب كل خمتاٍل فخورلكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مب

  .دعين أقتله، فألقت زينب نفسها عليه: فوثب رجل من أهل الشام فقال: قال

    

  .يا أمري املؤمنني، هب يل هذه أختذها أمة: فقام رجل آخر فقال

  .ال وال كرامة، ليس لك ذلك، وال له إال أن يزيد حسبك من دمائنا: فقالت له زينب: قال

فرق له . إن كان لك ؤالء النسوة رحم، وأردت قتلي فابعث معهن أحداً يؤديهن: لي بن احلسنيوقال ع
  .ال يؤديهن غريك: وقال

: مث أمره أن يصعد املنرب فيخطب فيعذر إىل الناس مما كان من أبيه فصعد املنرب، فحمد اهللا وأثىن عليه وقال

أنا أعرفه بنفسي، أنا علي بن احلسني، أنا ابن البشري أيها الناس، من عرفين فقد عرفين، ومن مل يعرفين ف
وهي خطبة طويلة كرهت اإلكثار بذكرها، . النذير، أنا ابن الداعي إىل اهللا بإذنه، أنا ابن السراج املنري

  .وذكر نظائرها

  .مث أمره يزيد، بالشخوص إىل املدينة مع النسوة من أهله وسائر بين عمه، فانصرف م

  :  قتة يرثي احلسنيوقال سليمان بن

 تلا يوم حهفلم أرها أمثال  دمحمررت على أبيات آل م

 رتعحسين والبالد اقش لفقد  ألم تر أن الشمس أصحت مريضة

 تعظمت تلك الرزايا وجل لقد  اروا رزيةم صرجاء ث وكانوا

 تل زلعقيس إذا الن وتقتلنا  ايرهققيس فنعطي ف أتسألنا

 تليوماً بها حيث ح سنطلبها  اائنن دمني قطرةٌ مغ وعند
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 أصبحت منهم برغمي تخلت وإن  اهلديار وأهيبعد اهللا ال فال

 تذلين فرقاب المسلم أذل  ماشقتيل الطف من آل ه فإن

  مجاعة من متأخري الشعراء أستغين عن- صلوات اهللا عليه-وقد رثى احلسني بن علي : أبو الفرج: قال

  .ذكرهم يف هذا املوضع كراهية اإلطالة

وأما من تقدم فما وقع إلينا شيء رثى به، وكانت الشعراء ال تقدم على ذلك خمافة من بين أمية، وخشية 
  .منهم

  .-صلوات اهللا عليه ورضوانه وسالمه-وهذا آخر ما أخربنا به من مقتله 

  أبو بكر بن عبد اهللا بن جعفر

  .فر بن أيب طالب عليه السالموأبو بكر بن عبد اهللا بن جع

  .ال يعرف امسه؛ وأمه اخلوصاء بنت حفصة بن بكر بن وائل

قتل أبو بكر بن : حدثنا أمحد بن احلرث اخلراز، عن املدائين، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن شبيب، قال
  .ةعبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب يوم احلرة يف الوقعة بني مسرف ابن عقبة وبني أهل املدين

  عون بن عبد اهللا بن جعفر األصغر

  .وعون بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

  .وهو عون األصغر، واألكرب قتل مع احلسني بن علي

وأم عون هذا مجانة بنت املسيب بن جنبة بن ربيعة بن رياح بن عوف بن هالل بن ربيعة بن مشخ بن 
  .فزارة

  .وأمها من بين مرة بن عوف الفزاري

 والطلب بدم احلسني، فقتلوا -لعنه اهللا- د أمراء التوابني الذين دعوا إىل اخلروج على ابن زياد واملسيب أح
  .بعني الوردة، وله صحبة بأمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وقد شهد معه مشاهده

وقتل عون يوم احلرة حرة واقم، قتله أصحاب مسرف بن عقبة، أخربين بذلك أمحد بن حممد بن شبيب، 
  .خلراز، عن علي بن جنم املدائينعن ا

  عبيد اهللا بن علي
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وعبيد اهللا بن علي بن أيب طالب، وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل 
  .بن شل بن دارم بن حنظلة

ألمر له، قتله أصحاب املختار بن أيب عبيدة يوم املذار، وكان صار إىل املختار فسأله أن يدعو إليه وجيعل ا
  .فلم يفعل، فخرج فحلق مبصعب بن الزبري فقتل يف الوقعة وهو ال يعرف

  عبد اهللا بن محمد بن علي

  .وعبد اهللا بن حممد بن علي بن أيب طالب

  .ويكىن أبا هاشم، وأمه أم ولد، تدعى نائلة

رث الوصية وكان لسناً خصماً عاملاً، وكان وصي أبيه، وهو الذي يزعم الشيعة من أهل خراسان أنه و
عن أبيه، وأنه كان اإلمام، وأنه أوصى إىل حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس، وأوصى حممد إىل إبراهيم 

  .اإلمام، فصارت الوصية يف بين العباس من تلك اجلهة

  .ودس سليمان بن عبد امللك مساً إليه، فمات منه باحلميمة من أرض الشام

حدثين عبيد اهللا بن محزة، وذكر ذلك حممد بن : ىي بن احلسن، قالحدثنا حي: حدثين أمحد بن سعيد، قال
    : علي بن محزة، عن املدائين، عن غسان بن عبد احلميد قال

وفد أبو هشام إىل سليمان بن عبد امللك يقضي حوائجه، مث جتهز للمسري إىل املدينة، فقدم، ثقله وأتى 
وم شديد احلر، وخرج نصف النهار، وسار ليلحق سليمان ليودعه، فحبسه سليمان حىت تغدى معه يف ي

الثقل فعطش يف مسريه، فدس إليه سليمار شربة فلما شرا فتر فسقط، وأرسل رسوالً إىل حممد بن علي 
ودفن . بن عبد اهللا بن العباس، وعبد اهللا بن احلرث بن نوف، يعلمهما حاله فخرجا إليه فولياه حىت مات

  .ى إىل حممد بن علي بن العباسباحلميمة يف أرض الشام، وأوص

  زيد بن علي

  .وزيد بن علي بن احلسني، بن علي بن أيب طالب، ويكىن أبا احلسني

  .وأمه أم ولد أهداها املختار بن أيب عبيدة لعلي بن احلسني فولدت له زيداً، وعمر، وعلياً، وخدجية

حدثنا احلسني بن :  بن يعقوب، قالحدثنا عباد: حدثين حممد بن احلسني اخلثعمي، وعلي بن العباس، قاال
اشترى املختار بن أيب عبيدة جارية بثالثني : حدثنا زياد بن املنذر، قال: محاد أخو احلسن بن محاد، قال

ما أدري أحداً أحق ا من علي بن احلسني، : فأقبلت، مث قال. أقبلي: أدبري، مث قال هلا: ألفاً، فقال هلا
  . عليفبعث ا إليه، وهي أم زيد بن
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حدثنا احلسن بن احلسني الكندي، عن خصيب : حدثنا أمحد بن حيىي، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .كنت إذا رأيت زيد بن علي رأيت أسارير النور يف وجهه: الوابشي قال

: حدثين عمي سعيد بن خيثم، قال: حدثنا أمحد بن راشد، قال: حدثين احلسن بن علي السلويل، قال

: خرجت مع زيد بن علي ليالً إىل اجلبان، وهو مرخي اليدين ال شيء معه، فقال يل: رة، قالحدثين أبو ق

: يا أبا قرة أجائع أنت؟ قلت نعم، فناولين كمثراة ملء الكف ما أدري أرحيها أطيب أم طعمها، مث قال يل

يا :  علي، مث قال يليا أبا قرة أتدري أين حنن؟ حنن يف روضة من رياض اجلنة، حنن عند قرب أمري املؤمنني
أبا قرة والذي يعلم ما حتت وريد زيد بن علي إن زيد بن علي مل يهتك هللا حمرماً منذ عرف ميينه من 

  .مشاله، يا أبا قرة من أطاع اهللا أطاعه ما خلق

حدثنا احلسن بن : حدثنا أمحد بن حيىي، قال: حدثي علي بن حممد، بن علي بن مهدي العطار، قال
أنا أكرب : يب داود العلوي عن عاصم بن عبيد اهللا العمري قال ذكر عنده زيد بن علي فقالاحلسني، عن أ

  .ما يرجع إىل الدنيا: منه، رأيته باملدينة وهو شاب يذكر اهللا عنده فيغشى عليه حىت يقول القائل

مد بن مسعت حم: حدثنا هرون بن موسى، قال: حدثنا حيىي بن احلسني قال: حدثنا أمحد بن سعيد، قال
  .كانت املرجئة وأهل النسك ال يعدلون بزيد أحداً: أيوب الرافقي يقول

حدثنا إمساعيل بن إسحاق الراشدي، : حدثين علي بن العباس املقانعي، وحممد بن احلسني اخلثعمي، قاال
ير، عن عبد اهللا بن جر: عن عبد اهللا بن حرب وقال األشناين: قال حدثنا احلسن بن احلسني، قال املقانعي

  .رأيت جعفر بن حممد ميسك لزيد بن علي بالركاب، ويسوي ثيابه على السرج: قال

كان : حدثنا أبو معمر سعيد بن خيثم، قال: حدثنا احلسن بن احلسني، قال: حدثين علي بن العباس، قال
، بني زيد بن علي، وعبد اهللا بن احلسن مناظرة يف صدقات علي، فكانا يتحاكمان إىل قاض من القضاة

  .فإذا قاما من عنده أسرع عبد اهللا إىل دابة زيد فأمسك له بالركاب

رأيت زيد بن : أخربنا حممد بن الفرات، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثين علي بن العباس، قال
  .علي وقد أثر السجود بوجهه أثراً خفيفاً

حدثنا عيسى بن عبد : اصم، قالحدثنا احلسن بن حممد بن أيب ع: حدثنا حممد بن علي بن مهدي، قال
خرجنا : اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب، عن البابكي، وامسه عبد اهللا بن مسلم بن بابك، قال

يا بابكي أما ترى هذه الثريا أترى : مع زيد بن علي إىل مكة فلما كان نصف الليل واستوت الثريا فقال
ن يدي ملصقة ا فأقع إىل األرض أو حيث أقع، فأتقطع قطعة واهللا لوددت أ: ال، قال: أحد يناهلا؟ قلت

  .قطعة، وأن اهللا أصلح بني أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

: حدثنا احلسن بن حيىي بن احلسني بن زيد، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
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قدمت املدينة فجعلت كلما سألت : د، قالحدثنا احلسن بن احلسني، عن حيىي بن مساور، عن أيب اجلارو
  .عن زيد بن علي قيل يل ذاك حليف القرآن

سألت احلسن بن حيىي كم كانت سن زيد بن علي يوم : حدثنا حيىي، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .اثنتان وأربعون سنة: قتل؟ قال

    

حدثنا حممد بن داود بن عبد : حدثين إمساعيل بن إسحاق الراشدي، قال: حدثين علي بن العباس، قال
خيرج : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للحسني: اجلبار، عن أبيه، عن جابر، عن أيب جعفر، قال

رجل من صلبك يقال له زيد يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غراً حمجلني، يدخلون اجلنة 
  ".بغري حساب

اد بن يعقوب، قال أخربنا خالد بن عيسى أبو زيد العكلي، عن حدثنا عب: حدثين حممد بن احلسني، قال
يقتل رجل من أهل بييت فيصلب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد امللك بن أيب سليمان، قال
  ".ال ترى اجلنة عني رأت عورته

أخت خالد حدثنا حممد بن علي بن : حدثنا أمحد بن حممد بن قين، قال: أخربين أمحد بن سعيد، قال
حدثنا أبو حفص األعشى، عن أيب داود املدين، عن علي بن احلسني، عن أبيه، عن علي، : املقرئ، قال

خيرج بظهر الكوفة رجل يقال له زيد يف أة واألة امللك ال يسبقه األولون وال يدركه اآلخرون إال : قال
 أو شبه الطوامري حىت يتخطوا أعناق من عمل مبثل عمله، خيرج يوم القيامة هو وأصحابه معهم الطوامري

اخلالئق تتلقاهم املالئكة فيقولون هؤالء حلف اخللف، ودعاة احلق، ويستقبلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ".يا بين قد عملتم ما أمرمت به، فادخلوا اجلنة بغري حساب: "وسلم فيقول

أخربنا احلسني بن زيد بن : يعقوب، قالحدثنا عباد بن : حدثين علي بن العباس، وحممد بن احلسني، قال
مر زيد بن علي بن احلسني، على حممد : علي، عن ريطة بنت عبد اهللا بن حممد بن احلنفية، عن أبيها، قال

أعيذك باهللا يا ابن أخي أن تكون زيداً املصلوب بالعراق، وال ينظر : بن احلنفية فرق له وأجلسه، وقال
  .ان يف أسفل درك من جهنموال ينظره إال ك. أحد إىل عورته

حدثنا : حدثين حممد بن علي بن مهدي بالكوفة على سبيل املذاكر، ونبأين أمحد بن حممد يف إسناده قال
كنا عند : حدثنا خالد مواىل آل الزبري، قال: حدثنا عيسى بن كثري األسدي، قال: أبو سعيد األشج، قال

أعيذك باهللا :  لوجهه وجعل ميسح الدم عن وجهه ويقولعلي بن احلسني فدعا ابناً له يقال له زيد، فكبا
  .أن تكون زيداً املصاب بالكناسة، من نظر إىل عورته متعمداً أصلى اهللا وجهه النار

: حدثنا حممد بن علي بن أخت خالد، قال: حدثين أمحد بن حممد قين، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
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جئت مع أيب جعفر إىل :  عن يونس بن جناب، قالسعيد بن عمرو،: حدثنا عثمان بن سعيد، قال
  .أعيذك باهللا أن تكون صليب الكناسة: الكتاب فدعا زيداً فاعتنقه، وألزق بطنه ببطنه وقال

: حدثنا موسى الصفار عن حممد بن فرات، قال: حدثنا حممد بن مروان، قال: حدثنا علي بن العباس، قال

  .سحابة صفراء تظله من الشمس، تدور معه حيث ما داررأيت زيد بن علي يوم السبخة وعلى رأسه 

حدثنا حسني بن نصر، عن أبيه، عن : حدثنا جعفر بن أمحد األزدي، قال: حدثين احلسن بن علي، قال
  ".اصرب تؤجر، وتوق تنج"كان يف خامت زيد بن علي : أيب خالد، قال

حدثنا زكريا بن حيىي اهلمداين، :  قالحدثنا احلسني بن عبد الواحد،: حدثين علي بن أمحد بن حامت، قال
لو : أردت اخلروج إىل احلج فمررت باملدينة فقلت: حدثتين عميت عزيز بنت زكريا، عن أبيها، قال: قال

  : فدخلت فسلمت عليه، فسمعته يتمثل. دخلت على زيد بن علي

 ماجداً أو تخترمه المخارم يعش  ايطلب المال الممنع بالقن ومن

 مالحمياً تجتنبك المظ وأنفقاً  لب الذكي وصارماًمتى تجمع الق

 أنا في ذا يال همدان ظالم فهل  مإذا قوم غزوني غزوته وكنت

  .فخرجت من عنده وظننت أن يف نفسه شيئاً، وكان من أمره ما كان: قال

  مقتل زيد بن علي والسبب فيه

حدثين عمي أبو معمر سعيد بن : الحدثنا أمحد بن راشد، ق: حدثين به حممد بن علي بن شاذان، قال
: حدثان زيد بن املعذل النمري، قال: أخربنا حممد بن مروان قال: خيثم، وحدثين علي بن العباس، قال

أخربنا حيىي بن صاحل الطيانسي، وكان قد أدرك زمان زيد بن علي، وحدثين أمحد بن حممد بن سعيد، 
حدثنا : حدثنا هشام بن حممد بن السائب الكليب، قال: الحدثنا أيب، ق: حدثنا املنذر بن حممد، قال: قال

أبو خمنف، وأخربين املنذر بن حممد يف كتابه إيل بإجازته أن أرويه عنه من حيث دخل، يعين حديث 
بعضهم يف حديث اآلخرين، وذكرت االتفاق بينهم جممالً، ونسبت ما كان من خالف يف رواية إىل 

  .رواية

    

 أن خالد بن عبد اهللا القسري ادعى ماالً قبل زيد -صلوات اهللا عليه- يد بن علي كان أول أمر ز: قالوا
بن علي، وحممد بن عمر بن علي بن أيب طالب، وداود بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وسعد بن إبراهيم 

  .بن عبد الرمحن بن عوف، وأيوب بن سلمة بن عبد اهللا بن عباس بن الوليد بن املغرية املخزومي
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 فيهم يوسف بن عمر بن حممد بن احلكم، عامل هشام على العراق، إىل هشام، وزيد بن علي، وكتب
وزيد خياصم احلسن بن احلسن يف صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه . وحممد بن عمر يومئذ بالرصافة

  .وسلم

ثون فإنا باع: فلما قدمت كتب يوسف، بعث إليهم فذكر ما كتب به يوسف، فأنكروا فقال هلم هشام
  .بكم إليه جيمع بينكم وبينه

وما الذي ختاف من يوسف؟ : قال له هشام. أنشدك اهللا والرحم أن ال تبعث بنا إىل يوسف: قال له زيد
أما بعد، فإذا قدم عليك زيد، وفالن، : "فدعا شام كاتبه فكتب إىل يوسف. أخاف أن يتعدى علينا: قال

ى عليهم فسرح م إيل، وإن هم أنكروا فاسأله البينة، فإن مل وفال، فامجع بينهم وبينه، فإن أقروا مبا ادع
يقمها فاستحلفهم بعد صالة العصر باهللا الذي ال إله إال هو ما استودعهم وديعة، وال له قبلهم شيء، مث 

  ".خل سبيلهم

 كال أنا باعث معكم رجالً من احلرس: قال". ويطول علينا"إنا خناف أن يتعدى كتابك : فقالوا هلشام

  .جزاك اهللا عن الرحم خرياً، لقد حكمت بالعدل: قالوا. ليأخذه بذلك حىت يفرغ ويعجل

فسرح م إىل يوسف، وهو يومئذ باحلرية، فاجتنبوا أيوب بن سلمة خلؤولته من هشام ومل يؤخذ بشيء 
ة، مث فلما قدموا على يوسف دخلوا عليه فسلموا، فأجلس زيداً قريباً منه، والطفه يف املسأل. من ذلك

هذا زيد بن علي، وحممد بن عمر بن علي اللذان : سأهلم عن املال فأنكروا، فأخرجه يوسف إليهم، وقال
أفيب كنت زأ وبأمري : قال له يوسف. ما يل قبلهما قليل وال كثري: ادعيت قبلهما ما ادعيت قال

  .املؤمنني؟ فعذبه عذاباً ظن أنه قد قتله

 العصر إىل املسجد فاستحلفهم، فحلفوا، فكتب يوسف إىل هشام مث أخرج زيداً وأصحابه بعد صالة
  .يعلمه ذلك، فكتب إليه هشام خل سبيلهم، فخلى سبيلهم

فأقام زيد بعد خروجه من عند يوسف بالكوفة أياماً، وجعل يوسف يستحثه باخلروج فيعتل عليه بالشغل 
  .وبأشياء يبتاعها، فأحل عليه حىت خرج، فأتى القادسية

 ومعك مائة ألف سيف من أهل الكوفة - رمحك اهللا-أين خترج عنه : شيعة لقوا زيداً فقالوا لهمث إن ال
فأىب عليهم، . والبصرة وخراسان يضربون بين أمية ا دونك، وليس قبلنا من أهل الشام إال عدة يسرية

أذكرك اهللا يا أبا : فقال له حممد بن عمر. فما زالوا يناشدونه حىت رجع بعد أن أعطوه العهود واملواثيق
احلسني ملا حلقت بأهلك ومل تقبل قول أحد من هؤالء الذين يدعونك، فإم ال يفون لك، أليسوا 

  .وأىب أن يرجع. أجل: أصحاب جدك احلسني بن علي؟ قال

وأقبلت الشيعة وغريهم خيتلفون إليه، ويبايعون حىت أحصى ديوانه مخسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة 
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  .هل املدائن، والبصرة، وواسط، واملوصل وخراسان، والري، وجرجانخاصة، سوى أ

وأقام بالكوفة بضعة عشر شهراً، وأرسل دعاته إىل اآلفاق والكور، يدعون الناس إىل بيعته، فلما دنا 
خروجه أمر أصحابه باالستعداد والتهيؤ فجعل من يريد أن يفي له يستعد، وشاع ذلك فانطلق سليمان 

قي إىل يوسف بن عمر، وأخربه خرب زيد، فبعث يوسف فطلب زيداً ليالً فلم يوجد عند بن سراقة البار
الرجلني اللذين سعى إليه أنه عندمها فأتى ما يوسف فلما كلمهما استبان أمر زيد وأصحابه، وأمر ما 

عجل  فتخوف أن يؤخذ عليه الطريق فت- صلوات اهللا عليه-يوسف فضربت أعناقهما، وبلغ اخلرب زيداً 
اخلروج قبل األجل الذي بينه وبني أهل األمصار، واستتب لزيد خروجه، وكان قد وعد أصحابه ليلة 

  .األربعاء أول ليلة من صفر سنة اثنني وعشرين ومائة فخرج قبل األجل

    

وبلغ ذلك يوسف بن عمر فبعث احلكم بن الصلت يأمره أن جيمع أهل الكوفة يف املسجد األعظم 
بعث احلكم إىل العرفاء، والشرط، واملناكب، واملقاتلة، فأدخلوهم املسجد، مث نادى فيحضرهم فيه، ف

. أميا رجل من العرب واملوايل أدركناه يف رحبة املسجد فقد برئت منه الذمة؛ ائتوا املسجد األعظم: مناديه

بن زيد بن  "وطلبوا زيداً يف دار معاوية بن إسحاق. فأتى الناس املسجد يوم الثالثاء قبل خروج زيد
، فخرج ليالً، وذلك ليلة األربعاء لسبع بقني من احملرم، يف ليلة شديدة الربد، من دار "حارثة األنصاري

، فما "يا منصور أمت: "معاوية بن إسحاق، فرفعوا اهلرادي فيها النريان، ونادوا بشعارهم شعار رسول اهللا
 القاسم بن عمر التبعي، ورجالً آخر، - لسالمعليه ا- زالوا كذلك حىت أصبحوا، فلما أصبحوا بعث زيد 

وقال سعيد بن خيثم يف رواية القاسم بن كثري بن حيىي بن صاحل بن حيىي بن عزيز بن . يناديان بشعارمها
  .عمرو بن مالك بن خزمية التبعي ومسى اآلخر الرجل، وذكر أنه صدام

  .وبعثين أيضاً وكنت رجالً صيتاً أنادي بشعاره: قال سعيد

فلما كانوا يف .  ورفع أبو اجلارود زياد بن املنذر اهلمداين هردياً من ميمنتهم، ونادى بشعار زيد:قال
صحارى عبد القيس لقيهما جعفر بن العباس الكندي، فشدوا عليه، وعلى أصحابه فقتل الرجل الذي 

 فضربت عنقه كان مع القاسم، وارتث القاسم فأتى به احلكم بن الصلت فكلمه فلم يرد عليه، فأمر به
  .على باب القصر، وكان أول قتيل منهم رضوان اهللا عليه

  : قالت بنته سكينة: قال سعيد بن خيثم

 زيروع غدمن البدرور م  يرثن كم باسعين جودي لق

  من أولي الشرك والردى والشرور  ئاموم ليوف قس هتأدرك
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 يرصون نضغصن من الغ فوق  اممى حنأبكيك ما تغ سوف

  .من يأيت الكوفة فيقرب من هؤالء فيأتينا خبربهم؟: وقال يوسف بن عمر وهو باحلرية: قال أبو خمنف

أنا آتيك خبربهم، فركب يف مخسني فارساً، مث أقبل حىت أتى : قال عبد اهللا بن العباس املنتوف اهلمداين
 خرج إىل تل قريب من احلرية فرتل جبانة سامل فاستخرب، مث رجع إىل يوسف فأخربه، فلما أصبح يوسف

  .معه قريش، وأشراف الناس، وأمري شرطته يومئذ العباس بن سعيد املزين" عليه و"

  .وبعث الريان بن سلمة البلوي يف حنو من ألفي فارس وثلثمائة من القيقانية رجالة ناشبة: قال

عشر من الرجالة، فقال زيد بن علي وأصبح زيد بن علي ومجيع من وافاه تلك الليلة مائتان ومثانية : قال
ال واهللا ما هذا ملن بايعنا : هم حمصورون يف املسجد، فقال:  سبحان اهللا فأين الناس؟ قيل-عليه السالم-

  .بعذر

وأقبل نصر بن خزمية إىل زيد فتلقاه عمر بن عبد الرمحن صاحب شرطة احلكم بن الصلت يف خيل : قال
يا منصور أمت، : كيمة يف الطريق الذي خيرج إىل مسد بين عدي فقالمن جهينة عند دار الزبري بن أيب ح

  .فلم يرد عليه عمر شيئاً، فشد نصر عليه وعلى أصحابه فقتله، وازم من كان معه

وأقبل زيد حىت انتهى إىل جبانة الصيادين وا مخسمائة من أهل الشام، فحمل عليهم زيد يف أصحابه 
مث سلهم حىت ظهر . الكناسة فحمل على مجاعة من أهل الشام فهزمهمفهزمهم، مث مضى حىت انتهى إىل 

إىل املقربة، ويوسف بن عمر على التل ينظر إىل زيد وأصحابه وهم يكرون، ولو شاء زيد أن يقتل يوسف 
  .يومئذ قتله

: مث إن زيداً أخذ ذات اليمني على مصلى خالد بن عبد اهللا حىت دخل الكوفة، فقال بعض أصحابه لبعض

ال ننطلق إىل جبانة كندة، فما زاد الرجل أن تكلم ذا إذ طلع أهل الشام عليهم، فلما رأوهم دخلوا أ
زقاقاً ضيقاً فمضوا فيه، وختلف رجل منهم فدخل املسجد فصلى فيه ركعتني، مث خرج إليهم فضارم 

املغفر عن وجهه اكشفوا : بسيفه وجعلوا يضربونه بأسيافهم، مث نادى رجل منهم فارس مقنع باحلديد
واضربوا رأسه بالعمود، ففعلوا، فقتل الرجل، ومحل أصحابه عليهم فكشفوهم عنه، واقتطع أهل الشام 

رجالً منهم فذهب ذلك الرجل حىت دخل على عبد اهللا بن عوف بن األمحر فأسروه، وذهبوا به إىل 
  .يوسف بن عمر فقتله

  .هل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية؟يا نصر بن خزمية أختاف أ: وأقبل زيد بن علي فقال

  .جعلين اهللا فداك أما أنا فواهللا ألضربن بسيفي هذا معك حىت أموت: قال
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مث خرج م زيد يقودهم حنو املسجد، فخرج إليه عبيد اهللا بن العباس الكندي يف أهل الشام، فالتقوا على 
 انتهوا إىل دار عمر بن حريث، وتبعهم زيد باب عمر بن سعد، فازم عبيد اهللا بن العباس وأصحابه حىت

: عليه السالم حىت انتهوا إىل باب الفيل، وجعل أصحاب زيد يدخلون رايام من فوق األبواب ويقولون

يا أهل الكوفة اخرجوا من الذل إىل العز، وإىل : يا أهل املسجد اخرجوا، وجعل نصر بن خزمية يناديهم
  .الدين والدنيا

. لشام يرموم من فوق املسجد باحلجارة، وكانت يومئذ مناوشة بالكوفة يف نواحيهاوجعل أهل ا: قال

  .يف جبانة سامل: وقيل

.  قتاالً شديداً-عليه السالم-وبعث يوسف بن عمر الريان بن سلمة يف خيل إىل دار الرزق، فقاتلوا زيداً 

 انتهوا إىل املسجد األعظم، وخرج من أهل الشام جرحى كثرية، وشلهم أصحاب زيد من دار الرزق حىت
  .فرجع أهل الشام مساء يوم األربعاء وهم أسوأ شيء ظناً

أف لك من : فقال له. فلما كان غداة يوم اخلميس دعى يوسف بن عمر الريان بن سلمة فأفف به
ودعا العباس بن سعد املزين صاحب شرطته فبعثه إىل أهل الشام، فسار م حىت انتهوا إىل . صاحب خيل

د يف دار الرزق، وخرج إليهم زيد وعلى جمنبته نصر بن خزمية، ومعاوية بن إسحاق، فلما رآهم العباس زي
واقتتلوا قتاالً شديداً يف املعركة، وقد كان رجل من أهل . فرتل ناس كثري". األرض"يا أهل الشام : نادى

 من نصر بن خزمية ألقتلنه أو واهللا لئن مألت عيين: الشام من بين عبس يقال له نائل بن فروة قال ليوسف
فلما التقى أصحاب . فدفع إليه سيفاً ال مير بشيء إال قطعه. خذ هذا السيف: فقال له يوسف. ليقتلين

 فضربه فقطع -رضوان اهللا عليه- نصر بن خزمية - لعنه اهللا- أبصر نائل . العباس بن سعد، وأصحاب زيد
  .فخذه، وضربه نصر فقتله، ومات نصر رمحه اهللا

 هزمهم، وانصرفوا يومئذ بأسوأ حال فلما كان العشي عبأهم يوسف مث - عليه السالم-  إن زيداً مث
سرحهم حنو زيد، وأقبلوا حىت التقوا فحمل عليهم زيد فكشفهم، مث تبعهم حىت أخرجهم إىل السبخة، مث 

  .شد عليهم حىت أخرجهم من بين سليم فأخذوا على املسناة

وصاحب لوائه رجل من بين سعد بن بكر . رق ورؤاس فقاتلهم قتاالً شديداًمث ظهر هلم زيد فيما بني با
  .عبد الصمد: يقال له

وكان بايع زيداً أكثر من اثين -وكنا مع زيد يف مخسمائة، وأهل الشام اثنا عشر ألفاً : قال سعيد بن خيثم
ماً لفاطمة بنت  إذ فصل رجل من أهل الشام من كلب على فرس رائع فلم يزل شت-عشر ألفاً فغدروا

أما أحد يغضب لفاطمة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعل زيد يبكي حىت ابتلت حليته وجعل يقول
بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أما أحد يغضب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أما أحد يغضب 
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: قال سعيد.  فرقتني نظارة ومقاتلةوكان الناس: قال. مث حتول الشامي عن فرسه فركب بغلة: هللا؟ قال

فجئت إىل موىل فأخذت منه مشمالً كان معه، مث استترت من خلف النظارة حىت إذا صرت من ورائه 
ضربت عنقه وأنا متمكن منه باملشمل، فوقع رأسه بني يدي بغلته، مث رميت جيفته عن السرج، وشد 

وا عليهم واستنقذوين، فركبت فأتيت زيداً أصحابه علي حىت كادوا يرهقونين، وكرب أصحاب زيد ومحل
أدركت واهللا ثأرنا، أدركت واهللا شرف الدنيا واآلخرة وذخرها، إذهب : فجعل يقبل بني عيين ويقول

  .بالبغلة فقد نفلتكها

فبعث العباس بن سعد إىل يوسف بن عمر . وجعلت خيل أهل الشام ال تثبت خليل زيد بن علي: قال
ية، وسأله أن يبعث إليه الناشبة، فبعث إليه سليمان بن كيسان يف القيقانية وهم يعلمه ما يلقى من الزيد

وقاتل معاوية بن إسحاق األنصاري يومئذ قتاالً . جنارية، وكانوا رماة، فجعلوا يرمون أصحاب زيد
وثبت زيد يف أصحابه حىت إذا كان عند مجح الليل رمى زيد بسهم فأصاب . شديداً، فقتل بني يدي زيد

رجعوا " أم"نب جبهته اليسرى فرتل السهم يف الدماغ، فرجع ورجع أصحاب، وال يظن أهل الشام جا
  .إال للمساء والليل

فحدثين سلمة بن ثابت، وكان من أصحاب زيد، وكان آخر من انصرف عنه هو وغالم : قال أبو خمنف
 بيت حران بن أيب كرمية يف أقبلت أنا وأصحاب نقتفي أثر زيد فنجده قد دخل: ملعاوية بن إسحاق، قال

وانطلق ناس من " فقلت له جعلين اهللا فداك أبا احلسني"سكة الربيد يف دور أرحب وشاكر، فدخلت عليه 
  .إنك إن نزعته من رأسك مت: فقال له. أصحابه فجاؤا بطبيب يقال له سفيان موىل لبين دواس

  .املوت أيسر علي مما أنا فيه: قال

    

  .فانتزعه، فساعة انتزاعه مات صلوات اهللا عليهفأخذ الكلبتني : قال

  .أين ندفنه؟ وأين نواريه؟ فقال بعضهم نلبسه درعني، مث نلقيه يف املاء: قال القوم

  .ال، بل حنتز رأسه، مث نلقيه بني القتلى: وقال بعضهم

  .ال واهللا ال يأكل هلم أيب السباع: فقال حيىي بن زيد: قال

  .فقبلوا رأيي. سية فندفنه فيهاحنمله إىل العبا: وقال بعضهم

فانطلقنا فحفرنا له حفرتني وفيها يومئذ ماء كثري، حىت إذا حنن مكنا له دفناه مث أجرينا عليه املاء، : قال
عبد حبشي كان موىل لعبد احلميد الرؤاسي وكان : قال سعيد بن خيثم يف حديثه. ومعنا عبد سندي

قال أبو . هو مملوك لزيد سندي وكان حضرهم: ىي بن صاحلمعمر بن خيثم قد أخذ صفقته لزيد، وقال حي
كان نبطي يسقي زرعاً له حني وجبت الشمس، فرآهم حيث دفنوه، فلما : خمنف عن كهمس، قال
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. أصبح أتى احلكم بن الصلت، فدهلم على موضع قربه، فسرح إليه يوسف بن عمر العباس بن سعيد املزين

  . فاستخرجوه على بعريبعث احلجاج بن القاسم: قال أبو خمنف

فنظرت واهللا إليه حني أقبل به على مجل قد شد باحلبال، وعليه : قال هشام فحدثين نصر بن قابوس قال
فأمر به فصلب بالكناسة، وصلب . قميص أصفر هروي، فألقى من البعري على باب القصر فخر كأنه جبل

  .معه معاوية بن إسحاق، وزياد اهلندي، ونصر بن خزمية العبسي

أنه وجه برأس زيد مع زهرة بن سليم، فلما كان مبضيعة ابن أم : وحدثين عبيد بن كلثوم: قال أبو خمنف
  .احلكم ضربه الفاجل، فانصرف وأتته جائزته من عند هشام

حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن العنربي، : حدثنا أبو بكر اجلبلي، قال: فحدثين احلسن بن علي األدمي، قال
كنت مع الزهري بالرصافة : حدثنا الوليد بن حممد املوقري، قال: موسى بن حممد، قالحدثنا : قال

هذا رأس زيد بن : يا وليد، أنظر ما هذا، فأشرفت من كوة يف بيته فقلت: فقال يل. فسمع أصوات لعابني
بن حدثين علي : أو ميكلون؟ قال: فقلت. أهلك أهل هذا البيت العجلة: علي، فاستوى جالساً مث قال

  .املهدي من ولدك: احلسني، عن أبيه، عن فاطمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

أنه مكث مصلوباً إىل أيام الوليد بن يزيد، فلما ظهر حيىي بن : حدثين موسى بن أيب حبيب: قال أبو خمنف
وانسفه يف . ق فاحرقهفإذا أتاك كتايب هذا فانظر عجل أهل العرا. أما بعد: "زيد كتب الوليد إىل يوسف

  ".اليم نسفاً، والسالم

فأنزله من جذعه فأحرقه بالنار، مث جعله يف .  عند ذلك خراش بن حوشب-لعنه اهللا- فأمر به يوسف 
  .قواصر، مث محله يف سفينة، مث ذراع يف الفرات

 أخت خالد حدثنا حممد بن علي بن: حدثنا جعفر بن حيىي األزدي، قال: حدثين احلسن بن عبد اهللا، قال
رأيت زيد بن علي مصلوباً : حدثنا أبو نعيم املالئي عن مساعة بن موسى الطحان، قال: املقرئ، قال

  .بالكناسة فما رأى أحد له عورة، استرسل جلد من بطنه، من قدامه ومن خفه حىت ستر عورته

حدثنا :  الرازي، قالحدثنا أبو حامت: حدثنا احلسني بن حممد بن عفري، قال: حدثنا علي بن احلسني، قال
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، وهو : عبد اهللا بن أيب بكر العتكي، عن جرير بن حازم، قال

  ".أهكذا تفعلون بولدي: "متساند إىل جذع زيد بن علي وهو مصلوب، وهو يقول للناس

قتل زيد : احلسن بن جعفر، قالحدثنا حيىي بن : حدثين أمحد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن احلسني، قال
  .بن علي يوم اجلمعة يف صفر سنة إحدى وعشرين ومائتني

  من خرج مع زيد بن علي من أهل العلم
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تسمية من عرف ممن خرج مع زيد بن علي من أهل العلم ونقلة اآلثار والفقهاء قال علي بن احلسني بن 
: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: األشناين، قالحدثنا علي بن العباس، وحممد بن احلسني : حممد األصفهاين

  .جاء منصور بن املعتمر يدعو إىل اخلروج مع زيد بن علي: حدثنا مطلب بن زيد، عن ليث، قال

: حدثنا فضل بن احلسن املصري، قال: حدثنا أبو عبد اهللا الصرييف، قال: حدثنا علي بن احلسني، قال

ا بعثه يدعو إليه، فقتل زيد ومنصور غائب عنه، فصام سنة أبطأ منصور عن زيد مل: مسعت أبا نعيم يقول
  .مث خرج بعد ذلك مع عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر. يرجو أن يكفر ذلك عنه تأخره

حدثنا علي بن إبراهيم بن : أخربين احلسني بن هاشم يف كتابه إيل، قال: حدثين أمحد بن حممد، قال
    : د الغفار، عن عبدة بن كثري السراج اجلرمي، قالحدثنا عمرو بن عب: معلى، قال

قدم يزيد بن أيب زياد، موىل بين هشام، صاحب عبد الرمحن بن أيب ليلى الرقة، يدعو الناس إىل بيعة زيد 
  .بن علي، وكان من دعاة زيد بنعلي، وأجابه ناس من أهل الرقة، وكنت فيمن أجابه

حدثنا عبد اهللا بن : حدثنا أمحد بن حيىي، قال: ن العباس، قالحدثين علي ب: حدثنا علي بن احلسني، قال
لقد . رحم اهللا أبا حنيفة: مسعت حممد بن جعفر بن حممد يف دار اإلمارة يقول: مروان بن معاوية، قال

  .حتققت مودته لنا يف نصرته زيد بن علي، وفعل بابن املبارك يف كتمانه فضائلنا، ودعا عليه

حدثنا عمرو : حدثنا علي بن إبراهيم، قال: أخربنا احلسني بن القاسم، قال:  قالحدثنا علي بن احلسني،
كتب زيد بن علي إىل هالل بن حباب، وهو يومئذ : بن عبد الغفار، عن عبدة بن كثري اجلرمني قال

  .قاضي املدائن، فأجابه وبايع له

حدثنا عمرو، : ي بن إبراهيم، قالحدثنا عل: أخربنا احلسني بن القاسم، قال: حدثنا علي بن احلسني، قال
أرسلين زيد بن علي إىل زبيد اإلمامي أدعوه : قال حدثين عطاء بن مسلم، عن سامل بن أيب احلديد، قال

  .إىل اجلهاد معه

حدثنا عمرو، عن : حدثنا علي بن إبراهيم، قال: أخربين احلسني، قال: حدثنا علي بن احلسني، قال
قلت سليمة بن : و حنيفة من يأيت زيداً يف هذا الشأن من فقهاء الناس؟ قالقال أب: الفضل بن الزبري، قال

كهيل، ويزيد بن أيب زياد، وهرون بن سعد، وهاشم بن الربيد، وأبو هاشم الرماين، واحلجاج بن دينار، 
  .وغريهم

قل لزيد لك عندي معونة وقوة على جهاد عدوك فاستعن ا أنت وأصحابك يف الكراع : فقال يل
  .سالح؛ مث بعث ذلك معي إىل زيدن فأخذه زيدوال

: حدثنا الفضل بن احلسني املصري، قال: حدثين أبو عبيدة الصرييف، قال: ، قال"حدثنا علي بن احلسني"

فارقين سفيان على أنه : حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا العباس العنربي، قال
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حدثنا عمرو بن عبد الغفار : حدثين علي بن إبراهيم، قال: قاسم، قالحدثين علي بن احلسن بن ال.زيدي
  .كان رسول زيد إىل خراسان عبدة بن كثري اجلرمي، واحلسن بن سعد الفقيه: ، قال"عن عبد بن كثري"

حدثنا عمرو بن عبد : حدثنا علي بن إبراهيم، قال: أخربين احلسني قال: حدثنا علي بن احلسني قال
إين جلالس عند األعمش أنا، وعمرو بن سعيد أخو سفيان بن سعيد : دثين شريك، قالح: الغفار، قال

أخلنا فإن لنا إليك : الثوري، إذ جاءنا عثمان بن عمري أبو اليقظان الفقيه، فجلس إىل األعمش فقال
أرسلين إليك زيد بن : فقال. وما خطبكم هذا شريك، وهذا عمرو بن سعيد أذكر حاجتك: فقال. حاجة
إقرئاه مين السالم، . أجل؛ ما أعرفين بفضله: قال.  أدعوك إىل نصرته واجلهاد معه، وهو من عرفتعلي

 بالناس، ولو أنا وجدنا لك ثلثمائة رجل أثق -جعلت فداك- يقول لك األعمش لست أثق لك : وقوال له
  .م لغرينا لك جوانبها

: قال. حدثنا حممد بن زيد الثقفي: الحدثين أمحد بن حممد بن سعيد، ق: حدثنا علي بن احلسني، قال

كان حممد بن أيب ليلى، ومنصور بن : حدثين أيب، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن عمران بن أيب ليلى، قال
وبعث يوسف بن عمر إىل الناس فأخذ عليهم أبواب املسجد فحال بينه : قال. املعتمر، بايعا زيد بن علي

  .وبينهم

حدثنا يوسف بن موسى : قال" األنصاري"دثين احلسني بن حممد بن عفري ح: حدثنا علي بن احلسني قال
أنا أبا حصني قال لقيس بن : حدثنا عنبسة بن سعيد األسدي: حدثنا حكام بن مسلم، قال: القطان، قال

ال لبيك، وال سعديك، لتبايعن رجالً من ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. لبيك: قال. يا قيس: الربيع
  .مث ختذله، وذلك أنه بلغه أنه بايع زيد بن عليوسلم 

  : وقال فضل بن العباس بن عبد الرمحن بن ربيعة بن احلرث بن عبد املطلب يرثي زيد بن علي عليه السالم

 ودمليس ذاحين الج بدمعك  وديي وجيا عين ال ترق أال

 ودوق عبالكناسة ف صليب  ينسو حابن النبي أب غداة

 ودمأعظم فوق الع بنفسي  يسمودهم ويمعلى ع يظل

 يدحلمن القبر ال فأخرجه  يهار فبجالكافر ال تعدى

 يدسدم جم ببينه خضيباً  ينسا حون أبينبش فظلوا

  وما قدروا على الروح الصعيد  واًتم عهببه تلع فطال

 وددجير الهم خ وأجداداً  يهي أبفي الجنان بن وجاور
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 يدهم شالشهداء أو ع من  ينسي حمن والد ألب فكم

 ورودد النأولى به ع هم  ىقيلام سأبناء أعم ومن

 ودهعبعد توكيد ال حسيناً  اهوا أبثكمعاشر ن دعاه

 ودأرعوا على تلك العق فما  ماهى أتتم حفسار إليه

 ود زيد في الهجبعد وتطمع  يينتظن بالعبرات ع وكيف

 وداألسدوا بجياد الخيل تع  راءىلها الرقاد ولم ت وكيف

 ديدومن قحطان في حلق الح  ددعن مائل مللقب تجمع

 أن إلى األعداء عودي :تنادت  يالًتا أردت قمكل كتائب

  صوارم أخلصت من عهد هود  اتفرهائح مبأيديهم صف

 يدنار عبل جك ونقتل  اينقنسقي النفوس إذا الت بها

 يدصبها مثل الح ونجعلهم  يفي بني الحكم العوال ونحكم

 يدولو المنهم وبن عمارة  اًربيين حيطبالمع وننزل

 ديدجيأتي من األمر ال وما  تمكن صروف الدهر منكم وإن

 زيدأو نزيد على الم فصاصاً  اونميتا أولبم نجازيكم

 ريديل أو طتمن ق وشتى  بأرض الشام صرعى رككمونت

 الطير من بع وسود وضاري  سلا وطبكم خوامعه تنوء

 رودقاه البوأش خنازيراً  يروابآيس من أن تص ولست

  : وقال أبو مثيلة األبار يرثي زيداً عليه السالم

 دما يكهنيت مقل ما  وعةأبا الحسين أعار فقدك ل يا

 دهحيث رمت به لم يس قدار  د السهاد ولو سواك رمت به األفق

 دعية يبمن يلق المن وكذاك  ادك داؤنال تبعد، وبع :ونقول

 أودتمألمر األمة ال ترجى  ىهالمؤمل للعظائم والن كنت

 في العلياء كل مصعد وصعدت  لحين رضيت كل مناض فقتلت

 وردمريم الفي سير ك باهللا  اهتلغاية سابقين فن فطلبت
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 دجنبسيرة صادق مست فيهم  رسإلهك أن تموت ولم ت وأبى

 دجوأحرى بالفعال األم منكم  يةجه سفي ذات اإلل والقتل

 ردشين مبين مقتول وب من  دمحقد أمنوا، وآل م والناس

 دم يرقم لرقد الحمام، ولقله  ورهتإذا ألقى الظالم س نصب

 م يوردا لموردها وم أسباب  يرةليت شعري والخطوب كث يا

 أو ما عذر أهل المسجد باألمس  هلتقحجة المستبشرين ب ما

  يحيى بن زيد

  .وحيىي بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم

  : أبو مثيلة األبار بقولهوأمه ريطة بنت أيب اهشم عبد اهللا بن حممد بن احلنفية، وإياها عىن 

 دزبم ممن لجج خض نجاه  ذيى والراحم أم موس فلعل

  يحيى ويحيى في الكتائب يرتدي  اريطة بعد حزن فؤاده سيسر

وأمها ابنة املطلب بن أيب . وأم ريطة بنت أيب هاشم ريطة بنت احلرث بن نوفل بن احلرث بن عبد املطلب
  .وداعة السهمي

  قتلهذكر السبب في م

    

حدثنا أمحد : أخربين به حممد بن علي بن شاذان، قال: حدثنا علي بن احلسني بن حممد األصبهاي، قال
أخربين : حدثنا علي بن احلسني، قال. حدثين عمي سعيد بن خيثم بن أيب اهلادية العبدي: بن راشد، قال

حدثنا هشام بن حممد عن :  قالحدثين أيب،: حدثين املنذر بن حممد، قال: أمحد بن حممد بن سعيد، قال
: حدثنا علي، قال. وخربنيه أبو املنذر يف كتابه إليه مبثله: قال" الليثي"أيب خمنف عن سلمة بن ثابت 

قال أبو خمنف لوط بن حيىي، : حدثنا حيىي بن احلسن العلوي، قال: أخربين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
حدثنا زيد بن : حدثنا حممد بن مروان، قال: قانعي، قالوأخربين علي بن العباس امل: حدثنا علي، قال

: حدثنا علي، قال. حدثنا حيىي بن صاحل الطيالسي، عن أيب خمنف، عن عبيدة بن كلثوم: املعذل، قال

حدثنا : حدثنا عمرو بن عبد الغفار، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، قال: وأخربين احلسني بن القاسم، قال
  . حديث بعضهم يف حديث اآلخرينسلم احلذاء، وقد دخل
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إن زيد بن علي ملا قتل، ودفنه حيىي ابنه، رجع وأقام جببانة السبيع، وتفرق الناس عنه، فلم يبق معه : قالوا
أريد النهرين، ومعه أبو الصبار العبدي، : فقلت له أين تريد؟ قال: قال سلمة بن ثابت. إال عشرة نفر

فالنجاء : فقلت له. أريد ري كربالء: قال.  فقاتل هاهنا حىت نقتلإن كنت تريد النهرين: فقلت له: قال
فكلما استقبلين قوم . فخرجنا معه، فلما جاوزنا األبيات مسعنا األذان فخرجنا مسرعني: قال. قبل الصبح

استطعمتهم فيطعمونين األرغفة فأطعمه إياها وأصحايب حىت أتينا نينوى، فدعوت سابقاً فخرج من مرتله 
ومضيت وخليته، وكان : قال سلمة. فأقام به وخلف حيىي يف مرتله.  حيىي، ومضى سابق إىل الفيومودخله

  .آخر عهدي به

وخرج حيىي بن زيد إىل املدائن، وهي إذ ذاك طريق الناس إىل خراسان، وبلغ ذلك يوسف بن عمر : قالوا
  .، ومضى حىت أتى الريفسرح يف طلبه حريث بن أيب اجلهم الكليب، فورد املدائن وقد فاته حيىي

  .وكان نزوله باملدائن على دهقان من أهلها إىل أن خرج منها: قالوا

مث خرج من الري حىت أتى سرخس فأتى يزيد بن عمرو التيمي، ودعى احلكم بن يزيد أحد بين : قالوا
حنظلة وعلى احلرب بتلك الناحية رجل يعرف بابن . أسيد بن عمرو، وكان معه، وأقام عنده ستة أشهر

وأتاه ناس من احملكمة يسألونه أن خيرج معهم ليقاتلوا بين أمية، فأراد ملا رأى من . من قبل عمر بن هبرية
كيف تقاتل بقوم تريد أن تستظهر م على عدوك وهم : نفاذ رأيهم أن يفعل، فنهاه يزيد بن عمرو وقال

  .يالًفلم يطمئن إليهم غري أنه قال هلم مج. يربؤون من علي وأهل بيته

مث خرج فرتل ببلغ على احلريش بن عبد الرمحن الشيباين فلم يزل عنده حىت هلك هشام بن عبد امللك 
لعنه اهللا، ووىل الوليد بن يزيد، وكتب يوسف إىل نصر بن سيار، وهو عامل على خراسان حني أخرب أن 

، فبعث نصر إىل عقيل بن حىت يأخذ بيحىي أشد األخذ. ابعث إىل احلريش: حيىي بن زيد نازل ا، وقال
معقل الليثي، وهو عامله على بلخ، أن يأخذ احلريش فال يفارقه حىت تزهق نفسه أو يأتيه بيحىي بن زيد، 

  .واهللا ألزهقن نفسك أو تأتيين به: فدعى به فضربه ستمائة سوط، وقال

: احلريش فقال لعقيلفوثب قريش بن . واهللا لو كان حتت قدمي ما رفعتها عنه فاصنع ما أنت صانع: فقال

ال تقتل أيب، وأنا آتيك بيحىي، فوجه معه مجاعة فدهلم عليه، وهو يف بيت يف جوف بيت، فأخذوه ومعه 
يزيد بن عمر، والفضل موىل لعبد القيس كان معه من الكوفة، فبعث به عقيل إىل نصر بن سيار فحبسه 

  .هوقيده، وجعله يف سلسلة، وكتب إىل يوسف بن عمرو فأخربه خبرب

قال رجل من : أخربين الرياشي، قال: فحدثين حممد بن العباس الربيدي، قال: حدثنا علي بن احلسني، قال
  : بين ليث يذكر ما صنع بيحىي بن زيد
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 اللسيحيى موثق في ال عشية  هونعنبعين اهللا ما تص أليس

 زايلالويل في سلطانها المت لها  هت بمتر ليثا ما الذي حت ألم

  أخيراً وصارت ضحكة في القبائل  اكشفت للناس ليث عن استه لقد

 لل آلكيد ال يحبص فجاءت  ارهكالب عوت ال قدس اهللا أم

أخربين أمحد بن حممد بن سعيد، عن حيىي بن احلسن أن هذا الشعر لعبد اهللا بن معاوية : حدثنا علي، قال
  .بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

    

: حدثين علي بن أمحد النوفلي، قال: فحدثين عيسى بن احلسني الوراق، قال: لي بن احلسني، قالحدثنا ع

ملا أطلق حيىي بن زيد، وفك حديده، صار مجاعة من مياسري الشيعة إىل : حدثين أيب، عن عمه عيسى، قال
بلغ عشرين ألف احلداد الذي فك قيده من رجله فسأهلم أن يبيعهم إياه، وتنافسوا فيه وتزايدوا حىت 

امجعوا مثنه بينكم فرضوا بذلك، وأعطوه املال : فقال هلم. درهم، فخاف أن يشيع خربه فيؤخذ منه املال
  .فقطعه قطعة قطعة، وقسمه بينهم، فاختذوا منه فصوصاً للخواتيم يتربكون ا

 فكتب إليه يأمره  يعلمه ذلك،-لعنه اهللا-فكتب يوسف بن عمر إىل الوليد : قال: رجع احلديث إىل سياقه
أن يؤمنه، وخيلي سبيله وسبيل أصحابه، فكتب يوسف بذلك إىل نصر بن سيار فدعى به نصر فأمره 

  .بتقوى اهللا وحذره الفتنة

  .وهل يف أمة حممد فتنة أعظم مما أنتم فيه من سفك الدماء وأخذ ما لستم له بأهل؟: فقال له حيىي

فخرج حيىي حىت قدم . نعلني، وتقدم إليه أن يلحق بالوليدفلم جيبه نصر بشيء، وأمر له بألفي درهم و
. سرخس، وعليها عبد اهللا بن قيس بن عباد البكري، فكتب إليه نصر أن أشخص حيىي عن سرخس

إذا مر بك حيىي فال تدعه يقيم ساعة، وأرسله إىل : وكتب إىل احلسن بن زيد التميمي عامله على طوس
. ووكل به سرحان بن نوح العنربي، وكان على مسلحة املتعب. كعمرو بن زرارة بأبرشهر ففعلوا ذل

فذكر حيىي بن زيد نصر بن سيار فطعن عليه، كأنه إمنا فعل ذلك مستقالً ملا أعطاه، وذكر يوسف بن 
رمحك -قل ما أحببت : عمر فعرض به، وذكر أنه خياف غيلته إياه، مث كف عن ذكره فقال له الرجل

  . فليس عليك مين عني-اهللا

العجب هلذا الذي يقيم األحراس علي، واهللا لو شئت أن أبعث إليه فأويت به وآمر من يتوطاه : فقال
واهللا ما لك فعل هذا، إمنا هو رسم يف هذا : فقلت له: قال. - يعين احلسن بن زيد التميمي-لفعلت ذلك 

  .الطريق لتشبث األموال
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ف درهم نفقة له، مث أشخصه إىل بيهق، فأقبل حيىي مث أتينا عمرو بن زرارة بأبرشهر، فأعطى حيىي أل: قال
من بيهق، وهي أقصى عمل خراسان يف سبعني رجالً، راجعاً إىل عمرو بن زرارة، وقد اشترى دواب، 

فكتب عمرو إىل نصر بن سيار بذلك، فكتب نصر إىل عبد اهللا بن قيس بن عباد . ومحل عليها أصحابه
امله بطوس، أن ميضيا إىل عامله عمرو بن زرارة، وهو على البكري عامله بسرخس، واحلسن بن زيد ع

  .أبرشهر، وهو أمري عليهم، مث يقاتلوا حيىي بن زيد

وخرج حيىي بن . فأقبلوا إىل عمرو، وهو مقيم بأبرشهر فاجتمعوا معه فصار يف زهاء عشرة آالف: قال
رارة، واستباح عسكره وأصاب زيد وما معه إال سبعون فارساً، فقاتلهم حيىي فهزمهم، وقتل عمرو بن ز

منه دواب كثرية، مث اقبل حىت مر راة، وعليها املغلس بن زياد، فلم يعرض أحد منهما لصاحبه، وقطعها 
حيىي حىت نزل بأرض اجلوزجان، فسرح إليه نصر بن سيار سلم بن أحور يف مثانية آالف فارس من أهل 

 اجلوزجان يومئذ محاد بن عمرو السعيدي، وحلق الشام وغريهم، فلحقه بقرية يقال هلا ارغوى، وعلى
بيحىي بن زيد أبو العجارم احلنفي، واخلشخاش األزدي فأخذ اخلشخاش بعد ذلك نصر فقطع يديه 

  .ورجليه وقتله

 أصحابه فجعل سورة بن حممد الكندي على ميمنته، ومحاد بن عمرو السعيدي على -لعنه اهللا- وعبأ سلم 
  .ميسرته

 على ما كان عبأهم عند قتال عمرو بن زرارة، فاقتتلوا ثالثة أيام ولياليها أشد قتال، وعبأ حيىي أصحابه
حىت قتل أصحاب حيىي كلهم، وأتت حيىي نشابة يف جبهته، رماه رجل من موال عرتة يقال له عيسى، 

  .فوجده سورة بن حممد قتيالً فاحتز رأسه

حىت أدركهما أبو مسلم فقطع أيديهما وأرجلهما وأخذ العرتي الذي قتله سلبه، وقميصه، فبقيا بعد ذلك 
  .وقتلهما وصلبهما

  .صلوات اهللا عليه ورضوانه-وصلب حيىي بن زيد على باب مدينة اجلوزجان يف وقت قتله 

حدثنا حممد بن علي بن خلف : حدثين أبو عبيد الصرييف، قال: حدثنا أبو الفرج علي بن احلسني، قال
رأيت حيىي بن زيد مصلوباً على باب : حدثنا جعفر األمحر، قال: مر، قالحدثنا سهل بن عا: العطار، قال

  .اجلوزجان

  .فبعث برأسه إىل نصر بن سيار، فبعث به نصر إىل الوليد بن يزيد: قال عمرو بن عبد الغفار عن أبيه

    

لد بن فلم يزل مصلوباً حىت إذا جاءت املسودة فأنزلوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه مث دفنوه فعل ذلك خا
وأراد أبو مسلم أن يتبع قتلة حيىي بن زيد . إبراهيم أبو داود البكري، وحازم بن خزمية وعيسى بن ماهان
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عليك بالديوان، فوضعه بني يديه وكان إذا مر به اسم رجل ممن أعان على حيىي قتله، حىت مل : فقيل له
  .يدع أحداً قدر عليه ممن شهد قتله

  عبد اهللا بن محمد

ن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أخو جعفر بن حممد أمهما مجيعاً أم فروة وعبد اهللا ب
  .بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر

  .وأمها أمساء بنت عبد الرمحن بن أيب بكر ألم ولد

: حدثنا حيىي بن احلسن العلوي، قال: أخربين أمحد بن حممد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن احلسني، قال

حدثنا زكريا بن حيىي، عن عمرو بن أيب : حدثنا حممد بن مسلمة، قال: ا إمساعيل بن إبراهيم، قالحدثن
دخل عبد اهللا بن حممد بن علي بن احلسني بن علي على رجل من بين أمية فأراد : املقدام عن أبيه، قال

لست هناك، : ناً، فقالال تقتلين أكن هللا عليك عيناً، ولك على اهللا عو: فقال عبد اهللا بن حممد. قتله
  .وتركه ساعة، مث سقاه مساً يف شراب سقاه إياه فقتله

  عبد اهللا بن المسور

حدثنا : وعبد اهللا بن املسور بن عون بن جعفر بن أيب طالب عليه السالم حدثنا علي بن احلسني، قال
 احلكم، عن عوانه، حدثنا حممد بن: حدثنا سليمان بن أيب شيخ، قال: أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال

كان عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، من أشد الناس عقوبة، وكان معه عبد : قال
أنا ابن عون بن جعفر، فيضربه بالسياط : اهللا بن املسور بن عون بن جعفر بن أيب طالب فبلغه أنه يقول

  .حىت قتله

أن معاوية دعا بامرأة ابن املسور وكلهما : ئين، عن رجالهوذكر أمحد بن احلرث اخلراز، عن املدا: قال
  .بشيء فراجعته، فأمر بقتلها فقتلت

  عبد اهللا بن معاوية

وإياه عين . ويكىن أبا معاوية. وعبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن علي بن أيب طالب عليه السالم
  : إبراهيم بن هرمة بقوله

 يياوراً عصال تلقه ح جد  اماوية الأحب مدحاً أبا مع

 يياؤال حسإذا هزه ال ماً  اسكريماً يرتاح للمجد ب بل
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 يافه وقسداء وداً من نف  م األعده وإن رغلي عن إن

 يالياة محمن ال وإخائي  ائينأمت تبق مدحتي وث إن

 ج رويااً يثربشم ردتها  يا ابن أسماء فاسق دلوى فقد أو

  .عين أمه أمساء، وهي أم عون بنت العباس بن ربيعة بن احلرث بن عبد املطلبي

وكان عبد اهللا بن معاوية جواداً فارساً شاعراً، ولكنه كان سيء السرية، رديء املذهب، قتاالً، مستظهراً 
وال بد . هببطانة السوء ومن يرمى بالزندقة، ولوال أن يظن أن خربه مل يقع علينا ملا ذكرناه مع من ذكرنا

  .من ذكر بعض أخباره

حدثين : حدثين أيب، قال: حدثين علي بن حممد النوفلي، قال: حدثين أمحد بن عبد اهللا بن عمار، قال
كان عمارة بن محزة يرمى بالزندقة، فاستكتبه عبد اهللا بن معاوية، وكان له ندمي : عمي عيسى، قال

 له ندمي آخر يعرف بالبقلي وإمنا مسي بذلك ألنه كان يعرف مبطيع بن إياس، وكان زنديقاً مأبوناً، وكان
وكان هؤالء الثالثة . يقول اإلنسان كالبقلة فإذا مات مل يرجع، قتله املنصور بعد أن أفضت إليه اخلالفة

قيس وكان دهرياً ال يؤمن باهللا، معروفاً بذلك، فكان يعس : خاصته، وكان له صاحب شرطة يقال له
  : إال قتله، فدخل يوماً على ابن معاوية فلما رىه قالبالليل فال يلقاه أحد 

 هالهوى على شمط لخبث  ايبع شقيساً وإن تقن إن

  وابن عشرين يعد في سقطه  ايبتسعين منظراً وش ابن

  : فقال. أجز أنت: فأقبل على مطيع فقال

  ل فعوذوا باهللا من شرطه  يشرطة إذا جنه الل وله

أخربين أمحد بن احلرث اخلزاز، عن املدائين، عن أيب اليقظان، وشهاب بن عبد : مارقال أبو العباس بن ع
إن ابن معاوية كان يغضب على : وحدثين سليمان بن أيب شيخ، عمن ذكره: قال بن عمار. اهللا وغريمها

وأنه فعل ذلك برجل . الرجل فيأمر بضربه بالسياط، وهو يتحدث، ويتغافل عنه حىت ميوت حتت السياط
فلم يلتفت إليه، . جعل يستغيث فال يلتفت إليه، فناداه يا زنديق، أنت الذي تزعم أنه يوحى إليكف

  .وضربه حىت مات

    

كان ابن معاوية أقسى : حدثين النوفلي عن عمه عيسى، قال: ، قال"بن عمار"حدثين أمحد بن عبيد اهللا 
بإصبهان، فأمر أن يرمي به منها إىل أسفل، خلق اهللا قلباً، فغضب على غالم له، وأنا عنده جالس يف غرفة 

ففعل ذلك به، فسقط وتعلق بدرابزين كان على الغرفة، فأمر بقطع يده اليت أمسكه ا، فقطعت وخر 
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وكان مع هذه األحوال من ظرفاء بين هاشم، وشعرائهم، وهو . الغالم يهوي حىت بلغ األرض فمات
  : الذي يقول

 هلن أجتؤنب م وهما  هلأال تزغ القلب عن جه

  ويقصر ذو العذل عن عذله  مةكبعد الصبي ح فيبدل

 هلثأخاك على م تلوم  ذييع التركبن الصن فال

 هليخالف ما قال في فع  رئول اميعجبنك ق وال

 هسل اهللا من فضل ولكن  تتبع الطرف ما ال ينال وال

 هله كويحمد في رزق  ىنمن مقل ينال الغ وكم

  .ابن عمار، عن أمحد بن أيب خيثمة، عن حيىي بن معني" الشعر"أنشدنا هذا 

  : وذكر حممد بن علي بن محزة العلوي أن حيىي بن معني أنشد له

 رقداً فا أبفلم يظهر له عليها  اافتقرت نفسي قصرت افتقاره إذا

 ريسع والوسألخالئي الت يكن  ىتلقني في الدهر مندوحة الغن وإن

  وال اليسر يوماً إن ظفرت هو الفخر  يالعسر يزري بي إذا هو نالن فال

أنشدين حيىي بن احلسن لعبد اهللا بن معاوية يف احلسني : قال" بن عقدة"بن سعيد " بن حممد"أنشدنا أمحد 
  : بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس

 درها قنالود بين اقدر  لذي الود والوفاء حسين قل

  من عتاب األديم ذي البشرة  درظ بقللدابغ الم يسل

  : وقال أيضاً": قال"

 الحمعلم شاكي الس ك  ن أمك وابمابن ع إن

  ضى حين يبطش بالجراح  يس يردو ولالع يقص

 احقشرب ألبان الل ك  من عتحسبن أذى اب ال

 راحقالإذا يسوغ ب ة  اهلبل كالشجا تحت ال

 احرمأطراف ال تحت  كلنفسك من يحب فانظر

 اك الححأن يل بالغيب  وءهال يزال يس من
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  ذكر السبب في خروجه ومقتله

علي بن : قال. حدثنا علي بن حممد النوفلي، عن أبيه مشاخيه: أخربين به أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
  . كتابهوأضفت إىل ذلك ما ذكره حممد بن علي بن محزة يف: احلسني

ملا بويع ليزيد بن الوليد الذي يقال له يزيد الناقص، حترك عبد اهللا بن معاوية بالكوفة، ودعا الناس : قالوا
إىل بيعته علي الرضا من آل حممد، ولبس الصوف، وأظهر سيماء اخلري، فاجتمع إليه نفر من أهل الكوفة 

 فينا بقية فقد قتل مجهورنا مع أهل هذا البيت، ما: فبايعوه، ومل جيتمع أهل املصر كلهم عليه، وقالوا له
وأشاروا عليه بقصد فارس ونواحي املشرق، فقبل ذلك، ومجع مجوعاً من النواحي، وخرج معه عبد اهللا 

  .بن العباس التميمي

أن : قال حممد بن محزة، عن سليمان بن أيب شيخ، عن حممد بن احلكم، عن عوانة: قال علي بن احلسني
بل قصده املشرق ظهر بالكوفة ودعا الناس إىل نفسه، وعلى الكوفة يومئذ عامل ليزيد الناقص ابن معاوية ق

  .عبد اهللا بن عمر، فخرج إىل ظاهر الكوفة مما يلي احلرةن فقاتل ابن معاوية قتاالً شديداً: يقال له

ين به ابن قال علي بن احلسني، قال حممد بن علي بن محزة، عن املدائين، عن عامر بن حفص، وأخرب
أن ابن عمر هذا دس إىل رجل من أصحاب ابن معاوية من وعد : عمار، عن أمحد بن احلرث، عن املدائين

إذا : عنه مبواعيد على أن ينهزم عنه، وينهزم الناس زميته، فبلغ ذلك ابن معاوية فذكره ألصحابه وقال
زم الناس معه، فلم يبق غري ابن معاوية، فلما التقوا ازم ابن ضمرة، وا. ازم ابن ضمرة فال يهولنكم

  : فجعل يقاتل وحده ويقول

  فما يدري خراش ما يصيد  الظباء على خراش تفرقت

جيمع من األطراف والنواحي من أجابه، حىت صار يف " يقول للناس، و"مث وىل وجهه منهزماً فنجا وجعل 
الري، وقومس وإصبهان، وفارس، وأقام هو عدة، فغلب على مياه الكوفة، ومياه البصرة، ومهدان، وقم، و

  .بإصبهان

    

وكان الذي أخذ له البيعة بفارس حمارب بن موسى موىل بين يشكر فدخل دار اإلمارة بنعل ورداء، : قال
  .فبايعوه على ذلك. على ما أحببتم وكرهتم: عالم نبايع؟ فقال: فاجتمع الناس إليه فأخذهم بالبيعة فقالوا

معاوية، فيما ذكر حممد بن علي بن محزة، عن عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل اجلعفري، وكتب عبد اهللا بن 
  ".وحمرز بن جعفر"عن أبيه، عن عبد العزيز بن عمران، عن حممد بن جعفر بن الوليد موىل أيب هريرة 

مل أخاه واستع: قال. أن عبد اهللا بن معاوية كتب إىل األمصار يدعو إىل نفسه ال إىل الرضا من آل حممد
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. احلسن على اصطخر، وأخاه يزيد على شرياز، وأخاه علياً على كرمان، وأخاه صاحلاً على قم ونواحيها

: وقال ابن أيب خيثمة، عن مصعب. وعيسى بن علي"وقصدته بنو هاشم مجيعاً، منهم السفاح، واملنصور 

 هشام بن عبد امللك، وقصده وجوه قريش من بين أمية وغريهم، فمن قصده من بين أمية سليمان بن
فلم يزل . ، فمن أراد منهم عمالً قلده، ومن أراد صلة وصله"وعمر بن سهيل بن عبد العزيز بن مرون

مروان احلمار، فوجه إليه : مقيماً يف هذه النواحي اليت غلب عليها حىت وىل مروان بن حممد الذي يقال له
 من أصبهان ندب ابن معاوية أصحابه إىل عامر بن ضبارة يف عسكر كثيف، فسار إليه حىت إذا قرب

اخلروج إليه وقتاله، فلم يفعلوا وال أجابوه، فخرج على دهش هو وإخوته قاصدين خلراسان، وقد ظهر 
أبو مسلم ا، ونفى عنها نصر بن سيار، فلما صار يف طريقه نزل على رجل من التناءذي مروءة ونعمة 

  .ال: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالأنت من ولد ر: فقال. وجاءه فسأله معونته

  .فال حاجة يل يف نصرتك: قال. ال: أفأنت إبراهيم اإلمام الذي يدعى له خبراسان؟ قال: قال

  .فخرج إىل أيب مسلم وطمع يف نصرته فأخذه أبو مسلم فحبسه عنده

 أيب مسلم رسالته إنه مل يزل حمبوساً حىت كتب إىل: فقال بعض أهل السري. واختلف يف أمره بعد حمبسه
فلما . من األسري يف يديه احملبوس بال جرم لديه، وهي طويلة ال معىن لذكرها هاهنا: املشهورة اليت أوهلا

  .كتب إليه بذلك أمر بقتله

  .بل دس إليه مساً فمات منه، ووجه برأسه إىل ابن ضبارة، فحمله إىل مروان: وقال آخرون

  .ة فقتله، ومحل رأسه إىل مروانسلمه حياً إىل ابن ضبار: وقال آخرون

أن عمر بن عبد : حدثنا حممد بن حيىي: حدثنا عمر بن شبه قال: أخربين عمر بن عبد اهللا العتكي، قال
العزيز بن عمران حدثه عن حممد بن عبد العزيز، عن عبد اهللا بن الربيع، عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن 

هو الشاب املصفر : فقيل" فسأل عنه"ل عبد اهللا بن علي أنه حضر مروان يوم الزاب، وهو يقات: هبرية
كل -واهللا لقد مهمت بقلته مراراً، : فقال. الذي كان يسب عبد اهللا بن معاوية يوم جيء برأسه إليك

ذلك حيال بيين وبينه، وكان أمر اهللا قدراً مقدوراً، واهللا لوددت أن علي بن أيب طالب يقاتلين مكانه، 
مل أرد املوضع واحملل، ولكن علياً وولده ال حظ هلم : ا لعلي يف موضعه وحمله؟ قالأتقول مثل هذ: فقلت

فلما ورد اخلرب على أيب جعفر املنصور أن إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن هزم عيسى بن موسى، . يف امللك
يان بن بنت سف: باهللا الذي ال إله إال هو إنك صادق؟ فقلت: أراد اهلرب، فحدثته ذا احلديث، فقال

  .معاوية طالق ثالثاً إين لصادق

  : وكان خمرج عبد اهللا بن معاوية يف سنة سبع وعشرين ومائة وفيه يقول أبو مالك اخلزاعي
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 اوولي طيبها وسرره علي  تنكرت الدنيا خالف ابن جعفر

  عبيد اهللا بن الحسين

الم وأمه أم خالد بنت حسن بن وعبيد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليه الس
  .مصعب بن الزبري بن العوام

  .وأمها أمينة بنت خالد بن الزبري بن العوام، ألم ولد

  .أبا علي: ويكىن عبيد اهللا

أن أبا مسلم دس إليه مساً فمات منه، ومل يذكر ذلك : ذكر حممد بن علي بن محزة: قال علي بن احلسني
  .اهللا مات يف حياة أبيه، وقد كان حيىي حسن العناية بأخبار أهلهحيىي بن حسن العلوي، ووصف أن عبيد 

ولعل هذا وهم من حممد بن علي بن محزة وهؤالء مجيع من انتهى إلينا خرب مقتله يف أيام بين أمية سوى 
  .ما اختلف يف أمره منهم، رضوان اهللا عليهم أمجعني

  ذكر من قتل منهم في الدولة العباسية

  سفاحأيام أبي العباس ال

    : قال أبو الفرج علي بن احلسني األصبهاين رمحه اهللا

وال أعلمه قتل أحداً منهم، وال أجري إىل جليس له مكروهاً، إال أن حممداً وإبراهيم خافاه فتواريا عنه، 
  .وكانت بينه وبني أبيهما خماطبات يف أمرمها

حدثين حممد بن حيىي، :  عمر بن شبة قالحدثنا: مها ما أخربين به عمر بن عبد اهللا بن مجيل العتكي، قال
ملا توىل أبو العباس، وفد إليه عبد اهللا بن احلسن بن احلسن، وأخوه احلسن بن احلسن، فوصلهما، : قال

ما رأي أمري املؤمنني غريك : وخص عبد اهللا، وواخاه وآثره، حىت كان يتفضل بني يديه يف ثوب؛ وقال له
  .إين كنت أحب أن أذكر لك شيئاً: وقال له. ني إمنا يعدك عما ووالداًعلى هذا احلال، ولكن أمري املؤمن

ما خلفهما ومنعهما أن يفدا إىل : ما هو يا أمري املؤمنني؟ فذكر ابنيه حممداً، وإبراهيم، وقال: فقال عبد اهللا
باس مث مسر فصمت أبو الع. ما كان ختلفهما لشيء يكرهه أمري املؤمنني: أمري املؤمنني مع أهل بيتهما؟ قال

غيبتهما بعينك، أما واهللا ليقتلن حممد على : عنده ليلة أخرى فأعاد عليه، مث فعل ذلك به مراراً، مث قال له
  .سلع، وليقتلن إبراهيم على النهر العياب

هل أنت : ما يل أراك مكتئباً؟ فأخبه، فقال: فرجع عبد اهللا ساقطاً مكتئباً، فقال له أخوه احلسن بن احلسن
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فقال له عبد "عمهما حسن أعلم الناس ما : إذا سألك عنهما فقل: ما هو؟ قال: ا أقول لك؟ قالفاعل م
  .نعم: وهل أنت حمتمل ذلك يل؟ قال" اهللا

يا أمري املؤمنني أعلم : فدخل عبد اهللا على أيب العباس كما كان يفعل، فرد عليه ذكر ابنيه، فقال له عمهما
يا أمري : نه حىت افترقا، مث أرسل إىل احلسن فقص عليه ذلك، فقالالناس ما فاسأله عنهما، فصمت ع

بلم كما يكلم الرجل ابن عمه، : املؤمنني، أكلمك على هيبة اخلالفة، أو كما يكلم الرجل ابن عمه؟ قال
  .فإنك وأخاك عندي بكل مرتلة

ظن أن اهللا إن كان إين أعلم أن الذي هاج لك ذكرمها بعض ما قد بلغك عنهما، فأنشدك اهللا هل ت: قال
قد كتب يف سابق علمه أن حممداً وإبراهيم وال من هذا األمر شيئاً، مث أجلب أهل السماوات واألرض 

بأمجعهم على أن يردوا شيئاً مما كتب اهللا حملمد وإبراهيم أكانوا راديه؟ وإن مل يكن كتب حملمد ذلك أم 
  .حائزون إليه شيئاً منه؟

  .ئن إال ما كتب اهللاال واهللا، ما هو كا: فقال

  .يا أمري املؤمنني ففيم تنغيصك على هذا الشيخ نعمتك اليت أوليته وإيانا معه؟: فقال

فقطع ذكرمها، . فلست بعارض لذكرمها بعد جملس هذا ما بقيت، إال أن يهجيين شيء فأذكره: قال
  .وانصرف عبد اهللا إىل املدينة

حدثين علي بن أمحد : ىي بن احلسن بن جعفر، قالحدثنا حي: أخربين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
حدثنا عمر بن : أخربين عمر بن عبد اهللا العتكي، قال: مسعت مصعب بن عبد اهللا يقول: الباهلي، قال

ملا : حدثنا موسى بن سعيد بن عبد الرمحن، وأيوب بن عمر، عن إمساعيل بن أيب عمرو، قالوا: شبة، قال
ادخل معي فانظر، : قال لعبد اهللا بن احلسن. ر، الذي يدعى برصافة أيب العباسبىن أبو العباس بناءه باألنبا
  .أنفذه: فقال له أبو العباس. أمل تر حوشباً؟ مث قطع: فدخل معه فلما رآه قال

  : فقال. والعظيم ال ترمي أو تنفذه: فقال. يا أمري املؤمنني ما أردت إال خرياً: قال

 يلةف نفعها لبني نبيوتاً  يألم تر حوشياً أمس يبن

  وأمر اهللا يطرق كل ليلة  أن يعمر ألف عام يؤمل

  .فاحتملها أبو العباس ومل يتلفه ا: قال عمر بن شبة يف حديثه عن موسى بن سعيد

  .أزهدك يف القليل الذي بينته: ما أردت ذا؟ فقال: فقال له: وقال مصعب

حدثين : حدثين يعقوب بن القاسم، قال: ر بن شبة، قالحدثنا عم: أخربين عمر بن عبد اهللا العتكي، قال
حدثنا حيىي بن احلسن، عن الزبري، وحدثين حرمي بن أيب : عمر بن شهاب، وحدثين أمحد بن سعيد، قال
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أنا أبا العباس كتب إىل عبد اهللا بن احلسن يف تغيب : حدثنا الزبري، عن حممد بن الضحاك: العالء، قال
  : ابنيه

  عذيرك من خليلك من مراد  يلتيد قحياته وير أريد

  .إنه كتب به إىل حممد فأجابه باألبيات: وقال عمر بن شبة عن رجاله

أم بعثوا إىل : وذكر عمر بن شبة. أا لعبد اهللا بن احلسن بن احلسن: ذكر الزبري، عن حممد بن الضحاك
  : عبد الرمحن بن مسعود مع أيب حسن فأجابه ذه األبيات

 ؤادالنياط من الف بمنزلة  ريد ذاك وأنت منهي وكيف

  وزندك حين يقدح من زناد  يريد ذاك وأنت منه وكيف

    

 لهاشم رأس وهاد وأنت  وكيف يريد ذاك وأنته منه

حدثين عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
بينا أنا يف مسر مع : حدثين عبد اهللا بن احلسن، قال:  حدثنا احلسني بن زيد، قال:علي بن أيب طالب، قال

أيب العباس، وكان إذا تثاءب أو ألقى املروحة قمنا، فألقاها ليلة فقمنا، فأمسكين فلم يبق غريي، فأدخل 
 إىل هشام حممد" من"فإذا كتاب " فقرأت"اقرأ يا أبا حممد : يده حتت فراشه، فأخرج إضبارة كتب، فقال
يا أمري املؤمنني لك عهد اهللا وميثاقه أال : فلما قرأته قلت. بن عمرو بن البسطام التغليب، يدعوه إىل نفسه

  .تر منهما شيئاً تكرهه ما كانا يف الدنيا

ولعبد اهللا وولده يف أيام أيب العباس، وقبلهما مع بين أمية أخبار يف هذا اجلنس من تغيبهما، : قال أبو الفرج
  .لبهم إيامها، كرهت اإلطالة بذكرها، واقتصرت على هذه اجلملة منهاوط

  أيام أبي جعفر المنصور

ومن قتل منهم فيها وكان أبو جعفر املنصور قد طلب حممداً، وإبراهيم فلم يقدر عليهما، فحبس عبد اهللا 
 ا، فلما ظهر حممد بن احلسن وإخوته، ومجاعة من أهل بيته باملدينة، مث أحضرهم إىل الكوفة فحبسهم

قتل عدة منهم يف احلبس، فلم تنتظم يل أخبارهم فإفراد خرب كل واحد منهم على حدته، إذ كان ذلك مما 
تقطع به حكاية قصصهم، فصدرت أمساءهم، وأنسام، وشيئاً من فضائلهم، مث ذكرت بعد ذلك 

  .أخبارهم، عليهم السالم

  عبد اهللا بن الحسن بن الحسن
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  .سن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليه السالم يكىن أبا حممدوعبد اهللا بن احل

  .وأمه فاطمة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب

  .وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اهللا

  .وأمها اجلرباء بنت قسامة بن رومان من طيء

امة حلسنها، كانت ال إمنا مسيت اجلرباء بنت قس: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: أخربين أمحد بن سعيد، قال
 إال استقبح منظرها جلماهلا، وكان النساء يتحامني أن يقفن إىل -وإن كانت مجيلة- تقف إىل جانبها امرأة 

  .جانبها، فشبهت بالناقة اجلرباء اليت تتوقاها اإلبل خمافة أن تعديها

حدثين : ، قالحدثنا إمساعيل بن يعقوب: حدثين حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
خطب احلسن بن احلسن إىل عمه احلسني، : قال" بن عبد اهللا بن احلسن"عبد اهللا بن موسى " جدي"

اختر يا بين أحبهما إليك، فاستحيا احلسن، ومل حير : وسأله أن يزوجه إحدى ابنتيه، فقال له احلسني
ا شبهاً بأمي فاطمة بنت رسول فإين قد اخترت لك ابنيت سكينة، فهي أكثرمه: فقاله له احلسني. جواباً

  .اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

إن : وكانوا يقولون. اختار فاطمة" ملا خريه عمه"أن احلسن : وقال حرمي بن العالء، عن الزبري بن بكار
  .امرأة مردودة ا سكنية ملنقطعة القرين يف اجلمال

ن عفان، وهو عم الشاعر الذي يقال وقد كانت فاطمة تزوجت بعد احلسن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان ب
له العرجي، فولدت له أوالداً، منهم حممد املقتول مع أخيه عبد اهللا بن احلسن، ويقال له الديباج، 

  .والقاسم، والرقية، بنو عبد اهللا بن عمرو

شيخ بين هاشم، واملقدم فيهم، وذا الكثري منهم فضالً، وعلماً " بن احلسن"وكان عبد اهللا بن احلسن 
  .وكرماً

: حدثنا علي بن أمحد الباهلي، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن حممد اهلمداين، قال

من أحسن الناس؟ : انتهى كل حسن إىل عبد اهللا بن احلسن، وكان يقال: مسعت مصعباً الزبريي يقول
حلسن ويقال من أقول الناس؟ عبد اهللا بن ا: من أفضل الناس؟ فيقال: عبد اهللا بن احلسن، ويقال: فيقال
  .حدثنا مصعب مثله: وحدثنا احلسن بن علي اخلفاف، قال. عبد اهللا بن احلسن: فيقال

حدثنا : حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثين حممد بن احلسني األشناين، واحلسن بن علي السلويل، قاال
قرب الناس من رسول اهللا، صلى اهللا أنا أ: رأيت عبد اهللا بن احلسن بن احلسن، ومسعته يقول: تلميذ، قال

  .عليه وسلم، ولدين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني

حدثين عبد : حدثين إمساعيل بن يقعوب، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
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  .سنأول من اجتمعت له والدة احلسن واحلسني عبد اهللا بن احلسن بن احل: اهللا بن موسى، قال

حدثنا بندقة بن حممد بن حجارة : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثين حممد بن احلسني األشناين، قال
    : الدهان، قال

  .ملبساً نوراً من قرنه إىل قدميه" كان"هذا واهللا سيد الناس : رأيت عبد اهللا بن احلسن فقلت

سى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن حثين عي: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .ولد عبد اهللا بن احلسن يف بيت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد: علي، قال

جاء منصور بن زيان الفزاري : أخربنا حيىي، عن القاسم بن عبد الرازق، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
نعم تزوجت بنت : لعلك أحدثت بعدي أهالً؟ قال:  لهإىل احلسن بن احلسن، وهو جده أبو أمه فقال

  .عمي احلسني بن علي

  .بئس ما صنعت، أما علمت أن األرحام إذا التقت أضوت، كان ينبغي لك أن تتزوج من العرب: فقال

أجنبت، هذا : فأخرج إليه عبد اهللا بن احلسن فسر به، وقال. قال فأرنيه. فإن اهللا قد رزقين منها ولداً: قال
  .هللا الليث عادياً ومعدواً عليهوا

  .فإن اهللا قد رزقين منها ولداً آخر: قال

  .أجنبت واهللا وهو دون األول: فأخرج إليه احلسن بن احلسن، فسر به وقال. فأرنيه: قال

  .فإن اهللا رزقين منها ثالثاً: قال

  .ال تعد إليها بعد هذا: فأرنيه، فأراه إبراهيم بن احلسن بن احلسن، فقال: قال

مسعت : حدثين هرون بن موسى الفروي، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .كان أهل الشرف وذوو القدر ال ينوطون بعبد اهللا بن احلسن أحداً: حممد بن أيوب الرافعي يقول

حدثنا : الحدثنا حممد بن على بن خلف العطار، ق: الصرييف، قال" حممد بن أمحد"وحدثين أبو عبيد 
كنت عند عمر بن عبد العزيز، فدخل : عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، عن سعيد بن أبان القرشي، قال

وأجلسه إىل جنبه ". وحياه"عليه عبد اهللا بن احلسن، وهو يومئذ شاب يف إزار ورداء، فرحب به وأدنا 
ما محلك : ا قام قالوا لهوضاحكه، مث غمز عكنة من عكن بطن، وليس يف البيت يومئذ إىل أموي، فلم

  .إين أرجو ا شفاعة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم: على غمز بطن هذا الفنت؟ قال

حدثنا حيىي بن سعيد، عن سعيد : حدثنا القواريري قال: حدثنا فضل املصري، قال: حدثنا أبو عبيد، قال
  .بن أبان مثله

حدثين إمساعيل بن جعفر : نا عمر بن شبة، قالحدث: العتكي، قال" بن مجيل"حدثين عمر بن عبد اهللا 
إين لعند عبد اهللا بن حسن بن حسن إذ أتاين آت : حدثين سعيد بن عقبة اجلهين، قال: اجلعفري، قال
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اعلم أبا حممد، فخرج إليه عبد : هذا رجل يدعوك، فخرجت فإذا بأيب عدي األموي الشاعر، فقال: فقال
 عبد اهللا بأربعمائة دينار، وأمر له ابناه بأربعمائة دينار وأمرت له هند اهللا، وابناه، وهم خائفون، فأمر له

  .مبائيت دينار، فخرج من عندهم بألف دينار

حدثين : حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن موسى، قال: حدثنا حيىي بن احلسن قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
د، وأنه خرج فأقامت تلك الطنفسة دهراً ال أن عبد اهللا بن احلسن كان يصلي على طنفسة يف املسج: أيب

  .ترتفع

: حدثنا علي بن أمحد الباهلي، قال: ؛ قال"بن احلسن"حدثنا حيىي : ، قال"بن حممد بن سعيد"حدثين أمحد 

رأيت من يرضى بفعله، عبد اهللا بن : سئل مالك عن السدل، فقال: حدثنا مصعب بن عبد اهللا، قال
  .احلسن يفعله

  .ن احلسن يف حمبسه باهلامشية، وهو ابن مخس وسبعني، سنة مخس وأربعني ومائةوقتل عبد اهللا ب

  الحسن بن الحسن بن الحسن

  .واحلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب وأمه فاطمة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب

  .هب الزيديةوكان متأهلاً، فاضالً، ورعاً، يذهب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل مذ

ملا حبس عبد : حدثين إمساعيل بن يعقوب، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
اهللا بن احلسن آىل أخوه احلسن بن احلسن أال يدهن وال يكتحل، وال يلبس ثوباً ليناً، وال يأكل طيباً، ما 

  .دام عبد اهللا على تلك احلال

حدثنا عيسى بن عبد اهللا العلوي، عن : حدثنا عمر بن شبة، قال: عتكي، قالأخربين عمر بن عبد اهللا ال
حدثين أبو عبد احلميد : حدثنا حيىي بن احلسن، قال: عبد اهللا بن عمران، وحدثين أمحد بن سعيد، قال

  ".واللفظ للعتكي: "حدثين عبد اهللا بن عمران، قال: الليثي، عن أبيه، عن عيسى بن عبد اهللا، قال

: ن بن احلسن قد نصل خضابه، تسلياً على عبد اهللا بن حسن، وكان أبو جعفر يسأل عنه فيقولكان حس

  .ما فعل احلاد

    : حدثين احلرث بن إسحاق، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا العتكي، قال

هللا بن احلسن حمبوس، فلم كان احلسن بن احلسن بن احلسن يرتل مرتالً بذي األثل فحضر املدينة، وعبد ا
يربحها، ولبس خشن الثياب، وغليظ الكرابيس، وكان أبو جعفر يسميه احلاد، وكان عبد اهللا رمبا استبطأ 

إنك وولدك آلمنون يف بيوتكم، وأنا ولدي بني أسري وهارب، لقد مللت : رسل أخيه احلسن، فريسل إليه
بنفسي أبو حممد إنه مل يزل حيشد الناس : ، وقالوكان ذلك إذا أتى حسناً بكى. معونيت فآنسين برسلك
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  .باألئمة

وهو ابن . وتويف احلسن بن احلسن بن احلسن يف حمبسه باهلامشية يف ذي القعدة سنة مخس وأربعني ومائة
  .مثان وستني سنة

  إبراهيم بن الحسن بن الحسن

  . احلسنوإبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليه السالم ويكىن أبا

  .وأمه فاطمة بنت احلسني

كل إبراهيم تقدم من بين علي، : مسعت عمر بن شبة يقول: حدثين حيىي بن علي بن حيىي املنجم، قال
  .يكىن أبا احلسن

كان إبراهيم أشبه الناس برسول اهللا صلى اهللا : حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .عليه وسلم

حدثنا عيسى بن عبد اهللا، وحدثين أمحد : حدثنا عمر بن شبة، قال: بد اهللا العتكي، قالأخربين عمر بن ع
حدثنا غسان بن عبد احلميد، عن أبيه، عن عيسى بن عبد : حدثنا حيىي بن احلسن، قال: بن سعيد، قال

 وعبد اهللا أتعلف إبلك: مر احلسن بن احلسن على إبراهيم بن احلسن، وهو يعلف إبالً له، فقال: اهللا، قال
  .بن احلسن حمبوس؟ أطلق عقلها يا غالم، فأطلقها، مث صاح يف إدبارها فذهبت فلم يوجد منها واحدة

  .وتويف إبراهيم بن احلسن بن احلسن يف احلبس باهلامشية يف شهر ربيع األول سنة مخس وأربعني ومائة

  .وهو أول من تويف منهم يف احلبس، وهو ابن سبع وستني سنة

  .لك عمر بن عبد اهللا العتكي، عن عمر بن شبة، عن أيب نعيم الفضل بن دكنيأخربين بذ

  .هؤالء الثالثة من ولد احلسن بن احلسن لصلبه، قتلوا وماتوا يف احلبس: قال أبو الفرج األصبهاين

وما مسعت أحداً ذكر . وقد ذكر حممد بن علي محزة العلوي أنه قتل معهم أبو بكر بن احلسن بن احلسن
  .ريه، وال بلغنا عن أحد من أهل العلم باألنساب أن احلسن بن احلسن كان له ابن يكىن أبا بكرهذا غ

وخلى أبو جعفر هلم السبيل بعد مقتل حممد . ومحل معهم من املدينة مجاعة أخر مل يقتل منهم أحداً
  .وإبراهيم

ن احلسن، وداود بن منهم جعفر بن احلسن بن احلسن، وابنه احلسن بن جعفر، وموسى بن عبد اهللا ب
  .احلسن، وسليمان، وعبد اهللا ابنا داود بن احلسن، وإسحاق، وإمساعيل ابنا إبراهيم بن احلسن

  .وذكر حممد بن علي بن محزة أن إسحاق وإمساعيل قتال

عمر بن عبد اهللا العتكي، عن عمر بن شبة، عن عيسى بن " به"والذي ذكرناه من ختليتهما أصح، أخربين 
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  . حممد بن عمر بن عليعبد اهللا بن

  .مث نرجع إىل ذكر أمساء من قتل وتويف يف احلبس باهلامشية منهم

  علي بن الحسن بن الحسن

  .وعلي بن احلسن بن احلسن ويكىن أبا احلسن

وكان يقال له علي اخلري، وعلي األغر، وعلي العباد، وكان يقال له ولزوجته زينب بنت عبد اهللا بن 
  .ما ذكر لنا حرمي بن العالء، عن زبري بن بكار، عن عبد اهللا بن احلسناحلسن الزوج الصاحل، في

  .وأمه أم عبد اهللا بنت عامر بن عبد اهللا بن بشر بن عامر بن مالعب األسنة بن مالك بن جعفر بن كالب

حدثين عبد اجلبار بن سعيد املساحقي، عن أبيه، : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
أقطع أبو العباس احلسن بن احلسن بن احلسن عني مروان بذي خشب، وكان رمبا أرسل إليها ابنه : قال

  .علياً يطلعها، فيذهب معه بأدوات من ماء فيشرب منها، وال يشرب من عني مروان

: حدثين أبو حذافة السهمي، قال: قال. حدثين ميمون بن هرون: حدثين عمي احلسن بن حممد، قال

أنه رأى علي بن احلسن قائماً يصلي يف طريق مكة، فدخلت أفعى يف ثيابه من : ىل آلل طلحةحدثين مو
األفعى يف ثيابك، وهو مقبل على صالته، مث انسابت : حتت ذيله، حىت خرجت من زيقته، فصاح به الناس

  .فمرت، فما قطع صالته، وال حترك، وال رثى أثر ذلك يف وجهه

: حدثين عبد امللك بن شيبان، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: كي، قالأخربين عمر بن عبد اهللا العت

واعربتاه من : كانت زينب بنت عبد اهللا تندب أباها وأهلها حني محلوا تقول: حدثين مذهبة، قالت
  .احلديد والعباء واحملامل املعراة

    

حدثين أيب، :  اهللا، قالحدثين عيسى بن عبد: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا عمر بن عبد اهللا، قال
كان رياح إذا صلى الصبح أرسل إيل، وإىل قدامة بن موسى، فيحدثنا ساعة، وإنا لعنده يوماً فلما : قال

جئت : مرحباً بك وأهالً ما حاجتك؟ قال: "، فقال له رياح"له"أسفرنا إذا برجل متلفف يف ساج 
أما واهللا ليعرفنها لك يا أمري املؤمنني، مث : فقال له رياح". فإذا هو علي بن احلسني. لتحبسين مع قومي

  .حبسه معهم

حدثنا غسان بن عبد احلميد، عن أبيه، عن : حدثنا حيىي بن احلسني، قال: أخربين أمحد بن سعيد، قال
حدثنا حممد بن إمساعيل، : حدثنا عمر بن شبة، قال: موسى بن عبد اهللا، وأخربين عمر بن عبد اهللا، قال

حبسنا يف املطبق فيما كنا نعرف أوقات الصلوات إال بأجزاء : وسى بن عبد اهللا يقولمسعت جدي م: قال
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  .يقرؤها علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن

تويف : حدثنا موسى بن عبد اهللا بن موسى، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: أخربين أمحد بن سعيد، قال
أيقظوا ابن أخي، فإين أراه قد نام يف : بد اهللاعلي بن احلسن، وهو ساجد يف حبس أيب جعفر، فقال ع

رضي اهللا عنك، إن علمي فيك أنك ختاف هذا : فقال. فحركوه فإذا هو قد فارق الدنيا: قال. سجوده
  .املصرع

حدثنا إبراهيم بن خالد بن أخت سعيد بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
ملا محل بنو احلسن إىل أيب جعفر : جويرية بن أمساء، وهو خال أمه، قالعامر، عن سعيد بن عامر، عن 

أتى بأقياد يقيدون ا، وعلي بن احلسن قائم يصلي، وكان يف األقياد قيد ثقيل فجعل كلما قرب إىل 
لشد ما جزعتم، شرعه هذا، مث مد رجليه : فانفتل علي من صالته فقال: رجل تفادى منه واستعفى، قال

  .فقيد به

حدثين حيىي بن : حدثين حممد بن أيب حرب، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
ملا حبسنا كان معنا : أخربين سليمان بن داود بن احلسن، واحلسن بن جعفر، قال: يزيد بن محيد، قال

علناها عنا، فإذا خفنا علي بن احلسن، وكانت حلق أقيادنا قد اتسعت فكنا إذا أردنا صالة أو نوماً ج
ال، : يا بين ما مينعك أن تفعل؟ قال: دخول احلراس أعدناها، وكان علي بن احلسن ال يفعل، فقال له عمه

  .واهللا ال أخلعه أبداً حىت أجتمع أنا وأبو جعفر عند اهللا، فيسأله مل قيدين به

سني بن علي بن احلسني بن علي حدثين علي بن إبراهيم بن حممد بن احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن احل
حدثنا : حدثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى، قال: حدثين سليمان بن العطوس، قال: بن أيب طالب، قال

ملا دخلنا احلبس قال :  عن حيىي بن عبد اهللا، عن الذي أفلت من الثمانية، قال-يعين ابن علقمة- عبد ربه 
  .ك علينا فاشدد حىت ترضىاللهم إن كان هذا من سخط من: علي بن احلسن

  .ما هذا يرمحك اهللا؟: فقال عبد اهللا بن احلسن

مث حدثنا عبد اهللا عن فاطمة الصغرى، عن أبيها، عن جدا فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
يدفن من ولدي سبعة بشاطئ الفرات مل يسبقهم : "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

  .هكذا مسعت: قال. حنن مثانية: فقلت" وال يدركهم اآلخروناألولون، 

  .فلما فتحوا الباب وجدوهم موتى، وأصابوين ويب رمق وسقوين ماء، وأخرجوين فعشت: قال

يعين ابن عبد -حدثنا احلسن، عن حممد : حدثنا حممد بن علي احلسين، قال: حدثين علي بن إبراهيم، قال
حدثنا خالد بن عيسى، عن حصني بن خمارق، عن احلسن بن : ، قالحدثنا حسني بن نصر:  قال-الواحد

حبسهم : حدثنا احلسني بن نصر، قال: وأخربنا علي بن العباس البجلي، قال. حممد بن عبد اهللا بن احلسن
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أبو جعفر يف حمبس ستني ليلة ما يدرون بالليل وال بالنهار، وال يعرفون وقت الصالة إال بتسبيح علي بن 
  .احلسن

يا علي أال ترى ما حنن فيه من البالء؟ أال تطلب إىل ربك عز وجل أن : فضجر عبد اهللا ضجرة فقال: لقا
  .خيرجنا من هذا الضيق والبالء؟

يا عم إن لنا يف اجلنة درجة مل نكن لنبلغها إال ذه الليلة، أو مبا هو : فسكت عنه طويالً مث قال: قال
ضعاً مل يكن ليبلغه حىت يبلغ منا مثل هذه الليلة، أو أعظم منها؛ أعظم منها؛ وإن أليب جعفر يف النار مو

فإن تشأ أن تصرب، فما أوشك فيما أصبنا أن منوت فنستريح من هذا الغم كأن مل يكن منه شيء، وإن 
  .تشأ أن ندعو ربنا عز وجل أن خيرجك من هذا الغم، ويقصر بأيب جعفر غايته اليت له يف النار، فعلنا

  .اصربال، بل : قال

  .فما مكثوا إال ثالثاً حىت قبضهم اهللا إليه

    

  .وتويف علي بن احلسن وهو ابن مخس وأربعني سنة، لسبع بقني من احملرم سنة ست وأربعني ومائة

  عبد اهللا بن الحسن بن الحسن

  .وعبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليه السالم ويكىن أبا جعفر

  .عبد اهللا بنت عامر، وهي أم أخيه عليوأمه أم 

حدثين حممد بن حيىي، عن احلرث بن إسحاق، : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا عمر بن عبد اهللا، قال
خرج رياح ببين حسن؛ وحممد بن عبد اهللا بن عمرو إىل الربذة، فلما صاروا بقصر نفيس على ثالثة : قال

قيود، واألغالل، فألقى كل رجل منهم يف كبل وغل، فضاقت حلقتا أميال من املدينة، دعا باحلدادين، وال
أيب جعفر، فعضتاه فتأوه منهما، وأقسم عليه أخوه علي بن احلسن " بن احلسن"قيد عبد اهللا بن احلسن 

  .ليحولن عليه حلقتيه إذ كانتا أوسع فحوهلا، ومضى م رياح إىل الربذة

  .بعني سنة، يف يوم األضحى، سنة مخس وأربعني ومائةوتويف عبد اهللا بن احلسن، وهو ابن ست وأر

  العباس بن الحسن بن الحسن

والعباس بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليه السالم وأمه عائشة بنت طلحة اجلود 
  .بن عمر بن عبيد اهللا بن معمر التيمي

  :  بن هرمةوكان العباس أحد فتيان بين هاشم، وله يقول إبراهيم بن علي
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  عندي وعاد ضمير القلب وسواسا  تتعرضت للحاجات واعتلج لما

 ااسكريماً لثوب المجد لب براً  اأبغي لحاجات ومصدره سعيت

 خير شباب الناس عباسا فاعتمت  ينقاهللا للحسنى ووف هداني

 حسين جرى لم يحر حناسا ومن  نالنبي وقدح من أبي حس قدح

حدثنا عبد اهللا : حدثنا عيسى بن عبد اهللا العلوي، قال: حدثنا بن شبة، قال: بد اهللا، قالأخربنا عمر بن ع
دعوين : أن العباس بن احلسن أخذ وهو على بابه، فقالت أمه عائشة بنت طلحة: بن عمران بن أيب فروة
  .أمشه مشة، وأضمه ضمة

  .ال واهللا ما كنت يف الدنيا حية: فقالوا

  . وهو ابن مخس وثالثني، لسبع بقني من شهر رمضان سنة مخس وأربعني ومائةوتويف العباس يف احلبس

  إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن

. وإمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن ابن علي بن أيب طالب عليه السالم وهو الذي يقال له طباطبا

  .وقيل إن ابنه إبراهيم طباطبا

زاد الركب، أبو أم سلمة زوج : بد اهللا بن أيب أمية الذي يقال لهوأمه ربيحة بنت حممد بن عبد اهللا بن ع
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا عبد اهللا : حدثنا إمساعيل بن يعقوب قال: حدثين حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
كيف كان :  املطبقسألت عبد الرمحن بن أيب املوايل، وكان مع بين احلسن بن احلسن يف: بن موسى، قال

كانوا صرباء، وكان فيهم رجل مثل سبيكة الذهب، كلما أوقد عليها النار : صربهم على ما هم فيه؟ قال
  .ازدادت خالصاً، وهو إمساعيل بن إبراهيم، كان كلما اشتد عليه البالء ازداد صرباً

  محمد بن إبراهيم بن الحسن

  .ن أيب طالب عليه السالم وأمه أم ولد تدعى عاليةوحممد بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن ابن علي ب

  .وكان يدعى الديباج األصفر من حسةن

حدثين حممد بن : حدثين حممد بن احلسن، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
: ألصفر؟ قالأنت ديباج ا: أتى م أبو جعفر فنظر إىل حممد بن إبراهيم بن احلسن، فقال: إبراهيم، قال

  .نعم

مث أمر باسطوانة مبنية ففرقت، مث أدخل فيها . أما واهللا ألقتلنك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل بيتك: قال
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  .فبنيت عليه، وهو حي

حدثين : حدثين حممد بن احلسن، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا العتكي، قال
  .س خيتلفون إىل حممد هذا فينظرون إىل حسنهكان النا: الزبري بن بالل، قال

  .وحدثنا حرمى عن الزبري بن بكار بذلك

  علي بن محمد بن عبد اهللا

وعلي بن حممد بن عبد اهللا بن احلسن ابن احلسن بن علي بن أيب طالب عليه السالم وأمه أم سلمة بنت 
  .احلسن بن احلسن بن علي

  .رملة بنت سعيد بن زيد بن عمر بن نفيلوأم حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن، 

إمنا : قال املدائين- كان أبوه وجهه إىل مصر، ووجه معه أخاه موسى بن عبد اهللا، ومطراً صاحب احلمام 
 ويزيد بن خالد القسري، يدعوان إليه، فأخذ - مسي صاحب احلمام ألنه كان على محام األمري بالبصرة

  .أيت به يف موضعهعلي، وجنى موسى ومل يؤخذ، وله خرب سن

    

  .وأتى أبو جعفر بعلي فحبسه مع أهله فمات معهم

  .إنه بقي يف احلبس فمات يف أيام املهدي: وقد قيل

  .والصحيح أنه تويف يف أيام أيب جعفر

  محمد بن عبد اهللا بن عمرو

، وكان وحممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان وإمنا ذكرنا خربه معهم ألنه كان أخاهم ألمهم
  .هوى هلم، وكان عبد اهللا بن احلسن حيبه حمبة شديدة، فقتل معه ملا قتل

وأمه فاطمة بنت احلسني كان عبد اهللا بن عمرو تزوجها بعد وفاة احلسن بن احلسن بن علي بن أيب 
حدثنا أمحد بن : وكان السبب يف ذلك ما حدثنا حممد بن العباس اليزيدي، واحلسن بن علي، قال. طالب

: حدثنا زبري بن بكار، قال: حدثنا زبري بن بكار، وأخربين به حرمي بن أيب العالء، قال:  خيثمة، قالأيب

حدثين عبد : حدثين حممد بن حيىي، عن أيو بن عمر عن ابن أيب املوايل، قال: حدثين عمي مصعب، قال
ين أمحد بن أيب حدث: وأخربين احلسن بن علي، قال. امللك بن عبد العزيز، عن يوسف بن املاجشون

ملا حضرت احلسن بن : حدثنا مصعب، دخل حديث بعضهم يف حديث اآلخرين، قالوا: خيثمة، قال
ما هذا : إين ألجد كرباً ليس من كرب املوت، فقال له بعضهم: احلسن الوفاة جزع، وجعل يقول
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سني، وهم اجلزع؟ تقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو جدك، وعلى علي، واحلسن، واحل
  .آباؤك؟

ما لذلك أجزع، ولكين كأين بعبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان حني أموت، قد جاء يف : فقال
أنا من بين عبد مناف جئت ألشهد ابن عمي، وما به إال : مضرجتني أو ممصرتني، وقد رجل مجته، يقول

  .أن خيطب فاطمة بنت احلسني، فإذا مت فال يدخلن علي

  .نعم: أتسمع؟ قال:  فاطمةفصاحب به: قال

  .أعتقت كل مملوك يل، وتصدقت بكل مملوك يل، إن أنا تزوجت بعدك أحداً: قالت

  .-رضوان اهللا عليه-فسكن احلسن، وما تنفس، وما حترك حىت قضى : قال

: ندخله، وقال بعضهم: فلما ارتفع الصياح أقبل عبد اهللا على الصفة اليت ذكرها احلسن، فقال بعض القوم

  .وما يضر من دخوله؟:  ندخله، وقال قومال

فدخل، وفاطمة رضوان اهللا عليها تصك وجهها، فأرسل إليها وصيفاً كان معه، فجاء فتخطى الناس حىت 
  .يقول لك موالي اتقي على وجهك فإن لنا فيه أرباً: دنا منها، فقال هلا

  .فأرسلت يدها يف كمها، وعرف ذلك فيها، فلما لطمت حىت دفن: قال

  .كيف بنذري ومييين؟: ما انقضت عدا خطبها، فقالفل

  .ففعل فتزوجته. خنلف عليك بكل عبد عبدين، وبكل شيء شيئني: فقال

وقد حدثين أمحد بن سعيد يف أمر تزوجيه إياها، عن حيىي بن احلسن، عن أخيه أيب جعفر، عن حممد بن 
 ملا خطبها عبد اهللا أبت أن تتزوجه، أن فاطمة بنت احلسني: عبد اهللا البكري، عن إمساعيل بن يعقوب

فحلفت أمها عليها أن تزوجه، وقامت يف الشمس، وآلت أال تربح حىت تزوجه، فكرهت فاطمة أن خترج 
  .فتزوجته

ذكر السبب يف أخذ عبد اهللا بن احلسن ابن احلسن وأهله وحسبهم بسبب حممد بن عبد اهللا، ومقتل من 
حدثين عبد امللك بن شيبان بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: عتكي، قالقتل منهم أخربين عمر بن عبد اهللا ال
: هلجت العوام مبحمد بن عبد اهللا تسميه املهدي، حىت كان يقال: عبد امللك بن مالك بن مسمع، قال

  .حممد بن عبد اهللا املهدي، عليه ثياب مينية وقبطية

مسعت سفيان :  سهل بن بشر، قالحدثين: حدثين الوليد بن هشام بن حممد، قال: حدثين عمر، قال
  .ليت هذا املهدي قد خرج، يعين حممد بن عبد اهللا بن احلسن: يقول

حدثنا الفضل بن عبد الرمحن اهلامشي : حدثنا عمر بن شبة، قال: ، قال"العتكي"أخربين عمر بن عبد اهللا 
احلسن بن أيوب، موىل حدثين : وحدثين عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة، قال: قال أبو زيد. وابن داجة
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. وحدثين إبراهيم بن حممد بن أيب الكرام اجلعفري، عن أبيه: بين منري، عن عبد األعلى بن أعني قال

" وقد"-حدثين أيب : وحدثين حممد بن حيىي، وحدثين عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي، قال

جتمعوا باألبواء، وفيهم إبراهيم بن أن مجاعة من بين هاشم ا: دخل حديث بعضهم يف حديث اآلخرين
ابن "حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس، وأبو جعفر املنصور، وصاحل بن علي، وعبد اهللا بن احلسن 

  .، وابناه حممد وإبراهيم، وحممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان"احلسن

    

م، وقد مجعكم اهللا يف هذا املوضع، قد علمتم أنكم الذين متد الناس أعينهم إليه": بن علي"فقال صاحل 
  .فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياها من أنفسكم، وتواثقوا على ذلك حىت يفتح اهللا وهو خري الفاحتني

  .قد علمتم أن ابين هذا هو املهدي فهلموا فلنبايعه: فحمد اهللا عبد اهللا بن احلسن، وأثىن عليه، مث قال

أنفسكم، وواهللا لقد علمتم ما الناس إىل أحد أصور أعناقاً وال أسرع ألي شيء ختدعون : وقال أبو جعفر
  .يريد حممد بن عبد اهللا-إجابة منهم إىل هذا الفىت 

  .فبايعوا مجيعاً حممداً، ومسحوا على يده.  صدقت، إن هذا هلو الذي نعلم- واهللا- قد : قالوا

نا جمتمعون ألمر وأرسل بذلك إىل جعفر وجاء رسول عبد اهللا بن احلسن إىل أيب أن ائتنا فإن: قال عيسى
  . هكذا قال عيسى-عليهما السالم- بن حممد 

  .ال نريد جعفراً لئال يفسد عليكم أمركم: قال هلم عبد اهللا بن احلسن: وقال غريه

وأرسل جعفر بن حممد عليه السالم حممد بن عبد اهللا . فأرسلين أيب أنظر ما اجتمعوا عليه: قال عيسى
:  بن احلسني، فجئناهم فإذا مبحمد بن عبد اهللا يصلي على طنفسة رجل مثنية، فقلتاألرقط بن علي

  .أرسلين أيب إليكم ألسألكم ألي شيء اجتمعتم؟

  .اجتمعنا لنبايع املهدي حممد بن عبد اهللا: فقال عبد اهللا

  .وجاء جعفر بن حممد فأوسع له عبد اهللا بن احلسن إىل جنبه، فتكلم مبثل كالمه: قالوا

 أن ابنك هذا هو -يعين عبد اهللا- إن كنت ترى "ال تفعلوا فإن هذا األمر مل يأت بعد : ل جعفرفقا
املهدي فليس به، وال هذا أوانه، وإن كنت إمنا تريد أن خترجه غضباً هللا وليأمر باملعروف وينه عن املنكر 

  .ال ندعك، وأنت شيخنا، ونبايع ابنك" فأنا واهللا

، ولكن حيملك على "وواهللا ما أطلعك اهللا على غيبه"لمت خالف ما تقول لقد ع: فغضب عبد اهللا وقال
  .هذا احلسد البين

واهللا ما ذاك حيملين، ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم، وضرب بيده على ظهر أيب العباس، مث : فقال
وإن ابنيك . مإا واهللا ما هي إليك وال إىل ابنيك، ولكنها هل: ضرب على كتف عبد اهللا بن احلسن، وقال
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-أرأيت صاحب الرداء األصفر : فقال. مث ض، وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري. ملقتوالن

: قال. نعم: أيقتل حممداً؟ قال: قال له عبد العزيز. فأنا واهللا جمده يقتله: قال. نعم: ؟ قال-يعين أبا جعفر

  .حسده ورب الكعبة: فقلت يف نفسي

  .رجت من الدنيا حىت رأيته قتلهمامث واهللا ما خ: قال

وتبعه عبد الصمد، وأبو جعفر، فقاال . فلما قال جعفر ذلك نفض القوم فافترقوا ومل جيتمعوا بعدها: قال
  .يا أبا عبد اهللا أتقول هذا؟

  .نعم أقوله واهللا، وأعلمه: قال

سن بن احلسني، عن عنبسة حدثنا احل: أخربنا بكار بن أمحد، قال: قال" املقانعي"حدثين علي بن العباس 
: تغرغرت عيناه، مث يقول" بن حسن"كان جعفر بن حممد إذا رأى حممد بن عبد اهللا : بن جناد العابد، قال

علي من خلفاء " أبيه"يف كتاب " هذا"بنفسي هو، إن الناس ليقولون فيه إنه املهدي، وإنه ملقتول، ليس 
  .هذه األمة

: حدثين جعفر بن حممد بن إمساعيل اهلامشي، قال: ا عمر بن شبة، قالحدثن: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال

كنت أنا وجعفر متكئني يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ وثب : حدثين أيب، عن أبيه، قال
إنك : فزعاً إىل رجل على بغل، فوقف معه ناحية واضعاً يده على معرفة البغل، مث رجع فسألته عنه، فقال

  .، هذا حممد بن عبد اهللا مهدينا أهل البيتجلاهل به

إن حممداً دعا : حدثين غري واحد من أصحابنا: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
عمرو بن عبيد فاعتل عليه، وكان عمرو حسن الطاعة يف املعتزلة خلع نعله فخلع ثالثون ألفاً نعاهلم، 

  .ال أبايع رجالً حىت أخترب عدله: ان عمرو يقولوكان أبو جعفر يشكر ذلك له، وك

حدثنا غسان، عن أبيه، عن عبد اهللا بن : حدثين حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن إمساعيل، قال
بايع أبو جعفر حممداً مرتني، أنا حاضر إحدامها مبكة يف : موسى، عن عبد اهللا بن سعد اجلهين، قال

أما إنه إن أفضى إليكما األمر نسيت يل هذا : مث قال. ه بالركاباملسجد احلرام، فلما خرج أمسك ل
  .املوقف

حدثين عبد : حدثين حممد بن إمساعيل، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
    : حدثين عبد اهللا بن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر، قال: العزيز بن عمران، قال

 جعفر مل يكن مهه إال طلب حممد، واملسألة عنه، وعما يريد، فدعا بين هاشم رجالً ملا استخلفت أبو
يا أمري املؤمنني إنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل هذا اليوم، : رجالً فسأهلم يف خلوة، فكلهم يقول

ربه وهو خيافك على نفسه، وال يريد لك خالفاً وال حيب لك معصية؛ إال احلسن بن زيد فإنه أخربه خ
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  .فأيقظ من ال ينام: قال ابن أيب عبيدة. واهللا ما آمن وثوبه عليك، واهللا ال ينام عنك، فرأيك: وقال

بن " بن حممد"مسعت القاسم : حدثين حممد بن إمساعيل، قال: أخربنا عمر بن شبة، قال: حدثين عمر، قال
يعين حممد بن عبد اهللا - أخربين حممد بن وهب السلمي، عن أيب: عبد اهللا بن عمرو بن عثمان يقول

أن أبا جعفر سأل عبد اهللا بن احلسن عن ابنيه عام حج، فقال له فيهما مقالة اهلامشيني، فأخربه : - العثماين
  .أنه غري راض أو يأتيه ما

يا أخي صهري صهري، ورمحي : إن قلت لسليمان: قال حممد بن إمساعيل، فحدثتين أمي، عن أبيها، قال
واهللا لكأين أرى عبد اهللا بن علي حني أحال أبو جعفر الستر بيننا وبينه وهو : قالرمحي، فما ترى؟ ف

وكان آل عبد اهللا يروا " قال. "فقبل رأيه" قال"يقول لنا هذا ما فعلتم يب، ولو كان عافياً عفا عن عمه 
  .صلة من سليمان هلم

حدثنا احلسن بن : د بن إمساعيل قالحدثنا حمم: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
اختصم بنو عبد اهللا، وعبيد اهللا ابين العباس، يف صدقة العباس : علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن، قال

اليت تدعى السعاية بينبع، فشهد حممد بن عبد اهللا بن احلسن عند القاضي عثمان بن عمرو التيمي أن 
واهللا ما أدري ما أكافيك غري أنكم حتدثون : د بن علي حممداً فقالواليتها كانت لبين عبد اهللا، فأتى داو

 أن سيكون منا اخلليفة، وائت إىل املدينة - وذلك حق- أنك ستلي هذه األمة، ونتحدث -وذلك باطل-
  .فإذا جاءك رسويل وأنت يف تنور فال خترج إيل منه

مد بن عباد املهليب، عن السندي بن حدثين حم: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
أن أبا جعفر دعاه فسأله : حدثين عيسى بن عبد اهللا عن حممد بن عمران عن عقبة بن سلم: شاهك، قال

  .عقبة بن سلم بن نافع من األزد، من بين هناءة: عن امسه؟ فقال

  .إين ألرى لك مهة وموضعاً، وإين أريدك ألمر أنا معين به: فقال

  .أصدق ظن أمري املؤمننيأرجو أن : قال

إن بين عمنا هؤالء قد أبوه إال كيداً مللكنا، وهلم : فأخف شخصك وائتين يف يوم كذا، فأتيته، فقال: قال
شيعة خبراسان بقرية كذا يكاتبوم، ويرسلون إليهم بصدقات، وألطاف، فأخرج بكسى وألطاف، حىت 

 ناحيتهم، فإن كانوا نزعوا عن رأيهم فأحبب واهللا تأتيهم متنكراً بكتاب تكتبه عن أهل القرية، مث تسري
م وأقرب، وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك، وكنت على حذر منهم، فاشخص، حىت تلقى عبد اهللا 
بن احلسن متخشعاً، فإن جبهك، وهو فاعل، فاصرب، وعاوده أبداً حىت يأنس بك فإذا ظهر لك ما قبله 

  .فاعجل علي

أما الكتاب فإين ال أكتب : اجلواب، فقال: نس عبد اهللا باحيته، فقال له عقبةففعل ذلك، وفعل به حىت آ
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إىل أحد، ولكن أنت كتايب إليهم فاقرأهم السالم، وأخربهم أن ابين خارج لوقت كذا وكذا، فشخص 
  .عقبة حىت قدم على أيب جعفر فأخربه اخلرب

بد اهللا، ومجاعة من أهل احلرمة لعبد ومسعت جدي موسى بن ع. وقال يل حممد بن إمساعيل: قال أبو زيد
أنه قدم عليهم فاكتىن أبا عبد اهللا، وانتسب إىل اليمن، وكان يقرئ ابين حممد، : اهللا بن احلسن يذكرون

ويرويهم الشعر، ما رأينا رجالً كان يصرب على الرياء على ما كان يصرب عليه، ال ينام الليل، وال يفطر 
اعلم واهللا أنه عني، فأمره بالشخوص، : ماً عن شيء من أمرنا؟ فقلت أليبمث سألين يو: قال موسى. النهار

  .فهو الذي مل خيف عن أيب جعفر شيئاً من أمران

سئل أبو جعفر ملا حج عبد : حدثين احلرث بن إسحاق قال: وحدثين حممد بن حيىي، قال. حدثين أبو زيد
يا ابا جعفر بأي : ا فأمصه أبو جعفر، فقالال علم يل ما حىت تغالظ: اهللا بن احلسن عن ابنيه؟ فقال

أمهايت متصين، أبفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم فاطمة بنت احلسني، أم خدجية بنت 
  .خويلد، أم أم إسحاق بنت طلحة؟

    

يا أمري : وال بواحدة منهن، ولكن باجلرباء بنت قسامة بن رومان، فوثب املسيب بن إبراهيم، فقال: قال
يا أمري املؤمنني هبه : فقام زياد بن عبد اهللا فألقى عليه رداءه، فقال! دعين أضرب عنق ابن الفاعلة: املؤمنني

  .علي، فأنا أستخرج لك ابنيه، فخلصه منه

حدثين بكر بن عبداهللا موىل آل أيب : وحدثين حممد بن عباد، عن السندي بن شاهك، قال: قال أبو زيد
إين لواقف على : رياح أخو إبراهيم بن رياح، عن صاحل صاحب املصلى، قالحدثين علي بن : بكر، قال

رأس أيب جعفر، وهو يتغذى بأوطاس وهو متوجه إىل مكة، ومعه على مائدته عبد اهللا بن احلسن، وأبو 
يا أبا حممد، حممد وإبراهيم أرامها : الكرام، ومجاعة من بين العباس، فأقبل على عبد اهللا بن احلسن، فقال

د استوحشا من ناحييت، وإين ألحب أن يأنسا يب ويأتياين، فأصلهما وأزوجهما، وأخلطهما بنفسي، ق
وحقك يا أمري املؤمنني ما يل ما وال مبوضعهما من : وعبد اهللا يطرق طويالً، مث يرفع رأسه فيقول: قال

  .ابك إليهماال تفعل اكتب إليهما وإىل من يوصل كت: فيقول. البالد علم، ولقد خرجا عن يدي

وامتنع أبو جعفر من عامة غذائه ذلك اليوم إقباالً على عبد اهللا بن احلسن وعبد اهللا حيلف أنه ال : قال
  .ال تفعل يا أبا حممد. ال تفعل يا أبا حممد: يعرف موضعها، وأبو جعفر يكرر عليه

  .عتزلةوكان سبب هرب حممد بن أيب جعفر أن أبا جعفر كان عقد له يف ناس من امل: قال

إذا فرغنا من الطعام فلحظتك حلظة : قال أبو جعفر لعقبة بن سلم: قال السندي بن شاهك يف حديثه
فامثل بني يدي عبد اهللا فإنه سيصرف بصره عنك فاستدر حىت تغمز ظهره بإام رجل، حىت ميأل عينيه 



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  101  

 وثب حىت جثا بني يدي منك، مث حسبك، وإياك أن يراك ما دام يأكل ففعل عقبة ذلك، فلما رآه عبد اهللا
  .ال أقالين اهللا إن أقلتك، مث أمر حببسه: أقلين يا أمري املؤمنني أقالك اهللا، قال: أيب جعفر، فقال

أخربين : حدثين أيوب بن عمر بن أيب عمرو قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا قال
خربين العباس بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس، أ: حدثين أيب، قال: حممد بن خالد املخزومي، قال

ملا حج أبو جعفر يف سنة أربعني ومائة أتاه عبد اهللا واحلسن ابنا احلسن، فإما وإياي لعنده، وهو : قال
يا أمري املؤمنني أال تأمر ذا من يعدل : مشغول بكتاب ينظر فيه، إذ تكلم املهدي فلحن، فقال عبد اهللا

فلم يفهم، وغمزت عبد اهللا فلم ينتبه، وعاد أليب جعفر فأحفظ :  يفعل كما تفعل األمة؟ قاللسانه فإنه
  .لتأتيين به: ال أدري، قال: أين ابنك؟ قال: من ذلك، وقال له

  .يا ربيع قم به إىل احلبس: لو كان حتت قدما ما رفعتهما عنه قال: قال

حبس : مد بن حيىي عن احلرث بن إسحاق، قالحدثين حم: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر، قال
أبو جعفر عبد اهللا بن احلسن يف دار مروان يف البيت الذي عن ميني الداخل، وألقى حتته ثالث حقائب من 

  .حقائب اإلبل حمشورة تبناً، وشخص أبو جعفر وعبد اهللا حمبوس فأقام يف احلبس ثالث سنني

: حدثنا احلسن بن احلسني، قال: ا احلسني بن احلكم، قالحدثن: حدثين حممد بن احلسني األشنانني قال

ملا حبس أيب عبد اهللا بن احلسن وأهل بيته، : حدثين حيىي بن مساور، عن حيىي بن عبد اهللا بن احلسن، قال
يقول لك حممد بأنه : يا أم حيىي، ادخلي على أيب السجن، وقويل له: جاء حممد بن عبد اهللا إىل أمي، فقال

فأتيته فدخلت عليه السجن فإذا هو : ن آل حممد خري من أن يقتل بضعة عشر رجالً، قالتيقتل رجل م
مهالً يا أم حيىي فال جتزعي فما بت : فجزعت من ذلك، فقال: متكئ على برذعة، يف رجله سلسلة، قالت

كن قويل له حفظ اهللا حممداً، ال ول: فاستوى جالساً مث قال: فأبلغته قول حممد، قالت: ليلة مثلها، قالت
  .فليأخذ يف األرض مذهباً، فواهللا ما حيتج عند اهللا غداً إال أنا خلقنا وفينا من يطلب هذا األمر

من " موىل"حدثنا غسان بن أيب غسان : أخربنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
    : حدثين أيب عن احلسن بن زيد، قال: بين ليث، قال

بد اهللا بن احلسن بن احلسن، بعثنا إليه رياح بكلمة يف أمر ابنيه، فإذا به على حقيبة يف بيت دخلنا على ع
يا ابن أخي واهللا لبلييت أعظم من بلية : فيه تنب، فتكلم القوم حىت إذا فرغوا من كالمهم أقبل علي فقال

إن : " هللا طاعة، قال إبراهيمإبراهيم صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، وهو
وإنكم جئتموين تكلمونين يف أن آيت بابين هذا الرجل فيقتلهما، وهو هللا جل وعز " هذا هلو البالء املبني

فأقام . معصية، فواهللا يا بن أخي لقد كنت على فراشي فما يأتيين النوم، وإين على ما ترى أطيب نوماً
  .عبد اهللا يف احلبس ثالث سنني
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حدثين الزبري بن : حدثين أيوب بن عمر، قال: عمر بن شبة، قال" حدثين" عمر بن عبد اهللا، قال"أخربين 
كان لرياح بن عثمان صاحب يقال له أبو البختري، فحدثين أن : املنذر موىل عبد الرمحن بن العوام، قال

يا أبا : الل مظغان، مث قال يليا أبا البختري هذه دار مروان، أما واهللا إا حمل: رياحاً ملا دخلها أمرياً قال
البخري خذ بيدي حىت ندخل على هذا الشيخ، فأقبل متكئاً على حىت وقف علي عبد اهللا بن احلسن، 

أيها الشيخ، إن أمري املؤمنني واهللا ما استعملين لرحم قرابة، وال ليد سبقت مين إليه، واهللا ال تتلعب : فقال
  . ألزهقن نفسك، أو لتأتيين بابنيك حممد وإبراهيميب كما تلعبت بزياد وابن القسري، واهللا

  .نعم، أما واهللا إنك ألزيرق قيس، املذبوح فيها كما تذبح الشاة: فرفع إليه رأسه، وقال: قال

إن هذا : قلت: قال. فانصرف واهللا رياح آخذاً بيدي أجد برد يده، وإن رجليه ليخطان مما كلمة: قال
  .فذبح واهللا كما تذبح الشاة: قال: أيها ويلك واهللا ما قال إال ما مسع: الق. واهللا ما اطلع على علم الغيب

حدثين حممد بن حيىي، عن احلرث بن إسحاق، : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
مل يزل بنو احلسن حمبوسني عند رياح حىت حج أبو جعفر سنة أربع وأربعني ومائة، فتلقاه ياح : قال
إليه، وبإشخاص حممد بن عبد اهللا بن عمر بن "بذة، فرده إىل املدينة، وأمره بإشخاص بين احلسن بالر

" رياح"فأرسل إليه " عثمان، وهو أخو بين حسن ألمهم مجيعاً فاطمة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب

  .وكان مباله ببدر فحذره إىل املدينة

حدثين علي بن عبيد اهللا : ثين عيسى بن عبد اهللا، قالحد: حدثين عمر بن شبة، قال: أخربين عمر، قال
من كان هاهنا من بين : حضرت باب رياح يف املقصورة، فقال اآلذان: بن حممد بن عمر بن علي، قال

فدخلوا من باب املقصورة : قال. أنظر ما يصنع بالقوم: فقال يل عمي عمر بن حممد. احلسن فليدخل
  .وخرجوا من باب مروان

حدثين عبد اهللا بن : حدثين عيسى بن عبد اهللا، قال: حدثنا أبو زيد، قال: ر بن عبد اهللا، قالأخربين عم
  .الذي حدرهم إىل الربذة أبو األزهر: عمران بن أيب فروة، قال

حدثين أمحد بن عيسى العجلي، وحممد بن احلسني األشناين، : قال أبو الفرج علي بن احلسني األصبهاين
وحدثين . أخربين احلسني بن زيد بن علي: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: انعي، قالواوعلي بن العباس املق
وأخربين . حدثنا احلسني بن زيد: حدثنا عبد اهللا بن مروان بن معاوية الفزاري، قال: أمحد بن اجلعد، قال
ين إمساعيل وأخرب. حدثين ابن زبالة، عن احلسني بن زيد: حدثنا عمر بن شبة، قال: عمر بن عبد اهللا قال
وقد دخل حديث بعضهم يف حديث . حدثنا احلسني بن زيد: حدثنا أبو غسان، قال: بن حممد املزين، قال

    : اآلخرين، قال

إين لواقف بني القرب واملنرب، إذ رأيت بين احلسن خيرج م من دار مروان، مع أيب األزهر يراد م الربذة 
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. اجلس: فقال. رأيت بين احلسن خيرج م يف حمامل: قلت. ما وراءك؟: فأرسل إيل جعفر بن حممد فقال

: قال. اذهب فإذا محلوا فأت فأخربين: فدعا غالماً له، مث دعا ربه كثرياً، مث قال لغالمه: قال. فجلست

فقام جعفر فوقف وراء ستر شعر أبيض من ورائه، فطلع بعبد اهللا بن . قد أقبل م: فأتاه الرسول فقال
م بن احلسن، ومجيع أهلهم، كل واحد منهم معادله مسود، فلما نظر إليهم جعفر بن احلسن، وإبراهي

يا أبا عبد اهللا، واهللا ال حتفظ هللا حرمة : حممد مهلت عيناه حىت جرت دوعه على حليته، مث أقبل علي فقال
طوه من البيعة بعد هذا واهللا ما وفت األنصار، وال أبناء األنصار لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا أع

حدثين أيب عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب أن النيب صلى اهللا عليه : مث قال جعفر. على العقبة
. خذ عليهم يبايعون اهللا ورسوله: كيف آخذ عليهم؟ قال: فقال" خذ عليهم البيعة بالعقبة: "وسلم قال له

على أن متنعوا رسول اهللا وذريته :  اآلخرونوقال. على أن يطاع اهللا فال يعصى: قال ابن اجلعد يف حديثه
فواهللا ما وفوا له حىت خرج من بني أظهرهم، مث ال أحد مينع يد : قال. مما متنعون منه أنفسكم وذراريكم

  .المس، اللهم فاشدد وطأتك على األنصار

ا أن خرج ببين مل: حدثين عثمان بن املنذر، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
أال رجل أو رجالن يعاقداين على هؤالء القوم؟ فواهللا ألقطعن م الطريق، : احلسن قام ابن حصني فقال

  .فلم جيبه أحد

حدثين عبد اهللا بن عثمان، عن حممد بن : حدثنا القحدمي، قال: حدثين أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
بذة فأتى ببين احلسن مغلولني، معهم العثماين كأنه خلق من كنت بالر: هاشم بن الربيد موىل معاوية، قال

أين حممد بن عبد اهللا العثماين؟ : فضة، فأقعدوا، فلم يلبثوا أن خرج رجل من عند أيب جعفر املنصور فقال
فأخرج كأنه زجني قد غريت السياط لونه، وأسالت : قال. فقام فدخل فلم نلبث أن مسعنا وقع السياط

. منها إحدى عينيه فسالت وأقعد إىل جنب أخيه عبد اهللا بن احلسن فعطش فاستسقىدمه، وأصاب سوط 

من يسقي ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماء؟ فتحاماه الناس وجاءه : فقال عبد اهللا بن احلسن
 فقال عبد اهللا. خراساين مباء فسلمه إليه فشرب، مث لبث هنيهة فخرج أبو جعفر يف حممل، والربيع معادله

  .يا أبا جعفر، واهللا ما هكذا فعلنا بأسراكم يوم بدر: بن احلسن

  .فأخسأه أبو جعفر وثقل عليه ومضى ومل يعرج

حدثين مسكني بن عمرو، : حدثين عيسى، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
  .أليس ابنتك اليت ختتضب للزناء؟: قال أبو جعفر له: قال

  .رفتها علمت أا كما تسرك من نساء قومكلو ع: قال

  .يا ابن الفاعلة: قال
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يا أبا جعفر أي نساء اجلنة تزين؟ أفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أم فاطمة بنت : قال
  .احلسني؟ أم خدجية بنت خويلد؟

  .فضربه مث شخص به: قال

  .بنتك حتت ابن عبد اهللا؟أليس ا: وحدثين حممد بن أيب حرب أنه قال له: قال أبو زيد

  .بلى وال عهد يل به إال مبىن يف سنة كذا وكذا: قال

مع يا أمري املؤمنني، أتقول : فهي إذن فاعلة؟ قال: قال. نعم: فهل رأيت ابنتك متتشط وختتضب؟ قال: قال
  .هذا البنة عمك؟

  .ههمث ضرب وج. يا ابن الفاعلة: أي أمهاتيتلخن؟ قال: قال. يا ابن اللخناء: قال

أراد أبو : حدثنا ابن عائشة، قال: ، قال-يريد عمر بن شبة- أخربين عمر بن عبد اهللا قال حدثنا أبو بكر 
جعفر أن يغيظ عبد اهللا بن احلسن، فضرب العثماين، وجعل بعريه أمام بعري عبد اهللا، فكان إذا رأى ظهره 

  .وأثر السياط فيه جيزع

ملا ضرب حممد العثماين : ثين موسى بن سعيد، عن أبيه، قالحد: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر قال
ال، مث دعا بزيت فأمر به فطلى : لصق رداؤه بظهره فجف، فأرادوا أن خيلصوه، فصاح عبد اهللا بن احلسن

  .به الرداء، مث سلوه سالً

ما :  قالحدثين سليمان بن داود بن احلسن،: حدثين عيسى، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربنا عمر، قال
رأيت عبد اهللا جزع من شيء إال يوماً واحداً فإن بعري حممد بن عبد اهللا انبعث به وهو غافل مل يتأهب له، 
ويف رجليه سلسلة، ويف عنقه زمارة، فهوى وعلقت الزمارة باحململ، فرأيته منوطاً بعنقه يضطرب، ورأيت 

  .جزع وبكى بكاء شديداً" عبد اهللا بن حسن"

    

حدثين صاحب حممد بن : حدثين عيسى بن زيد، قال: بن عبد اهللا، قال حدثنا أبو زيد، قالأخربين عمر 
ال : أن حممداً، وإبراهيم كانا يأتيان أبامها معتمني يف هيئة األعراب، فيسأذنانه يف اخلروج، فيقول: عبد اهللا

  .ن متوتا كرمينيإن منعكما أبو جعفر أن تعيشا كرميني فال مينعكما أ: تعجال حىت متلكا، ويقول

ملا : حدثين موسى بن عبد اهللا، عن أبيه، عن جده، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر، قال
: قال. أرسل إيل أحدكم، واعلم أنه غري عائد إليك أبداً" أن: "صرنا بالربذة أرسل أبو جعفر إىل أيب

نا أكره أن أفجعهم بكم، ولكن اذهب أ: فابتدره بنو أخيه يعرضون عليه أنفسهم فجزاهم خرياً، وقال
  .أنت يا موسى

ال أنعم اهللا بك عيناً، السياط يا غالم، فضربت : فذهبت وأنا يومئذ حديث السن، فلما نظر إيل قال: قال
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: فرفعت السياط واستقربين فقربت منه، فقال: فما أدري بالضرب، قال: واهللا حىت غشي علي، قال

 فأفرغته عليك منه سجالً مل أستطع رده، ومن ورائه واهللا املوت أو أتدري ما هذا؟ هذا فيض فاض مين
  .تفتدى به

  .يا أمري املؤمنني، واهللا ما يل ذنب، وإين ملنعزل من هذا: قلت

  .فانطلق فأتين بأخويك: قال

تبعثين إىل رياح فيضع علي العيون والرصد، فال أسلك طريقاً إال اتبعين له رسول، ويعلم ذلك : قال
وأرسل معي حرساً أمرهم أن يكتبوا . فكتب إىل رياح ال سلطان لك على موسى.  فيهربان مينأخواي

  .إليه خبربي

أرسل أيب : حدثين موسى، قال: حدثين حممد بن إمساعيل، قال: وحدثين عمر بن شبة، قال: قال أبو زيد
كتب إليهما أن يأتياه، إين كاتب إىل حممد، وإبراهيم، فأرسل موسى عسى أن يلقامها، و: إىل أيب جعفر

وقال يل أبلغهما عين فال يأتيا أبداً، وإمنا أراد أن يفلتين من يده، وكان أرق الناس علي، وكنت أصغر ولد 
  : هند، وأرسل إليهما

  وما الغنى غير أني مرعش فان  انا غبني، أمية إني عنكم يا

 النثل مكأنتما والث فإنما  ريببني أمية إال ترحما ك يا

مسعت اجلراح بن عمر، : حدثين عبد اهللا بن راشد بن بريد، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
أما : ملا قدم بعبد اهللا بن احلسن وأهله مقيدين، وأشرف م على النجف، قال ألصحابه: وغريه، يقولون

ي احلسن، وعلي مشتملني على سيفني، فلقيه ابنا أخ: ترون يف هذه القرية من مينعنا من هذا الطاغية؟ قال
قد قضيتما ما عليكما ولن تغنيا يف هؤالء : قال. قد جئناك بابن رسول اهللا، فمرنا بالذي تريد: فقاال له

  .شيئاً فانصرفا

حبسهم أبو جعفر يف قصر البن هبرية يف : حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
  .ي بغدادشرقي الكوفة مما يل

حدثين إسحاق بن عيسى، : حدثين عبد امللك بن شيبان، قال: أخربنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
أرسل إيل عبد اهللا بن احلسن، وهو حمبوس فاستأذنت أبا جعفر يف ذلك، فأذن يل، فلقيته : عن أبيه، قال

فإنه ليشرب إذ دخل أبو األزهر فأبصره فاستسقاين ماء بارداً، فأرسلت إىل مرتيل فأتى بقلة فيها ماء وثلج 
إله عن هذا يا أبا : يشرب القلة، وهي على فيه، فضرب القلة برجله، فألقى ثنييه، فأخربت أبا جعفر فقال

  .العباس
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حدثنا عبد اهللا :  قال-يعين ابن عبد اهللا- حدثين عيسى : أخربين عمر بن عبد اهللا قال حدثنا أبو زيد، قال
أبغي حجاماً، فقد احتجت إليه، : قال يل عبد اهللا بن احلسن:  أبو األزهر، قالبن عمران، قال حدثين

  .يأتيه حجام جميد: فاستأذنت أمري املؤمنني يف ذلك فقال

مات ميت : حدثين أيب، قال: حدثين الفضل بن عبد الرمحن، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
  .فأخرج عبد اهللا بن احلسن يوسف يف قيوده ليصلي عليهمن آل احلسن، وهم باهلامشية حمبوسون، 

ضرب أبو : حدثين مسكني ابن عمرو، قال: حدثين عيسى، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
جعفر عنق العثماين، مث بعث برأسه إىل خراسان، وبعث معه بقوم حيلفون أنه حممد بن عبد اهللا بن فاطمة 

  . عليه وسلمبنت رسول اهللا صلى اهللا

حدثين عبد الرمحن بن عمران بن أيب فروة، : حدثين عيسى، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
     : قال

من عبد اهللا أمري املؤمنني إىل أيب "كنا نأيت أبا األزهر باهلامشية، أنا والشعباين، وكان أبو جعفر يكتب إليه 
فلما كان ذات يوم، وحنن " إىل أيب جعفر من أيب األزهر عبده ":، ويكتب إليه أبو األزهر"األزهر ومواله

عنده، وكان أبو جعفر قد ترك له ثالثة أيام ال يبور ا، وكنا خنلو معه يف تلك األيام، فأتاه كتاب من أيب 
 انظر يا أبا األزهر: "جعفر، فقرأه، ودخل إىل بين احلسن، وهم حمبوسون، فتناولت الكتاب فقرأته فإذا فيه

ال : تدري من مذله؟ قلت: وقرأ الشعباين الكتاب فقال: قال". ما أمرتك به يف أمر مذلة فأنفذه وعجله
: هو واهللا عبد اهللا بن احلسن، فانظر ما هو صانع، فلم يلبث أن جاء أبو األزهر، فجلس، فقال: قال. واهللا

أخربين عن علي بن احلسن : اً فقالواهللا قد هلك عبد اهللا بن احلسن، مث لبث قليالً، مث دخل وخرج مكتئب
هو واهللا خري من تظله هذه، وتقله : قلت. وفوق ذلك: أمصدق أنا عندك؟ قال: قلت: أي رجل هو؟ قال

  . ذهب-واهللا-فقد : قال! هذه

قلت لبشري : مسعت موىل لبين دارم يقول: حدثنا ابن عائشة، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
  .رعك إىل اخلروج على هذا الرجل؟ما يس: الرحال

إنه أرسل إيل بعد أخذه عبد اهللا، فأتيته، فأمرين يوماً بدخول بيت، فدخلته فإذا بعبد اهللا بن احلسن : قال
مقتول، فسقطت مغشياً علي، فلما أفقت أعطيت اهللا عهداً ال خيتلف يف أمر سيفان إال كنت مع الذي 

  .عليه منهما

ة أنه مسع من يذكر أن يعقوب، وإسحاق، وحممداً، وإبراهيم بين احلسن قتلوا وذكر حممد بن علي بن محز
يف احلبس بضروب من القتل، وأن إبراهيم بن احلسن دفن حياً، وطرح على عبد اهللا بن احلسن بيت، 

  .رضوان اهللا عليهم
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-د، عن املدائين فيما أخربين عمر بن عبد اهللا العتكي، عن أبيه، عن أيب زي-وقال إبراهيم بن عبد اهللا 

  : يذكر أباه، وأهله، ومحلهم، وحبسهم

 الدار ما نأوا عنك أو قربوا ل  ار وأهفذكرك الدمنة الق ما

 بطعبلون كأنه ال شيب  ك الرعفسفاهاً وقد ت إال

 وابلك الحاسبون إذ حس عد  امخمسون من سنك ك ومر

 بلقيناب إليك الشب وال  هت لسذكر الشباب ل فعد

 بعهم وسادي والقلب منش  إني عرتني الهموم واحتضر ال

 دبره حهظلدهر ب ت  فالناس للشفاء وخل واسترخ

 وارببه الكرام إن ش ويحنو  هئام بلدت الاستع اعوج

 دبم نيودهبه من ق بوباً  نفدت شيبة هناك وظ نفسي

 بسم آل وال نروقب فيه  امالغر من ذويه ف والسادة

 بسه حر يزينوب حلم  نت ميا حلق القيد ما تضمن

 ربايل عبيض عق لصتك  م أخواطفمن ال وأمهات

 بضيشهر فيك المأثور الق  ماعتذاري إلى اإلله ول كيف

 بحبنات الصريح تنت فيها  مةلملارة مأقد غ ولم

 نة ذربا أسيهفو رسم  ل الياد واألسوالسابقات الج

 بكيل الصاع الذي اختلبوا قسط  اليلة ببتوفي بني ث حتى

 القد أسرى مصفودة سلب في  ذيير الاألسقتالً وب بالقتل

 ربه جرة بناس كذي ع  آل الرسول أحمد في ال أصبح

 وابحبل من أمة قض وأي  مهفت أكبؤساً لهم ما جن

 ذبكده القشد بميثاق ع  هه بوا اإللانوأي عهد خ

وذكر حرمي بن أيب العالء عن الزبري أا إلبراهيم، ووافق . قال أبو زيد هذه القصيدة لغالب اهلمداين"
  ".املدائين على ذلك، ولعل أبا زيد أن يكون وهم

  ابن محمد بن عبد اهللا
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    وابن حملمد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي ال يعرف امسه 

أن أمه رخية أمة كانت : حدثنا زبري، عن عمه مصعب، أظنه عن أبيه: حدثين حرمي بن أيب العالء، قال
إا لغري : فقالت له. لفاختة بنت فليج بن املنذر بن الزبري، وأن حممداً كان رآها فأعجبته فسأل فاختة فيها

إال األعقاب وإن شئت فقد وهبتها واهللا ما يلحق : فقالت. إن الدنس ال يلحق األعقاب: رشدة، فقال هلا
  .لك، فوهبتها له، فولدت منه ولداً فكان معه يف جبال جهينة، ففزع يوماً فسقط الصيب من اجلبل فتقطع

: حدثين عمي عبيد اهللا بن حممد، قال: حدثنا عيسى بن عبد اهللا، قال: أبو زيد، قال: حدثين عمر، قال

ع أم ولد يل، معها ابن يل ترضعه إذا ابن استوطأ موىل ألهل بينا أنا برضوي م: قال حممد بن عبد اهللا
املدينة قد هجم علي يف اجلبل يطلبين فخرجت هارباً وهربت اجلارية فسقط الصيب منهم، فتقطع، رمحة 

  .اهللا عليه

حدثين عبد اهللا بن : حدثنا عمر بن عبد اهللا، قال حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا عمر بن عبد اهللا، قال
  : ملا سقط ابن حملمد فمات، ولقى حممد ما لقى، قال: مد بن حكم الطائي، قالحم

 دادرو حأطراف م تنكبه  الخفين يشكو الوجى منخرق

 الدمن يكره حر الج كذاك  هأزرى بالخوف ف شرده

  والموت حتم في رقاب العباد  ه راحةكان في الموت ل قد

  محمد بن عبد اهللا بن الحسن

  .ن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليه السالم ويكىن أبا عبد اهللاوحممد ب

  .وأمه هند بنت أيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي

  .وأمها قريبة بنت يزيد بن عبد اهللا بن وهب بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد

  .ة بنت حممد بن طليب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد احلرثوأمها خدجي

  .وأمها أم مسلم بنت عبد الرمحن بن أزهر بن عبد عوف

  .وأمها قدة بنت عرفجة بن عثمان بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم

  .وأمها الدنيبة بنت عبد عوف بن عبد بن احلرث بن زهرة

  .د بن معيص بن عامر بن لؤيوأمها بنت العداء بن هرم بن رواحة بن حجر بن عب

  .وأمها رزا بنت وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر

  .وأمها من بين األمحر بن احلرث بن عبد مناف بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  109  

  .صريح قريش ألنه مل يقم عنه أم ولد يف مجيع آبائه وأمهاته وجداته: وكان يقال له

  .وكان أهل بيته يسمونه املهدي، ويقدرون أنه الذي جاءت فيه الرواية

  .وكان علماء آل أيب طالب يرون فيه أنه النفس الزكية، وأنه املقتول بأحجار الزيت

وكان من أفضل أهل بيته، وأكرب أهل زمانه يف زمانه، يف علمه بكتاب اهللا، وحفظه له، وفقهه يف الدين، 
أسه، وكل أمر جيمل مبثله، حىت مل يشك أحد أنه املهدي، وشاع ذلك له يف وشجاعته، وجوده، وب

العامة؛ وبايعه رجال من بين هاشم مجيعاً، من آل أيب طالب، وآل العباس، وساير بين هاشم؛ مث ظهر من 
جعفر بن حممد قول يف أنه ال ميلك، وأن امللك يكون يف بين العباس، فانتبهوا من ذلك ألمر مل يكونوا 

  .طمعون فيهي

وخرجت دعاة بين هاشم إىل النواحي عند مقتل الوليد بن يزيد، واختالف كلمة بين مروان، فكان أول 
ما يظهرونه فضل علي بن أيب طالب وولده، وما حلقهم من القتل واخلوف والتشريد، فإذا استتب هلم 

 العباس وملكوا، حرص فلما ظهرت الدعوة لبين. األمر ادعى كل فريق منهم الوصية ملن يدعو إليه
السفاح، واملنصور على الظفر مبحمد وإبراهيم ملا يف أعناقهم من البيعة حملمد؛ وتواريات فلم يزاال ينتقالن 

  !.يف االستتار، والطلب يزعجهما من ناحية إىل أخرى، حىت ظهرا فقتال، صلوات اهللا عليهما ورضوانه

رفاً يتسق به خربمها دون اإلطالة لسائر ما عندي من وأنا أذكر من ذلك ط: قال أبو الفرج األصبهاين
 يطول - على كثرته- ذلك، إذ كان هذا كتاباً خمتصراً قريب املأخذ، وكان شرح مجيع ما روى يف ذلك 

  .به الكتاب

  .وكان أبو عبيدة سيداً من سادات قريش وأجوادها

ملا تويف أبو : بن عياس السعدي، قالحدثين سليمان :  قال-فيما أخربين حرمي بن أيب العالء-قال الزبري 
عبيدة وجدت عليه ابنته هند وجداً شديداً، فكلم عبد اهللا بن احلسن حممد بن يسري اخلارجي يف أن يدخل 

  : على هند بنت أيب عبيدة فيعزيها، ويؤسيها عن أبيها، فدخل معه عليها، فلما نظر إليها صاح بأبعد صوته

 راخفميه المثله تثمو إل أباً  قومي اضربي عينيك يا هند لن تري

    

  يزين كما زان اليدين األساور  داًإذا أثنيت أثنيت وال وكنت

وكيف : قال اخلارجي! أهلذا أدخلت؟: فصكت وجهها، وصاحب حبزا وجهدها، فقال له عبد اهللا
  !.أعزي عن أيب عبيدة وأنا أعزي به

حدثين عبد الرمحن بن جعفر بن : عمر بن شبة، قالحدثنا : حدثين عمر بن عبد اهللا العتكي، قال
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زوج عبد املك بن مروان ابنه عبد اهللا هند بنت أيب عبيدة بن : حدثين علي بن صاحل، قال: سليمان، قال
عبد اهللا بن زمعة، وريطة بنت عبيدة بن عبد املدان، ملا كان يقال إنه يف أوالدمها، فمات عنهما عبد اهللا، 

  .نداً عبد اهللا بن احلسن، وتزوج ريطة حممد بن علي فجاءت بأيب العباس السفاحوأطلقهما، فتزوج ه

يف هند بنت أيب " بن احلسني"وأنشدين بن داجة وفليج بن إمساعيل، لعبد اهللا بن احلسن : قال أبو زيد
  : عبيدة شعراً

 اعبعاذلين تتاب ت  ملهند إنك لو ع يا

 سمعاوقلت بل ا قاال  امفلم يسمع ل قاال

 اومالي أجمع أهل  ني مأحب إل هند

 قلباً موجعا وأطعت  وعصيت فيك عواذلي

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سليمان بن عبد اهللا : حدثين حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
أربع سنني، محلت جديت هند، بعمي حممد بن عبد اهللا، : مسعت عبد اهللا بن موسى يقول: بن احلسن، قال

أنت املتحابلة على عبد اهللا بن احلسن فرقاً أن يتزوج عليك؟ فصفقت الباب : فجاءها أبو عبيدة، فقال
أما لو فتحت الباب لعلمت : فاقل! يا أبة، ال يكذب، فورب الكعبة البيت احلرام أين حلامل: دونه، وقالت

  .ربع سننيمث ولدت حممد بن عبد اهللا على رأس أ. ما يرتل بك اليوم مين

ملا مات عبد اهللا بن عبد : حدثنا عمر بن شبة عن ابن دراجة، عن أبيه، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
إذن تردك، : فقال. اخطيب علي هنداً: فقال عبد اهللا بن احلسن ألمه فاطمة. امللك رجعت هند مبرياثها منه

 ال مال لك؟ فتركها، ومضى إىل أيب عبيدة أتطمع يف هند وقد ورثت من عبد اهللا ما ورثته وأنت ترب
فدخل على . يف الرحب والسعة، أما مين فقد زوجتك، مكانك ال تربح: فقال. أيب هند، فخطبها إليه

: قالت. زوجته إياك: فما قلت له؟ فقال: يا بنية هذا عبد اهللا بن احلسن أتاك خاطباً، قالت: هند، فقال

فتبشرت : قال. ال تربج حىت تدخل على أهلك:  عبد اهللاوأرسلت إىل. أحسنت قد أجزت ما صنعت
لذلك، فبات ا معرساً من ليلته، ال تشعر أمه، فأقام سبعاً، مث أصبع يف يوم سابعه غادياً على أمه، وعليه 

من عند اليت زعمت أا : يا بين، من أين لك هذا؟ قال: فقالت. درع الطيب، ويف غري ثيابه اليت تعرف
  .تردين

مسعته :  قال-رجل من أهل املدينة- حدثين هرمن أبو علي : حدثنا عمر بن شبة، قال:  عمر، قالأخربين
  .أن حممداً ولد يف سنة مائة، وأن عمر بن عبد العزيز فرض له يف شرف العطاء: متعاملاً عند آل أيب طالب

ة؛ وحدثنا حيىي بن علي أخربنا عمر بن شب: باب ما ذكر يف تسميته باملهدي حدثين عمر بن عبد اهللا، قال
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حدثين يعقوب بن القاسم بن حممد بن : حدثنا عمرن قال: بن حيىي املنجم، وأمحد بن عبد العزيز، قاال
:  قال-أحد بين تيم اهللا-حدثين علي بن أيب طالب بن سرح : حيىي بن زكريا بن طلحة بن عبيد اهللا، قال

: بل نساء بنيها وأهل بيتها حىت قال هلا بنوهاأن فاطمة بنت احلسني كانت تق: أخربين مسمع بن غسان

فلما كانت الليلة اليت . إن يل طلبة لو ظفرت ا لتركت ما ترون: فقالت. خشينا أن نسمى بين القابلة
يا بين، إين أطلب أمراً وظفرت به، فلست بعائدة بعد اليوم، إن شاء اهللا : ولد فيها حممد بن عبد اهللا قالت

  .قعت ذكرهتعاىل، فهي اليت أو

 حدثين حممد بن إمساعيل بن جعفر اجلعفري، عن أمه رقية -فيما حدثين من قدمت ذكره-وقال أبو زيد 
وكان عبد اهللا بن احلسن أخذه - بنت موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن، عن سعيد بن عقبة اجلهين 

: ة عظيماً، فكان يقال لهولد حممد وبني كتفيه خال أسود كهيئة البيض:  قال-منها فكان يف حجره

  .املهدي، وكان يسمى صريح قريش

رأيت عبد اهللا بن احلسن يأيت : وحدثين يعقوب بن القاسم، عن سفيان بن عييبنة، قال: قال أبو زيد
    ! حدثهما لعل اهللا ينفعهما: مبحمد بن عبد اهللا، وإبراهيم ومها غالمان إىل عبد اهللا بن طاوس فيقول

حدثنا : اهللا بن حيىي بن علي، وأمحد بن عبد العزيز، قال حدثنا عمر بن شبة، قالحدثين عمر بن عبد 
إن كنت ألطلب العلم يف : كان حممد بن عبد اهللا يقول: حممد بن إمساعيل، عن موسى بن عبد اهللا، قال

إن سيدك قد خرج إىل الصالة، ما : دور األنصار حىت ألتوسد عتبة أحدهم فيوقظين اإلنسان فيقول
  .سبين إال عبدهحي

وحدثين حممد بن اهلذيل بن عبد اهللا بن مكحول العبدي، عن سعيد بن خالد بن عبد : قال أبو زيد
قدم علينا أبو أيوب بن األدبر رسوالً أليب حذيفة واصل بن عطاء داعياً إىل مقالته، : الرمحن، قال

  .فاستجاب له حممد بن عبد اهللا بن احلسن، يف مجاعة من آل أيب طالب

: حدثين املدائين عن ابن دأب قال: حدثنا أمحد بن احلارث، قال: حدثين عيسى بن احلسني الوراق، قال

رأيت أبا جعفر املنصور يوماً، وقد خرج حممد بن عبد اهللا بن : حدثين عمري بن الفضل اخلثعمي، قال
ره، فلما خرج وثب احلسن من دار ابنه، وله فرس واقف على الباب مع عبد له أسود، وأبو جعفر ينتظ

أبو جعفر فأخذ بردائه حىت ركب، مث سوى ثيابه على السرج، ومضى حممد فقلت وكنت حينئذ أعرفه 
أو ما : من هذا الذي أعظمته هذا اإلعظام حىت أخذت بركابه وسويت عليه ثيابه؟ قال: وال أعرف حممداً

  . مهدينا أهل البيتهذا حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن،: قال. ال: تعرفه؟ قلت

: حدثنا قعنب بن حمرز، عن املدائين، عن ابن دأب، قال: أخربنا حممد بن زكريا الصحاف البصري، قال

مل يزل حممد بن عبد اهللا بن احلسن، منذ كان صبياً، يتوارى ويراسل الناس بالدعوة إىل نفسه، ويسمى 
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  .باملهدي

حدثين يعقوب بن : حدثين عمر بن شبة، قال: ري، قالواأخربنا حيىي بن علي، وعمر بن عبد اهللا، واجلوه
: أخربتين أم كلثوم بنت وهب، قالت: ، قالت"بن عاسم"حدثتين أمي فاطمة بنت عمر : القاسم، قال

كان يوجد يف الرواية أنه ميلك رجل اسم اسم النيب صلى اهللا عليه وسلم، واسم أمه على ثالث أحرف 
  .نوا يظنون حممد بن عبد اهللا بن احلسن، وأمه هندوكا: قال. أوهلا هاء وآخرها دال

: حدثنا عيسى بن عبد اهللا، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين حيىي بن علي، واجلوهري، والعتكي، قالوا

اجلس عند املنرب : أرسلين أبو جعفر، فقال: حدثين موىل أليب جعفر، قال: حدثين أبو سلمة املصبحي، قال
فأخربت بذلك أبا جعفر، . إنكم ال تشكون أين أنا املهدي، وأنا هو:  فسمعته يقول.فامسع ما يقول حممد

  .كذب عدو اهللا، بل هو ابين: فقال

كنت مع أيب جعفر : وحدثين جعفر بن حممد بن إمساعيل اهلامشي، عن أبيه، عن جده، قال: قال أبو زيد
فوقف معه ناحية، وهو واضع يده يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ وثب إىل رجل على بغل، 

استأذن على أبيك حملمد بن عبد : على معرفة البغل، والرجل كان واضعاً يده على منكبه مث جاءين فقال
فقمت، فلما رجعت ! أقسمت عليك إال قمت: ليدن من الباب فليستأذن، فقال: فقلت. اهللا بن احلسن

إنك جلاهل به، هذا حممد بن : فقال. ن استأذن لهال، أمرين م: ألست الذي استأذنت له؟ فقلت: قال يل
  .عبد اهللا، مهدينا أهل البيت

كان عبد اهللا بن : حدثنا إمساعيل بن حممد، عن الواقدي، قال: أخربين حممد بن خلف بن وكيع، قال
يقول احلسن يأمر ابنه حممداً بطلب العلم والتفقه يف الدين، وكان جييء به وبأخيه إبراهيم إىل ابن طاوس ف

  .حدثهما لعل اهللا أن ينفعهما: له

وقد لقى حممد نافع بن عمر ومسع منه، ولقى أبا الزياد ومسع منه، وحدث عنهما وعن : قال الواقدي
غريمها، وكان حديثه قليالً، فروى عنه بعد مقتله، فممن حدث عنه عبد اهللا بن جعفر بن عبد الرمحن بن 

  .املسور بن خمرمة، وغريه

: حدثنا احلسن بن زياد الصيقل، قال: حدثنا بكار بن أمحد، قال: ن العباس املقانعي، قالأخربنا علي ب

إمنا شهر حممد بن عبد اهللا فاطمة بنت علي ملا ولد حممد بن عبد اهللا جاءت : أخربين سلم العامري، قال
ثر مما يكون عند فنظرت إليه وأدخلت إصبعها يف فيه، فإذا يف لسانه عقدة، فكانت تربيه، يكون عندها أك

أمه، حىت خترج، وخرج من الكتاب، وعملت طعاماً، وأرسلت إىل نفر من أهل بيته فتغدوا عندها، مث 
اللهم إن أخي احلسني كان دفع إيل سفطاً خبامته، واهللا ما أدري ما فيه، وأرى إذا ولد هذا الغالم : قالت

هللا مبحضر من القوم، ومحل معه إىل مرتله ما أن أدفعه إليه، مث دعت بالسفط فدفعته إىل حممد بن عبد ا
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  .تدري ما فيه فهي اليت شهرته، وقال الناس فيه

    

أخربنا إبراهيم بن حممد اخلثعمي، عن حممد : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثين علي بن العباس، قال
يا بين، :  علي فقالتدعتين عميت فاطمة بنت: بن يعلى، عن القاسم بن عيالن بن عبد اهللا بن احلسن، قال

إن أيب علي بن أيب طالب كان يذكر أن أصغر ولده يدرك املهدي، وأنا أصغر ولده، وقد كان يذكر 
ويصف عالمات فيه، فلست أراها يف أحد غريك، فإن كنت أنت ذاك فعليك بالنمط األوسط من 

  .النمطني، يرجع إليك الغايل، وحيلق املقصر، مث اشفين من بين أمية

حدثين علي بن أيب : حدثين يعقوب بن القاسم قال: حدثنا أبو زيد، قال:  عمر بن عبد اهللا، قالأخربنا
حدثين الكليب منذ مخسني سنة، أن أبا صاحل حدثه : أخربين القاسم بن املطلب العجلي، قال: طالب، قال

  .لسانه رتةأن املهدي امسه حممد بن عبد اهللا، يف : قبل ذلك بعشرين سنة، أن أبا هريرة أخربه

حدثين إبراهيم بن : حدثين عبد اهللا بن نافع، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
كان حممداً متتاماً، فرأيته على املنرب يتلجلج الكالم يف صدره فيضرب : علي الرافعي من ولد أيب رافع، قال

  .بيده عليه يستخرج الكالم

حدثين موسى بن عبد اهللا بن موسى عن : ن سعيد، قال حيىي بن احلسن، قالوأخربين أمحد بن حممد ب
ولد حممد بن عبد اهللا وبني كتفيه خال أسود كهيئة البيضة عظيماً، وكان يقال له صريح : أبيه، قال

  : وقد قال فيه الشاعر وهو سلمة بن أسلم اجلهين. وكان صرحياً. قريش، وهو املهدي

 ما ابن عبد اهللا فيهم تجردا إذا  ينبالذي يروي الرواة ل إن

  وفيه عالمات من البر والهدى  يره غخاتم لم يعطه اهللا له

حدثين حممد بن إمساعيل : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين حيىي بن علي، والعتكي، واجلوهري، قالوا
  : اجلعفري أن ابن أيب ثابت أنشده بيتاً ال يدري من قاله

  يكن فيه ما تروي األعاجم في الكتب  اًادقد صميك ظني في مح إن

  : وقال سلمة بن أسلم، مث أحد بين الربعة من جهينة: قال

 به يحيا الكتاب المنزل إماماً  دملنرجو أن يكون مح إنا

 ولعيتيم بائس وم ويحيا  ادهبه يصلح اإلسالم بعد فس

  لذي كنت آملضالالً ويأتينا ا  عدالً أرضنا بعد ملئها ويمأل

  : وقال أيضاً
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 يبنفينا سيرة ال يقيم  إن كان في الناس لنا مهدي

   يقتد المحم فإن

  : وحملمد يقول إبراهيم بن علي بن هرمة

  نرجو عواقبها في آخر الزمن  والذي أنت منه نعمة سلفت ال

 نالقتام يغشي أوجه الهج إذ  نةجهما غيرت وجه أم م

هلجت العوام مبحمد تسميه املهدي حىت كان : وحدثين عبد امللك بن سنان املسمعي، قال: دقال أبو زي
  .يقال حممد بن عبد اهللا املهدي عليه ثياب مينية وقبطية

ليت املهدي : مسعت فتاة تقول: حدثين سهل بن بشر، قال: وحدثين الوليد بن هشام، قال: قال أبو زيد
  .قد خرج، تعين حممد بن عبد اهللا

حدثين غسان بن أيب غسان، عن أبيه، عن عيسى : أخربين أمحد بن سعيد، قال حدثنا حيىي بن احلسن، قال
  .مل يزل حممد بن عبد اهللا منذ كان غالماً إىل أن بلغ يتغيب ويستخفي، ويسمى املهدي: بن عبد اهللا، قال

ن حممد، عن محيد بن سعيد، حدثين عبد اهللا ب: حدثين حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
ملا ولد حممد بن عبد اهللا سر به آل حممد، وكانوا يروون عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اسم : قال

املهدي حممد بن عبد اهللا فأملوه، ورجوه، وسروا به، ووقعت عليه احملبة، وجعلوا يتذاكرونه يف االس، 
  : ويف ذلك يقول الشاعر. وتباشرت به الشيعة

  أمام هدى، هادي الطريقة، مهتدي  دمحود آل مولالم ليهنكم

 ردابن العاص الطريد المش وآل  ازهأمي الذل من بعد ع يسوم

 دمي وأحلجدية، ع بشارة  ذهاً، وهالً ذريعتق مفيقتله

 دسداة وحأنوف من ع برغم  ائنك كا أن ذلآنبأن اهم

 دمحي مببنو هاشم آل الن  مكرت لطصبراً طالماً أ أمية

  .والروايات يف هذا كثرية يكتفى منها مبا مضى: قال أبو الفرج علي بن احلسني

     إنكار عبد اهللا بن احلسن وأهله 

حدثين علي بن " وغريهم أن يكون حممد املهدي، وقوهلم فيه إنه النفس الزكية رضوان اهللا عليه وسالمه"
حدثنا عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن حممد اخلثعمي، عن حيىي بن يعلى، عن حممد :  قالالعباس املقانعي،

  .ال خيرج حىت أموت، وهو مقتول: مىت خيرج حممد؟ قال: قال رجل لعبد اهللا بن احلسن: بن بشر، قال

رج حىت ليس خبا: فإبراهيم؟ قال: قلت. كال: قال. إنا هللا وإنا إليه راجعون، هلكت واهللا األمة: قلت
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فإذا مت خرجا مجيعاً فال يلبثا إال ومها : قال. إنا هللا هلكت واهللا األمة: قلت. أموت، وهو مقتول
فإن صاحبهم منا غالم شاب ابن مخس وعشرين سنة . كال: قال. إنا هللا هلكت األمة: قلت. مقتوالن

  .يقتلهم حتت كل حجر، أو حتت كل كوكب

حدثنا احلسن بن احلسني، عن حيىي بن يعلى، عن : ر بن أمحد، قالحدثنا بكا: حدثنا علي بن العباس، قال
  .قلت لعبد اهللا بن احلسن، مث ذكر مثل حديث عباد، عن حيىي بن يعلى: شيخ من بين سفيان، قال

حدثنا حممد بن اهلذيل بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، والعتكي، واجلوهري، قالوا
أن عمر بن عبيد كان ينكر أن يكون حممد : عت من ال أحصي من أصحابنا يذكرونمس: عبيد اهللا، قال

  .كيف وهو يقتل؟: بن عبد اهللا هو املهدي، ويقول

جاءين مطر : أخربين عثمان بن احلكم بن صخر الثقفي، قال: وحدثين حممد بن اهلذيل، قال: قال أبو زيد
ما يدعنا عمرو بن عبيد نعيش يف : ا لك؟ فقالم: صاحب احلمام، وألقى نفسه على فراش مث متدد فقلت

: قلت: قال. قال عمرو إن أمرنا ينفسخ ال يتم، وإن جهادنا يذهب باطالً: وكيف؟ قال: قلت. الدنيا

: يا أبا عثمان ما يقول أبو رجاء؟ قال: فانطلقت أنا وهو حىت أتينا عمراً، فقلت: قال. فاذهب بنا إليه

  .فهو املقتول باملدينة: وكيف يقول ذلك؟ قال: قلت. صدق

أخربين يوسف : حدثين كثري بن الصلت، قال: وحدثين إبراهيم بن إسحاق الغطفاين، قال: قال أبو زيد
أرسل إيل أبو : أخربين أخي مسلم بن قتيبة قال: بن قتيبة بن مسلم، ومل أر بأهلنا قط خرياً منه، قال

 وتسمى باملهدي، وواهللا ما هو به، وأخرى قد خرج حممد بن عبد اهللا،: جعفر، فدخلت عليه، فقال
أقوهلا لك مل أقلها ألحد قبلك، وال أقوهلا ألحد بعدك، وابين واهللا ما هو باملهدي الذي جاءت به الرواية، 

  .ولكنين تيمنت به، وتفاءلت به

لت ق: حدثين ابن أيب ثابت، عن أيب العباس الفلسطي، قال: وحدثين حممد بن حيىي، قال: قال أبو زيد
ما يل وله، ما هو : فقال. جد حممد بن عبد اهللا، فإنه يدعي هذا األمر، ويتسمى باملهدي: ملروان بن حممد

  .به وال من أبيه، وإنه البن أم ولد، ومل يهجه مروان حىت قتل

رحت : قال أبو زيد حدثين حممد بن حيىي، عن عبد اهللا بن حيىي، عن عبد اهللا بن احلسن بن الفرات، قال
 من قرية مع عبد اهللا واحلسن ابين احلسن بن احلسن بن علي، فضمنا املسري إىل داود بن علي، وعبد عشية

- اهللا بن علي بن عبد اهللا بن العباس، فأقبل داود على عبد اهللا بن احلسن يدعوه إىل أن يظهر ابنه حممداً 

فسمع : قال.  فيه حممد بعدمل يأت الوقت الذي يظهر:  فقال عبد اهللا-وذلك قبل أن ميلك بنو العباس
  : يا أبا حممد: عبد اهللا بن علي احلديث، فالتفت إىل عبد اهللا بن احلسن فقال له
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  خفيف الحاذ من فتيان جرم  يتالجعالة مستم سيكفيك

  .أنا واهللا الذي أظهر عليهم، وأقتلهم، وأنتزع ملكهم

: ن أمحد بن عبد اهللا بن موسى، قالحدثا: قال. حدثنا حيىي بن احلسن: حدثين أمحد بن سعيد، قال

حممد بن : فقال. أن مجاعة من علماء أهل املدينة أتوا علي بن احلسن، فذكروا له هذا األمر: حدثين أيب
هاهنا تقتل النفس : مث أوقفين على أحجار الزيت فقال: عبد اهللا أوىل ذا مين، فذكر حديثاً طويالً، قال

  .رضوان اهللا عليه وسالمه. وضع الذي أشار إليه مقتوالًفرأيناه يف ذلك امل: قال. الزكية

حدثنا حيىي بن يعلى عن عمر بن موسى عن : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: أخربنا علي بن العباس، قال
  .النفس الزكية من ولد احلسن: حممد بن علي عن آبائه، قال

حدثتين أمي أم : عيسى بن عبد اهللا، قالحدثين : أخربنا عمر بن شبة، قال: أخربنا عمر بن عبد اهللا، قال
 ما -فديتك- إين : قلت لعمي جعفر بن حممد: قالت. احلسني بنت عبد اهللا بن حممد بن علي بن احلسني

فتنة، يقتل حممد عند بيت رومي، ويقتل أخوه ألمه وأبيه بالعراق وحوافر فرسه يف : أمر حممد هذا؟ قال
  .املاء

    

حدثنا حممد بن احلسن زبالة، عن احلسني بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: الأخربين عمر بن عبد اهللا، ق
هاهنا تقتل النفس : كنت مع حممد بن عبد اهللا عند غنائم خشرم فقال يل: زيد، عن مسلم بن بشار، قال

  .فقتل هناك: قال. الزكية

  : نومما رثى به حممد بن عبد اهللا بن احلس: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال

 يهنقتلوا يوم الث  اًاباهللا شب رحم

 ديهخيل أس غير  فر عنه الناس طراً

 وأحساب نقيه ت  يانعنه ب قاتلوا

  قاتل النفس الزكيه  قتل الرحمن عيسى

كان : حدثين عبد العزيز، وعمران الزهري، عن أبيه، قال: قال أبو زيد، وحدثين حممد بن إمساعيل، قال
  . يسقط على حممد فيكتب إلينا لنفيده إياه، وإنه لفي أخوف خوفهالبيت من الشعر

حدثين : حدثين أبو زيد، أخربين عمر، عن عبد اهللا، قال حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثين عمر، قال
مسعت عبد اهللا بن حفص بن عاصم العمري يقول يف حديث : إمساعيل بن إبراهيم بن أيب عمرو، قال

حدثين من مل تر عيين ممن خلق اهللا خرياً منه، وال أراه أبداً، حممد بن : د اهللاحدث به، عن حممد بن عب
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. وهذا ابنه. إمنا أفلت من يدي أيب جعفر أمس من ضرب عنقك: عبد اهللا، فقال له ابنه عبد اهللا األشتر

  .يا بين، هذا واهللا أمر ال يبايل أبوك لو ضربت عليه عنقه: فقال

أخربين عبد العزيز بن : حدثنا علي بن اجلعد، قال: حدثنا أبو زيد، قال: الأخربين عمر بن عبد اهللا، ق
فذكرت ذلك ملوسى بن عبد : قال. وكان قدرياً: قال. أن حممد بن عبد اهللا كلمه يف القدر: املاجشون

  .إمنا كان يشتمل الناس: فقال ال. اهللا

 حدثنا حممد بن إمساعيل، عن أبيه، عن :حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا العتكي، قال
كنا مع عبد اهللا بن احلسن بسويقة، وبني يديه صخرة، فقام حممد يعاجلها لريفعها : سعيد بن عقبة، قال

فأقلها حىت بلغ ركبتيه، فنهاه عبد اهللا فانتهى، فلما رحل عبد اهللا عاد إليها فاستقلها على منكبه، مث 
  .ألقاها، فحزرت ألف رطل

  .حدثين موسى بن عبد اهللا، عن أبيه عن سعيد بن عقبة ذاو: قال

ووقف موسى على الصخرة بسويقة، وذكر يل أنه ورجل من أصحابه عاجلها، وهي على : قال أبو زيد
  .حرفها، وكان جهدمها أن حركاها

مد بن حدثنا احلسن بن احلسني عن حم: حدثنا بكار بن أمحد، قال: حدثين علي بن العباس املقانعي، قال
صعد حممد بن عبد اهللا املنرب يف املدينة فخطب الناس فحمد : مساور عن مضرس بن فضالة األسدي، قال

-أيها الناس، ما يسرين أن األمة اجتمعت إيل كما اجتمعت هذه احللقة يف يدي : اهللا، وأثىن عليه، مث قال

  .منه وأين سئلت عن باب حالل وحرام، ال يكون عندي خمرج -يعين سري سوطه

حدثنا احلسن بن احلسني، عن : حدثنا احلسني بن احلكم، قال: حدثين حممد بن احلسني األشناين، قال
  .حممد بن مساور ذا

قال لنا إبراهيم بن أيب : حدثنا أرطاة، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثين علي بن العباس، قال
أنت أعلم، فقد رأيتهما، : قلنا له:  عبد اهللا؟ قالجعفر بن حممد، أو حممد بن: أيهما أفضل عندكم: حيىي

  .ومل نرمها

  .ما رأيت أحداً أنظر يف دقيق األمر من حممد بن عبد اهللا: فقال

حدثين محاد بن : حدثنا حيىي بن احلسن، قال: أنبأنا بكار بن أمحد، قال: حدثين علي بن العباس، قال
أمتع اهللا بك، أمسعت جعفراً يذكر يف حممد وإبراهيم : قلت لعلي بن عمر بن علي بن احلسني: يعلى، قال

  .شيئاً؟

يا علي بنفسي أنت سر معي، فسرت معه إىل : مسعته حني أمره أبو جعفر أن يسري إىل الربذة، فقال: قال
يا علي، ما : الربذة، فدخل على أيب جعفر، وقمت أنتظره، فخرج علي جعفر وعيناه تذرفان، فقال يل
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رحم اهللا ابين هند إما إن كانا لصابرين كرميني، واهللا لقد : ثة، واهللا ال أمضى، مث قاللقيت من ابن اخلبي
  .مضيا ومل يصبهما دنس

  .فما آسى على شيء إىل على تركي إيامها مل أخرج معهما: وقال غريه إنه قال: قال

ن سليمان بن يك، حدثنا احلسن بن احلسني ع: أنبأنا بكار بن أمحد، قال: حدثنا علي بن العباس، قال
     : قال

حتب أن يصطلم أهل : كان موسى، وعبد اهللا ابنا جعفر، عند حممد بن عبد اهللا، فأتاه جعفر فسلم، مث قال
مث التفت . قد أذنت لك: قال. فإن رأيت أن تأذن يل فإنك تعرف عليت: قال. ما أحب ذلك: بيتك؟ قال

. احلقا بأبيكما فقد أذنت لكما، فانصرفا:  جعفر فقالحممد بعدما مضى جعفر، إىل موسى، وعبد اهللا ابين

إرجعا فما كنت بالذي أخبل بنفسي وبكما : فقال جعفر. قد أذن لنا: ما لكما؟ قال: فالتفت جعفر فقال
  .عنه، فجرعا فشهدا حممداً

حلسن حدثنا حيىي بن ا: قال حدثنا حيىي بن احلسن بن حممد بن عبد الواحد، قال. أخربنا علي بن العباس
لو أنزل اهللا على حممد صلى اهللا عليه : مسعت عيسى بن زيد يقول: بن الفرات، عن غالب األسدي، قال

  .وسلم أنه باعث بعده نبياً لكان ذلك النيب حممد بن عبد اهللا بن احلسن

مسعت أبا جعفر املنصور يقول : يعقوب بن عريب:  قال- فيما حدثين ابن سعيد عنه-فقال حيىي بن احلسن 
ما يف آل حممد صلى اهللا : قال" عند حممد بن عبد اهللا بن حسن" أيام بين أمية، وهو يف نفر من بين أبيه يف

عليه وسلم أعلم بدين اهللا، وال أحق بوالية األمر من حممد بن عبد اهللا، وبايع له، وكان يعرفين بصحبته 
  .سنةفلما قتل حممد حبسين بضع عشرة : قال يعقوب بن عريب. واخلروج معه

: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين حيىي بن علي، وأمحد بن عبد العزيز، وعمر بن عبيد اهللا العتكي، قالوا

حدثين حممد بن حيىي، عن عبد العزيز بن عمران، عن عبد اهللا بن جعفر بن عبد الرمحن بن املسور بن 
امشي، عن رجل من بين كناةن، خمرمة، قال أبو زيد، وحدثين جعفر بن حممد بن إمساعيل بن الفضل اهل

قال أبو زيد، وحدثين عبد الرمحن بن عمرو بن حبيب، عن احلسن بن أيوب موىل بين منري، عن عبد 
كل هؤالء قد روى هذا احلديث بألفاظ خمتلفة، ومعان قريبة، فجمعت روايام، لئال . األعلى بن أعني

خطبهم عبد اهللا بن احلسن فحمد اهللا وأثىن عليه أن بين هاشم اجتمعوا ف: يطول الكتاب بتكرير األسانيد
إنكم أهل البيت قد فضلكم اهللا بالرسالة، واختاركم هلا، وأكثركم بركة يا ذرية حممد صلى اهللا : مث قال

عليه وسلم بنو عمه وعترته، وأوىل الناس بالفزع يف أمر اهللا، من وضعه اهللا موضعكم من نبيه صلى اهللا 
قاتلوا هللا يف . كتاب اهللا معطالً، وسنة نبيه متروكة، والباطل حياً، واحلق ميتاًعليه وسلم، وقد ترون 

الطلب لرضاه مبا هو أهله، قبل أن يرتع منكم امسكم، وونوا عليه كما هانت بنوا إسرائيل، وكانوا 
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ن وقد علمتم أنا مل نزل نسمع أن هؤالء القوم إذا قتل بعضهم بعضاً خرج األمر م. أحب خلقه إليه
  . فهلم نبايع حممداً، فقد علمتم أنه املهدي- يعين الوليد بن يزيد-أيديهم، فقد قتلوا صاحبهم 

مل جيتمع أصحابنا بعد، ولو اجتمعوا فعلنا، ولسنا نرى أبا عبد اهللا جعفر بن حممد، فأرسل إليه ابن : فقالوا
تى مضرب الفضل بن عبد الرمحن أنا آت به الساعة، فخرج بنفسه حىت أ: احلسن فأىب أن يأيت، فقام وقال

بن العباس بن ربيعة بن احلرث، فأوسع له الفضل ومل يصدره، فعلمت أن الفضل أسن منه، فقام له جعفر 
  .وصدره، فعلمت أنه أسن منه

إنك شيخ، وإن شئت بايعتك، : مث خرجنا مجيعاً حىت أتينا عبد اهللا، فدعى إىل بيعة حممد، فقال له جعفر
  . ال أبايعه وأدعكوأما ابنك فواهللا

ال ترسلوا إىل جعفر فإنه يفسد عليكم، : إن عبد اهللا بن احلسن قال هلم: وقال عبد اهللا األعلى يف حديثه
قد علمت ما صنع بنا بنو أمية، وقد : فأتاهم وأنا معهم، فأوسع له عبد اهللا إىل جانبه وقال: قال. فأبوا

  .رأينا أن نبايع هلذا الفىت

  . فإن األمر مل يأت بعد:ال تفعلوا: فقال

  .لقد علمت خالف ما تقول، ولكنه حيملك على ذلك احلسن البين: فغضب عبد اهللا وقال

وضرب يده على ظهر أيب العباس، . ال واهللا، ما ذاك حيملين، ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم: فقال
نعم واهللا أقوله :  أتقول ذلك؟ قاليا أبا عبد اهللا،: مث ض واتبعه، وحلقه عبد الصمد، وأبو جعفر فقاال

  !.وأعلمه

أن جعفراً قال : قال أبو زيد، وحدثين إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن أيب الكرام ذا احلديث، عن أبيه
فتفرق أهل . إا واهللا ما هي إليك، وال إىل ابنيك، ولكنها هلؤالء، وإن ابنيك ملقتوالن: لعبد اهللا بن احلسن

  .تمعوا بعدهاالس ومل جي

    : وقال عبد اهللا بن جعفر بن املسور يف حديثه

: قال. نعم: قلت. أرأيت صاحب الرداء األصفر؟ يعين أبا جعفر: فخرج جعفر يتوكأ على يدي فقال يل

مث ما . حسده ورب الكعبة: فقلت يف نفسي. نعم: أو يقتل حممداً؟ قال: فإنا واهللا جنده يقتل حممداً، قلت
  .ن الدنيا حىت رأيته قتلهخرجت واهللا م

حدثنا : حدثنا اخلراز عن املدائين، وأخربين احلسن بن علي، قال: أخربين عيسى بن احلسني الوراق، قال
أن جعفر بن حممد قال لعبد اهللا بن : حدثين علي بن عمرو، عن ابن داحة: عبد اهللا بن أيب سعد، قال

يعين -  مث هلذا -يعين السفاح- بنيك، وإمنا هو هلذا إن هذا األمر، واهللا ليس إليك، وال إىل ا: احلسن
  .املنصور، مث لولده من بعده، ال يزال فيهم حىت يؤمروا الصبيان، ويشاوروا النساء
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  .واهللا يا جعفر، ما أطلعك اهللا إىل غيبه، وما قلت هذا إال حسداً البين: فقال عبد اهللا

 يقتله على أحجار الزيت، مث يقتل أخاه بعده - عفريعين أبا ج- ال واهللا ما حسدت ابنك، وإن هذا : فقال
  .بالطفوف، وقوائم فرسه يف املاء

أي واهللا أدريه، وإنه : أتدري ما قلت يا أبا عبد اهللا؟ قال: مث قام مغضباً جير رداءه، فتبعه أبو جعفر فقال
  .لكائن

  .ري متييز مالك هلافانصرفت لوقيت فرتبت عمايل، وميزت أمو: فحدثين من مسع أبا جعفر يقول: قال

قال يل الصادق جعفر : فلما وىل أبو جعفر اخلالفة اخلالفة مسى جعفراً الصادق، وكان إذا كره، قال: قال
  .بن حممد كذا وكذا، فبقيت عليه

أن نفراً من : حدثين املدائين، عن سحيم بن حفص: حدثنا اخلراز، قال: أخربين عيسى بن احلسني، قال
بواء من طريق مكة، فيهم إبراهيم اإلمام، والسفاح، واملنصور، وصاحل بن علي، بين هاشم اجتمعوا باأل

وعبد اهللا بن احلسن، وابناه حممد، وإبراهيم، وحممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان، فقال هلم صاحل بن 
 بيعة إنكم القوم الذين متتد أعني الناس إليهم، فقد مجعكم اهللا يف هذا املوضع، فاجتمعوا على: علي

  .أحدكم، فتفرقوا يف اآلفاق، وادعوا اهللا، لعل اهللا أن يفتح عليكم وينصركم

ألي شيء ختدعون أنفسكم، واهللا لقد علمتم ما الناس إىل أحد أميل أعناقاً، وال أسرع : فقال أبو جعفر
  .يعين حممد بن عبد اهللا-إجابة منهم إىل هذا الفىت 

 فبايعوا حممداً، وبايعه إبراهيم اإلمام، والسفاح، واملنصور، وسائر .قد واهللا صدقت، إنا لنعلم هذا: قالوا
  .من حضر، فذلك الذي أغرى القوم حملمد بالبيعة اليت كانت يف أعناقهم

مث اجتمعوا فبينا هم يتشاورون إذ جاء رجل إىل إبراهيم . مث مل جيتمعوا إىل أيام مروان بن حممد: قال
قد : ون، فسأل العلويون عن ذلك فإذا الرجل قد قال إلبراهيم اإلمامفشاوره بشيء فقام، وتبعه العباسي

أخذت لك البيعة خبراسان، واجتمعت لك اجليوش، فلما علم ذلك عبد اهللا بن احلسن احتشم إبراهيم 
  .اإلمام وخافه وتوقاه، فكتب إىل مروان بن حممد إن بريء من إبراهيم وما أحدث

وكانت دعوة حممد : قال أبو الفرج علي بن احلسني" الدعوة لنفسه"إظهار حممد بن عبد اهللا بن احلسن 
وقد كان . إىل نفسه، ودعوة أبيه، ومن دعا أليه من أهله، بعقب قتل الوليد بن يزيد، ووقوع الفتنة بعده

لست أخاف أهل هذا البيت ألنه ال حظ هلم يف امللك إمنا احلظ لبين : فقال. سعى به إىل مروان بن حممد
لعباس وبعث إىل عبد اهللا بن احلسن مبال واستفكه، وأوصى عامله باحلجاز أن يصوم وال يعرض عمهم ا

  .وال إخافة، إال أن يستظهر حرباً أو شقاً لعصا. حملمد بطلب

  .مث أظهر دعوته يف أيام أيب العباس، وكان إليه حمسناً فعاتب إياه يف ذلك وكفه
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  . أمره إىل أن ظهرفلما وىل أبو جعفر جد يف طلبه، وجد هو يف

حدثنا حممد بن : أخربنا أبو زيد، قال: أخربنا حيىي بن علي بن حيىي املنجم، واجلوهري، والعتكي، قالوا
جد حممد بن عبد : قلت ملروان بن حممد: حدثين ابن أيب ثبت، عن أيب العباس الفلسطي، قال: حيىي، قال

ما يل وله، ما هو به وال من بين أبيه وإنه : ي، فقالاهللا بن احلسن، فإنه يدعي هذا األمر ويتسمى باملهد
  .فلم يهجه مروان حىت قتل. البن أم ولد

أن مروان ملا بعث عبد امللك بن عطية السعدي لقتال : قال حممد بن حيىي، وحدثين احلرث بن إسحاق
ك إىل مروان، احلرورية، لقيه أهل املدينة سوى عبد اهللا بن احلسن، وابنيه حممد وإبراهيم، فكتب بذل

فكتب إليه مروان أال تعرض لعبد اهللا، وال البنيه، فليسوا . وكتب إليه إين مهمت بضرب أعناقهم
  .بأصحابنا الذين يقاتلونا أو يظهرون علينا

    

أرسل مروان بن حممد إىل عبد اهللا بن احلسن : قال أبو زيد، وحدثين عيسى بن عبد اهللا عن أبيه، قال
اكفف عين ابنيك، وكتب إىل عامله باملدينة أن استتر بثوب منك فال : قال لهبعشرة آالف دينار، و

  .تكشفه عنه، وإن كان جالساً على جدار فال ترفع رأسك إليه

ائتين بابنك : قال مروان بن حممد لعبد اهللا بن احلسن: قال أبو زيد، وحدثين عبد امللك بن سنان، قال
  .حممد

ال شيء إال أنه إن أتانا أكرمناه، وإن قاتلنا قاتلناه، وإن بعد عنا : ني؟ قالوما تصنع به يا أمري املؤمن: قال
  .مل جه

أن : وحدثين يعقوب بن القاسم، عن احلسني بن عيسى اجلعفي، عن املغرية بن زميل العنربي: قال أبو زيد
يا أمري املؤمنني ال تقل ذلك : ما فعل مهديكم؟ قال: -يعين لعبد اهللا بن احلسن-مروان بن حممد قال له 

  .فليس كما يبلغك

  .بلى، ولكن يصلحه اهللا ويرشده: فقال

بلغين أن عبد امللك بن عقبة : حدثنا أمحد بن احلرث، عن املدائين، قال: أخربين عيسى بن احلسني، قال
: اجتاز حباج مشرف على الطريق، وحممد بن عبد اهللا بن احلسن مطلع من خوخة، فقال رجل البن عقبة

يعين - إن أمري املؤمنني : رأسك، فانظر إىل حممد بن عبد اهللا بن احلسن، فطأطأ رأسه وقال للرجلارفع 
إن استتر منك بثوب فال تكشفه عنه، وإن كان جالساً على جدار فال ترفع :  قال يل-مروان بن حممد

  .رأسك إليه، ومضى
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  أمر محمد بن عبد اهللا ومقتله

وكان سبب عجلته باخلروج قبل أن يتم أمر دعاته الذين أنفذهم إىل : قال أبو الفرج األصبهاين رمحه اهللا
اآلفاق، إنفاذ عبد اهللا بن احلسن إليه موسى أخاه ليصري إىل أيب جعفر، ويزول عما كان عليه فيما أظهره 

ب له، وأسر إىل موسى غري ذلك، فصار إىل املدينة فأقام ا حوالً يدافع رياح بن عثمان، مث استبطأه، وكت
إن : إىل أيب جعفر يف أمره يعلمه بتربصه، فكتب إليه يأمر بأن ينحذر إىل العراق ففعل ذلك، وقال للرسل

رأيتهم أحداً قد أقبل من املدينة يف طلبكم فاضربوا عنق موسى، وقد كان أحس خبرب حممد، وبلغ ذلك 
  .حممداً فظهر

 وأنه تقدم إىل الرسل أن يضربوا عنقه إن وكان أول ما سئل عنه رياح بن عثمان أمر موسى فعرفه خربه،
أنا، فأنفذ معه فوارس، واستدار م حىت أتى القوم : جاءهم إنسان، فقال من يل مبوسى؟ فقال ابن خضري

  .من أمامهم كأم أقبلوا من العراق فلم ينكروهم حىت خالطوهم فأخذوا موسى منهم

حدثين موسى بن عبد اهللا، عن أبيه، عن جده : قالحدثنا أبو زيد، : حدثين بذلك عمر بن عبد اهللا، قال
  .موسى

حدثنا أبو نعيم الفضل : حدثين القاسم بن أيب شيبة، قال: قال. حدثنا عمر بن شبة: وأخربين عمر، قال
  .بن دكني

أن عبيد اهللا بن عمر، وابن ذئب، وعبد احلميد بن جعفر، دخلوا على حممد بن عبد اهللا قبل خروجه، 
 تنتظر باخلروج، واهللا ما جتد هذه األمة أحداً أسأم منك عليها، ما مينعك أن خترج ولو ما: فقالوا له

بعث إلينا رياح : حدثين أيب، قال: حدثنا عيسى، قال: حدثنا أبو زيد، قال: وحدك؟ أخربين عمر، قال
حلسني، فأتيته أنا وجعفر بن حممد، واحلسني بن علي بن احلسني، وعلي بن عمر بن علي، واحلسن بن ا

ورجال من قريش فيهم إمساعيل بن أيوب املخزومي، وابنه، فإنا لعنده يف دار مروان إذ مسعنا التكبري قد 
حال دون كل شيء، وظنناه أنه من عند احلرس، وظن احلرس أنه من الدار، فوثب ابن مسلم بن عقبة، 

فكدنا : فقال علي بن عمر. أطعين يف هؤالء فأضرب أعناقهم: وكان مع رياح فاتكأ على سيفه، وقال
وقام . واهللا ما ذلك لك، إنا لعلى السمع والطاعة: واهللا تلك الليلة أن نطيح حىت قام احلسني بن علي فقال

وقمنا فخرجنا من دار عبد العزيز بن . رياح، وحممد بن عبد العزيز، فدخال يف دار يزيد، واختفيا فيها
يا : عاصم بن عمر، فقال إمساعيل بن أيوب البنه خالدمروان حىت تسورنا على كناسة كانت يف زقاق 

  .واهللا ما جتيبين نفسي إىل الوثوب فارفعين، فرفعه: بين

    : حدثين أيب، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمار، قال: فحدثين حممد بن حيىي، قال: قال أبو زيد
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ني دار عبد اهللا بن مطيع، ورحبة واهللا إنا لعلى ذلك إذ طلع فارسان من قبل الزوراء يركضان حىت وقفا ب
القضاء، يف موضع السقاية، فقلنا األمر واهللا جد، مث مسعنا صوتاً بعيداً فأقمنا طويالً فأقبل حممد بن عبد اهللا 

: من الدار وهو على محار، ومعه مائتان ومخسون راجالً حىت إذا شرع على بين سلمة وبطحان قال

فسمعنا تكبرية، مث عال الصوت، فأقبل حىت إذا خرج من : قال. اسلكوا بين سلمة تسلموا إن شاء اهللا
زقاق بن حضري استبطأ حىت جاء على التمارين، ودخل من أصحاب األقفاص، فأتى السجن، وهو يومئذ 
يف دار ابن هشام، فدقه وأخرج من كان فيه، مث أتى الرحبة حىت جاء إىل بيت عاتكة فجلس على باا، 

  .خل سيديوتناوش الناس فقيل د

حدثين يعقوب بن القاسم، عن علي بن أيب طالب : حدثنا عمر بن شبة، قال: قال. أخربين حيىي بن علي
خرج حممد بن عبد اهللا لليلتني بقيتا من : رضي اهللا عنه، وحدثين عمر بن راشد، وكان قد أدرك ذلك قال

وعمامة قد شد ا " فراءمصرية، وجبة ص"مجادى، سنة مخس وأربعني ومائة، وعليه قلنسوة صفراء 
يف "وتعلق رياح . ال تقتلوا ال تقتلوا: متوشحاص سيفاً، وهو يقول ألصحابه" وأخرى قد اعتم ا"حقويه 
يف دار مروان، وأمر بالدرجة فهدمت، فصعدوا إليه وأنزلوه، وحبسوا معه أخاه العباس بن عثمان " مشربة

  .وابن مسلم بن عقبة يف دار مروان

دخل حممد املسجد قبل : حدثنا أزهر بن سعد، قال: حدثنا أبو زيد، قال: ن عبد اهللا، قالأخربين عمر ب
  ".أرسل إليهم"الفجر فخطب الناس، مث حضرته الصالة فرتل فصلى، وبايعه الناس طوعاً إال أناساً 

حممداً حدثين من حضر : حدثين عبد اهللا بن عمر بن حبيب، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
على املنرب خيطب فاعترض بلغم يف حلقه فتنحنح فذهب، مث عاد فتنحنح، مث نظر فلم ير موضعاً، فرمى 

  .خنامته السقف سقف املسجد، فألصقه به

حدثين الربيع بن عبد اهللا بن : حدثين حممد بن معروف، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
ركب :  حول أساس املدينة يف أبنية من الفساطيط واألخبية، إذ قيل لناإنا لرتول: الربيع، عن أبيه، قال

فسلمنا ". معناق ينباع"أمري املؤمنني، فخرجت أتبعه فوجدت عيسى بن علي، فوقفنا له، فمر بنا على 
علي بأيب : عليه فلم يستصحبنا، فجعلنا نسري وراءه، ما جياوز طرفه عرف الفرس، مث قال للطوسي

قد : علي بالربيع، فدعيت فسرت عن يساره، فقال: بعيسى بن علي فسار عن ميينه، مث قالالعباس، فأتى 
  .خرج ابن عبد اهللا الكذاب ابن الكذاب باملدينة

  .يا أمري املؤمنني أال أحدثك حديثاً حدثنيه سعيد بن جعدة؟: فقلت

من يف اخليل؟ : قاتله، فقالأخربين أنه كان مع مروان يوم الزاب، وعبد اهللا بن علي ي: ما هو؟ قلت: قال
: الشاب الذي أتيت به من عسكر عبد اهللا بن معاوية، قال: عبد اهللا بن علي، فلم يعرفه، فقيل: فقيل
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نعم، واهللا لقد أخربت عنه يومئذ فأردت قتله، مث بت على ذلك وأصبحت عليه، وجلست وأنا أريده، مث 
ت أن علي بن أيب طالب يف هذه اخليل مكانه، ألنه ال يتم أطلقته، وكان أمر اهللا قدراً مقدوراً، واهللا لودد

  .لعلي وال لولده من هذا األمر شيء

  .اهللا، أسعيد حدثك هذا؟: قال

فاصفر وجهه وحتدث، وقد كان أبلس : قال. بنت أيب سفيان بن معاوية طالق إن مل يكن حدثنيه: قلت
  .فلم ينطق

ملا بلغ أبا : يسى بن عبد اهللا عن سعيد الرببري، قالحدثين ع: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
  .قال للرسول قتلته واهللا إن كنت صادقاً: جعفر خروج حممد باملدينة تنجد، وقال غريه

ملا بلغ أبا جعفر : حدثين حممد بن أيب حرب، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
ما جزعك منه؟ فواهللا لو ملك األرض ما لبث إال تسعني : ثي املنجمظهور حممد أشفق منه، فقال له احلار

  .يوماً

: حدثنا حبيب بن مروان، قال: حدثنا عبد امللك بن سليمان، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربنا عمر، قال

أن أبا : وحدثين العباس بن سفيان، موىل احلجاج بن يوسف: وحدثين نسيم بن اجلواري، قال أبو زيد
 ال يزال يطلع له الرأي -يعين عبد اهللا بن علي-إن هذا األمحق :  ملا خرج حممد بن عبد اهللا قالجعفر

ألمر ما : فدخلوا عليه، فلما رآهم قال. اجليد يف احلرب فادخلوا إليه فشاوروه، وال تعلموه أين أمرتكم
  .جئتم، ما جاء بكم مجيعاً وقد هجرمتوين منذ دهر؟

  .ؤمنني فأذن لنااستأذنا أمري امل: قالوا

  .ليس هذا بشيء فما اخلرب؟: قال

    

  .خرج حممد بن عبد اهللا: قالوا

لو طرق حممد : فقال أبو جعفر". حىت خيرج رأيي"خيرجين : إن احملبوس حمبوس الرأي، فقولوا له: قال
  .علي الباب ما أخرجته، وأنا خري له منه، وهو ملك أهل بيته

ابن سالمة فمروه فليخرج األموال وليعط األجناد، فإن غلب فما أوشك إن البخل قد قتل : فقال عبد اهللا
ما يعود إليه ماله، وإن غلب مل يقدم صاحبه على درهم، وأن يعجل الساعة حىت يأيت الكوفة فيجثم على 

" من"أكبادهم، فإم شيعة أهل البيت، مث حيفظها باملساحل، فمن خرج منها إىل وجه من الوجوه أو أتاه 

 وليكتب إىل أهل - وكان بالزي-ن الوجوه ضرب عنقه، فليبعث إىل مسلم ابن قتيبة فينحدر عليه وجه م
الشام، فليأمرهم، فليحملوا إليه أهل البأس والنجدة ما حيمله الربيد، فليحسن جوائزهم، ويوجههم مع 
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  .ففعل. مسلم بن قتيبة

د امللك بن شيبان، قال أخربين زيد موىل حدثين عب: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
قد ظهر : ملا ظهر حممد بن عبد اهللا دعا أبو جعفر عيسى بن موسى، فقال له: مسمع بن عبد امللك، قال

  .حممد فسر إليه

  .يا أمري املؤمنني، هؤالء عمومتك حولك، فادعهم وشاورهم: قال

  : فأين قول ابن هرمة: قال

 اولينتحي األدنين فما يح وال  تزور أمرأ ال يمحض القوم سره

 لقال إني فاعل فهو فاع وما  ما أتى شيئاً مضى كالذي أتى إذا

إذا قتل حممد إن قدر أن ال يذبح : أمر أبو جعفر عيسى: وقال أمحد بن احلرث اخلزاز عن املدائين، قال
سى، ومعه أربعة آالف، فنفذ عي: قال. فهمت:  قال-ثالثاً-أفهمت أبا موسى : طائراً فليفعل، وقال له

وحممد بن أيب العباس، وحممد بن زيد بن علي بن احلسني، والقاسم بن احلسن بن زيد، وحممد بن عبد اهللا 
فسار عيسى، وبلغ حممداً مسريه فخندق على املدينة خندق رسول اهللا صلى . اجلعفري، ومحيد بن قحطبة

يسى بفيد كتب إىل حممد بن عبد اهللا يعطيه اهللا عليه وسلم، وخندق على أفواه السكك، فلما كان ع
يا أهل املدينة، أنا حممد بن زيد، : األمان، وبعث بكتابه إليه وإىل أهل املدينة مع حممد بن زيد فتكلم فقال

  .واهللا لقد تركت أمري املؤمنني حياً، وهذا عيسى بن موسى قد أتاكم، وهو يعرض عليكم األمان

قد خلعنا أبا الدوانيق فكتب حممد إىل عيسى : لك، فقال أهل املدينةوتكلم القاسم بن احلسن مبثل ذ
  .يدعوه إىل طاعته، ويعطيه األمان

أشريوا علي يف : قال حممد: قال املدائين فحدثين عبد احلميد بن جعفر، عن عبد اهللا بن أيب احلكم، قال
خنرج، : نقيم، وقال قوم:  قوم فقال-حني دنا عيسى بن موسى من املدينة- اخلروج عن املدينة أو املقام 
  .أشر علي يا أبا جعفر: فقال لعبد احلميد بن جعفر

أنت يف أقل بالد اهللا فرساً وطعاماً، وأضعفه رجالً، وأقله ماالً وسالحاً، تريد أن تقاتل أكثر الناس : قال
فواهللا ال "ىل مصر ماالً، وأشده رجاالً، وأكثره سالحاً، وأقدره على الطعام؟ الرأي أن تسري مبن اتبعك إ

  .ورجاله وماله" وكراعه"، فتقاتل مبثل سالحه "يردك ردا

أعيذك باهللا أن خترج من املدينة، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عام : فقال جبري بن عبد اهللا
  .رأيتين أدخلت يدي يف درع حصينة فأوهلا باملدينة: أحد

  .فترك حممد ما أشار به عبد احلميد وأقام
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وأقبل عيسى بن موسى إىل املدينة، فكان أول من لقيتهم إبراهيم بن جعفر الزبريي على بنية : قال املدائين
  .واقم، فعثر فرسه فسقط وقتل

    

وسلك عيسى بطن فراة حىت ظهر على اجلرف، فرتل قصر سليمان بن عبد امللك صبيحة اثنيت عشرة ليلة 
 السبت، وأراد أن يؤخر القتال حىت يفطر، فبلغه أن حممداً من شهر رمضان سنة مخس وأربعني ومائة يوم

فعاجلهم عيسى . إن أهل خراسان على بيعيت ومحيد بن قحطبة قد بايعين، ولو قدر أن ينفلت فلت: يقول
بالقتال، فلم يشعر أهل املدينة يوم االثنني للنصف من شهر رمضان إال باخليل قد أحاطت م حني 

راك مداهنا، وأمره بالتجرد لقتال حممد، فتوىل قتال عيسى بن موسى يف ذلك اليوم أ: أسفروا، وقال حلميد
عيسى بن زيد، وحممد جالس باملصلى، واشتد األمري بينهم، مث جاء حممد فباشر القتال بنفسه، فكان إزاء 

ري بن  محيد بن قحطبة، وبإزاء يزيد وصاحل ابين معاوية بن عبد اهللا بن جعفر كث- عليه السالم- حممد 
فأرسل صاحل ويزيد إىل كثري يطلبان . حصني، وكان حممد بن أيب العباس، وعقبة بن مسلم بإزاء جهينة

فاقتتلوا إىل الظهر، ورماهم أهل . ال أمان هلما عندي، فأعلمهما فهربا: األمان، فاستأذن عيسى فقال
ان فصلى الظهر فيها، فاغتسل خراسان بالنشاب، وأكثروا فيهم اجلراح، وتفرقوا عن حممد، فأتى دار مرو

لو : قال. إنه ال طاقة لك مبن ترى، فاحلق مبكة: فقال عبد اهللا بن جعفر بن املسور بن خمرمة. وحتنط
خرجت من املدينة وفقدوين لقتلوا أهل املدينة كقتل أهل احلرة، وأنت مين يف حل يا أبا جعفر، فاذهب 

  .حيث شئت

حدثين هشام بن حممد بن عروة بن هشام بن :  عمر بن شبة، قالحدثنا: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
وحدثين خملد بن حيىي الباهلي، عن قتيبة بن معن، عن الفضيل بن سليمان . عروة، عن ماهان بن حبر

كانت اخلراسانية إذا نظروا إىل ابن خضري الزبريي يتنادون : النمريي، عن أخيه، وكان مع حممد، قال
  .لذلكخضري آمد فيتضعضعون 

وأتيان برأس خضري فواهللا ما جعلنا نستطيع محله ملا به من اجلراح كان كأنه باذجنانة مفلقة، : وقال اآلخر
  .فكنا نضم أعظمه ضماً

أخربين إبراهيم بن أيب الكرام، قال عيسى حلميد : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
واهللا لو رمت :  يف أمر هذا الرجل، فول حربه محزة بن مالك، قالأراك قد أبطأت: بن قحطبة عند العصر

أنت ذاك ما تركتك أحني قتلت الرجال ووجدت ريح الفتح؟ مث جد يف القتال، حىت قتل حممد صلى اهللا 
  .عليه وآله وسلم

دخل محيد بن قحطبة من زقاق : حدثنا أزهر بن سعد، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
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  . فقتله-عليه السالم-ع على حممد أشج

  .أمل تبايعين فما هذا؟: إن حممداً قال حلميد بن قحطبة: وقال املدائين

  .هكذا نفعل مبن يفشي سره إىل الصبيان: قال

: حدثين مسعود الرحال، قال: حدثين أبو احلسن احلذار، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال

قتال بنفسه، فإين أنظر إليه حني ضربه رجل بسيف دون شحمة أذنه اليمن رأيت حممداً يومئذ باشر ال
. فربك لركبتيه، وتعادوا عليه، وصاح محيد بن قحطبة ال تقتلوه، فكفوا عنه حىن جاء محيد فاحتز رأسه

  .لعن اهللا محيداً وغضب عليه

أخربين احلرث بن : لحدثين حممد بن حيىي، قا: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
وحيكم، أنا ابن نبيكم جمروح : برك حممد على ركبتيه، وجعل يذب عن نفسه يقول: إسحاق، قال

  .مظلوم

: حدثين أبو احلجاج املنقري، قال: حدثين حممد بن إمساعيل، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال

ن محزة بن عبد املطلب، يفري الناس بسيفه ما رأيت حممداً يومئذ وإن أشبه ما خلق اهللا به ملا ذكر ع
، ال واهللا ما يليق شيئاً، حىت رماه إنسان كأين أنظر إليه أمحر أزرق "ومعه سيف"يقاربه أحد إال قتله 

ودمهتنا اخليل، فوقف إىل ناحية جدار، وحتاماه الناس، فوجدت املوت، فتحامل على سيفه . بسهم
  .يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ذو الفقاركان معه س: فكسره، فسمعت جدي يقول

حدثنا إسحاق بن حيىي، عن حممد بن : أنبأنا بكار بن أمحد، قال: حدثين علي بن العباس املقانعي، قال
    : إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن احلسن، قال

 هذا اليوم على قتال القوم، فإن إين يف: قال ألخته" صلى اهللا عليه وسلم"ملا كان اليوم الذي قتل فيه حممد 
زالت الشمس، وأمطرت السماء فإين أقتل، وإن زالت الشمس ومل متطر السماء، وهبت الريح فإين أظفر 

بالقوم، فإذا زالت الشمس فاسرجي التنانري، وهيئي هذه الكتب، فإن زالت الشمس ومطرت السماء 
، ومل تقدروا على رأسي فأتوا به ظلة بين نبيه على فاطرحي هذه الكتب يف التنانري، فإن قدرمت على بدين

فلما مطرت السماء فعلوا ما أمرهم به، . مقدار أربعة أذرع أو مخسة فاحفروا يل حفرية، وادفنوين فيها
وأخذ جسده، فحفروا : قال. إنه عالمة قتل النفس الزكية أن يسيل الدم حىت يدخل بيت عاتكة: وقالوا

هذا قرب احلسني بن علي بن : رة فأدخلوا احلبال فأخرجوها فإذا فيها مكتوبله حفرية، فوقعوا على صخ
  .رحم اهللا أخي، كان أعلم حيث أوصى أن يدفن يف هذا املوضع: أيب طالب، فقالت زينب

حدثين أيب، عن عبد : حدثين عبد اهللا بن حممد بن البواب، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
تغشانا سحابة فإن أمطرتنا : قال يل حممد بن عبد اهللا وحنن نقاتل عيسى: سلمي، قالاهللا بن عامر األ
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فواهللا ما لبثنا أن أظلتنا سحابة فجالت . ظهرنا، وإن جاوزتنا إليهم فانظر دمي على أحجار الزيت
 وقعقعت حىت قلت تفعل، مث جاوزتنا فأصابت عيسى وأصحابه، فما كان إال كال وال حىت رأيته قتيالً

  .بني أحجار الزيت

أن : حدثين علي بن إمساعيل بن صاحل بن ميثم: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
" أما. "املتلعب بدمائنا: من تعين يا أبا عبد اهللا؟ قال: أهو هو؟ قيل: عيسى ملا قدم قال جعفر بن حممد

  ".يعين حممداً وإبراهيم"واهللا ال خيأل منها شيء 

أرسلين : خربين حممد بن عبد اهللا، قال حدثنا أبو زيد، قال حدثنا الرومي موىل جعفر بن حممد، قالأ
جعفر بن حممد أنظر ما يصنعون، فجئته فأخربته أن حممداً قتل، وأن عيسى قبض على عني أيب زياد 

ذوق هو وال ولده منها ما يدعو عيسى إىل أن يسيء بنا، ويقطع أرحامنا، فواهللا ال ي: فأبلس طويالً مث قال
  .شيئاً أبداً

لقى جعفر بن حممد أبا : حدثين أيوب بن عمر، قال: حدثان أبو زيد، قال: أخبين عمر بن عبد اهللا، قال
  .اردد علي عني أيب زياد آكل من سعفها" يا أمري املؤمنني: "جعفر، فقال

  .إياي تكلم ذا الكالم؟ واهللا ألزهقن نفسك: قال

 بلغت ثالثاً وستني، وفيها مات أيب وجدي علي بن أيب طالب، فعلي كذا وكذا إن ال تعجل قد: قال
  .آذيتك بشيء أبداً، وإن بقيت إن آذيت الذي يقوم مقامك، فرق له وأعفاه

حدثين عبد اهللا بن حممد بن البواب، قال حدثين أيب، : حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
  .هرب حممد: دم على أيب جعفر قادم فقالق: عن األسلمي، قال

  .كذبت، حنن أهل بيت ال نفر: فقال

أخربين أبو احلجاج : حدثين عبد اهللا بن راشد بن يزيد، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
إين لقائم على رأس أيب جعفر، وهو يسألين عن خمرج حممد إذ بلغه أن عيسى بن موسى : اجلمال، قال

، :كال فأين لعب صبياننا ا على املنابر: كان متكئاً فجلس فضرب بقضيب معه مصاله، وقالهزم، و
  .ومشاورة النساء

: حدثين أبو كعب قال: حدثين علي بن إمساعيل امليثمي قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال

ما تقولون يف هذا؟ : حضرت عيسى حني قتل حممداً فوضع رأسه بني يديه فأقبل على أصحابه فقال
كذبتم واهللا وقلتم باطالً، ما على هذا قاتلناه، ولكنه خالف أمري : فأقبل عليهم قائد له فقال. فوقعنا فيه

  .فسكت القوم. املؤمنني، وشق عصا املسلمني، وإن كان لصواماً قوماً

: بن أيب طالب، قالحدثنا علي : حدثنا يعقوب بن القاسم، قال: حدثين أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
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  .قتل حممد بن عبد اهللا قبل العصر يوم االثنني ألربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان

حدثنا حممد بن زيد، وذكر بن احلرث عن : حدثنا عيسى، قال: حدثين أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال
، القاسم بن احلسن بن أن عيسى بعث بالبشارة، إىل أيب جعفر: املدائين بعض ذلك، ومل يذكره الباقون
وهو عاض " قال املدائين فدخل ابن أيب الكرام بالرأس. اجلعفري"زيد، وبعث برأسه مع ابن أيب الكرام 

  .على شفتيه

    : حدثنا حممد بن حيىي، عن احلرث بن إسحاق: حدثين أبو زيد، قال: أخربين عمر، قال

عثتا إىل عيسى بن موسى إنكم قد قتلتم هذا أن زينب بنت عبد اهللا، وفاطمة بنت حممد بن عبد اهللا، ب
أما ما ذكرمتا يا ابنيت عمي أين نلت منه : الرجل وقضيتم حاجتكم فلو أذنتم لنا فواريناه، فأرسل إليهما

إنه حشي يف مقطع عنقه عديله : فواهللا ما أمرت وال علمت، فوارياه راشدتني، فبعثتا إليه فاحتمل، فقيل
  .قطنا ودفن بالبقيع

مسعت جديت أم سلمة بنت حممد : حدثين حممد بن إمساعيل، قال: حدثين أبو زيد، قال:  عمر، قالأخربين
كان أخي رجالً آدم، فلما أدخل علي وجدته قد تغري : مسعت زينب بنت عبد اهللا تقول: بن طلحة تقول

صرعه يومه لونه وحال، حىت رأيت بقية من حليته فعرفتها، وأمرت بفراش فجعل حتته، وقد أقام يف م
وليلته إىل غد فسال دمه، حىت استنقع حتت الفراش، فأمرت بفراش ثان، فسال دمه حىت وقع باألرض، 

حدثنا عمر : أخربين عمر بن عبد اهللا، قال: فجعلت حتت فراشاً ثالثاً، فسال دمه، وخلص من فوقها مجيعاً
  . يف طبق أبيض، فرأيته آدم أرقططيف برأس حممد: حدثنا علي بن إمساعيل امليثمي، قال: بن شبة، قال

حدثتين : حدثنا هرون بن موسى الفروي، قال: حدثين حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .أمي أا مسعت شعار أصحاب حممد بن عبد اهللا ليلة خرج أحد أحد، حممد بن عبد اهللا

خضري إىل السجن ملا تفرق الناس وقتل ذهب ابن : وقال أمحد بن احلرث اخلراز، عن املدائين يف حديثه
حممد، فذبح رياحاً، ومل جيهز عليه وتركه يضطرب حىت مات، وجاء ليقتل ابن خالد القسري ففطن به، 

فأغلق بابه فعاجله فلم يقدر على فتحه فتركه وأخذ ديوان حممد الذي يف أمساء رجاله فحرقه بالنار مث حلق 
  . عليهمبحمد فقاتل حىت قتل معه، رمحة اهللا

  من عرف ممن خرج مع محمد بن عبد اهللا

ابن احلسن من أهل العلم، ونقلة اآلثار ومن رأى اخلروج معه وأفىت الناس حدثين علي بن العباس املقانعي، 
شهد مع حممد : حدثنا احلسن بن احلسني، عن احلسني بن زيد، قال: أنبأنا بكار بن أمحد بن اليسع، قال

  .أنا وأخي عيسى، وموسى وعبد اهللا ابنا جعفر بن حممد: ن ولد احلسن أربعةبن عبد اهللا بن احلسن م
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حدثين احلسني بن زيد، : حدثين حمول بن إبراهيم، قال: أنبأنا بكار، قال: حدثين علي بن العباس، قال
  .فرأيته بارز رجالً من املسودة فقتله: كان عبد اهللا بن جعفر بن حممد مع حممد بن عبد اهللا، قال: قال

خرج مع حممد : حدثنا عيسى بن عبد اهللا، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
  .احلسن، ويزيد، وصاحل بنو معاوية بن عبد اهللا بن جعفر: بن عبد اهللا من بين هاشم

 خلروج العجب: فبلغين أن أبا جعفر قال" فحدثين عيسى، قال: قال"واحلسني، وعيسى ابنا زيد بن علي 
  ".وأحرقناه كما أحرقه"ابين زيد، وقد قتلنا قاتل أبيهما كما قتله، وصلبناه كما صلبه، 

  .ومحزة بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن احلسني بن علي

  .وعلي، وزيد ابنا احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب

واقفني على رأس حممد بسيفني عليهما كأين أنظر إىل ابنيك : قال أبو جعفر للحسن بن زيد: قال عيسى"
  .أجل فهذا من ذاك: قال. يا أمري املؤمنني قد كنت أشكو إليك عقوقهما قبل اليوم: قال. قباءان

  .والقاسم بن إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

  ".واملرجى علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

يا أمري املؤمنني ذاك : من املرجى هذا فعل اهللا به وفعل؟ قال: أبو جعفر جلعفر بن إسحاققال : قال عيسى
  .ابين، واهللا لئن شئت أن أنتفي منه ألفعلن

  .وخرج معه املنذر بن حممد بن الزبري: قال

ما كان مع حممد : رأيته مر باحلسن بن زيد فعانقه مث بكى بكاًء طويالً، فقال يل احلسني: قال عيسى
  .أفرس من هذا

حدثين حيىي بن احلسن بن : حدثنا محدان بن إبراهيم، قال: حدثين علي بن إبراهيم العلوي احلسيين، قال
ملا خرجت مع حممد بن : حدثنا احلسني بن هذيل، عن احلسني صاحب فخ، قال: الفرات القزاز، قال

  .يا بين ارجع لعلك تقوم ذا األمر من بعدي: عبد اهللا قال يل

حدثنا غسان بن أيب غسان موىل بين ليث، عن : حدثنا حيىي بن احلسن، قال:  أمحد بن سعيد، قالحدثين
ما يف قتال، ولكن أحب أن يتأسى : خرج ابن هرمز مع حممد بن عبد اهللا حيمل يف حمفة، وقال: أبيه، قال
  .يب الناس

    

لي بن حيىي املنجم، وأمحد بن عبد حدثنا جعفر بن حممد القرباين وعمر بن عبد اهللا العتكي وحيىي بن ع
مسعت مالك بن أنس : حدثنا حممد بن احلسن بن زبالة، قال: عمر بن شبة، قال: العزيز اجلوهري، قال

كنت آيت ابن هرمز، فيأمر اجلارية، فتغلق الباب، وترخي الستر، مث يذكر أول هذه األمة، ويذكر : يقول
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قد : واهللا ما فيك قتال، قال: رج مع حممد بن عبد اهللا فقالمث خ: قال. العدل، مث يبكي حىت ختضل حليته
  .علمت ولكن يراين اجلاهل فيقتدي يب

حدثين حممد : حدثين بكر بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
 ثقة، وقد روى عنه كان عبد ايد بن جعفر على شرط حممد بن عبد اهللا، وكان: بن عمر الواقدي، قال

  .هيثم وغريه حديثاً كثرياً

حدثين : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين أمحد بن عبد العزيز، وعمر بن عبد اهللا، وحيىي بن علي، قالوا
بلغين أن عبد اهللا بن عمر بن أيب ذئب، : حدثين أبو نعيم الفضل بن دكني، قال: القاسم بن أيب شبة، قال
ما تنتظر باخلروج؟ : خلوا على حممد بن عبد اهللا بن احلسن قبل خروجه فقالوا لهوعبد احلميد بن جعفر د

  .واهللا ما جند يف هذه األمة أحداً أشأم عليها منك، ما مينعك أن خترج

حدثين عيسى بن عبد اهللا : حدثنا عمرو بن شبة، قال: أخربين أمحد بن عبد العزيز، وحيىي بن علي، قالوا
أتى عيسى بن موسى بابن هرمز بعد ما قتل : ، قال حدثين احلسني بن زياد، قالبن حممد بن عمر بن علي

كانت فتنة مشلت الناس : فقهك عن اخلروج مع من خرج؟ فقال" أيها الشيخ أما وزعك"حممد، فقال له 
  .اذهب راشداً: قال. فشملتنا معهم

 رأيت قائداً من قواد عيسى :حدثين علي بن برقي، قال: حدثين علي بن زاوان، قال: قال عمر بن شبة
جاء يف مجاعة فسأل عن مرتل ابن هرمز، فأرشدناه إليه، فخرج وعليه قميص رياط، فأنزلوا قائدهم، 

  .ومحلوه على برذونه، مث خرجوا به يزفونه حىت ادخلوا على عيسى فما هاجه

وحممد بن عجالن مع خرج عبد اهللا بن يزيد بن هرمز، : قال عمر بن شبة، وحدثين قدامة بن حممد، قال
  .حممد، فلما حضر القتال تقلد كل واحد منهما فظننا أما أرادا أن يريا الناس أما قد صلحا ذلك

حدثين أبو عاصم النبيل، : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين حيىي بن علي، واجلوهري، والعتكي، قالوا
ن عبد اهللا بن احلسن، فكان على بغلة خرج ابن عجالن، مع حممد ب: حدثين عباد بن كثري، قال: قال

كيف ترى رأي أهل البصرة يف : معه، فلما وىل جعفر بن سليمان املدينة قيده، فدخلت عليه فقلت له
 كاحلسن - يعين املدينة-إن ابن عجالن ذه : فقلت: قال. شر واهللا: رجل قيد احلسن البصري؟ قال

  .بتلك فتركه

: حدثين هرون بن موسى الفروي عن داود بن القاسم، قال: لأخربين عيسى بن احلسني الوراق، قا

استعمل حممد بن عبد اهللا بن احلسن على قضاء املدينة عبد العزيز بن املطلب املخزومي، وعلى ديوان 
  .العطاء عبد اهللا بن جعفر بن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة

: حدثنا أبو سفيان احلمريي، قال: قالحدثنا سليمان بن أيب شيخ، : أخربين عيسى بن احلسني، قال
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والين حممد بن عبد اهللا على شرطته فكنت عليها مدة مث وجهين وجهاً : حدثين عبد احلميد بن جعفر قال
  .فوالها عثمان بن حممد بن خالد بن الزبري

:  قال:حدثين إبراهيم بن إسحاق القرشي: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي وأصحابه، قالوا

: سأل رجل عبد العزيز بن املطلب وهو قاض حملمد بن عبد اهللا يومئذ على املدينة كتاباً إىل صنعاء، فقال

  .رويداً حىت تنفذ كتبنا احلرية

خرج مع حممد بن عبد اهللا عيسى بن علي بن : حدثين عيسى بن عبد اهللا، عن أبيه، قال: قال أبو زيد
  .لف عن بيعتك من آل أيب طالب فأمكين منه أضرب عنقهمن خالفك أو خت: احلسني، وكان يقول

: أخربين غري واحد: وحدثين سعيد بن عبد احلميد، قال حدثنا جهم بن جعفر احلكمي، قال: قال أبو زيد

  .إن يف أعناقنا بيعة ألبيه جعفر: أن مالك بن أنس استفىت يف اخلروج مع حممد بن عبد اهللا، وقيل له

  .ني، وليس على مكره ميني، فأسرع الناس إىل حممد بن عبد اهللاإمنا بايعتم مكره: فقال

وأخربنا حيىي بن علي، . حدثين هرون بن موسى، عن داود بن القاسم: حدثين عيسى بن احلسني، قال
استعمل حممد بن عبد اهللا حني ظهر عبد : حدثنا أبو زيد، قال حدثنا أزهر بن سعد السمان، قال: قال

  .وردي على السالحالعزيز بن حممد الدرا

    

حدثين سعيد بن عبد احلميد، : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي وأصحابه املذكورون، قال
قال يل عبد احلميد بن جعفر يوم لقينا أصحاب عيسى : حدثين جهم بن عثمان موىل بين سليم، قال: قال

  .وكنا ثلثمائة ونيفاً: ، قالحنن اليوم على عدة أهل بدر، حني لقوا املشركني: بن موسى

كان مع األفطس وهو : حدثين أيب، قال: وحدثين عيسى بن عبد اهللا بن عمر بن علي، قال: قال أبو زيد
احلسن بن علي بن علي بن احلسني علم حملمد أصفر فيه صورة حية، وكان مع كل رجل من أصحابه من 

وكذلك كان شعار النيب صلى اهللا عليه : قال. آل علي بن أيب طالب علم، وكان شعارهم أحد أحد
  .وسلم يوم حنني

حدثنا هرون بن موسى الفروي، عن داود بن القاسم وغريه من أهل : حدثنا عيسى بن احلسني، قال
خرج املنذر بن حممد بن املنذر بن الزبري، مع حممد بن عبد اهللا، وكان رجالً صاحلاً، فقيهاً، : املدينة، قال

  .ت احلديثقد محل عنه أهل البي

حدثين عيسى بن عبد اهللا، : حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثين حيىي بن علي، والعتكي، واجلوهري، قالوا
ما كان مع حممد بن : رأيت املنذر بن حممد مر باحلسن بن زيد فعانقه، وبكى طويالً، فقال احلسن: قال

  .عبد اهللا فارس أشد من هذا
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وخرج مع حممد بن عبد اهللا، مصعب بن ثابت بن : موسى، قالأخربين عيسى بن احلسني، قال هرون بن 
عبد اهللا بن الزبري، وابنه عبد اهللا بن مصعب، وكان شاعراً، وكان يقول الشعر يف حممد وحيرض الناس 

  .بذلك

خرج أبو بكر بن أيب سربة الفقيه الذي يروي : حدثنا هرون، قال: أخربين عيسى بن احلسني الوراق، قال
  .، مع حممد بن عبد اهللا، ومعه راية له، وهو معلم بعذبة محراءعنه الواقدي

حدثنا : حدثنا هرون بن موسى، وأخربين حيىي بن علي، والعتكي، واجلوهري، قال: أخربين عيسى، قال
كان ممن خرج مع حممد بن عبد اهللا : حدثين عبد العزيز بن أيب سلمة العمري، قال: عمر بن شبة، قال

  .د الواحد بن أيب عون، موىل األزديزيد بن هرمز، وعب

وهذا قارئكم عبد اهللا بن : وعبد اهللا بن عامر األسلمي، وذكر أن حممداً خطب الناس فذكر شيئاً، فقال
  .عامر األسلمي يشهد على ذلك، فقام فشهد على ما قال

  .وعبد العزيز بن حممد الدراوردي موىل بلي

  .عبد احلميد بن جعفرو. وإسحاق بن إبراهيم بن دينار موىل جهينة

إبراهيم، وإسحاق، وربيعة، وجعفر، وعبد اهللا، وعطاء، : وعبد اهللا بن عطاء، وبنوه مجيعاً، وهم
  .ويعقوب، وعثمان، وعبد العزيز، بنو عبد اهللا بن عطاء

وكان عبد اهللا امرأ صدق، وكان من خاصة أيب جعفر حممد بن علي : قال هرون الفروي يف خربه خاصة
  .، وقد روي عن عبد بن احلسن بن احلسن، وكان ذا خصوص مبن احلسني

ملا قتل حممد تغيب : حدثين محيد بن عبد اهللا الفروي، قال: حدثين حممد بن احلسن، قال: وقال أبو زيد
عبد اهللا بن عطاء، فمات متوارياً، فلما خرج نعشه بلغ خربه جعفر بن سليمان فأنزله من نعشه فصلبه، مث 

  .زله بعد ثالثه، وأذن يف دفنهكلم فيه، فأن

خرج مع حممد بن عبد اهللا، عثمان بن : حدثنا هرون بن موسى، قال: حدثين عيسى بن احلسني، قال
  .حممد بن خالد بن الزبري، الذي يروي عنه عبد اهللا بن مصعب، والضحاك بن عثمان

دفعته إىل أمري املؤمنني : الأين املال الذي كان عندك؟ ق: وكان امرأ صدق، فأتى به أبو جعفر فقال له
  .حممد بن عبد اهللا بن احلسن، رمحة اهللا وصلواته عليه" ومن أمري املؤمنني؟ قال: قال"

  .إي واهللا كما بايعته أنت وأخوك، وأهلك هؤالء الغدرة: أو بايعته؟ قال: قال

  .يا ابن اللخناء: قال

  .ابن اللخناء من قامت عنه مقل أمك سالمه: قال

  .ا عنقه، فضربت عنقهاضربو: قال
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حدثين سعيد بن عبد احلميد، عن حممد بن عثمان بن : وقال عمر بن شبة بإسناده الذي قدمت ذكره
قد بايعت أنا وأنت رجالً مبكة، فوفيت أنا بيعيت، ونكثت بيعتك وغدرت، : قال يل أيب: خالد، قال

  .فشتمه فرد عليه، فأمر به فضربت عنقه

كان عبد : حدثنا إمساعيل بن جممع، عن الواقدي، قال: عن وكيع، قالأخربين حممد بن خلف إجازة 
الرمحن بن أيب املوايل خمالطاً لبين احلسن، وكان يعرف موضع حممد وإبراهيم، وخيتلف إليهما، فكان 

  .إنه داع من دعاما، وبلغ ذلك أبا جعفر، فأخذه معهم: يقال

    : ، قالفحدثين عبد الرمحن بن أيب املوايل: قال الواقدي

ابعث الساعة إىل عبد الرمحن بن : ملا أخذ أبو جعفر بين احلسن، وأمر رياحاً فجاء م إىل الربذة قال له
فبعث رياح إيل فأخذت وجيء يب إليه، فلما صرت بالربذة رأيت بين احلسن : قال. أيب املوايل فجئين به

وعنده عيسى بن علي، فلما رآين عيسى مقيدين يف الشمس، فدعاين أبو جعفر من بينهم فأدخلت عليه، 
  .أهو هو؟: قال له املنصور

فدنوت فسلمت، فقال أبو . نعم هو هو يا أمري املؤمنني، وإن أنت شددت عليه أخربك مبكام: قال
  .ال سلم اهللا عليك، أين الفاسقان ابنا الفاسق؟ أين الكذابان ابنا الكذاب؟: جعفر

امرأيت طالق إن كنت أعرف : قلت: وما ذاك؟ قال:  الصدق عندك؟ قالهل ينفعين: فقلت يا أمري املؤمنني
السياط، فأتى بالسياط، وأقمت بني العقابني، فضربين أربعمائة : مكاما، فلم يقبل ذلك مين، وقال

  .سوط، فما عقلت ا حىت رفع عين، مث رددت إىل أصحايب على تلك احلال

وخرج عبد الواحد بن أيب عون، : بن موسى الفروي، قالحدثنا هرون : أخربين عيسى بن احلسني، قال
مع حممد بن عبد اهللا وكان من دوس، وكان منقطعاً إىل عبد اهللا بن احلسن، فطلبه أبو جعفر فيمن طلب 

. بعد مقتل حممد، فتوارى عند حممد بن يعقوب بن عيينة، فمات عنده فجاءه يف سنة أربع وأربعني ومائة

  .كان ثقةوقد محل عنه احلديث، و

كان ابن عجالن فقيه أهل املدينة : حدثنا إمساعيل بن جممع، عن الواقدي، قال: أخربين وكيع، قال
فلما . وكان له حلقة يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم يفيت فيها الناس وحيدثهم. وعابدهم غري مدافع

 بن سليمان بن علي بن عبد اهللا خرج حممد بن عبد اهللا بن احلسن خرج معه، فلما قتل حممد، ووىل جعفر
أخرجت مع الكذاب؟ وأمر بقطع يده، : بن عباس املدينة بعث إىل ابن عجالن فأتى به فسكت فقال له

فلم يتكلم ابن عجالن بكلمة إال أنه كان حيرك شفتيه بشيء ال يدري ما هو، فظن أنه يدعون فقام من 
 أصلح اهللا األمري، حممد بن عجالن فقيه أهل املدينة :حضر جعفراً من فقهاء املدينة وأشرافها فقالوا له

. وعابدهم، وإمنا شبه عليه، وظن أنه املهدي الذي جاءت فيه الرواية، فلم يزالوا يطلبون إليه، حىت تركه
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  .فوىل ابن عجالن منصرفاً، فلم يتكلم بكلمة حىت أتى مرتله

مات باملدينة سنة مثان أو تسع وأربعني . وقد رأيته ومسعت منه، وكان ثقة كثري احلديث: قال الواقدي
  .ومائة، يف خالفة أيب جعفر

خرج عبد اهللا بن عمر بن العمري، مع : حدثنا إمساعيل بن جممع، عن الواقدي، قال: أخربين وكيع، قال
حممد بن عبد اهللا، هو، وأخوه، وأبو بكر بن عمر، فلم يزل معه حىت انقضى أمره وقتل، فاستخفى عبد 

أمل : عمر، مث طلب فوجد فأتى به أبو جعفر فأمر حببسه فحبس يف املطبق سنني، مث دعاء به فقالاهللا بن 
يا أمري املؤمنني، وقعنا يف أمر مل نعرف له وجهاً، : أفضلك وأكرمك، مث خترج علي مع الكذاب؟ فقال

  .طاب، فليفعلوالفتنة كانت شاملة، فإن رأي أمري املؤمنني أن يعفو، ويصفح، وحيفظ يف عمر بن اخل

  .فتركه وخلى سبيله: قال

ال أتكىن بكنية رسول اهللا صلى : وكان عبد اهللا يكىن أبا القاسم، فتركها وتكىن أبا عبد الرمحن وقال: قال
  .اهللا عليه وآله وسلم، إعظاماً هلا

يالً، فكان عبد اهللا بن عمر كثري احلديث، وروى عن نافع روايات كثرية، وعمر عمراً طو: قال الواقدي
  .حىت لقيته األحداث

  .ومات يف خالفة هرون سنة إحدى، أو اثنتني وسبعني ومائة

حدثنا عبد اهللا بن : حدثنا احلسن بن احلسني، قال: حدثنا علي بن العباس، قال حدثنا بكار بن أمحد، قال
 حملى يوم رأيت حممد بن عبد اهللا عليه سيف: الزبري األسدي، وكان يف صحابة حممد بن عبد اهللا، قال

أتلبس سيفاً حملى؟ فقال أي بأس بذلك، قد كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : خرج، فقلت له
  .وسلم يلبسون السيوف احملالة

عبد اهللا بن الزبري هذا أبو أمحد الزبري احملدث، وهو أيضاً من وجوه حمدثي الشيعة، روى عنه عباد بن 
  .يعقوب ونظراؤه، ومن هو أكرب منه

خرج عبد اهللا بن : حدثنا إمساعيل بن جممع، عن الواقدي قال: ين حممد بن خلف بن وكيع، قالأخرب
جعفر بن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة، مع حممد بن عبد اهللا بن احلسن وكان من ثقات أصحاب 

ن أبو جعفر حممد، وكان يعلم علمه يف تواريه، وكان إذا دخل املدينة مستخفياً فجاءه فرتل يف داره، فكا
  .يدخل على األمراء يسمع كالمهم، ويعرف أمورهم سائر اره يروح إليه فيخربه بذلك

    

  .وكان من رجال أهل املدينة، علماً بالفقه، وصدقاً باحلديث وتقدماً بالفتوى، وكان يرشح للقضاء

ا أن عبد اهللا بن جعفر ولقد حدثين بن أيب الزياد أنه مات قاض باملدينة، وال عزل إال ظنو: قال الواقدي
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يتوىل مكانه، لكمال علمه ومروءته، وفضله، فمات وما وىل القضاء، وال قعد به عن ذلك عندهم إال 
  .فلما قتل حممد توارى فلم يزل يف تواريه حىت استؤمن له فأومن. خروجه إليهم مع حممد

محلك على اخلروج مع حممد ما ما : وكان عبد اهللا بن جعفر ملا دخل إىل جعفر بن سليمان قال له: قال
  .أنت عليه من العلم والفقه؟

ما خرجت معه وأنا أشك يف أنه املهدي، ملا روي لنا يف أمره، فما زلت أرى أنه هو، حىت رأيته : فقال
  .فاستحيي منه وأطلقه. مقتوالً، وال غتررت بأحد بعده

. لي بن أيب طالب أبو عبد اهللاأخربنا جعفر بن حممد بن احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن ع

أخربنا : حدثنا حممد بن علي بن خلف العطار، قال: وحدثين أبو عبيد حممد بن أمحد املؤمل الصرييف، قاال
بعث إيل : قال يل حممد بن إمساعيل بن رجاء: حدثين احلسني بن املرتل قال: حممد بن عمرو الرازي، قال

:  حبوائجه، مث سألين عن حممد بن عبد اهللا بن احلسن كيف هوسفيان الثوري سنة أربعني ومائة، فأوصاين

ما علمتك : قلت: قال. إن يرد اهللا ذه األمة خرياً جيمع أمرها على هذا الرجل: يف عافية، فقال: فقلت
مث ذكر زبيداً، وسلمة بن كهيل، . وهل أدركت خيار الناس إال الشيعة! سبحان اهللا: قال. إال قد سررتين

وأبو : فقلت له:  أيب ثابت وأبا إسحاق السبيعي، ومنصور بن املعتمر، واألعمش قالوحبيب بن
. كان يكفر الشاك يف الشاك: قال. وإيش كان أبو اجلحاف. ذاك الضرب ذاك الضرب: اجلحاف؟ قال

  .إال أن قوماً من هذه الرفضة، وهذه املعتزلة قد بغضوا هذا األمر إىل الناس: مث قال سفيان: قال

حدثنا عبيد اهللا بن يوسف : حدثنا عبد الرمحن بن يوسف، قال:  أمحد بن حممد بن سعيد، قالحدثين
خرج عبيد اهللا بن عمر، : مسعت حممد بن حيىي بن سعيد القطان يقول مسعت أيب يقول: اجلبريي، قال

 وبلغين :قال عبد الرمحن بن يوسف. وهشام بن عروة، وحممد بن عجالن مع حممد بن عبد اهللا بن احلسن
  .عن مسدد أنه حكى مثل هذه احلكاية يف خمرجهم معه

: حدثين أبو عبد احلميد الليثي عن أبيه، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال

اجتمع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد يف بيت عثمان بن عبد : كان ابن فضالة النحوي خيرب، قال
فمن يقوم ذا األمر ممن :  البصرة، فتذاكروا اجلور، فقال عمرو بن عبيدالرمحن املخزومي من أهل

  .يستوجبه وهو له أهل؟

  .يقوم به اهللا من أصبح خري هذه األمة، حممد بن عبد اهللا بن احلسن: فقال واصل

  .ما أرى أن نبايع، وال نقوم إال مع من اختربناه، وعرفنا سريته: فقال عمرو بن عبيد

واهللا لو مل يكن يف حممد بن عبد اهللا أمر يدل على فضله إال أن أباه عبد اهللا بن احلسن، : فقال له واصل
لكان ذلك يستحق ما نراه له، - يف سنه، وفضله، وموضعه قد رآه هلذا األمر أهالً، وقدمه فيه على نفسه 
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  .فكيف حبال حممد يف نفسه وفضله؟

خرج مجاعة من أهل البصرة من املعتزلة منهم واصل : ومسعت أبا عبيد اهللا بن محزة حيدث، قال: قال حيىي
بن عطاء وعمرو بن عبيد وغريمها حىت أتوا سويقة، فسألوا عبد اهللا بن احلسن أن خيرج هلم ابنه حممداً 

حىت يكلموه، فطلب هلم عبد اهللا فسطاطاً، واجتمع هو ومن شاروه من ثقاته أن خيرج إليهم إبراهيم بن 
م إليه إبراهيم وعليه ريطتان، ومعه عكازة، حىت أوقفه عليهم، فحمد اهللا وأثىن عليه، فأخرج إليه. عبد اهللا

اللهم إنا نرضى برجل : وذكر حممد بن عبد اهللا وحاله، ودعاهم إىل بيعته، وعذرهم يف التأخر عنه فقالوا
  .هذا رسوله فبايعوه وانصرفوا إىل البصرة

محد، قال حدثنا احلسن بن احلسني، قال حدثين احلسن بن حدثنا بكار بن أ: حدثين علي بن العباس، قال
كان أبو خالد الواسطي، والقاسم بن مسلم السلمي مع حممد بن عبد اهللا بن احلسن وكانا : محاد، قال

  .من أصحاب زيد بن علي، صلوات اهللا عليه

    

إن صاحبكم حممداً : يقولونيا أبا عبد اهللا، إن الناس : قال القاسم بن مسلم حملمد بن عبد اهللا بن احلسن
يا قاسم بن مسلم، ما يسرين أن األمة اجتمعت : قال فتناول سوطه من األرض مث قال. ليس له ذلك الفقه

علي كمعالق سوطي هذا وإين سئلت عن باب احلالل أو احلرام ومل يكن عندي خمرج منه، يا قاسم بن 
 ادعى من هذه األمة، مث سئل عن باب احلالل مسلم، إن أضل الناس بل أظلم الناس، بل أكفر الناس من

  .أو احلرام، ومل يكن عنده منه خمرج

حدثين أبو محيد الليثي، عن أبيه، عن عيسى : حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال حيىي بن احلسن، قال
ألخرى أنا بايع أبو جعفر املنصور حممد بن عبد اهللا مرتني إحدامها باملدينة وا: بن عبد اهللا عن أبيه قال

حاضرها مبكة يف املسجد احلرام، فلما بايعه قام معه حىت خرج من املسجد احلرام فركب فأمسك له أبو 
يا أبا عبد اهللا، أما إنه إن أفضى إليك هذا األمر نسيت هذا املوقف ومل : جعفر بركاب دابته مث قال له

  .تعرفه يل

أن علي بن حممد بن : حدثين عبد اهللا بن عمر: الحدثين عمر بن شبة، ق: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
عبد اهللا بن احلسن ملا أخذه أبو جعفر اعترف له، ومسى أصحاب أبيه، فكان فيمن مسى عبد الرمحن بن 

  .أيب املوايل فأمر به أبو جعفر فحبس

 اجلراح مسعت: حدثين عبد اهللا بن راشد، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
  .بن عمرو، وغريه، يقولون

قد جئناك : إن علياً، وحسناً، ابين صاحل جاءا مشتملني على سيفني إىل حممد بن عبد اهللا بن احلسن فقاال
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. قد قضيتما ما عليكما وإن لقينا يف هؤالء شيئاً، فانصرفا: يا ابن رسول اهللا فمرنا بالذي تريده، فقال

  .فانصرفا

أن حممداً : حدثنا حممد بن حيىي، عن احلرث بن إسحاق:  عمر بن شبة قالحدثنا: أخربين عمر قال
  .استعمل على املدينة عثمان بن حممد بن خالد بن الزبري

  ".بن عبد اهللا املخزومي"وعلى قضائها، عبد العزيز بن املطلب 

  .بن عبد اهللا بن عمرو بن اخلطاب" بن عبيد اهللا"وعلى الشرط، أبا القلمس عثمان 

  .ديوان العطاء عبد اهللا بن جعفر بن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمةوعلى 

خرج مع حممد بن : قال: حدثنا عيسى عن أبيه، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
من خالف بيعتك من آل أيب طالب فأمكين من ضرب عنقه، فأتى : عبد اهللا، عيسى بن زيد، وكان يقول

: إن على ميينا إن رأيته ألقتلنه، فقال له عيسى: بن احلسني بن علي بن احلسني، فغمض عينيه قالبعبد اهللا 

  .دعين أضرب عنقه، فكف عنه

حدثنا املدائين أن : دفع إىل عيسى بن احلسني الوراق كتاباً ذكر أنه كتاب أمحد بن احلرث فقرأت فيه
  .عل له والية باملدينةهشام بن عروة بن الزبري، بايع حممد بن عبد اهللا، وج

: أن أبا جعفر كان يقول: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال حدثنا أبو زيد، قال حدثين متوكل بن أيب العجوة

  .العجب لعبد اهللا بن عطاء إن باألمس على بساطي مث يضربين بعشرة أسياف

دثين محيد بن عبد اهللا بن ح: حدثين حممد بن احلسن بن زبالة، قال: حدثنا أبو زيد قال: أخربين عمر قال
ملا درب الناس السكك أيام حممد بن عبد اهللا، أردنا أن ندرب سكتنا، فمنعنا عبد اهللا بن : أيب فروة، قال

فمن أين مير إىل أمري املؤمنني حممد؟ فلما قتل تغيب حىت مات يف إمارة جعفر بن سليمان، : عطاء، قال
نعشه، وصلب، فكلم فيه جعفر، فأمر أن يرتل من خشبته فأخرج على جنازة ليدفن فأمر به فأنزل من 

وعبد اهللا بن عطاء من ثقاة أهل احلديث، وقد روى عن أيب جعفر حممد بن علي، . بعد ثالثه، فأنزل ودفن
  .وروى عنه الثقات مثل مالك بن أنس ونظرائه. وعن عبد اهللا بن بريدة؛ وغريمها من وجوه التابعني

وروى عنه وكيع، وأبو نعيم، وعبيد . مي وهو القاري، ويكىن أبا عامر، وهو ثقةوعبد اهللا بن عامر األسل
وقد روى عن الزهري، ووثقه حيىي بن معني، ورووه يف احلديث ورثاه علي . اهللا بن موسى، وأبو ضمرة

  : بن إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بقوله

  المتكبركراديس تغشى حجره   اهعامر فيها رئيس كأن أبو
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حدثين إبراهيم : حدثنا عمر بن شبة، قال حدثنا عبد اهللا بن إسحاق بن القاسم؛ قال: أخربين عمر، قال
انطلق أرك ما صنع بنا يف سويقة، : لقيين موسى بن عبد اهللا بالسيالة، فقال: بن عبد اهللا بن احلسن، قال

    :  دريد بن الصمةحنن واهللا كما قال: فذهبت معه، فوجدت خنلها قد عرقبت، فقال

 رمكان البكى لكن بنيت على الصب  د أرىوق! اكأال تبكي أخ :تقول

 الشرف األقصى قتيل أبي بكر على  ذيك الاله واللمقتل عبد اهللا

 ربمصاباً خير قبر على ق وعز  دالى خديمأو ن. وثوعبد يغ

  در يجري على القدرأبوا غيره، والق  مهمة إنل إال آل صتالق أبى

 رمعشر يسعى لها آخر الده لدي  ااؤنزال دما ال ترينت افإم

 ركذي نطوراً وليس ب ونلحمه  يرةكير نيف غسللحم ال فإنا

 رى وتإن أصبنا، أو نغير عل بنا  ىفتيشرين فعلينا وات يغار

 رونحن على شطينقضي إال  فما  انينقسمنا الدهر شطرين ب بذاك

  .قال موسى: حدثين املدائين هذا أو أمليته عليه فتركين وترك الرجلني وقال: قال أبو زيد

  الحسن بن معاوية

وممن أخذه أبو جعفر من آل أيب طالب، وحبسه، وضربه بالسوط من أصحاب حممد بن عبد اهللا بن 
  . اهللا بن جعفر بن أيب طالباحلسن بن معاوية بن عبد-: احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب

فاطمة بنت احلسني بن احلسن بن علي بن أيب طالب وأمها أم : يزيد، وصاحل ابين معاوية: أمه وأم إخوته
  .ولد

  .واستعمل احلسن بن معاوية على مكة. وخرجوا مجيعاً مع حممد بن عبد اهللا

م يزل يف احلبس حىت مات أبو فل. فلما قتل حممد بن عبد اهللا أخذه أبو جعفر فضربه بالسوط وحبسه
  .جعفر، فأطلقه املهدي

دخل عيسى بن : حدثين عيسى بن عبد اهللا قال: حدثنا الزبري، قال: أخربين احلرمي بن أيب العالء، قال
ابتعت وجه دار عبد اهللا بن جعفر من بين : مباذا؟ قال: أال أبشرك؟ قال: موسى على املنصور، فقال
  . ويزيد، وصاحلمعاوية بن عبد اهللا احلسن،

  .واهللا ما باعوك إال ليقووا بثمنها عليك" أتفرح؟"فقال له 

  .فخرج احلسن، ويزيد، وصاحل، مع حممد بن عبد اهللا
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حدثين حممد بن إسحاق : حدثين غسان، عن أبيه قال: حدثنا الزبري، قال: أخربين احلرمي بن العالء، قال
ن حممد بن عبد اهللا بعث احلسن، والقاسم بن إسحاق أ: بن القاسم بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

  .إىل مكة، واستعمل احلسن على مكة، والقاسم على اليمن

أخربين عمر العتكي، واجلوهري، وحيىي بن علي، عن عمر بن شبة، عن عبد اهللا بن إسحاق، وهو أخو 
وية بن عبد اهللا بن جعفر، حدثين عبد اهللا بن يزيد بن معا: حممد بن إسحاق، الذي روى عنه الزبري، قال

فقال أيب .  أن يظهروا بعد قتله-وكانوا خرجوا مع حممد بن عبد اهللا- أراد بنو عبد اهللا بن جعفر : قال
وجعفر يومئذ : قال. ال نظهر مجيعاً، فإنا إن فعلنا أخذك جعفر بن سليمان من بيننا: للحسن بن معاوية

  .فقال ال بد من الظهور. على املدينة

  .فإن كنت فاعالً فدعين أتغيب فإنه ال يقدم عليك ما دمت متغيباً: فقال له

  .ال خري يف عيش لست فيه: قال

أين املال الذي أخته مبكة؟ وكان أبو جعفر قد كتب : فلما ظهروا أخذ جعفر بن سليمان احلسن، فقال له
ناه فيما كنا فيه وذاك شيء أنفق: فلما سأله عن املال قال. إىل جعفر بن سليمان أن جيلد حسناً إن ظفر به

  .قد عفا عنه أمري املؤمنني

  !.أكلمك وال جتيبين. وجعل جعفر بن سليمان يكلمه، واحلسن يبطئ يف جوابه، فقال له جعفر: قال

  .ذلك يشق عليك، ال أكلمك من رأسي كلمة أبداً: قال

  .م املهدي فأطلقه وأجازهفلم يزل حمبوساً حىت مات أبو جعفر، وقا. فضربه أربعمائة سوط، وحبسه: قال

أين : ملا ضرب جعفر بن سليمان احلسن بن معاوية قال: وحدثين عيسى بن عبد اهللا، قال: قال أبو زيد
كنت عند : علي وعلي إن أقلعت عنك أبداً أو ختربين أين كنت؟ قال: كنت؟ فاستعجم عليه، فقال له

 مرتل غسان فهرب منه، فهدم داره، مث جاء فبعث جعفر إىل. غسان بن معاوية، موىل عبد اهللا بن احلسن
  .بعد فأمنه

  .ومل يكن احلسن عند غسان إمنا كان عند نفيس صاحب قصر نفيس: قال

مل يزل احلسن بن معاوية يف حبس جعفر بن سليمان، حىت : فحدثين عيسى بن عبد اهللا، قال: قال أبو زيد
 أمري املؤمنني، احلسن بن معاوية قد طال يا: حج أبو جعفر، فعرضت له محادة بنت معاوية، فصاحت به

حبسه فانتبه له، وقد كان ذهل عنه، فسار به معه حىت وضعه يف حبسه، ومل يزل حمبوساً حىت ويل 
  .املهدي

    : حدثين عبد اهللا بن احلسن بن القاسم: قال الزبري يف خربه الذي أخربين به احلرمي، عن الزبري، قال
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 جعفر، وهو يف السجن، وقد أتاه نعي أخيه يزيد بن معاوية، يستعطفه على أن احلسن بن معاوية قال أليب
  : ولده

 د يزيدقلفقدي ال لف يتموا  مصغار بني يزيد إنه ارحم

  في السجن بين سالسل وقيود  اًدمكبيراً سنه مته وارحم

 يدعل صكبه ب لنقتلن  اأخذت بجرمنا وجزيتن ولئن

 يدعبجدكم من جدنا ب ما  ا بيننعدت بالرحم القريبة أو

ومن خمتار ما رثى به حممد بن عبد اهللا من الشعر، : قال أبو الفرج علي بن احلسني بن حممد األصفهاين
  : قول غالب بن عثمان اهلمداين أنشدنيه عمر بن عبد اهللا العتكي، عن عمر بن شبة

 ررت ودازلة دثنم حييت  يدار هجت لي البكاء فأعول يا

 اراًفي قكالبرد بعد بني النب  بالجزع من كنفي سويقة أصبحت

 اراجأرومة ون ينواألكرم  زتجإذا الحمالة أع الحاملين

 زاراول غدرراً تداولها المح  تإذا المحول تتابع والممطرين

 الكواعب يبتدرن حصارا سوق  رزتافة أبإذا المخ والذائدين

 ارايلة ععلى سلفي نت كانت  اهوجلنتيلة وثبة بع وثبت

 ارابحرماً محصنة الخدور ك  تكتهفتصلمت ساداتها وت

 بها األشداق واألظفارا خضبت  تولغت دماء بني النبي فأصبح

 راراالً جفحنتيلة ج لبني  ثعتسقني بيديك إن لم أبت ال

 واراالً مالدكادك قسط يغشى  اًلجباً يضيق به الفضاء عرمرم

 اراهتغادر في الخليف م قباً  قبنات بني الصيرح وال ح فيه

 في حصب األماعز نارا يورين  اًمن خلل الغبار عوابس يخرجن

 ارادرك األوتال ونين فيما  اارنيلة ثفي سلفي نت فننال

  : وقال أبو احلجاج اجلهين

   الندى والسؤددذي المكرمات وذي  النعي بخير من وطئ الحصى بكر

 درقغثقيالً في بقيع ال أمسى  ماشن هالبر الذي م بالخاشع
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 دمحدين مقام مجتهداً ب أن  هوشنسيوف بني أبيه ت ظلت

  : وقال عبد اهللا بن مصعب

 ازانث األحبرحاء وجد يبع  سالت دموعك ضلة قد هجت لي

 اانتباً تهدمعك ساك أذريت  على المهدي وابني مصعب هالً

 ارانالجموع فواجه األق عنه  تدعإبراهيم حين تص ولفقد

 اانوأرفع محتداً ومك أمضى  هلثما ولد الحواضن م واهللا

 ادوانمصارع أهلها الع تتقي  يتلول لوأشد ناهضة وأق

 اانصدع رزؤه ميط ميطان  هلرزء لعمرك لو يصاب بمث

  : عب أيضاً أنشدنيه ابن سعيد عن حيىي بن احلسن، عن إمساعيل بن يعقوبوقال عبد اهللا بن مص

 اأن لست في هذا بألوم منكم  صاحبي دعا المالمة واعلما يا

 امبأس أن تقفا به فتسل ال  امبقبر ابن النبي وسل وقفا

 اوطيب سجية وتكرم حسباً  هتضمن خير أهل زمان قبر

 "امولم يفتح بفاحشة ف عنه  حديجتنب قصد السبيل ولم ي لم"

 اال طائشاً رعشاً وال مستسلم  ايخوض بنفسه غمراته بطل

 حتوفهم السيوف وربما كانت  حتى مضت فيه السيوف وربما

 اًموأصبح نهبهم متقس فبينا  بنو حسن أبيح حريمهم أضحى

 الحمام إذا الحمام ترنما سجع  وائحن نفي دوره ونساؤهم

 الهم عند اإلمام ومغنم شرفاً  هم ويرونهلبقت يتوسلون

 اإلله على النبي وسلما صلى  دمحلو شهد النبي م واهللا

 ام دمحتى تقطر من ظباته  هننة البأمته األس إشراع

 القرابة واستحلوا المحرما تلك  وايعد ضأليقن أنهم ق حقاً

  : وقال غرباهيم بن عبد اهللا يرثي أخاه

 بها ما يدرك الطالب الوترا فإن  ابالبيض الرقاق وبالقن أبكيكس

  على هالك منا ولو قصم الظهرا  انوعأناس ال تفيض دم وإنا
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  يعصرها من جفن مقلته عصرا  رةبكمن يبكي أخاه بع ولست

 في قطري كتائبها جمرا ألهب  ارةغؤادي بأشفي ف ولكنني

  عبد اهللا األشتر

 األشتر بن حممد بن عبد اهللا ابن احلسني بن احلسن بن علي بن أيب طالب وأمه أم سلمة بنت وعبد اهللا
  .حممد بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب

كان عبد اهللا بن حممد بن مسعدة املعلم أخرجه بعد قتل أبيه إىل بلد اهلند فقتل ا، ووجه برأسه إىل أيب 
مد بن عبد اهللا بن حممد بعد ذلك وهو صغري على موسى بن عبد اهللا بن مث قدم بابنه حم. جعفر املنصور

  .احلسن

وفيه يقول إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن على . وابن مسعدة هذا كان مؤدباً لولد عبد اهللا بن احلسن
  : سبيل التهكم به

 اسبق الرجال براعة وبيان  هزعم ابن مسعدة المعلم أن

 الملحن بعدها الغربانا وهو  وهاوهو الملقن للحمامة شج

فكيف : قيل. غاق غاق: أتلحن وحيك يا غراب؟ تقول: وكان ابن مسعدة مسع غراباً ينعق، فقال له
  .غاق غاق: يقول: يقول؟ قال

حدثين عيسى بن عبد اهللا بن مسعدة، : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا العتكي، قال
رجنا بابنه األشتر عبد اهللا بن حممد، فأتينا الكوفة، مث احندرنا إىل البصرة، مث خرجنا ملا قتل حممد، خ: قال

  : إىل السند؛ فلما كان بيننا وبينها أيام نزلنا خاناً فكتب فيه

 دادرٍو حأطراف م تنكبه  الخفين يشكو الوجى منخرق

 الدمن يكره حر الج كذاك  هأزرى بالخوف ف شرده

  والموت حتم في رقاب العباد  ه راحةت لكان في المو قد

  .وكتب امسه حتتها

وكان . مث دخلنا املنصورة فلم جند شيئاً، فدخلنا قندهار، فأحللته قلعة ال يرومها رائم، وال يطور ا طائر
واهللا أفرس من رأيت من عباد اهللا، ما إخال الرمح يف يده إال قلماً، فرتلنا بني ظهراين قوم يتخلقون 

  .أتطلب جاري: خالق اجلاهلية، يطرد أحدهم األرنب، فتضيف قصر صاحبه، فيمنعها ويقولبأ
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قد بايع لك أهل املنصورة، فلم : فخرجت لبعض حاجيت، وخلفين بعض جتار أهل العراق، فقالوا له: قال
  .يزالوا به حىت صار إليها

 كتاباً يف قلعة من قالعها، فيه مررت بأرض السند فوجدت: فحدثت أن رجالً جاء إىل أيب جعفر فقال له
اعلم أن األشتر بأرض : مث دعا هشام بن عمرو بن بسطام التغليب، فقال. هو هو: كذا وكذا، فقال له

  .السند، وقد وليتك عليها، فانظر ما أنت صانع

  .فشخص هشام إىل السند، فقتله وبعث برأسه إىل أيب جعفر

إىل املدينة، وعليها احلسن بن زيد، فجعلت اخلطباء فرأيت رأسه قد بعث به أبو جعفر : قال عيسى
ختطب، وتذكر املنصور، وتثين عليه، واحلسن بن زيد على املنرب، ورأس األشتر بني يديه، وكان يف خطبة 

  : ما مثلكم ومثل أمري املؤمنني إال كما قال الفرزدق: شبيب بن شيبة يا أهل املدينة

   تناطح البحرانأم بلت حيث  ضر تغلب وائل أهجوتها ما

ما زال اهللا يكفي أمري املؤمنني من بغاه، وناوأه وعاداه، : فتكلم احلسن بن زيد فحض على الطاعة، وقال
  .وعدل عن طاعته، وابتغى سبيالً غري سبيله

حدثين من أثق به، عن : حدثنا عيسى بن عبد اهللا قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
إن األشتر وأصحابه أغذوا السري، مث نزلوا فناموا، فبقيت خيلهم يف زرع للرهط، فخرجوا : عدةابن مس

  .إليهم فقتلوهم باخلشب، فبعث هشام فأخذ رؤوسهم فبعث ا إىل أيب جعفر

ومل نزل يف تلك القلعة أنا وحممد بن عبد اهللا بن حممد حىت تويف أبو جعفر، : قال ابن مسعدة: قال عيسى
  .هدي، فقدمت به وبأمه إىل املدينةوقام امل

  إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسن

وأمه هند بنت أيب . وإبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب ويكىن أبا احلسن
  .عبيدة

 إن إبراهيم بن عبد: مسعت عمر بن شبة يقول: حدثنا حيىي بن علي املنجم قال: قال أبو الفرج األصبهاين

اهللا أبو احلسن، كل إبراهيم يف آل بيت أيب طالب كان يكىن أبا احلسن، فأما قول سديف إبراهيم بن عبد 
  : اهللا

 ويلنعم تترى وعيش ط في  اهيتنأبا إسحاق ه إيهاً

  سير بهم في مصمتات الكبول  هداك اهللا وتر األولى أذكرك
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  .لألمساء من الكىن ولضرورته يف وزن الشعر إىل ذلكفإمنا قال ذلك على جماز الكالم، وما يعرف شكالً 

    

وكان . وكان إبراهيم بن عبد اهللا جارياً على شاكلة أخيه حممد يف الدين، والعلم، والشجاعة والشدة
حدثنا حيىي بن احلسن العلوي، قال حدثين إمشاعيل : فحدثين أمحد بن سعيد، قال. يقول شيئاً من الشعر

بد اهللا بن احلسن بن إبراهيم أن جده إبراهيم بن عبد اهللا قال يف زوجته حبرية ذكر ع: بن يعقوب، قال
  : بنت زياد الشيبانية

 هبوأنت الشخص ينعم صاح إليك  يوقشر تتعلمي يا بنت بك ألم

 هبوانلهد من الصخر المنيف ج  ما لو نيط بالصخر من جوى وعلقت

 هبانجويعبوب فباتت ت سالح  هيعرجالً بين الركاب ضج رأت

 هبالعتوه فحكريم فتدنو ن  هم أنلعيى وتحوتست تصد

 هبالكديد تيقلها دهر ش ولم  اهربل ققعنها ولم ن فأذهلنا

هبالخه وماشتبكت أنياب إذا  عجاريف فيها عن هوى النفس زاجر 

بن شبة، قال حدثين عبد العزيز بن أيب سلمة العمري، وسعيد حدثنا عمر : أخربنا عمر بن عبد اهللا، قال
أن حممداً، وإبراهيم كانا عند أبيهما، فوردت إبل حملمد فيها ناقة شرود ال يرد رأسها شيء، : بن هرمي

فإن فعلت : قال. كأن نفسك حتدثك أنك رادها؟ قال نعم: فجعل إبراهيم حيد النظر إليها، فقال له حممد
إبراهيم فجعل يتغري هلا ويتستر باإلبل، حىت إذا أمكنته جاءها وأخذ بذنبها، فاحتملته فهي لك، فوثب 

. قد عرضت أخاك للهلكة: وأدبرت متخض بذنبها، حىت غاب عن عني أبيه، فأقبل على حممد وقال له

كيف رأيت؟ زعمت أنك رادها : فقال له حممد. فمكث هوياً مث أقبل مشتمالً بإزاره حىت وقف عليهما
  .ما أعذر من جاء ذا: فقال. فألقى ذنبها وقد انقطع يف يده: قال. وحابسها

حدثنا أبو نعيم عن مطهر بن احلرث، : حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي بن حيىي املنجم، قال
 وختلفنا عنه أقبلنا مع إبراهيم بن عبد اهللا من مكة نريد البصرة، فلما كنا على ليلة منها تقدم إبراهيم: قال

  .مث دخلنا من غد

ال، واهللا ما دخلها قط ولقد غاب باملوصل، : أمر إبراهيم بالكوفة ولقيته؟ قال: فقلت ملطهر: قال أبو نعيم
  .مث األنبار، مث بغداد، واملدائن، والنيل، وواسط

ى إبراهيم بن استخف: حدثين بكر بن كثري، قال: حدثنا أبو زيد، قال: حدثنا حيىي بن علي بن حيىي، قال
عبد اهللا عند إبراهيم بن درست بن رباط الفقمي، وعند أيب مروان موىل يزيد بن عمر بن هبرية، ومعاذ 
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  .بن عون اهللا

حدثين الفضل بن عبد : حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أبو زيد، قال: حدثنا حيىي بن علي بن حيىي، قال
مض علي أمر إبراهيم ملا اشتملت عليه طفوف غ: قال أبو جعفر: الرمحن بن سليمان بن علي، قال

  .البصرة

دعا إبراهيم الناس وهو : حدثين نصر بن قديد، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
يف دار أيب فروة، وكان أول من بايعه منيلة بن مرة، وعفو اهللا بن سفيان، وعبد الواحد بن زياد، وعمر بن 

د اهللا بن حيىي بن احلصني بن املنذر الرقاشي، وندبوا الناس إليه، فأجاب بعدهم فتيان سلمة اهلجيمي، وعب
وشهر أمره . املغرية بن الفرع، ويقال الفزر، حىت ظنوا أن ديوانه قد أحصى أربعة آالف: العرب منهم

  .فتحرك إىل واسط من البصرة، يف دار أيب مروان موىل بين سليم

أتينا إبراهيم : حدثين ابن عفو اهللا بن سفيان عن أبيه، قال: حدثنا عمر، قال: أخربنا حيىي بن علي، قال
يوماً وهو مرعوب، فأخربين أن كتاب أخيه حممد جاءه خيربه أنه قط ظهر، ويأمره باخلروج قال، فوجم 

قد اجتمع لك أمرك، ومعك املضاء، والطهوي : من ذلك، واغتم له، فجعلت أسهل األمر عليه، وقلت
ة، وأنا، ومجاعة، خنرج بالليل فتقصد السجن فتفتحه، فتصبح حني تصبح، ومعك عامل من الناس، واملغري

  .فطابت نفسه

رأيت أهل الكوفة أيام : حدثنا علي بن اجلعد، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، قال
  .قاس مث يلبسهأخذوا بلبس السواد، حىت إن البقالني إن كان أحدهم ليصبغ الثوب باألن

حدثين العباس بن سلم موىل قحطبة، : حدثين جواد بن غالب، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
كان أبو جعفر إذا ام أحداً من أهل الكوفة بامليل إىل إبراهيم أمر أيب سلماً بطلبه، فكان ميهل حىت : قال

  .، فطرقه يف بيته فيقتله، ويأخذ خامتهإذا غسق الليل وهدأ الناس، نصب سليماً على مرتل الرجل

    

لو مل يورثك أبوك إال خواتيم من : فسمعت مجيالً موىل حممد بن أيب العباس يقول للعباس بن سلم: قال
  .قتل من أهل الكوفة لكنت أيسر األبناء

كان : حدثين أيب، قال: حدثين سهل بن عقيل قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
سفيان بن معاوية بن يزيد بن مهلب قدم إىل إبراهيم على أمره، وكان سفيان عامل أيب جعفر على 

. البصرة، فكان يرسل إىل قائدين قدما عليه، يدعيان ابين عقيل، بعثهما أبو جعفر ردءاً له فيكونان عنده

  . وما، وأخذهمفلما وعده إبراهيم أرسل إليهما فاحتبسهما تلك الليلة، حىت خرج فأحاط به

استلبت وأنا : حدثين عمر بن خالد موىل بين ليث، قال: حدثنا أبو زيد قال: حدثنا حيىي بن علي قال
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غالم دوامةً من غالم، فاتبعين، وسعيت فدخلت دار أيب مروان فوجدت إبراهيم جالساً يف مجاعة من 
 ورجل قائم على رأسه، ودابة -وهي نسعة مدنية عرضها أكثر من إصبع-أصحابه حمتبياً حبمالة سيف 

تعرض عليه، وذلك قبل خروجه بشهر، فلما كانت الليلة اليت خرج فيها مسعنا تكبريةً بعد املغرب نيهة، 
مث تتابع التكبري وخرجوا حىت صاروا إىل مقربة يشكر، وفيها قصب يباع، فأقاموا يف كل ناحية من املقربة 

وجعل أصحام الذين كانوا وعدوهم يأتوم، فكلما جاءت . ءت املقربةأطناناً، مث أهلبوا فيها النار، فأضا
  .طائفة كربوا حىت مت هلم ما أرادوا، مث مضوا إىل دار اإلمامة، بعدما ذهبت طائفة من الليل

خرج إبراهيم : حدثنا نصر بن قديد، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي بن حيىي، قال
ة شهر رمضان سنة مخس وأربعني ومائة، فصار إىل بين يشكر، يف أربعة عشر فارساً، ليلة االثنني غر

وفيهم عبد اهللا بن حيىي بن حصني الرقاشي على برذون له أغر مسند، معتم بعمامة سوداء، يساير إبراهيم، 
  . جاؤوهفوقف يف املقربة منذ أول الليل إىل حنو من نصفه ينتظر منيلة، ومن وعده من شق بين متيم حىت

ألقى أصحاب إبراهيم النار يف الرحبة، وأدىن : حدثنا يونس بن جندة، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
  .القصر حىت أحرقوه

وجه أبو جعفر بن توبه يف مجاعة : حدثنا عبد اهللا بن سنان، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
  . جابر وأصحابه، وهي سبعمائة، فأخذها واستعان اكثرية، فلما أطاف إبراهيم بدار اإلمارة وجد دواب

نزل سفيان بن معاوية من دار اإلمارة : حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
  .ومن معه إىل إبراهيم على األمان، فتركهم

دخل :  الليثي، قالحدثين عمر بن خالد: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي بن حيىي، قال
  .الناس دار اإلمارة فلم يروا فيها إال مسحاً أسود فتقطعه الناس ينتهبونه، وخرج إبراهيم إىل املسجد

ملا دخل إبراهيم دار اإلمارة : حدثين حممد بن مسعر، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
وان، وعصفت الريح فقلبته ظهره لبطنه، فتطري فدخلت معهم فنظرت إىل حصرية قد ألقى له يف مقدم اإلي

  .مث جلس عليه مقلوباً وأنا أرى الكراهة يف وجهه. ال تتطريوا: وقال إبراهيم. الناس لذلك

  .حدثنا حيىي قال حدثنا عمرو بن خالد، وحممد بن معروف، وحممد بن أيب حرب

 جعفر وحممد قد أقبال يف مواليهما، هذا: فقال. إن إبراهيم دخل املسجد، فبينا هو يتكلم إذا أتاه آٍت
إن أحببتما : يقول لكما ابن خالكما: فصاح إبراهيم باملضاء والطهوي، وقال إذهبا إليهما، فقوال هلما

جوارنا ففي األمن والرحب، ال خوف عليكما، وال على أحد تؤمنانه؛ وإن كرهتما جوارنا، فحيث 
  .إياكما أن تبدأمها بقتالشئتما فاذهبا وال تسفكا بيننا وبينكم دماً؛ و

فلما كانوا عند دارمية الثقفية، التقوا فتوافقوا، فكلمهم املضاء والطهوي، وارتفعت : قال عمر بن خالد
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وأدبر . األصوات، فرتع احلسني بنشابة فرمى ا، ومحل عليه املضاء، فضربه فقطع يده من وسط ذراعه
  .القوم

إين جلالس على : حدثنا عبد اهللا بن املغرية، قال: شبة، قالحدثنا عمر بن : حدثنا حيىي بن علي، قال
بابكم إذ مر يب جعفر وحممد ومعهما البغال حتمل النشاب، فلم يلبثا أن رجعا، واملضاء يتلومها ويف يده 

  .النجاء يا بين اإلماء فلما بلغنا وقف: الرمح، وهو يقرعهما به قرعاً ويقول

مسعت سعيد بن املشعر : ة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قالحدثنا عمر بن شب: حدثنا حيىي، قال
    : يقول

يا غالم : أنا الغالم القرشي، فلما كشفهم املضاء جعل يقول حملمد: مسعت حممداً يومئٍذ يعتزي ويقول
  .أتعتزي علي، أما واهللا لوال يد كانت لعمك عبد اهللا بن علي عندي لعلمت

ملا صار املضاء عند متسع الطريق، وقد مضى عمر : مر بن شبة، قالحدثنا ع: حدثنا حيىي بن علي، قال
يا أبا حفص ما : بن سلمة حىت خالط مجعهم، فطاعنهم يف رحبة حممد، مث انصرف، فقال له املضاء

  .أحسبك شهدت حرباً قط قبل هذه

  .فال تفعل مثل فعلتك، فإن اجلبان إذا اضطررته قاتلك: قال. أجل: قال

حدثنا يونس بن جندة، ثال أبو زيد، وحدثين عبد الرمحن بن : حدثنا عمر، قال: ي، قالحدثنا حيىي بن عل
أن إبراهيم وجد يف بيت املال ألفي ألف درهم، فقوى ا، وفرض : غياث السراج، عن أبيه، وعمه

  .مخسون واجلنة: القروض مخسني مخسني لكل رجل، فكان الناس يقولون

أن إبراهيم أنفذ املغرية بن الفزع ويقال : حدثنا احلكم بن بندويه: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
 - وبينهما وبني األهواز فرسخان-الفزر إىل األهواز، وعليها حممد بن احلصني، فلقيه على ر يف فروخ 

. ةودخل ابن احلصني األهواز وتبعه املغرية فحمل عليه، فانكشفوا ووقفوا يف الصيارف. فقاتله املغرية، فهزمه

فخرج إليهم فقاتلهم . فتركهم املغرية، ودخل املسجد، فصعد املنرب فرموه بالنشاب، فجعل يقع يف املسجد
  .عند باب ابن احلصني، فولوا منه واتبعهم حىت بلغ اجلسر

  .حدثنا احلسني بن سليم، عن أبيه: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال

 قنطرة اهلندوان، فوقف عليها، وأمر ابنه احلكم فرتل فقاتل وراء القنطرة أن ابن احلصني ازم حىت بلغ
  .حىت غشيهم الليل فأنفذ ثقله، وانكشف من الليل

يا أمري املؤمنني أمل تر : فبلغين أن أبا أيوب املورياين، وكان له هوى يف ابن حصني، قال أليب جعفر: قال
  .ضربةإىل ابن احلصني فاء إىل فئة، وبه مثاين عشرة 

  .لو نظرت إىل ابن احلصني فلم تر به أثراً ما كنت تصنع؟: فقيل أليب أيوب
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  .لو هم بالنظر إليه ضربته مثاين عشرة ضربة مث أريته إياه: قال

أن : حدثنا مبر بن عبد اهللا، عن مبارك الطربي، عن الربيع احلاجب: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
  .ه أبو جعفر خازم بن خزمية يف أربعة آالف إىل األهوازإبراهيم ملا ظهر بالبصرة، وج

حدثين حممد : حدثين يوسف بن معبد الفريعي، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
. لبثنا مع املغرية باألهواز أياماً مث ذكر لنا أن خازم بن خزمية قد أظلنا: بن خالد بن علي بن سويد، قال

فعسكر على شاطئ دجيل، وأمر خرمي بن عثمان بقطع اجلسر، وأخذ السفن مما حوله فخرج املغرية 
  .فتتبعوا السفن فأخذوها حىت ظنوا أن مل يبق منها شيء

وارتفع خازم إىل قرية لبين اهلجيم يقال هلا قرقوب على فرسخ من قصبة األهواز، فعسكر ا يف اثين عشر 
  .ألف فارس سوى رجالته

عسكر بإزائه يف مخسمائة فارس، وخلف الرجالة يف عسكره، واستخلف على األهواز عفو وارتفع املغرية ف
وجه معي خيالً أحدر إليك السفن، : اهللا بن سفيان، وطلب خازم السفن فلم جيدها، فأتاه رجل فقال له

، فلما فمضى به إىل قرية يقال هلا دور قطن مما يلي جنديسابور، فحدر عليهم سفناً قليلة فأتى ا ليالً
  .واراه الظالم عرب فيها أصحابه حىت أصبح

فأصبح املغرية، وقد ساواه القوم على شاطئ الدجيل، وذلك يوم األحد، فأصبحنا والريح لنا عليهم، فلما 
صففنا وصفوا لنا انقلبت الريح هلم علينا، وعبأ القوم ميمنتهم وميسرم، وعبأ املغرية أصحابه، فجعل 

القاسم، وعلى ميسرته الترمجان بن هرمية، وصار هو يف القلب، فبينما حنن كذلك على ميمنته عصب بن 
  .إذ جاءت عقاب مسفةٌ حىت صدعت صفنا، فتطريت منها

حدثنا املذلق : حدثنا حممد بن أيب حرب، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي بن علي بن حيىي املنجم، قال
رباً فلم جيد، فاختذ طرقاً من قصب، فعرب عليه ثالمثائة التمس خازم مع:  قال- وامسه عمر بن الضحاك-

أال تقاتلوا، فلما صاروا مع : نفس أو حنوها من أصحابه، وقام هو واملغرية بإزائه، وتقدم إىل أصحابه
املغرية قصدوا له، ويأ القوم لقتاهلم، فنظرت إىل خازم ينتف حلية نفسه، ويصيح بالفارسية ينهاهم عن 

فلما اجتمعنا . أ طوقاً آخر فعرب إليهم مخسمائة أو حنوهم، فكنت فيمن عرب يف املرة الثانيةمث هي. القتال
  .لقيناهم يف زهاء ألف، فما لبثنا حىت هزمناهم

    

حدثين واصل بن حممد : حدثين احلر بن مالك، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
هللا در املغرية بن الفزع، أي رجل هو، ما : م بن خزميةقال يل خاز: السعدي، عن شبيب بن شبة، قال

ولدت النساء مثله، واهللا، لقد وجهت إليه األجناد، وبعضهم يف إثر بعض، وإين ألنظر إليه وبيين وبينه 
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النهر، وإنه ليبول وإىل جنبه فرسه ما معه إال رعاع من الرعاع، مث ركب فناوش أصحايب، مث انطفأ، مث 
  .انكفأ، فما زال ذلك رأبه ودأم حىت غابوا عن عيين، فرجعوا وقد نقصوا ألفاًعاود أصحايب، مث 

حدثين يوسف بن معبد، عن حممد بن : حدثين احلكم بن بندويه قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
صاح املغرية بأصحاب الركب، فلطموا وتترسوا حىت نفذ نشام، مث محلوا عليهم فطاعنوا : خالد، قال

فدعا صهر خلازم بن خزمية على ... حىت ألقوا يف الدجيل من أصحاب خازم خلقاً، وفصل بني الصفني
أخته يدعى عبدويه كرداً من أهل خراسان، فدعا، للرباز، فربز له املغرية فبدره عبدويه فضربه فوقعت 

غرية ترسه مع سيفه، وضربه على عاتقه فبلغ رئته، فرأيت خازم ضربته على ترس املغرية فذهب، فترك امل
  .بن خزمية ينتف حلية نفسه جزعاً عليه

واهللا ما : مسعت أيب يقول: حدثين ابن عفو اهللا بن سفيان، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
  . املاءضربت يومئٍذ بسيف ولقد نظرت أكثر من مخسمائة من أصحاب خازم ألقوا أنفسهم يف

حدثين احلسن : حدثنا سعيد بن هرمي، قال: حدثنا أبو زيد عمر بن شبة، قال: حدثين حيىي بن علي، قال
أن خازماً دس رجاالً فرتلوا إىل جانب اجلبل : بن لوال، وحدثين اخلليل بن عمران، عن مذعور بن سنان

  .يف املوضع الذي كان فيه

مل يزل املغرية نازالً مبكانه حىت واىف خازماً فبعث : د قالوحدثين يوسف بن معبد عن حممد بن خال: قال
نزل خازم األهواز ليسمع : طائفة من أصحابه فرتلوا بإزائه وأمرهم إذا رأوا غالماً من بعيد أن يصيحوا

املغرية ذلك فينهزم، ففعلوا وعرب أصحابه يف السفن، وأمرهم فنصبوا يف أعلى السفن األعالم والرماح، 
قد دخل خازم األهوار، وصاح : بن غالب القمي، وكان من أصحاب املغرية، فقال للمغريةوجاء سامل 

أولئك القوم الذين كانوا عند اجلبل مبثل ذلك، وكر املغرية راجعاً، ومحل عليه رجل من أصحاب خازم 
هر القطر ليطعنه، فعدل املغري عن فرسه، فأخطأه غري بعيد، ومر به فرسه يركض، فنفحه املغرية بسيفه فظ

  .أنا أبو األسود، فما مر الرجل إال يسرياً حىت خر صريعاً: من السواد، مث ظهر الدم، وصاح املغرية

ودخل املغرية األهواز، وصعد املنرب فجعل خيطب ويسكن الناس، إذ قيل له هذه األغنام ترمى بالنشاب يف 
  .، فخرج فردهم" هؤالءإكفين: "سكة باب إزاز، فصاح املغرية بعبد له أسود يدعى كعبويه

ونزل املغرية فاحندرنا إىل البصرة، ووىل أبو جعفر سامل بن غالب القمي رامهرمز، ثواباً على ما قاله 
  .للمغرية

: حدثين أيب، قال: حدثنا احلسني بن مسلم بن سلمة قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال

ياهم ثالثاً، فدخلوها عنوة، فأذن هلم فيها فدخلوها ليالً جعل خازم للجند إن دخلوها عنوة أن يبيحها إ
  .فانتهبوها ليلتهم والغد، مث اهم
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: حدثين حممد بن خالد، قال: حدثين يوسف بن معبد، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال

  .كان دخول املغرية البصرة منهزماً يف اليوم الذي جاء فيه مقتل إبراهيم

حدثين عمر بن اخلزاز، : حدثنا احلرث بن مالك بن اخلطاب، قال: حدثنا عمر، قال: ، قالحدثنا حيىي
قدم املغرية من األهواز، سوار جالس يف املسجد يف السواد، فصعد املنرب، فأتى سوار، فأخرب بذلك، : قال

  .فرتل املغرية. كانزل فإنك جائر، قد قتل صاحب: فشد قمطره، مث ض حىت جاء إىل املنرب فصاح باملغرية

حدثين أبو اهليثم رجل من أهل : حدثنا سهل بن عقيل، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي، قال
قدم إلينا رجل يدعى عمرو بن شداد يف ثالثني إنساناً، من قبل إبراهيم، فذعر منه وإىل : فارس، قال

  .فارس فهرب وخاله والبالد، فدخلها وأسرع إليه رؤساؤها

    

فلما قتل إبراهيم أتاه نعيه، وهو يف أقاصي فارس، وبلغ اخلرب الرؤساء وهم مقيمون معه، فتآمروا به 
ما يغسل ما عند أيب جعفر علينا إال توجيه هذا إليه، فأتوه، وعلم مبا أمجعوا عليه، فدعا باملائدة : وقالوا

ارحل : يا غالم: فقال. وا جمالسهمفدخلوا عليه، وأخذ. ائذن هلم: فجعل يأكل على هنيئة مث قال حلاجبه
فجعل القوم يرحلون، والقوم على ثقة أنه ال يفوم، مث ركبوا يريدون الرجوع إىل أداين فارس، وليس 
معه إال سبعون رجالً، وتبعه عسكر جرار من أهل فارس، فسار حىت أظلم وهو ميضي فيصري يف ميمنة 

رب، ويعدهم إىل موضع جيتمعون فيه، فيتسللون واحداً أصحابه مرة، ويف ميسرم أخرى، ويسر إليهم اخل
  .واحداً، وال يعلم أهل فارس لكثرم معه، مث ينسل منهم، وال يعرف أحداً

مث إن عمراً انسل يف ليلته، والقوم منحدرون، وال يعلمون بذهابه، ومضى هو مصعداً، وطلبوه فأعجزهم، 
ذ ما استتم له، مث سار ليالً إىل البحر فركب السفن، وأغذ السري حىت أتى كرمان، فأوثق وإليها، وأخ

  .فصار إىل البصرة، واستخفى هو وأصحابه

حدثين خالد موىل : حدثين عبد الرمحن بن إمساعيل، قال: حدثنا أبو زيد، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
ع يده، فمدها شهدت عمرو بن شداد حني أخذ، فأتى به ابن دعلج، فأمر بقط: حممد بن إمساعيل، قال

فقطعت، مث مد اليسرى فقطعت، مث رجله اليمىن فقطعت، مث مد اليسرة فقطعت، وما يقر به أحد وال 
  .مذ عنقك، فمدها، فضرب ضارب بسيف كليل فلم يصنع شيئاً: ميسه، مث قال له

  .اطلبوا سيفاً صارماً، فعجل الضارب فنبا فلم يصنع شيئاً: فقال

  .سيف أصرم من هذا: فقال عمرو

  .أنت واهللا الصارم: فسل ابن دعلج سيفاً كان عليه، فدفعه إىل رجل فضربه، وقال ابن دعلج لعمرو

إمنا دل على عمرو : حدثين أيب، قال: حدثنا حممد بن معروف، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  152  

 املوبد، يف موضع دار هادم له، ضربه فدل عليه، إما اهليثم بن معاوية، أو ابن دعلج، فقتله، وصلب يف
  .إسحاق بن سليمان

حدثين عبد : حدثنا إبراهيم بن سلم بن أيب واصل، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
كان إبراهيم واجداً على هارون بن سعد ال يكلمه، فلما ظهر إبراهيم قدم : الغفار بن عمرو الفقمي، قال

: قلت: له أخربين عن صاحبك، أما به إلينا حاجة يف أمره هذا؟ قالهارون بن سعد فأتى أباك سلماً فقال 

. ال حاجة يل فيه: قال. هذا هارون بن سعد قد جاءك: مث قام فدخل على إبراهيم، فقال. بلى لعمر اهللا

استكفين أهم : فلم يزل به حىت قبله وأذن له، فدخل عليه، فقال له هارون. ال تفعل يف هارون تزهد: قال
  .ليك، فاستكفاه واسطاً واستعمله عليهاأمورك إ

وجه إلينا أو جعفر قوماً منهم ابن : حدثين هشام بن حممد، قال: حدثنا عمر، قال: حدثين حيىي، قال
املرزبان، وصاحل بن يزداد، وكانوا يقاتلون أهل واسط، واخلندق بينهم وبني إبراهيم بالبصرة، فلم يزالوا 

هارون بن سعد وأهل واسط عامراً، فلما قتل إبراهيم أعطاهم عامر على ذلك حىت قتل إبراهيم ووادع 
األمان على أال يقتل بواسط أحداً، فتتبعوا كل من وجدوا خارجاً من البلد، وهرب هارون بن سعد إىل 

  .البصرة فلم يصل إليها حىت مات رمحه اهللا

: مسعت أيب، يقول:  شبة، قالحدثين أخي معاذ بن: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثين حيىي بن علي، قال

 -موىل باهلة، وكان قد وىل أليب جعفر بعض أعمال فارس-ملا ظهر إبراهيم أرسل إىل حممد بن عطية 

  .هل عندك مال؟: فقال

  .ليس هذا من رجال أيب جعفر: فخرج ابن عطية وهو يقول بالفارسية. خلوا سبيله: قال. ال واهللا: قال

وكان - حدثين أبو سلمة ابن النجار : حدثنا القاسم بن أيب شيبة، قال: قالحدثنا عمر، : حدثنا حيىي، قال
يابن : كنا عنده بالبصرة إذ أتاه قوم من الدهجرانية أصحاب الضياع، فقالوا:  قال-من أصحاب إبراهيم

: رسول اهللا، إنا ثوم لسنا من العرب، وليس ألحد علينا عقد وال والء، وقد أتيناك مبال فاستعن به، فقال

هل هي إال سرية علي بن أيب طالب أو : من كان عنده مال فليعن به أخاه، فأما أن آخذه فال، مث قال
  .النار

حدثين حممد بن : حدثين عمار بن املختار، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
 فأتنا به، فأرسل إليه أي أرسل إبراهيم إىل أيب وقد استخفى منه أن عندك ماالً: طلحة العذري، قال

  .رجل، إن عندي ماالً، فإن أخذته مين أغرمنيه أبو جعفر، فأضرب عنه

    

أخربين : حدثنا عمر بن عبد اهللا بن محاد الثقفي، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
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بلغين أن عنك أمواالً : الأرسل إبراهيم إىل عبد احلميد بن الحق، فق: عبيد اهللا بن عبد احلمن، قال
إن ظهر يل أن هلم عندك : فتركه، وقال! اهللا: اهللا قال: قال. ما هلم مال:  فقال-يعين املوريانيني- للظلمة 

  .ماالً عددتك كذاباً

أسر : حدثين عبد احلميد بن جعفر موىل حممد بن أيب العباس، قال: حدثنا عمر، قال: حدثين حيىي، قال
: مبحمد بن يزيد من قواد أيب جعفر، وكان حتته فرس حياذي رأسه رأسه، قالإبراهيم رجالً يعرف 

هو لك يابن رسول : فقلت: قال. أرسل إيل إبراهيم أن بعين فرسك:  قال-يعين حممد بن يزيد- فحدثين 
ألفي درهم، فيعث إيل بألفي ومخسمائة درهم، فلما أراد املسري : كم يساوي؟ قالوا: اهللا، فقال ألصحابه

  .قينأطل

أن : حدثين شيبة كاتب مسعود املورياين: حدثين بكر بن كثري، قال: حدثنا عمر، قال: حدثين حيىي، قال
وأدخلوين إىل إبراهيم؛ : قال. هات ما معك من مال الظلمة: مجاعة من الزيدية دخلوا عليه، فسألوه وقالوا

ل عنه بعد ذلك فأدعو له، فرأيت الكراهية من وجهه، فاستحلفين، فحلفت فخلى سبيلي، فكنت أسأ
  .فنهاين مسعود عن ذلك

عامالً كان -أن إبراهيم أخذ محيد بن القاسم : حدثين بكر بن كثري: حدثنا عمر، قال: حدثين حيىي، قال
  .أعذبه: وما تصنع به؟ قال: ادفعه إيل قال:  فقال له املغرية- أليب جعفر

  .ال حاجة يل يف مال ال يؤخذ إال بالعذاب: قال

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن : حدثنا عمر بن شبة، قال:  حيىي بن علي، وغري واحد، قالواحدثين
مل : صلى إبراهيم على جنازة بالبصرة فكرب عليها أربعاً، فقال له عيسى بن زيد: أيب الكرام اجلعفري، قال

  .نقصت واحدة وقد عرفت تكبري أهلك؟

 اجتماعهم حمتاجون، وليس يف تكبرية تركتها ضرر إن شاء اهللا، إن هذا أمجع للناس، وحنن إىل: فقال
ففارقه عيسى واعتزله، وبلغ أبا جعفر فأرسل إىل عيسى يسأله أن خيذل الزيدية عن إبراهيم، فلم يفعل، 

ال واهللا ال : أال تطلبه؟ فقال: ومل يتم املر حىت قتل إبراهيم فاستخفي عيسى بن زيد، فقيل أليب جعفر
  . رجالً بعد حممد وإبراهيم، أنا أجعل هلم بعد هذا ذكراً؟أطلب منهم

وأظن هذا ومهاً من اجلعفري الذي حكاه، ألن عيسى مل يفارق إبراهيم يف : قال أبو الفرج اإلصبهاين
وقت من األوقات وال اعتزله، وقد شهد معه بامخري حىت قتل فتوارى حينئٍذ إىل أن مات، وسنذكر 

  .- هللاإن شاء ا-خربه يف موضعه 

مسعت إبراهيم : حدثين سفيان بن يزيد موىل باهلة، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
يا أهل البصرة، لقيتم احلسىن، آويتم الغريب ال أرض وال مساء، فإن أملك فلكم اجلزاء، وإن : خيطب فقال
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  . الوفاء- عز وجل-أهلك فعلى اهللا 

حدثنا : حدثنا حيىي بن علي، قال: بة تندبه ا بعد قتله شبيهة بالنوحفجعلت الزيدية هذه الكلمة ند: قال
وحدثين عمر بن عبد اهللا موىل : حدثين أيب، قال أبو زيد: حدثين عقيل بن عمرو الثقفي، قال: عمر قال

صغروا ما عظم اهللا جل وعز، : بين هاشم عن رجل ذكر إبراهيم بن عبد اهللا يف خطبة بين العباس فقال
واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهللا، مث توىف : "وكان إذا أراد أن يرتل عن املنرب يقول.  ما صغر اهللاوعظموا

  ".كل نفٍس ما كسبت وهم ال يظلمون

حدثنا احلسني بن جعفر بن سليمان القنعي، : حدثنا أبو زيد عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
حدثين احلجاج : قال. ل أبو زيد وحدثين عبد امللك بن سليمانقا. خطب إبراهيم: مسعت أيب يقول: قال

أيها الناس، إين وجدت مجيع ما تطلب العباد يف : صعد إبراهيم املنرب فقال: بن بصري الفساطيطي، قال
  .يف املنطق، والنظر، والسكوت: حقهم اخلري عند اهللا عز وجل يف ثالث

  .فكل منطق ليس فيه ذكر فهو لغو

  .فيه تفكر فهو سهووكل سكوت ليس 

  .وكل نظر ليس فيه عربة فهو غفلة

سكوته تفكراً، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته، وسلم . فطوىب ملن كان منطقه ذكراً، ونظره عربة
  .املسلمون منه

  .فكان الناس يعجبون من كالمه هذا وهو يريد ما يريد: قال

نائهم، وأبناء بآبائهم، فاذكرنا عندك مبحمد صلى اللهم إنك ذاكر اليوم إباء بأب: مث رفع صوته وقال: قال
اهللا عليه وسلم اللهم وحافظ اآلباء يف األبناء، واألبناء يف اآلباء، احفظ ذرية حممد نبيك صلى اهللا عليه 

  .فارتج املصلى بالبكاء: وسلم، قال

    

حدثين علي بن عبد : الأنبأنا بكار بن أمحد بن اليسع اهلمداين ق: حدثين علي بن العباس املقانعي، قال
بعثين إبراهيم بن عبد اهللا إىل الكوفة بكتب، فجئت ا : حدثنا موفق قال: الرمحن، عن عبيد بن حيىي، قال

 وكسرا وجعلتها يف جرايب ومضيت إليه، -يعين ملة- فأوصلتها وأخذت جواباا فجعلتها يف جرة 
واحلل واحلرام، وصدقة ما أملك، ما أنا فأخذت يف اثنيت عشرة مسلحة، وأحلف بالطالق والعتاق، 

وانتهيت إليه يف اليوم الثالث عند صالة . إلبراهيم شيعة وال أهوى هواه وال أضمر إال مثل ما أظهر
مه، ما وراءك يا أبا عبد اهللا؟ وما يبكيك؟ وما : الفجر، فلما رآين بكيت ووثب إيل وسيفه بيده فقال يل

أهذا الذي : بكاء خري، فأخربته مبا لقيته من املساحل، واألميان، فقال يلما مع ال: اخلري، قال: خلفك؟ قلت
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عز - يا أبا عبد اهللا أمسك عليك أهلك، ومالك، ومملوكك، فإذا لقيت اهللا : أبكاك؟ قلت نعم، قال
  .إن إبراهيم بن عبد اهللا أمرين باملقام على ذلك الوفاء، واهللا هلم بأميام كفر:  غداً فقل-وجل

حدثين عمي، عن أبيه، عن جده أيب حممد : مد بن العباس اليزيدي على سبيل املذاكرة، قالحدثنا حم
كان إبراهيم بن عبد اهللا جالساً ذات يوم فسأل عن رجل من أصحابه فقال : ، قال-فيما أرى- اليزيدي 

هللا لقد وا: هو عليل والساعة تركته يريد أن ميوت، فضحك القوم منه، فقال إبراهيم: له بعض من حضر
  .يعين يكاد أن ينقض" فوجدوا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه: "ضحكتم منها عربية، قال اهللا عز وجل

  .ال نزال واهللا خبري ما دام مثلك فينا: فوثب أبو عمرو بن العالء فقبل رأسه، وقال: قال

 النوفلي، عن أبيه، حممد بن حدثين علي بن حممد: حدثنا أمحد بن عبيد اهللا بن حممد بن عمار الثقفي، قال
 -وكان املفضل زيدياً: قال- أن إبراهيم بن عبد اهللا نزل على املفضل الضيب يف وقت استتاره : سليمان

ائتين بشيء من كتبك أنظر فيه، فإن صدري يضيق إذا خرجت، فأتاه بشيء من أشعار : فقال له إبراهيم
  .العرب، فاختار منها قصائد وكتبها مفردة يف كتاب

السبعني " اختيار املفضل"فلما قتل إبراهيم أظهرا، فنسبتها إيل، وهي القصائد اليت تسمى : قال املفضل
  .مث زدت عليها وجعلتها مائة ومثانية وعشرين: قصيدة، قال

حدثين أبو : خرب بشري الرحال يف خروجه مع إبراهيم بن عبد اهللا حدثنا حيىي بن علي بن حيىي املنجم، قال
ملا عسكر إبراهيم خرجت ألنظر إىل عسكره : حدثين عبد اهللا بن حممد العبسي عن أبيه، قال: لزيد، قا

فخفته : قال. أفال يتقنعون هللا عز وجل يف احلديد! ويتقنعون وينظرون من بعيد: متقنعاً، فقال بشري
  .فجلست بني الناس

حدثين عثمان بن : بن زيد، قالحدثين خالد : حدثنا أبو زيد قال حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
: وحدثين سعيد بن حبيب، موىل بين حنيفة، عن زياد بن إبراهيم، قال أبو زيد: عمر، قال أبو زيد

: وحدثين أيضاً حممد بن موسى األسواري، دخل حديث بعضهم يف حديث بعض من قصة بشري الرحال

الناس معه على الصعبة والذلول إىل وأول خرب خروجه مع إبراهيم أن السعر غال مرة بالبصرة، فخرج 
شاهت الوجوه، ثالثاً، : اجلبانة يدعون، فكان القصاص يقومون فيتكلمون مث يدعون، فوثب بشري فقال

عصي اهللا يف كل شيء، وانتهكت احلرم، وسفكت الدماء، واستؤثر بالفيء، فلم جيتمع منكم اثنان 
هذا، حىت إذا غلت أسعاركم يف الدينار بكيلجٍة هل نغري هذا وهلم بنا ندع اهللا أن يكشف : فيقوالن

جئتم على الصعب والذلول من كل فج عميق تصيحون إىل اهللا أن يرخص أسعاركم، ال أرخص اهللا 
  .أسعاركم، وفعل بكم وفعل

وصليت يوماً إىل جنب بشري الرحال، وكان شيخاً عظيم الرأس واللحية، ملقياً رأسه بني كتفيه، : قال
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عليك أيها املنرب لعنة اهللا وعلى من حولك، فواهللا لوالهم ما : اكتاً، مث رفع رأسه فقالفمكث طويالً س
نفذت هللا معصية، وأقسم باهللا لو يطيعين هؤالء األبناء حويل ألقمت كل امرئ منهم على حقه وصدقه، 

ن هذه الوجوه قائالً للحق أو تاركاً له، وأقسم باهللا لئن بقيت ألجهدن يف ذلك جهدي أو يرحيين اهللا م
  .املشوهة املستنكرة يف اإلسالم

  .فواهللا خلفنا أال نتفرق حىت توضع يف أعناقنا احلبال: قال

     : قال

يا هذا إن لك حقاً عند رجل ها هنا، وإن أعانين عليه : وكان السائل يقف على بشري يسأله فيقول له
يا :  اخللق يف املسجد اجلامع فيقولفأنا أكلمهم، فيأيت: هؤالء أخذت لك حقك فأغناك، فيقول السائل

هؤالء، إن هذا الشيخ زعم أن يل حقاً عند رجل، وإنكم إن أعنتموه أخذ يل حقي، فأنشدكم اهللا إال 
  .ذلك شيخ يعبث: فيقولون له. أعنتموه

إن ولينا عدلنا، وفعلنا وصنعنا، فقد وليت : أيها القائل باألمس: وكان بشري يقول يعرض بأيب جعفر: قال
ما أشبه الليلة بالبارحة إن يف صدري . أي عدل أظهرت؟ وأي جور أزلت وأي مظلوم أنصفت؟ آهف

  .حرارة ال يطفيها إال برد عدل أو حر سنان

. وأحبه النساك. فبكى حىت كاد أن يسقط عن املنرب: قال: وكان الذي خطب بذلك حممد بن سليمان

  .فبكى. وذكر ذنبه فأبكاه. ملك مترف: وقالوا

مقتل إبراهيم بن عبد اهللا إىل أخيه إبراهيم، وحركته للنهوض إىل بامخري، وتوجبه أيب جعفر وصول 
حدثين حممد بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: القواد إليه ومقتله حدثنا حيىي بن علي بن حيىي املنجم، قال

دة، عن جده مسعود عبد اهللا بن محاد الثقفي عمن أخربه، قال أبو زيد، وحدثين حممد بن احلكم، بن عبي
ملا كان يوم الفطر شهدنا إبراهيم، وكنا قريباً من املنرب، وعبد الواحد بن زياد معنا، : بن احلارث، قال

  : فسمعت إبراهيم يتمثل ذه األبيات

 اعبمثلك في الدنيا فقد فج يفجع  نوارس مالمنازل يا خير الف أبا

  لب من خوف لهم فزعاوأوجس الق  مهيتشو خي ليعلم أن اهللا

 انموت جميعاً أو نعيش مع حتى  مهي لم أخيقتلوه ولم أسل لم

اللهم إنك تعلم أن حممداً إمنا خرج غضباً لك، ونفياً هلذه املسودة وإيثاراً حلقك فارمحه : مث بكى فقال
الم يف فيه وتلجلج مث جرض بريقه وتراد الك. واغفر له، واجعل اآلخرة خري مرد له، ومنقلب من الدنيا

فواهللا لرأيت عبد الواحد بن زياد اهتزله من قرنه إىل : قال. ساعة، مث انفجر باكياً منتحباً، وبكى الناس
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  .قدمه، مث بلت دموعه حليته

ما أتى علي : قال إبراهيم بن عبد اهللا: حدثنا عبد اهللا بن شيبان، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
  .مد إال استطلته حباً للحاق بهيوم بعد قتل حم

أن إبراهيم خرج فعسكر : حدثنا أبو زيد، قال حدثنا عمر عن النضر بن محاد وغريه: حدثنا حيىي، قال
  .باملأجور يريد قصر أيب جعفر بالكوفة وقتاله

حدثين عبد الواجد من آل خليفة : حدثنا سليمان بن أيب شيخ، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
  .كان على ميسرة إبراهيم برد بن لبيد اليشكري: بن قيس، قال

كان على : حدثين أخي عن أيب قال: حدثنا عمر قال حدثين إبراهيم بن سالم، قال: حدثين حيىي، قال
  .ميمنة إبراهيم عيسى بن زيد

  .وهذا احلديث يبطل حديث اجلعفري يف اعتزال عيسى إبراهيم، وهذا أصح: قال أبو الفرج

حدثين حممد بن معروف عن أبيه، وحدثين حممد بن : حدثنا عمر بن شبة، قال:  حيىي بن علي، قالحدثنا
إذا قرأت كتايب هذا فأقبل، ودع ما أنت : أن أبا جعفر كتب إىل عيسى، وهو باملدينة: موسى األسواري

ن، وبعثه مع وقدم سلم بن قتيبة فضمه إىل جعفر بن سليما. فلم يلبث أن قدم فوجهه على الناس. فيه
  .عيسى فأنف جعفر من طاعة عيسى فكان يف ناحية الناس

حدثين عبد اهللا بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، والعتكي عمر بن عبد اهللا، قاال
  .أراد املضاء أن يبيت عيسى بن موسى فمنعه بشري: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: الوارث، قال

أن عبد الواحد بن زياد أشار على إبراهيم بأن يبيت : دثنا سعيد بن ستيم، عن عمهح: حدثنا حيىي، قال
  .إمنا البيات من فعال السراق: عيسى، فقالت الزيدية

أترجع عن عدوك : فارجع إىل البصرة ودعنا نقاتل عيسى فإن هزمنا أمددتنا باإلمداد، فقالت الزيدية: قال
  .وقد رأيته؟

  .أجتعل بينك وبني اهللا جنة؟: الت الزيديةفخندق على عسكرك، فق: قال

  .إين أوردتك مث مل أصدرك لعرفت وجه الرأي: أما لوال أن يقال: فقال عبد الواحد

اجعل عسكرك كراديس، إذا : أنه قال له: وحدثين إبراهيم بن سلم، عن أخيه، عن أبيه سلم: قال عمر
كأم بنيان : "احداً كما قال اهللا تعاىلال نكون إال صفاً و: هزم منهم كردوس ثبت كردوس، فقالوا

  ".مرصوص

    

حدثين إبراهيم بن حممد : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا عمر بن عبد اهللا، وحيىي بن علي، قاال



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  158  

ملا تصاف العسكران، خرج رجل أزرق طويل، لكأين أنظر إليه من : حدثين أيب، قال: اجلعفري، قال
فخرج إليه أربعة رهط من عسكر : قال. يم أنا واهللا قتلت حممداًيا أصحاب إبراه: عسكر عيسى فقال

إبراهيم كأم الصقور، فابتدروه بأسيافهم، فواهللا ما قلت خالطوه حىت رجعوا برأسه، واهللا ما نصره أحد 
  .من أصحاب عيسى

: اد، قالحدثين أبو احلسن على احلداد من أهل بغد: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا عمر، وحيىي، قاال

شهدت بامخري، فإين ألنظر إىل إبراهيم وهو يف فسطاطه، وبني يديه : حدثين مسعود الرحال الكويف، قال
أين أبو محزة؟ فأقبل شيخ قصري على فرس، فلما دنا عرفت وجهه، : علم مذهب مركوز فسمعته يقول

خذ هذا العلم فقف به على : فإذا هو شيخ كان يعمل القالنس على باب دار ابن مسعود بالكوفة فقال له
  .امليسرة وال تربح

فأخذ العلم ووقف يف امليسرة، والتقى الصفان، وقتل إبراهيم فازم أصحابه وإنه لواقف مكانه، : قال
ال تربح، فقاتل حىت عقر به، مث قاتل : إنه قال يل: أال ترى صاحبك قد قتل وذهب الناس؟ قال: فقيل له

  .راجالً حىت قتل

حدثين احلسن بن حفص، : حدثنا حممد بن زياد قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: ىي، قاالأخرب عمر وحي
كنت مع عيسى بن موسى ببامخري فهزمنا حىت جعل عيسى : مسعت شراحيل بن الوضاح يقول: قال

  .أهي هي؟: يقول

  .ه معاًاللهم حققها، حىت وردنا على جدول، فواهللا ما تركته ينفذ حىت عربنا: وأنا أقول يف نفسي

حدثين سلم بن فرقد، : حدثين سهل بن عقيل، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عمر، وحيىي، قاال
ملا القوا هزم عيسى وأصحابه هزمية قبيحة حىت دخل أوائلهم الكوفة، وأمر أبو : وحدثين غريه، قال: قال

  .جعفر بإعداد اإلبل والدواب على مجيع أبواب الكوفة ليهرب عليها

تبعهم أصحاب إبراهيم، وكان حممد بن أيب : حدثين سهل بن عقيل عن سلم بن فرقد، قال: ل أبو زيدقا
العباس معسكراً يف ناحية، فلما رآهم لف أعالمه وازم، وأخذ على مسناة منهزماً، وكان يف املسناة 

: نه كمني فصاحواتعريج فنظروا إليه وقد صار يف طرفيها وبعد عنهم، فكان يتبني هلم أنه خلفهم، وأ

الكمني الكمني، فازموا، وجاء سهم بيهم فأصاب إبراهيم فسقط، وأسنده بشري الرحال إىل صدره حىت 
وكان أمر اهللا : "مات إبراهيم وهو يف حجره، وقتل بشري وإبراهيم على تلك احلال يف حجرة وهو يقول

  ".قدراً مقدوراً

أن أبا جعفر : حدثنا أخي أمحد، وحفص بن حكيم:  قالحدثنا عمر بن شبة،: أخربنا عمر، وحيىي، قاال
  .فأين إمارة الصبيان؟. وجل من إبراهيم حىت جعل يقول ويلك يا ربيع فكيف ومل ينلها أبناؤها
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صرب مع : حدثين رجل عن هشام بن حممد، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربنا حيىي بن علي، وعمر، قاال
أردنا أن جنعلك ملكاً فأىب اهللا إال أن جيعلك : ىت قتل فجعلوا يقولونإبراهيم أربعمائة يضاربون دونه ح

  .شهيداً، حىت قتلوا معه

كيف : سألت أبا صالبة: حدثنا عمر، قال حدثين عبد احلميد أبو جعفر، قال: أخربنا عمر، وحيىي، قاال
  .قتل إبراهيم؟

حاب عيسى وقد ولوا ومنحوه أكتافهم، إين ألنظر إليه واقفاً على دابة حممد بن يزيد، ينظر إىل أص: قال
ونكص عيسى برايته القهقري، وأصحابه يقتلوم وعلى إبراهيم قباء زرد، فأذاه احلر فحل أزرار القباء 
فشال الزرد حىت سال على يديه، وحسر عن لبته، فأتته نشابة عائرة فأصابت لبته، فرأيته اعتنق فرسه 

  .وكر راجعاً، واطافت به الزيدية

هذا : فحدثين ابن أيب الكرام اجلعفري أنه شهد األقطع موىل عيسى بن موسى وقد أتاه فقال: بو زيدقال أ
اذهب فانظر فإن كان رأسه فاحلف يل بالطالق حىت : وحياتك رأس إبراهيم يف خماليت، فقال يل

أرنيه فأخرجه خيتلج خده، فقلت ويلك، كيف : أصدقك، وإن مل يكن رأسه فاسكت، فأتيته فقلت
أتته نشابة فأصابته فصرع، وأكب عليه أصحابه يقبلون يديه ورجليه، فعلمت أنه هو، : وصلت إليه؟ قال

فأتيت : قال. فعلمت مكانه، وجعل أصحابه يقاتلون دونه ال يبالون، فلما قتلوا أتيته واحتززت رأسه
  .عيسى فأخربته فنادى باألمان

    : دثين إبراهيم بن سلم، عن أخيه علي قالحدثنا أبو زيد، قال ح: أخربنا عمر، وحيىي، قاال

ما بعد هذا متلوم، واحناز فصرنا معه إىل : ملا ازمنا يومئذ صرنا إىل عيسى بن زيد فصرب ملياً مث قال
  .قصره، فكنا فيه، فأزمعنا على أن نبيت عيسى ابن موسى فلما انتصف الليل فقدنا عيسى فانتقض أمرنا

حدثنا إمساعيل : حدثين علي بن أيب هاشم، قال: حدثنا أبو زيد، قال: قاالأخربنا حيىي بن علي، وعمر، 
: خرج إبراهيم يف رمضان، سنة مخس وأربعني ومائة، وقتل يف ذي احلجة، وكان شعارهم: بن علية، قال

  .أحد أحد

 ارتفاع قتل إبراهيم يوم االثنني: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربنا عمر، وحيىي، قاال
النهار خلمس بقني من ذي القعدة سنة مخس وأربعني ومائة، واتى أبو جعفر برأسه ليلة الثالثاء، وبينه 
وبني مقتله مثانية عشر ميالً، فلما أصبح يوم الثالثاء أمر برأس إبراهيم فنصب بالسوق فرأيته منصوباً 

  .خمضوباً باحلناء

  .أخرج رأس إبراهيم: قال. ال حدثين عبد احلميد أبو جعفرحدثنا أبو زيد، ق: أخربنا عمر، وحيىي، قاال

فخرجت ومنادي أيب جعفر ينادي هذا رأس الفاسق ابن الفاسق، فرأيت رأس إبراهيم يف سفط أمحر، يف 
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منديل أبيض، قد غلف بالغالية، فنظرت إىل وجهه رجالً سايل؟ رجل سائل اخلدين، خفيف العارضني، 
  . وأنفه، وشخص ابن أيب الكرام برأسه إىل مصرأقىن، قد أثر السجود جببهته

حدثنا : حدثنا أمحد بن زيد، قال: حدثين احلسني بن علي السلويل، قال: حدثنا علي بن احلسني، قال
حدثنا جعفر بن حممد من فيه إىل : عمي أبو معمر سعيد بن خثيم، قال حدثين يونس بن أيب يعقوب، قال

د اهللا بن احلسن ببامخري حسرنا عن املدينة، ومل يترك فيها منا حمتلم، ملا قتل إبراهيم بن عب: أذين، قال
أين هؤالء : حىت قدمنا الكوفة، فمكثنا فيها شهراً نتوقع فيها القتل، مث خرج إلينا الربيع احلاجب فقال

د، فدخلنا إليه أنا واحلسن بن زي: قال. العلوية؟ أدخلوا على أمري املؤمنني رجلني منكم من ذوي احلجى
  .أنت الذي تعلم الغيب؟: فلما صرت بني يديه قال يل

  .ال يعلم الغيب إال اهللا: قلت

  .أنت الذي جييب إليك هذا اخلراج؟: قال

  . اخلراج-يا أمري املؤمنني-إليك جيىب : قلت

  .ال: أتدرون مل دعوتكم؟ قلت: قال

راة، ال يقربكم أحد من أهل أردت أن أهدم رباعكم، وأروع قلوبكم، وأعقر خنلكم، وأترككم بالس: قال
  .احلجاز، وأهل العراق؛ فإم لكم مفسدة

يا أمري املؤمنني، إن سليمان أعطى فشكر، وإن أيوب ابتلى فصرب، وإن يوسف ظلم فغفر، : فقلت له
  .وأنت من ذلك النسل

مثلك فيكن زعيم القوم، وقد عفوت عنكم، ووهبت لكم : أعد علي، فأعدت فقال: فتبسم وقال: قال
جرم أهل البصرة، حدثين احلديث الذي حدثتين عن أبيك، عن آبائه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  .وسلم

صلة الرحم تعمر الديار، : حدثين أيب، عن آبائه، عن علي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  .وتطيل األعمار، وإن كانوا كفاراً

  .ليس هذا: فقال

األرحام معلقة بالعرش : آبائه، عن علي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالحدثين أيب، عن : فقلت
  .اللهم صل من وصلين، واقطع من قطعين: تنادي

  .ليس هذا: قال

أنا : "حدثين أيب، عن آبائه، عن علي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا عز وجل يقول: فقلت
  ". من امسي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعهابتتهالرمحن، خلقت الرحم وشققت هلا امساً
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  .ليس هذا احلديث: قال

حدثين أيب، عن آبائه، عن علي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ملكاً من امللوك يف األرض : قلت
  .كان بقي من عمره ثالث سنني، فوصل رمحه فجعلها اهللا ثالثني سنة

  . إليك؟ فواهللا ألصلت رمحي إليكمهذا احلديث أردت، أي البالد أحب: فقال

  .املدينة، فسرحنا إىل املدينة، وكفى اهللا مؤنته: قلنا

: حدثين عمر بن إمساعيل بن صاحل بن هيثم، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا عمر، وحيىي، قاال

دموعه ملا جيء برأس إبراهيم فوضع بني يدي أيب جعفر بكى حىت رأيت : حدثين عيسى بن رؤبة، قال
  .أما واهللا إن كنت هلذا كارهاً، ولكنك ابتليت يب، وابتليت بك: على خدي إبراهيم، مث قال

قال حيىي بن احلسن، حدثين غري واحد عن علي بن احلسن، عن حيىي : حدثين أمحد بن حممد اهلمداين، قال
    : بن احلسني بن زيد عن أبيه احلسني عن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي، قال

كنت عند املنصور حني جيء برأس إبراهيم بن عبد اهللا، فأتى به يف ترس حىت وضع بني يديه، فلما رأيته 
: نزت من أسفل بطين غصة فسدت حلقي، فجعلت أداري ذلك خمافة أن يفطن يب، فالتفت إيل فقال يل

  .يا أبا حممد أهو هو؟

  .تك، وإنك مل تكن نزلت منه ذه املرتلةنعم يا أمري املؤمنني ولوددت أن اهللا فاء به إىل طاع: قلت

 لوددت أن اهللا فاء به إىل طاعيت، وأين مل أكن - وكانت من غاية أميانه- فأنا وإال فأم موسى الطالق : قال
  .نزلت منه ذه املرتلة، ولكنه أراد أن يرتلنا ا، وكانت أنفسنا أكرم علينا من نفسه

حدثين عبد اهللا : حدثنا هارون بن موسى، قال:  احلسني، قالحدثنا حيىي بن: حدثنا أمحد بن سعيد قال
  : ملا وضع رأس إبراهيم بني يدي أيب جعفر متثل: بن نافع، قال

 رافقر عيناً باإلياب المس كما  فألقت عصاها واستقرت بها النوى

حممد بن زياد، حدثنا : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا عمر بن عبد اهللا العتكي، وحيىي بن علي، قاال
كنت بالكوفة فرأيت فل عيسى بن موسى قد دخل الكوفة اراً، : حدثين احلسن بن جعفر، قال: قال

من لنا : فلما كان الليل رأيت فيما يرى النائم كأن نعشاً حتمله رجال يصعدون به إىل السماء ويقولون
أمسع التكبري على باب أيب جعفر، : ما لك؟ فقال: وأيقطين أخي من نومي فقلت: بعدك يا إبراهيم؟ قال

  .وال واهللا ما كربوا باطالً، فإذا اخلرب قد جاء بقتل إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن

تسمية من خرج مع إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن من أهل العلم والفقهاء ونقلة اآلثار أخربنا 
حدثين إبراهيم : حدثنا عمر بن شبة، قال: ن عبد اهللا، قالواحيىي بن علي، وأمحد بن عبد العزيز، وعمر ب
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يا بين، إن إبراهيم قد : قال يل أيب: حدثين أخي حممد بن مسلم، قال: بن سالم بن أيب واصل احلذاء، قال
فابتع يل عمامة صوف وقباء وسراويل، وفعلت، فشخص هو وثالثة رهط معه حىت : قال. ظهر بالبصرة

  .قدموا إىل الكوفة

: حدثنا احلسن بن احلسني العرين، قال: حدثين أمحد بن حازم، قال: حدثنا جعفر بن حممد الوراق، قال

خرج نفر من أصحاب زيد بن علي متنكرين يف مجلة احلجاج، حىت حلقوا بإبراهيم بالبصرة، منهم سالم 
  .بن أيب واصل احلذاء

حدثين خالد بن خداش بن عجالن، : لحدثنا أمحد بن زهري، قا: حدثين احلسن بن علي اخلفاف، قال
  .ما أحد من الناس إال أنكرناه أيام إبراهيم، قيل له فسوار؟: مسعت محاد بن يزيد يقول: قال

  .واهللا ما محدنا رأيه: قال

أخربين حيىي بن علي، وأمحد بن عبد العزيز اجلوهري، : قال أبو الفرج علي بن احلسني بن حممد األصبهاين
: حدثنا إبراهيم بن سالم بن أيب واصل، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال:  العتكي قالواوعمر بن عبد اهللا

وقفت على باب إبراهيم بن عبد اهللا، وهو نازل يف دار حممد بن : حدثين أخي حممد بن سالم عن أبيه قال
لباء، سالم احلذاء با: سالم بن أيب واصل بالباب، فسمعت اآلذن يقول: قل له: سليمان، فقلت آلذنه

كنت أجهز الرجال : ما أبطأ بك عنا؟ فقلت: فنسبين إىل اللقب الغالب علي، فأذن يل، فدخلت فقال
إن بيت املال : فبينا أنا جالس يوماً إذا شيء فيه رقعة: قال. صدقت، فأنزلين معه يف الدار: إليك، قال

إذا شيخ قد كان موكالً به، ضائع فأكفناه، فقلت لبعض من حضر أين بيت املال؟ قال يف الدار، فقمت ف
  .فوليت بيت املال: فأنت إذاً سالم بن أيب واصل، قال: قال. نعم: أمرت فيما ها هنا بأمر؟ قلت: فقال يل

حدثين نصر بن مزاحم، : حدثنا أمحد بن حازم الغفاري، قال: أخربين حممد بن احلسني األشناين، قال
  .ده أثرياًخرج أبو داود الطهوي مع إبراهيم وكان عن: قال

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، واجلوهري والعتكي، قالوا
  .خرج فطر بن خليفة مع إبراهيم، وكان يومئٍذ شيخاً كبرياً: حكيم، قال

 خرج :حدثين احلسن بن احلسني، قال: حدثنا احلسن بن عبد الواحد، قال: حدثين علي بن العباس، قال
سالم بن أيب واصل احلذاء، وعيسى بن أيب إسحاق السبيعي، وأبو خالد األمحر مصطحبني متنكرين مع 
احلاج، عليهم جباب الصوف وعمائم الصوف، يسوقون اجلمال يف زي اجلمالني، حىت أمنوا فعدلوا إىل 

  .إبراهيم، وكانوا معه حىت قتل

حدثين القاسم بن أيب شيبة، : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، والعتكي، واجلوهري، قالوا
     : قال
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  .خرج أبو خالد األمحر، ويونس بن أيب إسحاق مع إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن

خرج عيسى بن يونس : حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أمحد بن حازم، قال: أخربين حممد بن احلسني، قال
  .م، فشهد معه حربهبن أيب إسحاق من الكوفة إىل إبراهي

حدثين إبراهيم بن سالم بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي، والعتكي، واجلوهري، قالوا
شهد مع إبراهيم بن عبد اهللا من أصحاب زيد بن علي ثالث : أيب واصل، عن أخيه حممد بن سالم، قالوا

  .ليفة بن حسان الكيال، وكان أفراس الناسسالم بن أيب واصل احلذاء، ومحزة بن عطاء الربين، وخ: نفر

حدثين العريان بن أيب سفيان بن : حدثنا قعيب بن حمرز، قال: أخربين حممد بن زكريا الصحاف، قال
قم بنا حىت نطوف يف : خرج مع إبراهيم بن عبد اهللا عبد اهللا بن جعفر املدائين، فقال له ليلة: العالء، قال

ما أرى : ية عسكره صوت طنبور، فاغتم لذلك وقال لعبد اهللا بن جعفرالعسكر، فقام معه فسمع يف ناح
  .عسكراً فيه مثل هذا ينصر

  .عبد اهللا بن جعفر هذا والد علي بن املدائين

حدثين : حدثنا عمر بن شبة، عن عريان بن أيب سفيان، قال: أخربنا حيىي بن علي، وعمر، وأمحد، قالوا
  . ذكر مثل هذه احلكاية أو قريباً منهاالثقة عندي عن عبد اهللا بن جعفر، مث

حدثين إبراهيم بن سالم بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، واجلوهري، والعتكي، قالوا
: حدثين عبد الغفار بن عمرو الفقيمي ابن أخي الفضيل، واحلسني بن أيب عمرو، قال: أيب واصل، قال

هارون بن سعد ال يكلمه، فلما ظهر قدم هارون فأتى أباك سالماً كان إبراهيم بن عبد اهللا واجداً على 
قلت له بلى لعمر اهللا، مث قام فدخل : أخربين عن صاحبنا، أما به إلينا حاجة يف أمره هذا؟ قال: فقال له

  .هذا هارون بن سعد قد جاءك: على إبراهيم فقال له

؟ فلم يزل به حىت قبله وأذن له، فدخل عليه فقال له ال تفعل، أيف هارون تزهد. ال حاجة لنا به: فقال
  .استكفين أهم أمرك إليك، فاستكفاه واسطاً واستعمله عليها: فقال له هارون

ويل : حدثين عبد اهللا بن سلمة األفطس، قال: وحدثين أبو نعيم الفضل بن دكني، قال: قال أبو زيد
: قال أبو نعيم.  فحدثين بأربعة أحاديثإبراهيم هرون بن سعد واسطاً، فبادرت فدخلت إليه يف السفينة

  .والذي رواه األعمش عن أيب عمرو الشيباين إمنا مسعه من هارون بن سعد

قدم علينا هارون بن سعد يف مجاعة : حدثين هشام بن حممد أبو حممد من أهل واسط، قال: قال أبو زيد
  .، فبايعه أهل واسطذات عدد فرأيته شيخاً كبرياً كنت أراه راكباً قد احنىن على دابته

كان هارون بن سعد رجالً صاحلاً، قد روى عن الشعيب، ولقى : وحدثين عمر بن عون، قال: قال أبو زيد
  .إبراهيم، وكان فقيهاً
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ملا : حدثين أبو الصعداء، قال: حدثين سليمان بن أيب شيخ، قال: حدثين عيسى بن احلسن الوراق، قال
من قبل إبراهيم خطب الناس، ونعى على أيب جعفر أفعاله، وقتله قدم هارون بن سعد والياً على واسط 

آل رسول اهللا، وظلمه الناس، وأخذه األموال، ووضعها يف غري مواضعها، وأبلغ يف القول حىت أبكى 
  .الناس، ورقت لقوله قلوم، فاتبعه ابن العوام، ويزيد بن هارون، وهشيم بن بشري، والعالء بن راشد

حدثين نصر بن مزاحم، : حدثنا إبراهيم بن سليمان املقري، قال: سني اخلثعمي، قالحدثين حممد بن احل
حدثين من رأى هشيماً واقفاً بني يدي هارون بن سعد متقلداً سيفاً، رث اهليئة، يدعو الناس إىل بيعة : قال

  .إبراهيم

نا زيد بن املعذل النمري، حدث: حدثنا حممد بن مروان الغزال، قال: أخربين علي بن العباس املقانعي، قال
ويل إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن هارون بن سعد واسطاً، وضم إليه جيشاً : عن هشام بن حممد، قال

كثيفاً من الزيدية، فأخذها وتبعه اخللق، ومل يتخلف أحد من الفقهاء، وكان ممن تبعه عواد بن العوام، 
ه مشهراً، وقتل ابنه معاوية، وأخوه احلجاج بن ويزيد بن هارون، وهشيم، وكان موقف هشيم يف حروب

  .بشري يف بعض الوقائع

وشهد معه العوام بن حوشب وهو شيخ كبري، وأسامة بن زيد، فلما قتل إبراهيم احندر هارون بن : قال
  .سعد إىل البصرة، فبلغنا أنه مات ا حني دخلها، رمحه اهللا ورضي عنه

حدثين عامر بن حيىي : حدثنا عمر بن شبة، قال: ري، قالواأخربنا حيىي بن علي، والعتكي، واجلوه
أمن الناس أمجعون إال العوام بن : نادى منادي املسودة: حدثين أبو خمارق بن جابر، قال: العقيلي، قال

  .حوشب، وأسامة بن زيد

    

  .فأما العوام فاستخفى سنتني مث عمل معن بن زائدة يف أمره، وكان يسأله حىت أخرج له أماناً

  .وأما أسامة بن زيد فتوارى مدة مث هرب إىل الشام

استخفى هارون بن سعد، فلم يزل مستخفياً حىت : وحدثين عبد اهللا بن راشد بن يزيد، قال: قال أبو زيد
وىل حممد بن سليمان الكوفة، فأعطاه األمان واستدرجه حىت ظهر، وأمره أن يعرض مثانني من أهل بيته، 

أنت خمدوع، فرجع فتوارى حىت :  حممد ولقيه ابن عم له يدعى الفرافصة فقالفهم أن يفعل، فركب إىل
  .مات، وهدم حممد بن سليمان داره

كان عبد الواحد : مسعت أصحابنا يقولون: قال أبو زيد، وحدثين سعد بن احلسن بن بشري احلواري، قال
فلما ظهر أقبل عبد الواحد من ر بن زياد بنهر أبان، وكان قد تقدم إىل إبراهيم أال خيفى عليه خمرجه، 

أبان مبيضاً حىت عبدس، فهرب وإليها وخلف يف بيت ماهلا سبعني ألف درهم، فأخذها عبد الواحد، 
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  .فكانت أول ما قدم به على إبراهيم

بيض أيوب بن سليمان ر أبان، وغلب عليها، وأيوب هذا : قال أبو زيد، وحدثين خالد بن خداش، قال
  .روى عنه الواسطيون، وممن روى عنه سليمان بن أيب شيخحمدث راٍو، قد 

مسعت زفر بن : حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أمحد بن حازم، قال: أخربين حممد بن احلسني األشناين، قال
واهللا : كان أبو حنيفة جيهر يف أمر إبراهيم جهراً شديداً، ويفيت الناس باخلروج معه، فقلت له: اهلذيل يقول

  .نتٍه عن هذا حىت نؤيت فتوضع يف أعناقنا احلبالما أنت مب

وكتب إليه هو ومسعر بن كدام يدعوانه إىل أن يقصد الكوفة، ويضمنا له نصرما ومعونتهما، : قال
  .وإخراج أهل الكوفة معه، فكانت املرجئة تعيبهما بذلك

: قاسم بن أيب شيبة، قالحدثنا ال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي، وعمر، وأمحد، قالوا

رأيت مسلم بن سعيد، واألصبغ بن زيد، مع هارون بن سعد، عليهما : حدثين الفضل بن شعيب، قال
  .سيفان أيام إبراهيم بن عبد اهللا، بواسط

رأيت هشيماً عليه سيف محائله شريط يرامى : قال القاسم بن أيب شيبة، وحدثين أزهر بن سعد، قال
  .املسودة من وراء السور

حدثين زكريا بن عبد اهللا بن صبيح، ويلقب : حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عمر، وحيىي، وأمحد، قالوا
فقال . قد أصبته، عباد بن العوام: قال. ابغين قاضياً ملدينة الوضاح: قال املهدي البن عالئة: رمحويه، قال

  .وكيف مع ما يف قلوبنا عليه: له

  .باد بن العوام يف خالفته، ومنعه احلديث، مث أذن فيه بعدوهدم الرشيد دار ع: قال رمحويه

خرج : حدثنا نصر بن حازم، قال: حدثنا أمحد بن حازم، قال: أخربين جعفر بن حممد الوراق، قال
هارون بن سعد من الكوفة يف نفر من أصحاب زيد بن علي إىل إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن، وكان 

السراج، وهو يومئٍذ شاب جلد شجاع، ومحزة التركي، وسامل احلذاء، فيمن خرج معه عامر بن كثري 
  .وخليفة بن حسان

ملا قدموا على إبراهيم ويل سامل بن أيب واصل بيت املال، وويل هارون بن سعد واسطاً، فأنفذ معه : قال
 أهل جيشاً كثيفاً، فدخل واسطاً، وهرب منه أصحاب أيب جعفر، وأسرع الناس إليه، ومل يبق أحد من

العلم إال تبعه، وكان منهم عباد بن العوام، وهشيم بن بشري، وإسحاق بن يوسف األزرق، ويزيد بن 
  .هارون، ومسلم بن سعيد، واألصبغ بن زيد

أنا أفيت الناس باخلروج معك، مث هرب منه، : ودعا عاصم بن علي فاعتل عليه باملرض والضعف، فقال له
م قائداً وضم إليه الفقهاء أمجعني، وكانوا يف قيادته، وشاوره وقدمه فجعل هارون بن سعد عبادة بن العوا
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فلما قتل إبراهيم وانقضت حياته، هرب عباد بن العوام، فهدمت داره وانفضت مجوعه، ومل يزل متوارياً 
  .حىت مات أبو جعفر

: ن عقيل، قالحدثين سهل ب: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، واجلوهري، والعتكي، قالوا

قدم هارون بن سعد عباد بن العوام ورأسه وشاوره، فكان يف أصحابه يزيد بن هارون وإسحاق بن 
  .يوسف األزرق، وغريمها

رأيت هشيم : قال أبو زيد، وحدثين عاصم بن علي بن عاصم، قال أخربين علي بن عبد اهللا بن زياد، قال
  .، ال واهللا، ما وقفه قط إال شجاع جمتمع القلببن بشري واقفاً موقفاً يف وقعة واقعناها القوم

سيعلم : بلغ يزيد بن هارون أن علي بن حرملة يتهدده ويقول: قال أبو زيد، وحدثين ابن بنت هشيم، قال
  .غلط، إمنا كانت الراية لعباد بن العوام: يزيد على رأس من كانت الرايات حتقق، فبلغ ذلك يزيد فقال

    

صدق يزيد، كان القائد عباد بن العوام وكان يزيد بن هارون من : اصم بن عليقال أبو زيد، قال يل ع
  .أصحابه

حدثين أمحد بن خالد بن خداش، : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، وعمر، وحممد، قالوا
  .ما كان بالبصرة أحد إال وقد تغري أيام إبراهيم إال ابن عون: مسعت محاد بن زيد يقول: قال

  .فهشام بن حسان: يل لهق

إين : فقال. اللهم أهلك أبا الدوانيق، فقلت له يف ذلك: ما محدنا قوله، كان يذكر أبا جعفر فيقول: قال
  .أخاف أن يظهر فيشتتنا

حدثين يعقوب : حدثين أبو عبد اهللا الصرييف حممد بن أمحد بن املؤمل، قال حدثين فضل املصري قال
ت أنا يف بعض الكتب عن يعقوب الدورقي، عن بعض أصحابه، عن وقرأ: الدورقي قال أبو الفرج

ما : جئت إىل أيب حنيفة فقلت له: قال أبو إسحاق الفزاري: إمساعيل بن عيسى بن علي اهلامشي، قال
  .اتقيت اهللا حيث أفتيت أخي باخلروج مع إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن حىت قتل

  .تل يوم بدر، وشهادته مع إبراهيم خري له من احلياةقتل أخيك حيث قتل يعدل قتله لو ق: فقال

  .ما منعك أنت من ذاك: قلت له

  .ودائع للناس كانت عندي: قال

مسعت أبا حنيفة : أخربين حممد بن احلسني األشناين، عن عباد بن يعقوب، عن عبد اهللا بن إدريس، قال
  .أخرجا: وهو يقولوهو قائم على درجته، ورجالن يستفتيانه يف اخلروج مع إبراهيم، 

حدثين نصري بن محاد أبو : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، واجلوهري، والعتكي، قالوا
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ما يقعدكم؟ : ما زلت أمسع أن شعبة كان يقول يف نصرة إبراهيم بن عبد اهللا للناس إذا سألوه: سهل، قال
  .هي بدر الصغرى

عن بعض أصحابه، عن أيب إسحاق الفزاري، وامسه إبراهيم بن قال أبو زيد، وحدثين يعقوب بن القاسم، 
ملا خرج إبراهيم ذهب أخي إىل أيب حنيفة فاستفتاه، فأشار : حممد بن احلرث بن أمساء بن حارثة، قال

  .عليه باخلروج، فقتل معه، فال أحب أبا حنيفة أبداً

  .لناس على نصرة إبراهيمكان صاحل املروزي حيرض ا: وحدثين نصر بن محاد، قال: قال أبو زيد

مسعت : مسعت عمار بن زريق يقول: قال أبو زيد، وحدثين القاسم بن شيبة، قال مسعت أبا نعيم يقول
  .ما يقعدكم؟ أما أين لو كنت بصرياً خلرجت: األعمش يقول أيام إبراهيم

أن مسعر بن كدام : حدثين أبو نعيم: حدثنا أمحد بن حازم، قال: ألخربين حممد بن احلسني اخلثعمي، قال
كتب إىل إبراهيم بن عبد اهللا يدعوه إىل أن يأيت الكوفة ويعده أن ينصره، وكان مسعر مرجئاً، فلما شاع 

  .ذلك عاتبته املرجئة

حدثنا أبو نعيم، وأخربنا ابن علي وأصحابه : حدثنا حممد بن حازم، قال: أخربين حممد بن احلسني، قال
كتب أبو حنيفة إىل إبراهيم يشري عليه أن يقصد : مد بن حكيم، قاالعن عمر بن شبة، عن عبد اهللا بن حم

ائتها سراً فإن من ها هنا من شيعتكم يبيتون أبا جعفر فيقتلونه، أو : الكوفة ليعينه الزيدية، وقال له
  .يأخذون برقبته فيأتونك به

  .وكانت املرجئة تنكر ذلك على أيب حنيفة وتعيبه به: قال عمر بن شبة يف خربه

  .حدثين حممد بن منصور الرازي، عن احلسن بن احلسني، وغريه من أصحابه: حدثين أمحد بن سعيد، قال

إذا أظفرك اهللا بعيسى وأصحابه : أن أبا حنيفة كتب إىل إبراهيم بن عبد اهللا ملا توجه إىل عيسى بن موسى
ألموال، ومل يتبع مدبراً، ومل فال تسر فيهم سرية أبيك يف أهل اجلمل فإنه مل يقتل املنهزم، ومل يأخذ ا

يذفف على جريح؛ ألن القوم مل يكن هلم فئة، ولكن سر فيهم بسرية يوم صفني، فإنه سىب الذرية، وذفف 
  .على اجلريح، وقسم الغنيمة، ألن أهل الشام كانت هلم فئة، وكانوا يف بالدهم

  .نها، ودفن ببغدادفظفر أبو جعفر بكتابه، فسريه وبعث إليه فأشخصه، وسقاه شربة فمات م

أن عباد بن العوام خرج إىل : حدثنا قعيب بن حمرز، عن املدائين: أخربين حممد بن زكريا الصحاف، قال
إبراهيم بن عبد اهللا، وشهد معه حربه، فلما ظفر أبو جعفر وقتل إبراهيم، طلبه، فسأله فيه املهدي فوهبه 

ل من أهل العلم خرج مع إبراهيم فيأخذون عنه هذا رج: فقال الناس. ال تظهرن وال حتدثن: له، وقال
  .الفتيا، فلم يزل متوارياً حىت مات أبو جعفر، وأذن له املهدي يف الظهور واحلديث، وظهر وحدث

حدثنا أبو نعيم، وأخربنا حيىي بن علي، ورواه : حدثنا أمحد بن حازم، قال: حدثنا حممد بن احلسني، قال
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     : حدثنا القاسم بن أيب شيبة، عن أيب نعيم، قال: ة، قالحدثنا عمر بن شب: أبو زيد، قالوا

كتب أبو جعفر إىل عيسى بن موسى، وهو على الكوفة، يأمره حبمل أيب حنيفة إىل بغداد، فغدوت إليه 
أريده، ولقيته راكباً يريد وداع عيسى بن موسى، وقد كان وجهه يسود، فقدم بغداد فسقى ا شربة 

  .ان مولده سنة مثاننيفمات وهو ابن سبعني، وك

دعا أبو جعفر أبا حنيفة إىل الطعام فأكل منه، مث : قال. حدثنا أبو نعيم: حدثين حممد بن احلسني، قال
استسقى فسقي شربة عسل جمدوحة وكانت مسمومة فمات من غد ودفن يف بغداد يف املقابر املعروفة 

  .مبقابر اخليزران

حدثين عامر بن حيىي موىل : حدثنا عمر بن شبة، قال: ، قالواأخربنا حيىي بن علي، واجلوهري، والعتكي
وصاحبت العوام : حدثين سعيد بن جماهد، قال: بين عقيل من أهل واسط، كان يف حرس احلجاج، قال

 مثانية عشر سهماً ما سرين أين رميت ا -يعنس املسودة- رميت يف هؤالء القوم : بن حوشب يوماً فقال
نعم ما مل تدخله : قال. املسح أعلى من هذا: فقلت. فكان عليه خف منخرق: قال. أهل بدر مكام
  .الربح وخترج منه

: حدثين ابن العباس، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين حيىي بن علي، والعتكي، واجلوهري، قالوا

، وكان شيخاً خرج لبطة بن الفرزدق مع إبراهيم: حدثين عكرمة بن دينار موىل بين عامر ابن حنيفة، قال
  .ما اخلرب؟: كبرياً جليالً، فلما قتل إبراهيم مررت به فقال يل

  .الشر، واهللا ازم أصحابنا. فقلت

  .قف ها هنا نعش مجيعاً أو منت مجيعاً: قال

ال ملجأ من اهللا إال "فقلت ليس بذاك، ووليت هارباً، فلم أجاوزه بكثري حىت أدركه القوم، فسمعته يقول 
  .رأس لبطة بن الفرزدق: علقت يف أذنه رقعة مكتوب فيهافقتل، و" إليه

  .وكان شهد مع إبراهيم وهو شيخ كبري، فقوده: قال

لبطة هذا قد روى احلديث، وروى عن أبيه، عن احلسني بن علي حديثاً مشهوراً حدثنا : قال أبو الفرج
  .خبطة، وحنظلةلقيت احلسني بالصفاح، وروى عن غري أبيه، وكان له أخوان : يف مقتله يقول

أن إبراهيم ملا قتل، وتواري هارون بن سعد، : وحدثين عاصم بن علي وسهل بن غطفان: قال أبو زيد
  .أراد احلجاج بن بشري االحندار إىل ر أبان، فأدركوه فقتلوه، وقتلوا ابن أخيه معاوية بن هشيم

بن زيد بعد قتل حممد، فذكر أن قدم عيسى : قال أبو زيد، وحدثين بكر بن كثري، عن محزة التركي، قال
إن : حممداً جعل األمر إليه، ودعا الزيدية إىل نفسه فأجابوه، وأىب البصريون ذلك، حىت قالوا إلبراهيم

شئت أخرجناهم عنك من بالدنا فاألمر لك وما نعرف غريك، حىت كادت تقع فرقة، فسفروا بينهم 
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ر، ولكن نقاتله مجيعاً، واألمر إلبراهيم، فإن ظهرنا عليه إنا إن اختلفنا ظهر علينا أبو جعف: سفراً، وقالوا
  .نظرنا يف أمرنا بعد، فأمجعوا على ذلك

: حدثين خالد بن خداش، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، وعمر بن عبد اهللا، قاال

جل وقعدمت عنه، خرج هذا الر: قلت لعثمان الطويل: حدثين عبد السالم بن شعيب بن احلبحاب، قال
  .يا أبا صاحل، أحب أال تفشي علي ذلك احلديث: فلما قتل إبراهيم قال: قال. ومن أخرجه غرينا: قال

أن أبا حرى نصر : حدثين حفص بن عمر بن حفص: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا عمر وحيىي، قاال
  . ازم ملا قتل إبراهيم فاستخفىفعطلتها، مث: بن ظريف خرج مع إبراهيم فأصابت يده جراحة أجبتها قال

خرج مع إبراهيم أبو العوام : حدثين عفان بن مسلم، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربنا عمر، وحيىي، قاال
ما شهد احلرب، ولكن وىل : القطان وامسه عمران بن داود، قال فحدثت بذلك عمر بن مروان فقال يل

  .قال أبو الفرج. وأقام بالبصرة. له عمالن

وأبو العوام هذا من مجلة حمدثي البصرة وهو من أصحاب احلسن البصري وقد روى عنه أبو جري نصر 
  .بن ظريف كلهم من ثقاة حمدثي البصرة ومشاهريهم

خرج مع إبراهيم عبد ربه بن يزيد وكان شيخاً كبرياً أبيض : قال أبو زيد، وحدثين سعيد بن نوح، قال
  .ال حىت أعلم أن رأسي يل أو هلم: ، فقاللو اختصبت: الرأس واللحية فقيل له

شهد مع إبراهيم ببامخري من : قال أبو زيد، وحدثين سنان بن املثىن اهلذيل، من آل سلمة بن احملبق، قال
عبد احلميد بن سنان بن سلمة بن احملبق، واحلكم بن موسى بن سلمة، وعمران بن : آل سلمة بن احملبق

  .شبيب بن سلمة

    : حدثين أخي عن ابن سالم، قال: ثين إبراهيم بن سالم احلذاء، قالقال أبو زيد، وحد

ما بعد هذا متلوم فاحناز وصار إىل قصره، وحنن معه، : ملا ازمنا صرنا إىل عيسى بن زيد فصرب ملياً مث قال
  .فأزمعنا على أن نبيت عيسى بن موسى، فلما انتصف الليل فقدنا عيسى بن زيد، فانتقض أمرنا

حدثنا عمر بن اهليثم املؤذن، : حدثنا عمر بن شبة، قال: حيىي بن علي، واجلوهري، والعتكي، قالواأخربنا 
قال أبو زيد، : أم إبراهيم استقضى عباد بن منصور على البصرة: والوليد بن هشام، ويونس بن جندة

ى سوار بن عبد اهللا ملا ظهر إبراهيم استقض: حدثين علي بن أيب سارة، قال: وحدثين أبو علي القداح، قال
يف بيته، وأرسل إليه إبراهيم يدعوه، فاعتل باملرض، فتركه، وأمر عباد بن منصور فقضى بالبصرة حىت 

جاءت اهلزمية فلزم عباد بيته، فلما قدم أبو جعفر بعد اهلزمية تلقاه الناس يف اجلسر األكرب فيهم سوار بن 
لناس حىت خرج على أمانه، فلما رآه سأله ومل خياطبه بشيء عبد اهللا، وأقام عباد يف بيته وخافه ومل يدعه ا

  .مما صنع
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حدثين ابن األعرايب، عن : حدثين ميسرة بن حسان، قال: حدثين أمحد بن عبد اهللا بن عمارة، قال
. حدثنا أبو حامت، عن أيب عثمان اليقطري، عن املفضل: املفضل، وحدثين حممد بن احلسن بن دريد، قال

حدثنا عمر بن شبة، :  علي بن حيىي، وعمرو بن عبد اهللا، وأمحد بن عبد العزيز؛ قالواوحدثنا حيىي بن
ورواية ابن األعرايب . حدثين عبد امللك بن سليمان، عن علي بن أيب احلسن، عن املفضل الضيب: قال

د اهللا كان إبراهيم بن عب: واليقطري عن املفضل أمت، وسائر من ذكرت يأيت بشيء ال يأيت به اآلخر قال
إنك إذا خرجت ضاق صدري، فأخرج إيل : بن احلسن متوارياً عندي، فكنت أخرج وأتركه، فقال يل

شيئاً من كتبك أتفرج به، فأخرجت إليه كتاباً من الشعر، فاختار منها السبعني قصيدة اليت صدرت ا 
  .اختيار الشعراء مث أمتمت عليها باقي الكتاب

املربد مر بدار سليمان بن علي فوقف عليها، واستسقى ماء، فأتى فلما خرج خرجت معه، فلما صار ب
هؤالء واهللا منا وحنن منهم، وهم أهلنا : بشربة فشرب، فأخرج صبيان من صبيام فضمهم إليه وقال

  : وحلمنا ومنا، ولكن آباءهم غلبونا على أمرنا، وابتزوا حقوقنا، وسفكوا دماءنا، ومتثل

 قبنا سورة من الغل نإ  ابني عمنا ظالمتن مهالً

 أحسابنا من الرقق تغمز  تحمل السيوف وال لمثلكم

  عز عزيز ومعشر صدق  ألنمي إذا انتميت إلى إني

 يوم الهياج بالعلق تكحل  مسباط كأن أعينه بيض

  .فلمن هي؟: ما أجود هذه األبيات وأفلحها: فقلت

دق على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومتثل هي يقوهلا ضرار بن اخلطاب الفهري يوم عرب اخلن: فقال
ا علي بن أيب طالب يوم صفني، واحلسني يوم الطف، وزيد بن علي يوم السبخة، وحيىي بن زيد يوم 

  .اجلوزجان، وحنن اليوم

  .فتطريت له من متثله بأبيات مل يتمثل ا أحد إال قتل

مد، فتغري لونه، وجرض بريقه، مث أجهش باكياً مث سرنا إىل بامخري، فلما قرب منها أتاه نعي أخيه حم
اللهم إن كنت تعلم أن حممداً خرج يطلب مرضاتك، ويبتغي طاعتك، ويؤثر أن تكون كلمتك : وقال

العليا، وأمرك املتبع املطاع، فاغفر له، وارمحه، وارض عنه، واجعل ما نقلته إليه من اآلخرة خرياً له مما 
  .نقلته عنه من الدنيا

  : ر باكياً ومتثل بقول الشاعرمث انفج

 ابمثلك في الدنيا فقد فجع يفجع  نالمنازل يا خير الفوارس م أبا
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  أو آنس القلب من خوف لهم فزعا  مهيتشو خي ليعلم أن اهللا

 انعيش جميعاً أو نموت مع حتى  مهي لم أخيقتلوه ولم أسل يم

إين واهللا يف هذا كما قال دريد بن : ظهر من جزعه، فقالفجعلت أعزيه وأعاتبه على ما : قال املفضل
  : الصمة

 رالبكا لكن بنيت على الصب مكان  د أرىوق! اكأال تبكي أخ تقول

 الشرف األعلى قتيل أبي بكر على  ذيك الالهعبد اهللا وال لمقتل

 ربمصاباً حثو قبر على ق وجل  دالي خديموث أو نوعبد يغ

  أبوا غيره والقدر يجري على القدر  مهمة إنل إال آل صالقت أبى

 ردهواتر يشقى بها آخر ال لدى  ااؤنزال دما تا مترين فإما

 ركطوراً وليس بذي ن ونلحمه  يرٍةكير نيف غللحم الس فإنا

    

 أو نغير على وتر. إن أصبنا بنا  ىفتيشيغار علينا واترين ف

  فما ينقضي إال ونحن على شطر  الدهر شطرين بيننقسمنا ا بذاك

  : مث ظهرت لنا جيوش أيب جعفر مثل اجلراد، فتمثل إبراهيم ذه األبيات: قال

 داًالل ختقخاللهم لت أمراً  واعمأن بني خزيمة أج نبئت

 داويسعى القوم سعياً جاه ناري  مهاحإن يقتلوني ال تصب أرم

 ارداحالبطل الكمي ال وأنازل  ن رصدت بضيقهأرمي الطريق وإ

  .من يقول هذا الشعر يا ابن رسول اهللا؟: فقلت

  .يقوله خالد بن جعفر بن كالب يف يوم شعب جبلة، وهو اليوم الذي لقيت فيه قيس متيماً: فقال

ا العسكر أتباشر احلرب بنفسك وإمن: وأقبلت عساكر أيب جعفر، فطعن رجالً، وطعنه آخر، فقلت له: قال
  .منوط بك؟

  : إليك عين يا أخا بين ضبة كأن عويفاً أخا بين فزارة كان ينظر إلينا يف يومنا هذا: فقال

 انفس وأحالمه أحاديث  اهخناس وإلمام ألمت

  تطاول في المجد أعمامها  كالي ممن بن يمانية

 اهوادث أيامالح ترد  ومةرثلنا أصل ج وإن
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 اها ذامأفنها وبه بها  ولةلفيبة مالكت نرد

حركين بشيء، فذكرت أبياتاً لعويف القوايف ملا تقدم : يا مفضل: والتحمت احلرب، واشتدت، فقال يل
  : بشعره، فأنشدته قوله

 مالت حبسير إنما أن أجدت  ادمعأال أيها الناهي فزارة ب

 ائمت نمنه النوم إذ أن وتمنع  رهوتيت بكل حر أن يب أبى

  على الجرد في أفواههن الشكائم  واروحرام تيان كأقول لفت

 وائمله الومن يخترم ال تتبع  قفوا وقفةً من يحي ال يخز بعدها

 م؟الك سفيما بعد ذل لتسلم  أنت إن باعدت نفسك عنهم وهل

  .أو غري ذلك؟: أعد، وتبينت يف وجهه أن سيقتل، فتنبهت وندمت فقلت: فقال

ال بل أعد األبيات، فأعدا، فتمطى على ركابيه فقطعمها، ومحل فغاب عين، وأتاه سهم عائر : قال
  .فقتله، وكان آخر عهدي به

كان خالد : مسعت إسحاق بن شاهني الواسطي يقول: قال. حدثنا حممد بن حممد بن سليمان الباغندي
مع إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن غريه، فإنه بن عبد اهللا الواسطي، من أهل السنة واجلماعة، خرج الناس 

  .لزم بيته

حدثين داود بن حيىي، : حدثين ذه احلكاية أمحد بن حممد بن سعيد، قال: قال أبو الفرج علي بن احلسني
ولكن أصحاب : مسعت إسحاق بن شاهني يوماً، ذكر خالد بن عبد اهللا الطحان، مثله، وزاد فيه: قال

  .شعبة بن احلجاج، وهشيم بن بشري، وعباد بن العوام، ويزيد بن هارون: عاًاحلديث خرجوا معه مجي

حدثنا حممد بن حفص بن راشد، : حدثنا جعفر بن حممد بن هشام، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .خرج هشيم بن بشري مع إبراهيم بن عبد اهللا، وقتل معه ابن له: حدثنا أيب، قال: قال

حدثين سليمان :  أمحد بن حممد بن بشر، قال حدثنا أيوب بن احلسن، قالقال أمحد بن سعيد، وحدثين
يا أبا : خرج هشيم مع إبراهيم بن عبد اهللا، وقتل معه ابنه معاوية، فقال له رجل: الشاذكوين، قال

  .معاوية، رأيتك مع إبراهيم والرايات ختفق على رأسه

: حدثنا حيىي بن صاحل اجلريري، قال: ان، قالحدثنا أمحد بن سعيد، قال حدثنا حيىي بن زكريا بن شيب

كان املفضل بن حممد : مسعت يونس بن أرقم العرتي، وكان من أصحاب إبراهيم بن عبد اهللا، يقول
  .الضيب له غاشية على التشيع، وكان إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن إذا اجتمعنا إليه جيمعنا عند املفضل

مسعت يزيد بن : حدثنا أيب قال: عبد امللك بن حممد الرقاشي، قالحدثنا : حدثنا أمحد بن سعيد، قال
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وأما املفضل الضيب فكان أكثر إقامة إبراهيم عنده حىت خرج، فكان ال يزال يدس وحيتال : ذريع يقول
  .لكل من أمكنه أن حيوزه إىل مذهبه

الضحاك، قال حدثنا قاسم بن : حدثنا يعقوب بن يوسف بن زكريا الضيب، قال: حدثين أمحد، قال
سألت أبا حنيفة، وكان يل : حدثين معاوية بن سفيان املازين، قال حدثين إبراهيم بن سويد احلنفي، قال

  .اخلروج إىل هذا أو احلج؟: أيهما أحب إليك بعد حجة اإلسالم: مكرماً أيام إبراهيم، قلت

  .غزوة بعد حجة اإلسالم أفضل من مخسني حجة: فقال

    

: حدثنا حممد بن عديس، قال: دثنا حممد بن إمساعيل بن إسحاق الراشدي، قالح: حدثين أمحد، قال

إن ابين يريد هذا : جاءت امرأة إىل أيب حنيفة أيام إبراهيم فقالت: حدثين احلسني بن سلمة األرحيب، قال
  .ال متنعيه: الرجل، وأنا أمنعه، فقال

حدثنا حممد بن عديس : مسيع األزدي قالحدثنا حممد بن أمحد بن عمر بن : حدثين أمحد بن سعيد، قال
كان أبو حنيفة حيض الناس على اخلروج مع إبراهيم ويأمرهم : مسعت محاد بن أعني يقول: قال. األزدي
  .باتباعه

حدثنا حممد بن خالد الربقي، : حدثنا أمحد بن يوسف اجلعفي، قال: أخربين جعفر بن حممد الوراق، قال
إمنا أمر علي عليه السالم أال جيهز على جريح، وال ! يام إبراهيم ليبلغه ذلككان أبو حنيفة يقول يف أ: قال

  .يقتل مدبر يف قوم مل يكن هلم فئة يوم اجلمل، ومل يفعل ذلك بصفني، ألن القوم كانت هلم فئة

خرج معي هارون : حدثين سليمان بن أيب شيخ قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا حيىي بن علي، قال
ملا واله إبراهيم واسطاً، وبرز إىل القتال عامر بن عباد بن العوام، ويزيد بن هارون، والعالء بن بن سعد 

  .راشد

ملا خرج إبراهيم : حدثين جناب ابن الشخشاخ، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربنا حيىي بن علي، قال
  .اتبعه معاذ بن نصر العنربي

ما زال عباد مستخفياً : حدثنا عمر بن عون، قال: بة، قالحدثنا عمر بن ش: حدثنا حيىي بن علي، قال
  .بالبصرة حىت مات أبو جعفر

قتل يف تلك املعركة احلجاج أخو : حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا أبو زيد، قال: حدثنا حيىي، قال
  .هشيم، ومعاوية ابنه

أن : حذمي، ويونس بن جندةحدثنا عثمان بن اهليثم املؤذن والق: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
  .إبراهيم استقضى عباد بن منصور على البصرة
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خرج مع إبراهيم أبو خالد : حدثنا القاسم بن أيب شيبة، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا حيىي، قال
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن : حدثنا أبو زيد، قال: حدثنا عمر بن عبد اهللا، وحيىي بن علي، قاال.األمحر

وأبو داود هذا . خرج مع إبراهيم أبو داود الطهوي: حدثين نصر بن مزاحم املنقري، قال: الحكيم، ق
  .ثقة قد روى عنه أبو نعيم واحلسن بن احلسني السعدي، وغريمها من احملدثني

حدثين عباد بن حكيم : حدثنا أبو زيد، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن حكيم، قال: أخربنا عمر وحيىي، قاال
 مع إبراهيم بن عبد اهللا جنادة بن سويد فقوده على ثلثمائة وشهد معه بامخري، وشهد معه خرج: قال

  .املفضل بن حممد الضيب الراوية

خرج مع : حدثنا عقيل بن عمرو الثقفي، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربنا عمر بن عبد اهللا، وحيىي، قاال
  .صحاب عمرو بن عبيدإبراهيم األزرق بن متة الصرميي متقلداً، وكان من أ

كان : حدثنا أبو زيد قال حدثين إبراهيم بن سامل، قال: أخربنا عمر بن عبد اهللا، وحيىي بن علي، قاال
فاحلف : قال. نعم: أنت بريده؟ قال: فقال. إبراهيم األسدي ممن سار بإبراهيم وأتى به أبو جعفر فحقره

إن أبا جعفر أحلفين إن رأيتك :  إبراهيم أتاه، فقاللئن رأيت إبراهيم لتأتيين به، فحلف فخاله، فلما ظهر
  .آلتينه بك، فاشخص بنا إليه

مسعت : حدثين احلسني بن جعفر بن سليمان الضيب، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربنا عمر، وحيىي، قاال
  .أحصى ديوان إبراهيم من أهل البصرة مائة ألف: أخي داود يقول

حدثين هاشم بن : حدثين عبد اهللا بن عبد الوارث قال: ا أبو زيد، قالحدثن: أخربنا عمر، وحيىي، قاال
قاسم يكىن أبا النضر، وقد روى عن سفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج، ونضر ابنهما وهو من ثقات 

  .احملدثني

  .حدثنا عمر بن شبة عن سلم بن فرقد: أخربنا عمر، وحيىي، قاال

  .وكان من أصحاب هشام، روى عنه احلديثأن عمر بن عون شهد مع إبراهيم بامخري، 

: حدثنا القاسم بن أيب شيبة قال حدثنا حممد بن بشر، قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربنا عمر وحيىي، قاال

واعجباً ألقوام يريدون اخلروج ملن خيرج، وقد خرج : كنت عند سفيان الثوري أيام إبراهيم فجعل يقول
  .قوم مل يكونوا يرون اخلروج

  . وخرج مع إبراهيم من أصحاب سفيان مؤمل، وحنبص:قال

  .مؤمل بن إمساعيل: ومؤمل هذا يقال له

كان خليالً من : سألت أبا نعيم عن حنبص هذا فقال: حدثنا أبو زيد، قال: حدثنا عمر وحيىي، قاال
  : أصحاب سفيان، وفيه يقول الشاعر
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  يا ليت قومي كلهم حنابصا

     : حدثين ابن هراسة، قال: بن سلم، قالوحدثين إبراهيم : قال أبو زيد

  .قتل مع إبراهيم بن عبد اهللا صاحبان كانا لسفيان الثوري، كانا من خاصته

خرج مع إبراهيم : حدثين عبد اهللا بن حممد بن حكيم قال: حدثنا أبو زيد، قال: أخربنا عمر وحيىي، قاال
  .داود بن املبارك اهلمداين عم أيب حيي فقتل يف املعركة

: حدثين عمر بن النضر، قال: حدثين خالد األرقط، قال: حدثنا أبو زيد، قال: خربنا عمر وحيىي، قاالأ

فإن كان : قال: أها هنا أحد تنكرونه؟ قلنا ال: قتل إبراهيم وأنا بالكوفة، فأتيت األعمش بعد قتله، فقال
 أهل الكوفة على مثل ما أرى لسرنا أما واهللا لو أصبح: ها هنا أحد تنكرونه فأخرجوه إىل نار اهللا، مث قال

جئت ألبيد خضراءك، أو : ما جاء بك يا أعمش؟ قلت:  فإذا قال يل-يعين أبا جعفر-حىت نتزل بعقوته 
  .تبيد خضرائي؛ كما فعلت بابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

براهيم بن عبد اهللا، ملا قتل إ: مسعت حممد بن علي بن خلف العطار، يقول: حدثين أبو عباد الصرييف، قال
  .ما أظن الصالة تقبل، إال أن الصالة خري من تركها: قال سفيان الثوري

مسعت حممد بن خلف العطار، : حدثنا علي بن أمحد البناين، قال: أخربين علي بن العباس املقانعي قال
خرجت مع : سراجملا قتل إبراهيم بن عبد اهللا، قال سفيان صاحب أيب السرايا لعامر بن كثري ال: يقول

  .نعم: إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن؟ قال

وجدت يف كتايب الذي دفعه إىل عيسى بن احلسني، عن أمحد بن احلرث اخلراز عن : قال أبو الفرج
  .خرج أبو حممد الربيدي املؤدب مع إبراهيم بن عبد اهللا، وازم فيمن ازم: املدائين

  : اهللا قول غالب بن عثمان اهلمداينومن خمتار ما رثي به إبراهيم بن عبد 

 داهنادى فأسمع كل ش  ذيري المباخ وقتيل

 واردتوحف األسد الح د  ونجالجنود إلى ال قاد

 درواعوبال والمبرقات  انقوربال بالمرهفات

 إلى دين بن صايد ودعوا  دمحدين مل افدع

 ئدايل سسابق للخ لق  ان أببلم باهفرم

 داعد سبأش هاماتهم  اًتليفري مص بالسيف

 داحين جيملفؤاده ب  داصم قهس يحفأت

 دالن وليس مخلوق بخ  يبجصريعاً لل فهوى
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 درم دار واحوثوى بأك  ارهصأن ددتبوت

 ائدوسع غير ممهود ال  ريفداؤك من ص نفسي

 القوم األباعدالدار في  ب  رين غوفدتك نفسي م

 والئداء النأب اءأبن  هرت بفامرئ ظ أي

 دائدشالكرام لدى ال بر  صداء والالشه فأولئك

 ائدحيث معتلج العق طح  ارب واألبيث ارجون

 داهمكة فالمش فبطاح  وىازل ذي طأقوت من

  ر بموقف الظعن الرواشد  امجمنهم فال والخيف

 ا وواردهفصادر عن م  اقمالفحياض زمزم ف

 ائديثرب ذي اللح فبقيع  عبينف انتويقفس

 بن فاطمة األراشد حسن  ي البالقع من بن أمست

  : وقال غالب أيضاً: قال أبو زيد

  هيم نومي على الفراش الوثير  رابعد المهدي أو بعد إب كيف

 ير الكسوالجابرون عظم الم  رم اإلسالذائدون عن ح وهم

 ورذكه لمصقولة الشفار ال  لى اللما تولوا إل حاكموهم

 يربهللا ذي الجالل الك فس  للموت محتبسي األن وأشاحوا

 سنامي والحرب ذات زفير باً  أمشي بأعضب مجبو أفردوني

 يرصا نعز وذل فيه بعد  يالغيل فيها فوارسي ورج

 وريت عدتي من شهري توف  ماخكنت قبل وقعة ب ليتني

 يرمعتعدة ال وتكلمت  يواقبمن سني ال وليالي

 يرفعتير لحمي مبين ال  فيمن ثوى ثويت تعود الط كنت

 يرطل متطير ك وأكف  مهنالخيلين منا وم ومجال

 يررباحاً رئبال غاٍب عق اهللا  مستبسل يرى الموت في قول

  ملبث الرائحين عن ذي البكور  مهنادير عقد تلبثت بالمق
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  داج حولي في قسطٍل مستدير  ق األوإذ هم يعثرون، في حل

  .آخر مقتله صلوات اهللا عليه ولعن قاتله

  الحسين بن زيد بن علي

وممن توارى منهم من شهد مع حممد وإبراهيم عليهما السالم توارياً طويالً فلم يطلب وأمن فظهر احلسني 
  .ليه السالمبن زيد بن علي ع

  .ويكىن أبا عبد اهللا

شهد احلسني بن : حدثنا حمول بن إبراهيم، قال: حدثين أمحد بن حازم، قال: حدثين علي بن العباس، قال
وكان مقيماً يف مرتل جعفر بن . زيد حرب حممد وإبراهيم بين عبد اهللا بن احلسن بن احلسن مث توارى

فلما مب يذكر فيمن طلب . تل أبوه، وأخذ عنه علماً كثرياًوكان جعفر رباه، ونشأ يف حجره منذ ق. حممد
  .ظهر ملن يأنس به من أهله وإخوانه

وكان أخوه حممد بن زيد مع أيب جعفر مسوداً مل يشهد مع حممداً وإبراهيم حرما فكان يكاتبه مبا 
يدخل إليه إال من يثق يسكن منه، مث ظهر بعد ذلك باملدينة ظهوراً تاماً إال أنه كان ال جيالس أحداً وال 

  .به

كان احلسني بن زيد يلقب ذا الدمعة لكثرة : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثين علي بن العباس، قال
  .بكائه

حدثنا حيىي بن احلسني بن زيد، : حدثنا احلسن بن عبد الواحد، قال: حدثين علي بن أمحد بن حامت، قال
تعين -وهل ترك السهمان والنار سروراً مينعين من البكاء : فقال!. ما أكثر بكاءك: قالت أمي أليب: قال

  .السهمني الذين قتل ما أبوه زيد وأخوه حيىي

حدثنا أبو غسان مالك بن : حدثنا إمساعيل بن إسحاق الراشدي قال: حدثين علي بن العباس، قال
لي فأشار إيل مررت على عبد اهللا بن احلسن وهو يص: إمساعيل اهلندي، عن احلسني بن زيد، قال

 وضعك يف موضع مل يضع فيه أحداً إال من -عز وجل- يا ابن أخي، إن اهللا : فجلست، فلما صلى قال يل
هو مثلك، وإنك قد أصبحت يف حداثة سنك وشبابك يبتدرك اخلري والشر كالمها يسرعان إليك، فإن 

لك آباء ما رأيت فينا وال يف واهللا لقد تواىل . تعش حىت نرى منك ما يشبه سلفك فتلك السعادة الثانية
أبوك زيد بن علي، ال واهللا ما كان فينا مثله، مث كلما : غرينا مثلهم، إن أدىن آبائك الذي مل يكن فينا مثله

  .رفعت أنا فهو أفضل
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حدثنا : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثين حممد بن احلسني اخلثعمي، وعلي بن العباس مجيعاً، قاال
مررت بعبد اهللا بن احلسن وهو يصلي يف مصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأشار : الاحلسني بن زيد، ق

. رأيتك خمتاراً فأردت أن أعظك لعل اهللا ينفعك ا: إيل بيده وهو قائم يصلي فأتيته فلما انصرف قال يل

إن إن اهللا قد وضعك موضعاً مل يضع به أحداً إال من هو مثلك، وإنك قد أصبحت يف حداثة سن، و
الناس يبتدرونك بأبصارهم، واخلري والشر يبتدران إليك، فإن تأت مبا يشبه سلفك فما نرى شيئاً أسرع 

إليك من اخلري، وإن تأت مبا خيالف ذلك فواهللا ال ترى شيئاً أسرع إليك من الشر، وإنه قد تواىل لك 
فال ترفع إال أخذت الفضل، فعلي، آباء، وإن أدىن آبائك زيد بن علي الذي مل أر فينا وال يف غرينا مثله، 

  .فحسني، فعلي عليهم السالم

حدثنا احلسن بن احلسني، عن احلسني بن زيد، : أنبأنا بكار بن أمحد، قال: حدثين علي بن العباس، قال
أنا، وأخي عيسى، وموسى، : شهد مع حممد بن عبد اهللا بن احلسن من ولد احلسني بن علي أربعة: قال

  .فر بن حممد عليهما السالموعبد اهللا ابنا جع

  موسى بن عبد اهللا بن الحسن

خرب موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب حني ضربه املنصور بالسياط ويكىن أبا 
  .احلسن

  .وأمه هند بنت أيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى

  .سنةولدته هند وهلا ستون 

أن هنداً ولدت موسى وهلا ستون : حدثين عمي مصعب: حدثين الزبري، قال: قال حرمي بن أيب العالء
  .وال تلد لستني إال قرشية، وخلمسني إال عربية: قال. سنة

  : وملوسى تقول أمه هند بنت أيب عبيدة بن عبد اهللا وهو صغري ترقصه

 اعأن تضرهم وتنف أجدر  ازعإن تكون جوناً أن إنك

  فرداً من األصحاب أو مشيعا  االعيش طريقاً مهيع وتسلك

حدثنا عمر : أخربين بقصته وضرب املنصور إياه يف الدفعة األوىل، عمر بن عبد اهللا بن مجيل العتكي، قال
بن شبة عن رجاله، ونسخت من كتاب أمحد بن احلرث اخلراز ذلك ومل أمسعه، إال أن عيسى بن احلسني 

  .هذا كتاب أمحد بن احلرث: الذي نسخت هذا منه إيل وقال يلدفع الكتاب 

    

أخربنا : حدثين حممد بن أيب األزهر، قال: وحدثين بقصته يف املرة األخرية أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
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حدثتين بثينة الشيبانية، وقد دخل احلديث يف بعض وسقت خربه فيه قال : عمر بن خلف الضرير، قال
ملا صرنا بالربذة، : حدثين موسى بن عبد اهللا بن موسى، عن أبيه، عن جده، قال:  يف حديثهعمر بن شبة

أرسل أبو جعفر إىل أيب أن أرسل إيل أحدكم، واعلم أنه غري عائد إليكم أبداً، فابتدره بنو أخوته يعرضون 
  .ا موسىأنا أكره أن أفجعهم بكم، ولكن اذهب أنت ي: أنفسهم عليه، فجزاهم خرياً وقال هلم

: ال أنعم اهللا بك عيناً، السياط يا غالم، قال: فذهبت وأنا يومئٍذ حديث السن، فلما نظر إيل قال: قال

 حىت غشي علي، فما أردي بالضرب، مث رفعت السياط عين واستدناين، فقربت منه، - واهللا- فضربت 
ع رده، ومن ورائه واهللا أتدري ما هذا؟ هذا فيض فاض مين، فأفرغت عليك منه سجالً، مل أستط: فقال

  .املوت أو تفتدي منه

  .واهللا يا أمري املؤمنني إن كان ذنب، فإين لبمعزل عن هذا األمر: قلت: قال

  .فانطلق فأتين بأخويك: قال

يا أمري املؤمنني تبعثين إىل رياح بن عثمان فيضع علي العيون والرصد، فال أسلك طريقاً إال : فقلت: قال
  .لم أخواي فيهربان ميناتبعين له رسول، ويع

  .ال سلطان لك على موسى: فكتب إىل رياح: قال

فقدمت املدينة فرتلت يف دار ابن هشام بالبالط، . فأرسل معي حرساً أمرهم أن يكتبوا إليه خبربي: قال
  .فأقمت ا شهوراً

بص بك إن موسى مقيم يتر: فكتب رياح إىل أيب جعفر: قال أمحد بن احلرث يف حديثه عن املدائين
  .الدوائر، وليس عنده شيء مما حتب، فأمره أن حيمله إليه، فحمله، وبلغ حممداً خربه فخرج من وقته

إنه رجع إليه فشهد معه : ووجه حممد موسى إىل الشام يدعو إليه فقتل حممد قبل أن يصل وقيل: قال
حدثين حممد :  بن عمار قالفحدثين أمحد بن عبيد اهللا: مقتله، مث هرب حىت أتى البصرة مستتراً فأقام ا

حدثتين بثينة الشيبانية، وكانت أرضعت أمحد بن : حدثنا عمر بن خلف الضرير، قال: بن األزهر، قال
أن موسى ملا قدم من الشام إىل البصرة أتاها فرتل عندها : عيسى بن زيد، والفضل بن جعفر بن سليمان

 قتل أخواك، ووىل البصرة حممد بن سليمان، وأنت بأيب أنت، قد: فقلت له: قالت. يف مرتهلا ببين غرب
قالت فأرسل رسوالً ليشتري له طعاماً، فحمله على محال أسود صغري من . خاله، وليس عليك بأس

أربعة دوانيق، فأعطوه فلم يرض : كم كراء ما محلت؟ قال: الغلمان الذين حيملون حوائج الناس، فقالوا له
  .فرضي وانصرففازداد حىت أعطوه أربعة دراهم، 

فواهللا ما غسل يده من طعامه حىت أحاطت اخليل بالدار، فلما أحس موسى بذلك جزع، وأشرفت : قالت
ليست هذه اخليل إليكم، هؤالء يطلبون قوماً من الدعار من جرياننا، فواهللا ما أمتمت الكالم : أنظر وقلت
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ىل له، ورجل آخر من شيعته، فدخل اجلند وكان مع موسى ابنه عبد اهللا، ومو. حىت وافتنا اخليل يف الدار
الدار، ومع بعضهم شيء ملفوف يف كساء على كفل دابة من دوام فكشفوا الكساء فإذا األسود 

  .هذا موسى بن عبد اهللا، وهذا ابنه عبد اهللا، وهذا مواله، وهذا ال أعرفه: احلمال، فقال هلم

ال قرب اهللا : م إىل حممد بن سليمان فقال هلموأخذوهم حىت صاروا . فواهللا لكأنه صحبهم من الشام
فإن وصلت أرحامكم عصيت . قرابتكم، وال حىي وجوهكم، تركتم كل بلد يف األرض إال بلداً أنا فيه

  .أمري املؤمنني، وإن أطعت أمري املؤمنني قطعت أرحامكم، وهو واهللا أوىل بكم مين

سمائة سوط فصرب، فقال املنصور لعيسى بن فحملهم إىل املنصور، فضرب موسى بن عبد اهللا مخ: قال
  . ما بال هذا الغالم املنعم الذي مل تره الشمس-يعين الشطار-عذرت أهل الباطل يف صربهم : علي

  .يا أمري املؤمنني، إذا صرب أهل الباطل على باطلهم، فأهل احلق أوىل: فقال موسى

 كان بلغين أنك من جنباء أهلك، وقد رأيت يا فىت، قد: فلما فرغوا من ضربه أخرجوه، فقال له الربيع
  .خالف ما بلغين

. رأيتك بني يدي عدوك حتب أن تبلغ يف مكروهك وتزيد يف مساءتك: وما ذاك؟ قال: فقال له موسى

  .وأنت متاحكه يف جلدك، كأنك تصرب على جلد غريك

  : فقال موسى

  قسواً وصبراً شدة الحدثان  إني من القوم الذين تزيدهم

  .إن موسى مل يزل حمبوساً حىت أطلقه املهدي، وقيل إنه توارى بعد ذلك حىت مات: يلوقد ق

    : حدثنا حيىي بن احلسن، قال: وكان موسى يقول شيئاً من الشعر، فحدثين أمحد بن سعيد، قال

كتب موسى بن عبد اهللا إىل زوجته أم سلمة بنت حممد بن طلحة بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب 
  :  أم ابنه عبد اهللا بن موسى يستدعيها للخروج إىل العراققحافة

 درغبها أس الخيانة وال بالد  اهإنراق فتتركيني بالع ال

 رشناألجداد طيبة ال مقابلة  رٍةضمليء أن أجيء ب فإني

 رلم تحفل بفضل أبي بك ومرة  إذا انتسبت من آل شيبان في الذرا

ري فيما حدثين أمحد بن سعيد، عن حيىي، وحرمي بن أيب العالء عن الزبري، عن قال حيىي بن احلسن والزب
  : أن موسى بن عبد اهللا قال: حممد بن إمساعيل اجلعفري، وحممد بن عبد اهللا البكري

 رائرضلراسة ليٍة فقراس  رةضيء بيم أن أجزع إني

  جروتقطع من أقصى أصول الحنا  اهموالها وترضي خليل فتكرم
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  : فأجابه الربيع بن سليمان، موىل حممد وإبراهيم بين عبد اهللا بن احلسن بن احلسن فقال يف ذلك

  لعمري لقد حاولت إحدى الكبائر  رة؟ضيد بأبي بكر تك أبنت

 رمقيم بين صوحي عباث وأنت  هاقغطيط البكر شد خن تغط

  .ماء كان ملوسى بن عبد اهللا: وعباثر: قال

أمر موسى دايا كان : فسمعت حممد بن يوسف يقول، ومل يذكر هذا الزبري، قال: بن احلسنقال حيىي 
أعطاها ربيعاً فارجتعت منه، فبلغ أم سلمة زوجته ذلك، فحلفت لتضعفن له بيع اهلدايا يف مال موسى بن 

  .عبد اهللا، فأجاز ذلك موسى

  .ون، والشيء يذكر بالشيءوهذا ليس من هذا الباب، ولكن احلديث ذو شج: قال أبو الفرج

حدثين عبد : حدثين إمساعيل بن يعقوب، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
دخلت مع أيب على أيب العباس السفاح، وأنا غالم حديث السن، فالتفت : اهللا بن موسى، عن أبيه، قال

  .لعل ابنك هذا يروي ألمية أيب طالب: إيل أيب فقال

قم فأنشده إياها، فقمت فأنشدته إياها، وأنا : فقال يل. مره لينشدها: قال. نعم يا أمري املؤمنني:  لهقال
  .قائم

وضحك . ودخل موسى يوماً على الرشيد مث خرج من عنده، فعثر بالبساط فسقط، فضحك اخلدم: قال
  . ضعف سكريا أمري املؤمنني، إنه ضعف صوم ال: اجلند، فلما قام التفت إىل هارون فقال

وحدثين أمحد بن سعيد، : قال عيسى بن عبد اهللا: حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين عمر بن عبد اهللا، قال
أنا أبا جعفر ملا قبض أموال عبد اهللا بن : حدثين حيىي بن احلسن، قال حدثين إمساعيل بن يعقوب: قال

ان، وإدريس بين عبد اهللا بن وهي أم عيسى، وسليم- احلسن، حج فصاحت به عاتكة بنت عبد امللك 
يا أمري املؤمنني، أيتامك بنو عبد اهللا بن احلسن مات أبوهم يف حبسك، :  وهي تطوف يف ستارة- احلسن

  .وأمرت بقبض ضياعهم

مل أمسع فأتيين ببينة، فأتت : فأمر أبو جعفر بردها عليهم، فجاءت عاتكة إىل احلسن بن زيد فقال هلا
ال نقسم إال على ما : راهيم اإلمام فشهدوا بذلك، فرد أمواهلم، فقال موسىعيسى بن حممد، وحممد بن إب

  .رسم عبد اهللا بن احلسن

  .هذا شيء قد كان السلطان قبضه، وإمنا رده مبسئليت: فقالت عاتكة

 إال حبكم عبد اهللا بن احلسن، وكان عبد اهللا قد فضل بين هند فيها على - واهللا-ال حنكم فيها : فقال
  .خومغريهم من أ
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  .إن هذا إن بلغ السلطان قبض األموال: فقيل له

  .واهللا لقبضها أحب إيل من تغيري شروط عبد اهللا: فقال

  .فكتب إىل أيب جعفر يف ذلك، فأمر أن يرد ويقسم على حكم عبد اهللا

  : أنشدنا أمحد بن احلسن ملوسى بن عبد اهللا: أنشدين أمحد بن سعيد، قال

 ائرصيم قظعلي لياٍل بالن  مضتلئن طال ليلي بالعراق لقد 

 رراقمنهم منزل فق فمعشر  وىالحي منداهم معالة فالل إذا

 اوربها والحاضر المتج قطين  ويقةئر سبوإذ ال يريم ال

  علي بن الحسن بن زيد

  .وعلي بن احلسن بن زيد بن علي بن أيب طالب عليه السالم ويكىن أبا احلسن

  .مة احلميدوأمه أم ولد تدعى أ

كان أبو جعفر حبسه مع أبيه احلسن بن زيد ملا سخط عليه، وصرفه عن املدينة وأقامه للناس، فلم يزل 
  .علي حمبوساً مع أبيه حىت مات يف احلبس

وملا ويل املهدي أطلق احلسن بن زيد، وله خرب طويل قد وضعناه يف موضعه من كتابنا الكبري، إذ كان 
  .ن قتل يف معركة أو غريها فيذكر خربه ها هناهذا ليس مما جيري جمرى م

    

  حمزة بن إسحاق بن علي

  .ومحزة بن إسحاق بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب وأمه أم ولد

  وجد عليه أبو جعفر فأقامه للناس، وحبسه فمات يف حبسه، رضوان اهللا عليه ورمحته 

  ذكر أيام المهدي

  محمد بن عبد اهللا

  أو حبس أو توارى فمات حال تواريه ومن قتل فيها 

  علي بن العباس بن الحسن
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  .وعلي بن العباس بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليه السالم ويكىن أبا احلسن

  .وأمه عائشة بنت حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر

من الزيدية وبلغ املهدي خربه فأخذه، فلم وكان قدم بغداد، ودعا إىل نفسه سراً، فاستجاب له مجاعة 
  .يزل يف حبسه حىت قدم احلسني بن علي صاحب فخ فكلمه فيه، واستوهبه منه فوهبه له

فلما أراد إخراجه من حبسه دس إليه شربة سم فعملت فيه، فلم يزل ينتقض عليه يف األيام حىت قدم 
  .ملدينة بثالثة أياماملدينة فتفسخ حلمه، وتباينت أعضاؤه، فمات بعد دخوله ا

حدثنا احلسن بن حممد : حدثنا احلسن بن علي بن هاشم، قال: أخربين بذلك علي بن إبراهيم العلوي قال
. املزين عن أمحد بن احلسن بن مروان اهلامشي، عن عبد العزيز بن عبد امللك، قال احلسن بن حممد املزين

  .ن عبد اهللا بن إبراهيم اجلعفري ذاوحدثين حممد بن علي بن إبراهيم، عن بكر بن صاحل، ع

  عيسى بن زيد بن علي

عيسى بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب : وممن توارى منهم يف هذه األيام فمات متوارياً
  .ويكىن أبا حيىي

وأمه أم ولد، ولد يف الوقت الذي أشخص فيه أبوه زيد بن علي إىل هشام بن عبد امللك، وكانت أم 
 بن زيد معه يف طريقه، فرتل ديراً للنصارى ووافق نزوله إياه ليلة امليالد، وضرا املخاض هنالك عيسى

  .-صلوات اهللا عليهما- فولدته له تلك الليلة، ومساه أبوه عيسى باسم املسيح عيسى ابن مرمي 

  .حدثنا بذلك حممد بن منصور، عن أمحد بن عيسى بن زيد: حدثين بذلك حممد بن سعيد، قال

  .وشهد عيسى مع حممد بن عبد اهللا بن احلسن وأخيه إبراهيم حرما

واختلف يف سبب تواريه، فقيل إنه أنكر على إبراهيم بن عبد اهللا أنه كرب على جنازة أربعاً ففارقه، وقيل 
  .بل ثبت معه حىت قتل مث توارى بعد ذلك

حدثنا إبراهيم بن حممد بن :  شبة، قالحدثنا عمر بن: أخربنا حيىي بن علي، وأمحد بن عبد العزيز، قاال
: صلى إبراهيم على جنازة بالبصرة وكرب عليها أربعاً، فقال له عيسى بن زيد: عبد اهللا بن أيب الكرام، قال

  .مل نقصت واحدة وقد عرفت تكبري أهل بيتك؟

هللا، ففارقه هذا أمجع هلم، وحنن إىل اجتماعهم حمتاجون، وليس يف تكبرية تركتها ضرر إن شاء ا: فقال
وبلغ ذلك أبا جعفر فأرسل إىل عيسى يبذل له ما سأل على أن خيذل الزيدية عن إبراهيم، . عيسى واعتزل

ال . ال واهللا: فقال. أال تطلبه: فلم يتم األمر بينهما حىت قتل إبراهيم، فاستخفى عيسى، فقيل أليب جعفر
  . بعدها ذكراًأطلب منهم رجالً أبداً بعد حممد وإبراهيم، أنا أجعل هلم
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حدثنا عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: أخربين علي بن العباس املقانعي، قال
أن عيسى بن زيد كان على ميمنة إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن، وكان مع حممد بن عبد : عمر بن علي

  .اهللا بن احلسن، على ميمنته أيضاً

كان عيسى واحلسني ابنا زيد : حدثنا علي بن حممد النوفلي، عن أبيه، قال: قالأخربنا عيسى بن احلسن، 
بن علي مع حممد وإبراهيم ابين عبد اهللا بن احلسن يف حروما من أشد الناس قتاالً وأنفذهم بصرية، فبلغ 

 ونطلب ما يل والبين زيد وما ينقمان علينا؟ أمل نقتل قتلة أبيهما،: ذلك عنهما أبا جعفر فكان يقول
  .بثأرمها، ونشفي صدرومها من عدومها؟

حدثنا عيسى : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين حيىي بن علي، وأمحد بن عبد العزيز وعمر العتكي، قالوا
خرج عيسى بن زيد مع حممد بن عبد اهللا بن احلسن، فكان : بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي، قال

  .بيعتك من آل أيب طالب فأمكين منه أن أضرب عنقهمن خالفك أو ختلف عن : يقول له

حدثين إبراهيم بن : حدثنا عمر بن شبة، قال: أخربين حيىي بن علي، وأمحد بن عبد العزيز اجلوهري، قاال
    : حدثين أخي علي بن سلم قال: سلم بن أيب واصل احلذاء، قال

ما بعد هذا متلوم، فاحناز : ا ملياً فقالملا ازمنا صرنا إىل عيسى بن زيد وهو واقف فخففنا به وصربن
وصار إىل قصر خراب وحنن معه، فأزمعنا على أن نبيت عيسى بن موسى، فلما انتصف الليل فقدنا 

  .عيسى فانتقض أمرنا

وكان عيسى أفضل من بقي من أهله ديناً، وعلماً، وورعاً، وزهداً، وتقشفاً، وأشدهم بصرية يف أمره 
رواية للحديث وطلب له؛ صغره وكربه، وقد روى عن أبيه، وجعفر بن حممد، ومذهبه، مع علم كثري، و

وأخيه عبد اهللا بن حممد، وسفيان بن سعيد الثوري واحلسن بن صاحل بن حي وشعبة بن احلجاج ويزيد 
  .بن أيب زياد، واحلسن بن عمارة ومالك بن أنس، وعبد اهللا بن عمر العمري ونظراء هلم كثري عددهم

مد بن عبد اهللا بن احلسن، وزحف إليه عيسى بن موسى، مجع إليه وجوه الزيدية وكل من وملا ظهر حم
حضر معه من أهل العلم، وعهد إليه أنه أن أصيب يف وجهه ذلك، فاألمر إىل أخيه إبراهيم، فإن أصيب 

  .إبراهيم، فاألمر إىل عيسى بن زيد

سن، قال إن عبد اهللا بن حممد بن عمر حدثنا حيىي بن احل: حدثين بذلك أمحد بن حممد بن سعيد، قال
ذكر ذلك من وصية حممد إىل أخيه إبراهيم، مث إىل عيسى بن زيد، فلما أصيبا توارى عيسى بن زيد 

بالكوفة يف دار علي بن صاحل بن حي أخي احلسن بن صاحل، وتزوج ابنة له، وولدت منه بنتاً ماتت يف 
  .حياته، وخربه يف ذلك يذكر بعد إن شاء اهللا

حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد على سبيل املذاكرة فحفظته عنه مل أكتبه من لفظه، واحلديث يزيد وينقص 
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يا : قلت أليب: قال حيىي بن احلسني بن زيد: حدثين حممد بن املنصور املرادي، قال: واملعىن واحد، قال
ثله من أشياخه، فدافعين عن أبة، إين أشتهي أن أرى عمي عيسى بن زيد، فإنه يقبح مبثلي أن ال يلقى م

إن هذا أمر يثقل عليه، وأخشى أن ينتقل عن مرتله كراهية للقائك إياه فتزعجه، فلم أزل : ذلك مدة وقال
إذا صرت إليها فاسأل عن : به أداريه وألطف به حىت طابت نفسه يل بذلك، فجهزين إىل الكوفة وقال يل

ة الفالنية، وسترى يف وسط السكة داراً هلا باب صفته دور بين حي، فإذا دللت عليها فاقصدها يف السك
كذا وكذا فاعرفه واجلس بعيداً منها يف أول السكة، فإنه سيقبل عليك عند املغرب كهل طويل مسنون 

الوجه، قد أثر السجود يف جبهته، عليه جبة صوف، يستقي املاء على مجل، وقد انصرف يسوق اجلمل ال 
 ودموعه تنحدر، فقم وسلم عليه وعانقه، فإنه سيذعر -عز وجل-كر اهللا يضع قدماً وال يرفعها إال ذ

منك كما يذعر الوحش، فعرفه نفسك وانتسب له، فإنه يسكن إليك وحيدثك طويالً، ويسألك عنا مجيعاً 
وخيربك بشأنه وال يضجر جبلوسك معه، وال تطل عليه وودعه؛ فإنه سوف يستعفيك من العودة إليه، 

به من ذلك؛ فإنك إن عدت إليه توارى عنك، واستوحش منك وانتقل عن موضعه، فافعل ما يأمرك 
  .وعليه يف ذلك مشقة

مث جهزين إىل الكوفة وودعته وخرجت، فلما وردت الكوفة قصدت سكة بين . أفعل كما أمرتين: فقلت
ا به قد حي بعد العصر، فجلست خارجها بعد أن تعرفت الباب الذي نعته يل، فلما غربت الشمس إذا أن

أقبل يسوق اجلمل، وهو كما وصف يل أيب، ال يرفع قدماً وال يضعها إال حرك شفتيه بذكر اهللا، ودموعه 
يا عم أنا : ترقرق يف عينيه وتذرف أحياناً، فقمت فعانقته، فذعرمين كما يذعر الوحش من اإلنس، فقلت

 نفسه، مث أناخ مجله، وجلس حيىي بن احلسني بن زيد بن أخيك، فضمين إليه وبكى حىت قلت قد جاءت
معي، فجعل يسألين عن أهله رجالً رجالً، وامرأة امرأة، وصبياً صبياً، وأنا أشرح له أخبارهم وهو يبكي، 

إىل صاحبه، . يا بين، أنا أستقي على هذا اجلمل املاء، فأصرف ما أكتسب، يعين من أجرة اجلمل: مث قال
ء املاء فأخرج إىل الربية، يعين بظهر الكوفة، فألتقط ما يرمي وأتقوت باقيه، ورمبا عاقين عائق عن استقا

  .الناس به من البقول فأتقوته

وقد تزوجت إىل هذا الرجل ابنته، وهو ال يعلم من أنا إىل وقيت هذا، فولدت مين بنتاً، فنشأت وبلغت، 
لرجل من -سقاء زوج ابنتك بابن فالن ال: وهي أيضاً ال تعرفين، وال تدري من أنا، فقالت يل أمها

 فإنه أيسر منا وقد خطبها، وأحلت علي، فلم أقدر على إخبارها بأن ذلك غري جائز، - جرياننا يسقي املاء
وال هو بكفء هلا، فيشيع خربي، فجعلت تلح علي فلم أول أستكفي اهللا أمرها حىت ماتت بعد أيام، فما 

 مبوضعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه أجدين آسي على شيء من الدنيا أساي على أا ماتت ومل تعلم
  .وسلم
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  .مث أقسم علي أن أنصرف وال أعود إليه وودعين: قال

    

  .فلما كان بعد ذلك صرت إىل املوضع الذي انتظرته فيه ألراه فلم أره، وكان آخر عهدي به

: ت، قالنسخت من خط هارون بن حممد بن عبد امللك الزيا: حدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال

كان جعفر األمحر، وصباح الزعفراين ممن يقوم بأمر عيسى بن زيد، فلما : حدثين عتبة بن املنهال، قال
بذل املهدي لعيسى بن زيد من جهة يعقوب بن داود ما بذل له من املال والصلة نودي بذلك يف األمصار 

 من املال ما بذل، وواهللا ما قد بذل يل: ليبلغ عيسى بن زيد فيأمن، فقال عيسى جلعفر األمحر وصباح
أردت حني أتيت الكوفة اخلروج عليه، وألن أبيت خائفاً ليلة واحدة أحب إيل من مجيع ما بذل يل، ومن 

  .الدنيا بأسرها

حج : حدثين سعيد بن عمر بن جنادة البجلي، قال: حدثين أيب، قال: أخربين عبد اهللا بن زيدان، قال
ليبلغ الشاهد الغائب أن عيسى بن زيد آمن يف : سمعنا منادياً يناديعيسى بن زيد واحلسن بن صاحل، ف

كأنك قد سررت : ظهوره وتواريه، فرأى عيسى بن زيد احلسن بن صاحل قد ظهر فيه سرور بذلك فقال
  .واهللا إخافيت إياهم ساعة أحب إيل من كذا وكذا: فقال له عيسى. نعم: مبا مسعت، فقال

حدثين السري : حدثنا حممد بن احلسني بن مسعود الروقي، قال: ، قالحدثين عيسى بن احلسني الوراق
دخلت مع اهلدي يف قبة يف بعض : حدثين يعقوب بن داود، قال: بن مسكني األنصاري املدين، قال

  : اخلانات يف طريق خراسان، فإذا حائطها عليه أسطر مكتوبة، فدنا ودنوت معه فإذا هي هذه األبيات

 إذا نامت عيون العباد خوفاً  ادرقالواهللا ما أطعم طعم 

 ادأذنبت ذنباً غير ذكر المع  اداء ومأهل اعت شردني

 زادي عندهم شر زاد فكان  وانم يؤم ولباهللا آمنت

 ادهقلبي كثير الس مطرد  ائفه خالوالً قأقول ق

 دادرو حتنكبه أطراف م  الخفين يشكو الوجى منخرقٌ

 الدكذاك من يكره حر الج  هأزرى بالخوف ف شرده

  والموت خم في رقاب العباد  كان في الموت له راحةٌ قد

حىت كتب ذلك " لك األمان من اهللا ومين فاظهر مىت شئت: "فجعل املهدي يكتب حتت كل بيت: قال
  .املؤمننيمن ترى قائل هذا الشعر يا أمري : حتتها أمجع، فالتفت فإذا دموعه جتري على خده، فقلت له

  .أتتجاهل علي؟ من عسى أن يقول هذا الشعر إال عيسى بن زيد: قال
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وقد أنشدين علي بن سليمان األخفش هذا الشعر عن املنذر لعيسى بن زيد : أبو الفرج األصبهاين: قال
  : فقال فيه

  أذنبت ذنباً غير ذكر المعاد  اشردني فضل ويحيى وم

 خيفة في البالد فطرداني  انم يؤم ولأمنت باهللا

  .واألول أصح، ألن عيسى مل يدرك سلطان آل برمك ومات قبل ذلك

حدثين احلسن بن احلسني الكندي، عن : حدثين أمحد بن حيىي احلجري، قال: حدثين أمحد بن حممد، قال
كان عيسى بن : خصيب الوابشي، وكان من أصحاب زيد بن علي وكان خصيصاً بعيسى بن زيد، قال

منة حممد بن عبد اهللا بن احلسن يوم قتل، مث صار إىل إبراهيم فكان معه على ميمنته حىت قتل، زيد على مي
مث استتر بالكوفة يف دار علي بن صاحل بن حي، فكنا نصري إليه حال خوف، ورمبا صادفناه يف الصحراء 

هللا لوددت أين آمن وا: وكان يقول لنا. يستقي املاء على مجل لرجل من أهل الكوفة، فيجلس معنا وحيدثنا
عليكم هؤالء فأطيل جمالستكم، فأتزود من حمادثتكم والنظر إليكم، فواهللا إين ألتشوقكم وأتذكركم يف 

  .خلويت وعلى فراشي عند مضجعي، فانصرفوا ال يشهر موضعكم وأمركم فيلحقكم معرة وضرر

 حممد بن عمرو بن عتبة، حدثين أمحد بن عبد احلميد، قال حدثين: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
رأيت خصيباً الوابشي قبل يد عيسى بن زيد، فجذب عيسى يده ومنعه من : عن املختار بن عمر، قال

  .قبلت يد عبد اهللا بن احلسن فلم ينكر ذلك علي: ذلك، فقال له خصيب

وكان خصيب هذا من أصحاب زيد بن علي، وقد شهد معه حربه، وشهد مع حممد : قال أبو الفرج
إبراهيم حروما، وروى عنهم مجيعاً، وروى عن زيد بن علي أيضاً عدة حكايات، ومل أمسع يف روايته و

  .عنه حديثاً مسنداً

حدثنا احلسن بن احلسني الكندي، قال : حدثين أمحد بن حيىي بن املنذر، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .ت أسارير النور جتري يف وجههكنت إذا رأيت زيد بن علي رأي: حدثنا خصيب الوابشي، قال

    

: حدثنا جعفر بن حممد بن جعفر بن احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، قال

مسعت علي بن : حدثين حممد بن علي بن خلف العطار، قال حدثين حممد بن عمر والفقمي الرازي، قال
لقد رأيتنا : احلسني بن علي صاحب فخ، يقولاحلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب العابد وهو أبو 

  .وحنن متوفرون وما فينا خري من عيسى بن زيد

حدثين حممد بن عمرو الفقمي، : حدثين حممد بن علي بن خلف، قال: حدثنا جعفر بن حممد العلوي، قال
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  .قرأ عيسى بن زيد علي عبد اهللا بن جعفر: قال

علي بن عبد اهللا بن جعفر املدين احملدث، وكان من قراء عبد اهللا بن جعفر هذا والد : قال أبو الفرج
القرآن، وكبار احملدثني، وخرج مع حممد بن عبد اهللا، فلم يزل معه حىت قتل حممد وطلبه املنصور فتوارى 

  .منه، وقد ذكرت خربه يف ذلك يف مقتل إبراهيم

: ن عمر بن جنادة البجلي، قالحدثين سعيد ب: حدثين أيب، قال: حدثين عبد اهللا بن زيدان البجلي، قال

كان احلسن بن صاحل، وعيسى بن زيد مبىن، فاختلفا يف مسألة من السرية، فبينما مها يتناظران فيها جاءمها 
  .قد جاء الشفاء: قد قدم سفيان الثوري، فقال احلسن بن صاحل: رجل فقال

عه فأخرب به، فقام إليه فمر يف فأنا أسأله عن هذا الذي اختلفا فيه، وسأل عن موض: فقال عيسى بن زيد
طريقه جبناب بن نسطاس العرزمي فسلم عليه، ومضى إىل سفيان فسأله عن املسألة فأىب سفيان أن جييبه 
خوفاً على نفسه من اجلواب ألنه كان شيء فيه على السلطان، فقال له احلسن بن صاحل إنه عيسى بن 

نعم أنا عيسى بن : زيد كاملستثبت فتقدم إليه فقال لهزيد، فتنبه سفيان واستوفز، مث نظر إىل عيسى بن 
  .أحتاج إىل من يعرفك: فقال. زيد

  .جناب بن نسطاس أجيئك به: قال

نعم يا أبا عبد اهللا هذا عيسى بن : فذهب عيسى فجاءه به، فقال جناب بن نسطاس: قال. افعل: فقال
لس بني يديه، وأجابه عن املسألة، مث زيد، فبكى سفيان فأكثر البكاء، وقام من جملسه فأجلسه فيه وج

  .ودعه وانصرف

وقد حدثين ذا احلديث أمحد بن حممد بن سعيد، وكنت ذكرت له ما حدثين به ابن : قال أبو الفرج
حدثين املنذر بن جعفر العبدي عن أبيه، : حدثين حممد بن سامل بن عبد الرمحن قال: زيدان من ذلك فقال

 بن صاحل ابنا حي، وعبد ربه بن علقمة، وجناب بن نسطاس مع عيسى خرجت أنا واحلسن، وعلي: قال
بن زيد حجاجاً بعد مقتل إبراهيم، وعيسى بيننا يستر نفسه يف زي اجلمالني، فاجتمعنا مبكة ذات ليلة يف 
املسجد احلرام، فجعل عيسى بن زيد، واحلسن بن صاحل يتذاكران أشياء من السرية، فاختلف هو وعيسى 

نها، فلما كان من الغد دخل علينا عبد ربه بن علقمة فقال قدم عليكم الشفاء فيما اختلفتم يف مسألة م
فيه، هذا سفيان الثوري قد قدم، فقاموا بأمجعهم فخرجوا إليه، فجاءوه وهو يف املسجد جالس، فسلموا 

ا ألن فيها شيئاً هذه مسألة ال أقدر على اجلواب عنه: عليه، مث سأله عيسى بن زيد عن تلك املسألة، فقال
  .على السلطان

نعم هو عيسى : إنه عيسى بن زيد، فنظر إىل جناب بن نسطاس مسثبتاً، فقال له جناب: فقال له احلسن
بن زيد، فوثب سفيان فجلس بني يدي عيسى وعانقه وبكى بكاء شديداً واعتذر إليه مما خاطبه به من 
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إن حب بين فاطمة واجلزع هلم مما هم عليه من : فقالالرد، مث أجابه عن املسألة وهو يبكي وأقبل علينا 
قم بأيب أنت فأخف شخصك : اخلوف والقتل والتطريد ليبكي من يف قلبه شيء من اإلميان، مث قال لعيسى

  .ال يصيبك من هؤالء شيء خنافه، فقمنا فتفرقنا

لي بن جعفر األمحر، حدثين حممد بن سامل بن عبد الرمحن، قال ع: أخربين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
كنت أجتمع أنا، وعيسى بن زيد، واحلسن، وعلي ابنا صاحل بن حي، وإسرائيل بن : حدثين أيب، قال

يونس بن أيب إسحاق، وجناب بن نسطاس، يف مجاعة من الزيدية يف دار بالكوفة، فسعى ساع إىل املهدي 
علينا، فإذا بلغه اجتماعنا كبسنا وأخذنا بأمرنا ودله على الدار، فكتب إىل عامله بالكوفة بوضع األرصاد 

فاجتمعنا ليلة يف تلك الدار، فبلغه خربنا فهجم علينا، ونذر القوم به وكانوا يف علو الدار، . ووجه بنا إليه
يا : فتفرقوا وجنوا مجيعاً غريي، فأخذين ومحلين إىل املهدي فأدخلت إليه، فلما رآين شتمين بالزنا وقال يل

  . الذي جتتمع مع عيسى بن زيد وحتثه على اخلروج علي وتدعو إليه الناس؟ابن الفاعلة أنت

    

يا هذا، أما تستحيي من اهللا، وال تتقي اهللا وال ختافه، تشتم احملصنات وتقذفهن بالفاحشة، وقد : فقلت له
  .كان ينبغي لك ويلزمك يف دينك وما وليته، أن لو مسعت سفيهاً يقول مثل قولك أن تقيم عليه احلد

  .فأعاد شتمي مث وثب إيل فجعلين حتته، وضربنه بيديه، وخبطين برجليه، وشتمين

إنك لشجاع شديد أيد، حني قويت على شيخ مثلي تضربه، ال يقدر على املنع من نفسه وال : فقلت له
  .انتصار هلا

 إيل فأمر حببسي والتضيق علي، فقيدت بقيد ثقيل وحبست سنني، فلما بلغه وفاة عيسى بن زيد بعث
قال فمن أي الناس . أعرايب أنت؟ قلت ال: قال. من أي الناس أنت؟ قلت من املسلمني: فدعاين فقال يل

  .كان أيب عبداً لبعض أهل الكوفة وأعتقه فهو أيب: قلت. أنت؟

  .إن عيسى بن زيد قد مات: فقال يل

  .ة اهللا، غري خائف لومة الئمأعظم ا مصيبة، رمحه اهللا، فلقد كان عابداً ورعاً، جمتهداً يف طاع: فقلت

  .فلم مل تبشرين بوفاته؟: قال. بلى: أفما علمت بوفاته؟ قلت: قال

  .مل أحب أن أبشرك بأمر لو عاش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرفه لساءه: فقلت

 ما أرى يف جسمك فضالً للعقوبة، وأخاف أن أستعمل شيئاً منها فيك فتموت وقد: فأطرق طويالً مث قال

  .كفيت عدوي، فانصرف يف غري حفظ اهللا، واهللا لئن بلغين أنك عدت ملثل فعلك ألضربن عنقك

أما ترى قلة خوفه وشدة قلبه، هكذا يكون واهللا أهل : فانصرفت إىل الكوفة فقال املهدي للربيع: قال
  .البصائر
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وعلي ابنا صاحل بن اجتمعت أنا، وإسرائيل بن يونس، واحلسن، : وحدثين أيب، قال: قال علي بن جعفر
مىت تدافعنا باخلروج : حي، يف عدة من أصحابنا، مع عيسى بن زيد، فقال له احلسن بن صاحل بن حي

  .وقد اشتمل ديوانك على عشرة آالف رجل؟

وحيك، أتكثر علي العدد وأنا م عارف، أما واهللا لو وجدت فيهم ثلثمائة رجل أعلم : فقال له عيسى
ل، ويبذلون أنفسهم له، ويصدقون للقاء عدوه يف طاعته، خلرجت قبل الصباح أم يريدون اهللا عز وج

حىت أبلي عند اهللا عذراً يف أعداء اهللا، وأجري أمر املسلمني على سنته وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، 
فبكى احلسن بن صاحل حىت : قال! ولكن ال أعرف موضع ثقة يفي ببيعته هللا عز وجل، ويثبت عند اللقاء

  .سقط مغشياً عليه

دخلت على عيسى بن زيد وهو يأكل خبزاً وقثاء، فأعطاين رغيفني وقثائتني وقال : وحدثين أيب، قال: قال
كل، فأكلت رغيفاً ونصف اآلخر مع قثاءة ونصف فشبعت وتركت الباقي، فلما كان بعد أيام جئته : يل

وأي شيء كان يف هذا حىت خبأته : كل فقلت: فأخرج يل الكسرة ونصف القثاءة وقد ماتت فقال يل
  .يل

  .قد أعطيتك إياه فصار لك فأكلت بعضه وبقي البعض، فكله إن شئت أو فتصدق به: قال

: حدثين عمي عبيد اهللا، عن القاسم بن أيب شيبة، عن أيب نعيم، قال: حدثنا حممد بن العباس اليزيدي، قال

 وقد خرجت عليه لبؤة معها أشباهلا، حدثين من شهد عيسى بن زيد ملا انصرف من واقعة بامخري
فعرضت للطريق وجعلت حتمل على الناس، فرتل عيسى فأخذ سيفه وترسه مث نزل إليها فقتلها، فقال له 

نعم أنا ميتم األشبال، فكان أصحابه بعد ذلك إذا : أيتمت أشباهلا يا سيدي فضحك فقال: موىل له
  . وفعل مومت األشبال كذا، فيخفى أمرهقال مومت األشبال كذا،: ذكروه كنوا عنه وقالوا

  .وقد ذكر ذلك ميوت بن املزرع يف قصيدة رثى فيها أهل البيت عليهم السالم

وذكرها أيضاً الشميطي، وكان من شعراء االمامية، يف قصيدة عاب فيها من خرج من الزيدية رضوان اهللا 
  : عليهم فقال

الظلم اإلمام ذو عق إن  سن ظلم اإلمام للناس زيد 

 يحيى وموتم األشبال بعد  خالشيخ والقتيل بف وبنو

حدثين أيب عن أبيه : حدثين علي بن حممد بن سليمان النوفلي قال: أخربنا عيسى بن احلسني الوراق، قال
إن عيسى بن زيد انصرف من وقعة بامخري بعد مقتل إبراهيم فتوارى يف دور ابن صاحل بن : وعمه، قال

وطلبه املهدي وجد يف طلبه حيناً فلم يقدر عليه، فنادى بأمانه . لباً ليس باحلثيثحي، وطلبه املنصور ط
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ابن عالق الصرييف، وحاضر موىل هلم، : ليبلغه ذلك فيظهر، فبلغه فلم يظهر، وبلغه خرب دعاٍة له ثالثة وهم
يفعل، وصباح الزعفراين، فظفر حباضر فحبسه، وقرره ورفق به واشتد عليه ليعرفه موضع عيسى فلم 

  .فقتله

  .ومكث طول حياة عيسى يطلب صباحاً وابن عالق فلم يظفر ما

    

أما ترى هذا العذاب واجلهد الذي حنن فيه بغري : مث مات عيسى بن زيد فقال صباح للحسن بن صاحل
معىن، قد مات عيسى بن زيد ومضى لسبيله وإمنا نطلب خوفاً منه، فإذا علم أنه قد مات أمنوه وكفوا 

  . فأخربه بوفاته حىت نتخلص من طلبه لنا، وخوفنا منه-يعين املهدي-فدعين آيت هذا الرجل عنا، 

ال واهللا وال تبشر عدو اهللا مبوت ويل اهللا ابن نيب اهللا، وال نفر عينه فيه ونشمته له، فواهللا لليلة يبيتها : فقال
  .خائفاً منه أحب إيل من جهاد سنة وعبادا

أخذت أمحد بن عيسى، وأخاه :  بعده بشهرين، فحدث صباح الزعفراين قالومات احلسن بن صاحل: قال
زيداً فجئت ما إىل بغداد فجعلتهما يف موضع أثق به عليهما، مث لبست أطماراً وجئت إىل دار املهدي، 

فدخلوا عليه فأعلموه . فسألت أن أوصل إىل الربيع وأن يعرف أن عندي نصيحة وبشارة بأمر يسر اخلليفة
  .ما نصيحتك؟:  فخرجوا إيل فأذنوا يل، فدخلت إليه وقالبذلك

  .ال أقوهلا إال للخليفة: فقلت

  .ال سبيل إىل ذلك دون أن تعلمين النصيحة ما هي: فقال

أما النصيحة فال أذكرها إال له، ولكن أخربه أين صباح الزعفراين، داعية عيسى بن زيد، فأدناين : فقلت
من أن تكون صادقاً أو كاذباً، وهو على احلالني قاتلك، إن كنت صادقاً لست ختلو : يا هذا: منه مث قال

فأنت تعرف سوء أثرك عنده، وطلبه لك، وبلوغه يف ذلك أقصى الغايات، وحرصه عليه، وحني تقع عينه 
  .عليك يقتلك

وإن كنت كاذباً وإمنا أردت الوصول إليه من أجل حاجة لك غاظه ذلك من فعلك فقتلك، وأنا ضامن 
  . قضاء حاجتك كائنة ما كانت ال أستثين شيئاًلك

أنا صباح الزعفراين، واهللا الذي ال إله إال هو ما يل إليه حاجة، ولو أعطاين كل ما ميلك ما أردته : فقلت
  .وال قبلته، وقد صدقتك فإن أخربته وإال توصلت إليه من جهة غريك

صحابه وقام فدخل، فما ظننت أنه وصل إليه اللهم أشهد أين برئ من دمه، مث وكل يب مجاعة من أ: فقال
  .نعم: أنت صباح الزعفراين؟ قلت: فأدخلت إىل اخلليفة فقال يل. هاتوا الصباح الزعفراين: حىت نودي

فال حياك اهللا وال بياك، وال قرب دارك، يا عدو اهللا، أنت الساعي على دوليت، والداعي إىل : قال
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  .أعدائي؟

  . كل ما ذكرتهأنا واهللا هو، وقد كان: قلت

  .أنت إذاً اخلائن الذي أتت به رجاله، أتعترف ذا نع ما أعلمه منك، وجتيئين آمناً؟: فقال

  .إين جئتك مبشراً ومعزياً: فقلت

  .مبشراً مباذا؟ ومعزياً مبن؟: قال

  .أما البشرى فبوفاة عيسى بن زيد: قلت

  .وأما التعزية ففيه ألنه ابن عمك وحلمك ودمك

  .منذ شهرين: ومنذ كم مات؟ قلت:  احملراب وسجد ومحد اهللا، مث أقبل علي وقالفحول وجهه إىل

  .فلم مل ختربين بوفاته إال اآلن؟: قال

مات، ولوال ذلك ما وصل : وما فعل؟ قلت: قال. منعين احلسن بن صاحل، وأعدت عليه بعض قوله: قلت
 كفاين أمره، فلقد كان أشد الناس احلمد هللا الذي: فسجد سجدة أخرى وقال. إليك اخلرب ما دام حياً

  .علي، ولعله لو عاش ألخرج علي غري عيسى، سلين ما شئت فواهللا ألغنيك، وال رددتك عن شيء تريده

  .واهللا ما يل حاجة، وال أسألك شيئاً إال حاجة واحدة: قلت

رهم وال ولد عيسى بن زيد، واهللا لو كنت أملك ما أعوهلم به ما سألتك يف أم: وما هي؟ قلت: قال
جئتك م، ولكنهم أطفال ميوتون جوعاً وضراً، وهم ضائعون، وما هلم شيء يرجعون إليه، إمنا كان 

أبوهم يستقي املاء ويعوهلم، وليس هلم اآلن من يكفلهم غريي، وأنا عاجز عن ذلك وهم عندي يف 
  .هلكضنك، وأنت أوىل الناس بصيانتهم، وأحق حبمل ثقلهم، فهم حلمك ودمك، وأيتامك وأ

إذا يكونون واهللا عندي مبرتلة ولدي، ال أوثرهم عليهم بشيء، : فبكى حىت جرت دموعه، مث قال: قال
فأحسن اهللا يا هذا جزاءك عين وعنهم، فلقد قضيت حق أبيهم وحقوقهم، وخففت عين ثقالً، وأهديت 

  .إيل سروراً عظيماً

أنفسهم وأهليهم وأصحاب أبيهم أن ال وهلم أمان اهللا ورسوله وأمانك، وذمتك وذمة آبائك يف : قلت
  .تتبع أحداً منهم بتبعة وال تطلبه؟

ذلك لك وهلم من أمان اهللا وأماين، وذميت وذمة آبائي، فاشترط ما شئت، فاشترطت عليه : قال
  .واستوثقت حىت مل يبق يف نفسي شيء

ضعهم حىت يأتيين أو أظفر يا حبييب، وأي ذنب هلؤالء وهم أطفال صغار، واهللا لو كان أبوهم مبو: مث قال
به ما كان له عندي إال ما حيب، فكيف ؤالء، اذهب يا هذا أحسن اهللا جزاءك فجئين م، وأسألك 

  .حبقي أن تقبل مين صلة تستعني ا على معاشك
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  .أما هذا فال، فإمنا أنا رجل من املسلمني يسعين ما يسعهم: قلت

بكسوة ومرتل وجارية حتضنهم، ومماليك خيدموم، وأفرد هلم وخرجت فجئته م، فضمهم إليه وأمر هلم 
  .يف قصره حجرة

فلم يزالوا يف دار اخلالفة إىل أن قتل حممد األمني وانتصر أمر دار . وكنت أتعهدهم فأعرف أخبارهم
  .اخلالفة، وخرج من كان فيها، فخرج أمحد بن عيسى فتوارى، وكان أخوه زيد مرض قبل ذلك ومات

حدثين هاشم بن أمحد :  بن عبيد اهللا بن عمار ذا اخلرب على خالف هذه احلكاية، قالحدثين أمحد
حدثين الفضل بن : حدثين إبراهيم بن رياح، قال: حدثنا جعفر بن حممد بن إمساعيل، قال: البغوي، قال

أن عيسى بن زيد صار إىل احلسن بن صاحل : محاد الكويف، وكان من أصحاب احلسن بن صاحل بن حي
ال يعلم مبوته أحد : فتوارى عنده، فلم يزل على ذلك حىت مات يف أيام املهدي، فقال احلسن ألصحابه

فيبلغ السلطان فيسره ذلك، ولكن دعوه خبوفه ووجله منه وأسفه عليه حىت ميوت، وال تسروه بوفاته 
  .فيأمن مكروهه

املهدي رجل يقال له ابن عالق فلم يزل ذلك مكتوماً حىت مات احلسن بن صاحل رمحه اهللا، فصار إىل 
الصرييف، وكان امسه قد وقع إليه وبلغه أنه من أصحاب عيسى، فلما وقف ببابه واستأذن له احلاجب أمر 

أعظم اهللا أجرك يا أمري املؤمنني يف ابن عمك : بإدخاله إليه، فأدخل فسلم على املهدي باخلالفة وقال
  .عيسى

  .وحيك ما تقول؟: فقال له

منعين احلسن بن : ما منعك أن تعرفين قبل هذا؟ قال: ومىت مات؟ فعرفه فقال: فقال. اهللا أقولاحلق و: قال
  .لئن كنت صادقاً ألحسنن صلتك، وألوطئن الرجال عقبك: وصدقه عن قوله فيه فقال له. صاحل

ليس هلذا قصدت، إمنا علمت أنك يف شك من أمره، ومل آمن أن يتشوف به الناس عندك، فأحببت : قال
  .أن تقف على خربه فتستريح وتريح

أما إنك جئتين ببشارتني جيل خطرمها موت عيسى واحلسن بن صاحل، وما أدى بأيهما أنا أشد : قال
  .فرحاً، فسلين حاجتك

وكان احلسن بن عيسى بن زيد قد مات يف حياة . ولده حتفظهم، فواهللا ما هلم من قليل وال كثري: قال
بنت احلسن بن صاحل، فأتاه أمحد وزيد ابنا عيسى فنظر إليهما وأجرى هلما أبيه، وكان احلسني متزوجاً ب

أرزاقاً، ومضيا بإذنه إىل املدينة، فمات زيد ا، وبقي أمحد إىل خالفة الرشيد وصدرا من خالفته وهو 
ظاهر، مث بلغ الرشيد بعد ذلك أنه يتنسك ويطلب احلديث وجتتمع إليه الزيدية، فبعث فأخذه وحبسه مدة 
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إىل أن أمكنه التخلص من احلبس، وخربه يف ذلك يذكر مشروحاً إذا انتهى الكتاب إىل أخباره، إن شاء 
  .اهللا تعاىل

حدثنا حممد بن أيب العتاهية، : قال. حدثنا حممد بن القاسم بن مهرويه: حدثين عمي احلسن بن حممد، قال
 حببسي يف سجن اجلرائم، فأخرجت من ملا امتنعت من قول الشعر وتركته أمر املهدي: حدثين أيب: قال

بني يديه إىل احلبس، فلما أدخلته دهشت وذهل عقلي، ورأيت منظراً هالين، فرميت بطريف أطلب موضعاً 
آوي إليه أو رجالً آنس مبجالسته، فإذا أنا بكهل حسن السمت، نظيف الثوب، يبني عليه سيماء اخلري 

 أسأله عن شيء من أمره؛ ملا أنا فيه من اجلزع واحلرية، فقصدته فجلست إليه من غري أن أسلم عليه أو
  : فقال. فمكثت ملياً وأنا مطرق مفكر يف حايل، فأنشد هذا الرجل هذين البيتني

 حسن العزاء إلى الصبر وأسلمني  هتفمس الضر حتى أل تعودت

  بحسن صنيع اهللا من حيث ال أدري  اًقيأسي من الناس واث وصيرني

تفضل أعزك اهللا بإعادة : البيتني وتربكت ما وثاب إىل عقلي، فأقبلت على الرجل فقلت لهفاستحسنت 
  .هذين البيتني

وحيك يا إمساعيل، ومل يكنين، ما أسوأ أدبك، وأقل عقلك ومروءتك، دخلت إيل ومل تسلم علي : فقال يل
لتين مسألة الوارد على املقيم حىت بتسليم املسلم على املسلم، وال توجعت يل توجع املبتلي للمبتلى، وال سأ

إذا مسعت من ببيتني من الشعر الذي مل جيعل اهللا فيك خرياً وال أدباً وال جعل لك معاشاً غريه، مل تتذكر 
ما سلف منك فتتالفاه، وال اعتذرت مما قدمته وفرطت فيه من احلق حىت استنشدتين مبتدياً، كأن بيننا 

اعذرين متفضالً؛ فإن دون ما أنا فيه : فقلت له! حبة تبسط املنقبضأنساً قدمياً، ومعرفةً شافية، وص
  .يدهش

    

ويف أي شيء أنت، إمنا تركت قول الشعر الذي كان جاهك عندهم وسبيلك إليهم، فحبسوك حىت : قال
تقوله، وأنت ال بد من أن تقوله، فتطلق، وأنا يدعى يب الساعة فأطالب بإحضار عيسى بن زيد بن رسول 

ى اهللا عليه وسلم، فإن دللت عليه فقتل اهللا بذمه، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خصمي اهللا صل
  .فيه، وإال قتلت، فأنا أوىل باحلرية منك، وأنت ترى احتسايب وصربي

  .يكفيك اهللا وأطرقت خجالً منه: فقلت

لي مراراً حىت حفظتهما، مث فأعادمها ع. ال أمجع عليك التوبيخ واملنع، امسع البيتني واحفظهما: فقال يل
  .من أنت أعزك اهللا؟: دعى به ويب فلما قمنا قلت
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أين عيسى بن : فأدخلنا على املهدي، فلما وقف بني يديه قال له. أنا حاضر صاحب عيسى بن زيد: قال
  .زيد؟

ى ما يدريين أين عيسى، طلبته وأخفته فهرب منك يف البالد، وأخذتين فحبستين، فمن أين أقف عل: قال
  .موضع هارب منك وأنا حمبوس؟

  .فأين كان متوارياً؟ ومىت آخر عهدك به؟ وعند من لقيته؟: فقال له

  .ما لقيته منذ توارى، وال أعرف له خرباً: فقال

  .واهللا لتدلين عليه، أو ألضربن عنقك الساعة: قال

، فألقى اهللا ورسوله ومها اصنع ما بدا لك، أنا أدلك على ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتقتله: قال
  .يطالباين بدمه، واهللا لو كان بني ثويب وجلدي ما كشفت عنه

  .فقدم فضرب عنقه. اضربوا عنقه: قال

  .أتقول الشعر أو أحلقك به: مث دعاين فقال

  .أطلقوه: بل أقول الشعر، فقال: فقلت

  .اآلنقال حممد بن القاسم بن مهرويه، والبيتان اللذان مسعهما من حاضر شعره 

وقد روى هذا اخلرب غري ابن مهرويه بغري هذا اإلسناد، فذكر أن حاضراً كان داعية ألمحد : قال أبو الفرج
بن عيسى بن زيد، وإن قصته مع أيب العتاهية كانت يف أيام الرشيد، وأن قتله بسبب أمحد بن عيسى بن 

  .زيد ومطالبته إياه بإحضاره أو الداللة عليه

  .واألول عندي أصح

  يام موسى الهاديأ

  ابن حممد املهدي بن أيب جعفر املنصور ومن قتل منهم فيها 

  الحسين بن علي بن الحسن

  .واحلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب صاحب الفخ ويكىن أبا عبد اهللا

  .وأمه زينب بنت عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب

  .بنت أيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة بن األسودوأمها هند 

  .وهي أخت حممد وإبراهيم وموسى ألبيهم وأمهم

  : وكانت زينب ترقص احلسني وهو صغري وأخاه وهو احلسن وتقول
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 دلك بالبطحاء من مع كم  دنٍب وهيابن زين تعلم

    من خال صدق ماجد وجد

  .وج الصاحل؛ لعبادماالز: وكان يقال لزينب وزوجها علي بن احلسن

وملا قتل أبو جعفر أباها وأخاها وعمومتها وبنيهم وزوجها كانت تلبس املسوح، وال جتعل بني جسدها 
  .وبينها شعاراً حىت حلقت باهللا عز وجل

وكانت تندم وتبكي حىت يغشى عليها، وال تذكر أبا جعفر بسوء حترجاً من ذلك وكراهة ألن تشفي 
يا فاطر السموات واألرض، يا عامل الغيب والشهادة، احلاكم : وال تزيد على أن تقولنفسها مبا يؤمثها، 

  .بني عباده احكم بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري احلاكمني

حدثنا موسى بن عبد اهللا بن موسى، : حدثنا حيىي بن احلسن العلوي، قال: حدثنا أمحد بن سعيد، قال
  .ما فارقت عميت زينب عبد اهللا درع شقائق حىت حلقت به: قالتحدثتين عميت رقية بنت موسى، : قال

  .شقائق تعين األمساح: قال أبو الفرج األصبهاين

  .ونبدأ بذكر من قتل معه من أهل بيته حسبما شرطناه يف هذا الكتاب مث نأيت بسياقة خربهم

  سليمان بن عبد اهللا

 أيب طالب وأمه عاتكة بنت عبد امللك بن فمنهم سليمان بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن
  .احلرث الشاعر بن خالد بن العاص بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم

يا أمري املؤمنني أيتامك بنو عبد اهللا بن احلسن فقراء ال شيء : وهي اليت كلمت أبا جعفر ملا حج، وقالت
  .هلم، فرد عليهم ما قبضه من أمواهلم

  ن محمدالحسن ب

واحلسن بن حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب وأمه أم سلمة بنت حممد بن 
  .احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أليب طالب عليهم السالم

  .ضربت عنقه صرباً بعد وقعة فخ

  عبد اهللا بن إسحاق

بن أيب طالب وأمه رقية بنت عبد اهللا بن وعبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي 
  .احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليه السالم
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  .وهو الذي يقال له اجلدي قتل يف الوقعة

مث نرجع اخلرب اآلن إىل أخبار احلسني بن علي بن احلسن صاحب الفخ حدثين علي بن إبراهيم بن حممد 
بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وأمحد بن حممد بن بن احلسن بن حممد بن عبيد اهللا بن احلسن 

حدثنا احلكم بن جامع : حدثنا احلسن بن احلسن، قال: حدثنا احلسني بن احلكم، وقال: سعيد، قاال
وكان : حدثتين أمي ريطة بنت عبد اهللا بن حممد احلنفية عن زيد، قال: الثمايل، عن احلسني بن زيد، قال

انتهى : ا أمي ومل تكن أمه، إمنا كانت أم أخيه حيىي بن زيد، عن زيد بن علي، قالاحلسني بن زيد يسميه
يقتل ها هنا رجل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل موضع فخ فصلى بأصحابه صالة اجلنازة مث قال

 من أهل بييت يف عصابة من املؤمنني، يرتل هلم بأكفان وحنوط من اجلنة، تسبق أرواحهم أجسادهم إىل

  .اجلنة

  .وذكر من فضلهم أشياء مل حتفظها ريطة

: حدثنا حممد بن إبراهيم املقري، قال: حدثين علي بن إبراهيم، قال: قال: أخربين علي بن العباس املقانعي

  .حدثنا احلسن بن علي األسدي

 احلسني حدثنا: حدثين عبد الرمحن بن القاسم بن إمساعيل، قال: حدثنا احلسن بن عبد الواحد، قال: قال
: حدثنا حممد بن فضيل، عن حممد بن إسحاق، عن أيب جعفر حممد بن علي، قال: بن املفضل العطار، قال

مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بفخ فرتل فصلى ركعة، فلما صلى الثانية بكى وهو يف الصالة، فلما رأى 
ملا رأيناك تبكي بكينا : يكم؟ قالواما يبك: الناس النيب صلى اهللا عليه وسلم يبكي بكوا، فلما انصرف قال

يا حممد إن رجالً من ولدم يقتل يف : نزل علي جربيل ملا صليت الركعة األوىل فقال: يا رسول اهللا، قال
  .هذا املكان، وأجر الشهيد معه أجر شهيدين

دثنا ح: حدثنا احلسني بن احلكم، قال: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، وعلي بن إبراهيم العلوي، قاال
أكريت جعفر بن حممد من املدينة إىل مكة، فلما : حدثنا النضر بن قرواش، قال: احلسن بن احلسني، قال

ولكن ! بلى: أولست تعرفه؟ قال: يا نضر إذا انتهيت إىل فخ فأعلمين، قلت: ارحتلنا من بطن مر، قال يل
 نائم فتنحنحت فلم ينتبه، فحركت فلما انتهينا إىل فخ دنوت من احململ، فإذا هو. أخشى أن تغلبين عيين
صل القطار، فوصلته مث تنحيت به : حل حمملي، فحللته مث قال. فقد بلغت، فقال: احململ فجلس، فقلت

جعلت فداك، : ناولين اإلداوة والركوة، فتوضأ وصلى مث ركب فقلت له: عن اجلادة؛ فأخنت بعريه فقال
 ال، ولكن يقتل ها هنا رجل من أهل بييت يف عصابة :رأيتك قد صنعت شيئاً أفهو من مناسك احلج؟ قال

  .تسبق أرواحهم أجسادهم إىل اجلنة
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حدثنا احلسن بن احلسني بن جامع عن : حدثنا احلسني بن احلكم، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
 فقال حججت مع أيب فلما انتهينا إىل فخ أناخ حممد بن عبد اهللا بعريه: موسى بن عبد اهللا بن احلسن، قال

إنه يقتل يف هذا : يا أبة مل كرهت له هذا؟ قال: قل له يثري بعريه، فقلت له، فأثاره مث قلت أليب: يل أيب
  .املوضع رجل من أهل بييت يتعاوى عليه احلاج، فنسفت أن يكون هو

 حدثنا حسن بن: حدثنا علي بن صاعد، قال: حدثنا حممد بن إبراهيم، قال: حدثين علي بن إبراهيم، قال

  .حممد املوىل

بعت حلسني بن علي : مسعت احلسن بن هذيل، يقول: حدثنا علي بن احلسني احلضرمي، قال: قال
صاحب فخ حائطاً بأربعني ألف دينار، فنثرها على بابه، فما دخل إىل أهله منها حبة، كان يعطيين كفاً 

  .كفاً فأذهب به إىل فقراء أهل املدينة

حدثنا علي بن إبراهيم مؤذن : حدثنا احلسن بن علي بن هاشم قال: قالحدثين علي بن إبراهيم اجلواين 
اقترض يل أربعة آالف : قال يل احلسني صاحب فخ: حدثين احلسن بن هذيل، قال: مسجد األشتر، قال

إذا كان غد فتعال حىت أعطيك ألفني، فجئت : درهم، فذهبت إىل صديق يل فأعطاين ألفني وقال يل
ن يصلي عليه، فلما كان من الغد أخذت األلفني األخريني مث جئت أطلب فوضعتهما حتت حصري كا

ال تسأل عنهما، : يابن رسول اهللا، ما فعل األلفان؟ قال: الذي وضعته حتت احلصري فلم أجده، فقلت له
ال ولكين أحببت أن أصل : ألك حاجة؟ فقال: تبعين رجل أصفر من أهل املدينة فقلت: فأعدت فقال

لن : " إياها، أما أين أحسبين ما أجرت على ذلك ألين مل أجد هلا حباً، وقال اهللا عز وجلجناحك فأعطيته
  ".تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون

    

أخربين حيىي بن : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا جعفر بن حممد، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، قال
بان فكسا أبا محزة، وكان خيدمه، ثوباً منها، اشترى حلسني بن علي صاحب فخ ثو: سليمان، قال

فقلت : أعطه يا أبا محزة ثوبك، قال: وارتدى هو بثوب، فأتاه سائل وهو ذاهب إىل املسجد فسأله، فقال
فلم يزل يب حىت أعطيته، مث مشى السائل معهحىت إذا أتى مرتله نزع رداءه وقال . أمشي بغري رداء: له

بكم اشتريتهما؟ : ذا، فتبعته فاشتريت الثوبني منه بدينارين وأتيته ما، فقالائتزر برداء أيب محزة وارتد 
امرأيت طالق إن رددما عليه أو دعوته، فحني : بدينارين، فأرسل إىل السائل يدعوه، فقلت له: قلت

  .حلفت تركه

تى رجل أ: حدثين هاشم بن قريش، قال: حدثنا جعفر بن أمحد، قال: حدثين علي بن إبراهيم، قال
ما عندي شيء أعطيكه ولكن اقعد فإن حسناً أخي جييء : احلسني بن علي صاحب فخ فسأله، فقال
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فيسلم علي فإذا جاء فقم فخذ احلمار، فلم يكن أسرع من أن جاء احلسن فرتل عن احلمار وقاده الغالم، 
خذه فمنعه الغالم، فأشار وكان احلسن مكفوفاً فأشار احلسني إىل الرجل أن قم فخذ احلمار، فجاء إليه ليأ

إليه احلسني أن يدفعه إليه فدفعه غليه، فمضى الرجل وقعد احلسن عنده فتحدث ما شاء اهللا مث وثب فقال 
جعلت فداك، أمرين أخوك أن أدفعه إىل رجل فدفعته إليه، فأدار وجهه إىل : يا غالم قدم احلمار، فقال

  . ما أرى مثلك يعري، يا غالم قدينجعلت فداك، أعرت أم وهبت؟ بل واهللا: أخيه وقال

حدثين : حدثنا حممد بن مروان، قال: حدثنا احلسن بن علي بن هشام، قال: حدثين علي بن إبراهيم، قال
احلقوين إىل باب املهدي، : ركب احلسني بن علي صاحب فخ دين كثري فقال لغرمائه: محدون القرا، قال

وكان راكباً على مجل، :  عمك الينبعي على الباب، قالابن: وخرج فجاء إىل باب املهدي فقال آلذنه
فقال له ويلك، أدخله على مجله، فأدخله حىت أناخه يف وسط الدار، فوثب املهدي فسلم عليه وعانقه 

ما جئت وورائي أحد : يابن عم، ما جاء بك؟ قال: وأجلسه إىل جنبه، وجعل يسأل عن أهله، مث قال
أحببت أن أحدق بك عهداً، فدعا املهدي ببدرة دنانري، وبدرة :  إلينا، قالأفال تكتب: يعطيين درمهاً، قال

دراهم، وختت من ثياب حىت دعا له بعشر بدر دنانري، وعشر بدر درهم وعشرة ختوت فدفعها إليه، 
كذا وكذا، : كم لك علينا؟ فيقول: وخرج فطرح ذلك يف دار ببغداد، وجاء غرماؤه فكان يقول للواحد

هذا صلة منا لك، فلم يزل حىت مل يبق من ذلك : يدخل يده يف تلك الدراهم والدنانري فيقولفيزن له، مث 
: املال إال شيء يسري، مث احندر إىل الكوفة يريد املدينة فرتل قصر ابن هبرية يف خان، فقيل لصاحب اخلان

مل : عه رقاق وقال لههذا رجل من ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ له مسكاً فشواه وجاء به وم
: شيء يسري والطريق بعيد، قال: كم بقى معك من ذلك املال؟ قال: أعرفك يابن رسول اهللا، فقال لغالمه

  .ادفعه إليه، فدفعه إليه

: حدثنا جعفر بن حممد، قال: حدثنا حممد بن إبراهيم املقري، قال: حدثنا علي بن إبراهيم العلوي، قال

جاء رجل إىل احلسني بن علي صاحب فخ فسأله فلم يكن : الواسطي قالحدثين إمساعيل بن إبراهيم 
عنده شيء فأقعده، وبعث إىل أهل داره من أراد أن يغسل ثيابه فليخرجها، فأخرجوا ثيام ليغسلوها فلما 

  .خذها: اجتمعت قال للرجل

خليفة اخلزاعي، حدثنا لقاسم بن : حدثنا احلسن بن علي بن هاشم، قال: حدثين علي بن إبراهيم، قال
عليك دين سبعون ألف : عاتب رجل احلسن بن علي صاحب فخ يف سنة تسع وستني ومائة وقال: قال

دينار فقال أخذت من املزرفن يعين املقري زيتاً بألف دينار فجعل الرجل جييئين واملرأة فأعطيها الزق والزقني 
به علي، فأخذ منه عشرة آالف، فكنت ما أخذه منك فالن من شيء فاحس: حىت مل يبق شيء، مث قلت له

  .أقول له ما هذا؟
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حدثنا حممد بن إبراهيم بن أيب : حدثين علي بن إبراهيم، قال حدثنا أمحد بن محدان بن إدريس، قال
    : حدثين كردي بن حيىي، عن احلسن بن هذيل، قال: العالء، قال

ه بتسعة آالف دينار، فخرجنا كنت أصحب احلسني بن علي صاحب فخ فقدم إىل بغداد فباع ضيعه ل
مر الغالم يأخذ مين هذه السلة، : فرتلنا سوق أسد فبسط لنا على باب اخلان، فأتى رجل معه سلة فقال له

أنا أصنع الطعام الطيب فإذا نزل هذه القرية رجل من أهل املروءة أهديته إليه، : وما أنت؟ قال: فقال له
: مث أقبل علينا رجل عليه ثياب رثة فقال: لتأخذ سلتك، قاليا غالم خذ السلة منه، وعد إلينا : قال

خذ ما فيها ورد اإلناء، مث أقبل علي : ادفع إليه السلة، وقال له: أعطوين مما رزقكم اهللا، فقال يل احلسني
إذا رد السائل السلة فادفع إليه مخسني ديناراً، وإذا جاء صاحب السلة فادفع إليه مائة دينار، فقلت : وقال

جعلت فداك، بعت عيناً لك لتقضي ديناً عليك فسألك سائل فأعطيته طعاماً هو مقنع له، : بقاء مين عليهإ
فلم ترض حىت أمرت له خبمسني دينار، وجاءك رجل بطعام لعله يقدر فيه ديناراً أو دينارين، فأمرت له 

دفع له مائة دينار، وإذا جاء يا حسن إن لنا رباً يعرف احلسنات، إذا جاء السائل فا: فقال. مبائة دينار
صاحب السلة فادفع إليه مائيت دينار، والذي نفسي بيده إين ألخاف أن ال يقبل مين؛ ألن الذهب والفضة 

  .والتراب عندي مبرتلة واحدة

أمحد بن عبيد اهللا بن حممد بن عمار : ذكر مقتله رضوان اهللا عليه ورمحته حدثين به مجاعة من الرواة منهم
لي بن إبراهيم العلوي، وغريمها ممن كتبت الشيء عنه من أخباره متفرقاً، أو رواه يل جمتمعاً، الثقفي وع

حدثين علي بن حممد بن سليمان النوفلي، عن أبيه، قال، وحدثين : أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال: قال
ب بن إسرائيل موىل أمحد بن سليمان بن أيب شيخ، وعمر بن شبة النمريي، عن أبيه، قال، وحدثين يعقو

وحدثنا علي بن العباس . املنصور، ونسخت أيضاً من أخباره ما وجدته خبط أمحد بن احلرث اخلراز
قرأ علي هذا : حدثنا أمحد بن احلسن بن مروان، قال: حدثنا حممد بن احلسن املزين، قال: املقانعي، قال

هيم، قال احلسن بن حممد املزين، حدثين علي األخبار عبد العزيز بن عبد امللك اهلامشي، قال علي بن إبرا
بن حممد بن إبراهيم، عن بكر بن صاحل، عن عبد اهللا بن إبراهيم اجلعفري، وقد دخل حديث بعضهم يف 

حديث الباقني، وأحدهم يأيت بالشيء ال يأيت به اآلخر، وقد أثبت مجيع روايام يف ذلك، إال لعله أن 
كان سبب خروج احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن : ده، قالواخيالف املعىن خالفاً بعيداً فأفر

احلسن بن علي بن أيب طالب أن موسى اهلادي وىل املدينة إسحاق بن عيسى بن علي، فاستخلف عليها 
رجالً من ولد عمر بن اخلطاب يعرف بعبد العزيز بن عبد اهللا، فحمل على الطالبيني وأساء إليهم، وأفرط 

هم، وطالبهم بالعرض كل يوم، وكانوا يعرضون يف املقصورة، وأخذ كل واحد منهم يف التحامل علي
بكفالة قرينه ونسيبه فضمن احلسني بن علي وحيىي بن عبد اهللا بن احلسن، احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن 
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 وأقاموا ا، احلسن، وواىف أوائل احلاج، وقدم من الشيعة حنو من سبعني رجالً، فرتلوا دار ابن أفلح بالبقيع
ولقوا حسيناً وغريه، فبلغ ذلك العمري فأنكره، وكان قد أخذ قبل ذلك احلسن بن حممد بن عبد اهللا، 
وابن جندب اهلذيل الشاعر، وموىل لعمر بن اخلطاب، وهم جمتمعون، فأشاع أنه وجدهم على شراب، 

عمر سبعة أسواط، فضرب احلسن مثانني سوطاً، وضرب ابن جندب مخسة عشر سوطاً، وضرب موىل 
فبعثت إليه اهلامشية صاحبة الراية السوداء يف أيام . وأمر بأن يدار م يف املدينة مكشفي الظهور ليفضحهم

فكف . ال وال كرامة ال تشهر أحداً من بين هاشم وتشنع عليهم وأنت ظامل: حممد بن عبد اهللا فقالت له
  .عن ذلك وخلي سبيلهم

  .رجع احلديث إىل خرب احلسني

    

فلما اجتمع النفر من الشيعة يف دار ابن أفلح أغلظ العمري أمر العرض، ووىل على الطالبيني رجالً : قالوا
يعرف بأيب بكر بن عيسى احلائك موىل األنصار، فعرضهم يوم مجعة فلم يأذن هلم باالنصراف حىت بدأ 

و ويتوضأ للصالة ويروح إىل أوائل الناس جييئون إىل املسجد، مث أذن هلم فكان قصارى أحدهم أن يغد
املسجد، فلما صلوا حبسهم يف املقصورة إىل العصر، مث عرضهم فدعا باسم احلسن بن حممد فلم حيضر، 

لتأتياين به أو ألحبسنكما فإن له ثالثة أيام لن حيضر العرض ولقد خرج أو : فقال ليحىي واحلسني بن علي
ى ابن احلائك هذا فدخل على العمري فأخربه فدعا تغيب، فراده بعض املرادة وشتمه حيىي، وخرج فمض

  .أنت مغضب يا أبا حفص: ما فوخبهما وددمها، فتضاحك احلسني يف وجهه وقال

  .أزأ يب وختاطبين بكنييت؟: فقال له العمري

قد كان أبو بكر وعمر، ومها خري منك، خياطبان بالكىن فال ينكران ذلك، وأنت تكره الكنية : فقال له
  .د املخاطبة بالواليةوتري

  .آخر قولك شر من أوله: فقال له

  .معاذ اهللا، يأىب اهللا يل ذلك ومن أنا منه: فقال

  .فما تريد منا؟: أفأمنا أدخلتك إيل لتفاخرين وتؤذيين؟ فغضب حيىي بن عبد اهللا فقال له: فقال له

  .أريد أن تأتياين باحلسن بن حممد: فقال

 ما يكون فيه الناس، فابعث إىل آل عمر بن اخلطاب فامجعهم كما ال نقدر عليه، هو يف بعض: فقال
مجعتنا، مث اعرض رجالً رجالً، فإن مل جتد فيهم من قد غاب أكثر من غيبة احلسن عنك فقد أنصفتنا، 

فحلف على احلسني بطالق امرأته وحرية مماليكه أنه ال خيلي عنه أو جييئه به يف باقي يومه وليلته، وأنه إن 
ء به لريكنب إىل سويقه فيخرا وحيرقها، وليضربن احلسني ألف سوط، وحلف ذه اليمني إن مل جيي
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  .وقعت عينه على احلسن بن حممد ليقتلنه من ساعته

أنا أعطي اهللا عهداً، وكل مملوك يل حر إن ذقت الليلة نوماً حىت آتيك : فوثب حيىي مغضباً فقال له
وخرجا من عنده ومها . يك بابك حىت تعلم أين قد جئتكباحلسن بن حممد أو ال أجده، فأضرب عل

بئس لعمر اهللا ما صنعت حني حتلف لتأتينه به، : مغضبان، وهو مغضب، فقال احلسني ليحىي بن عبد اهللا
  .وأين جتد حسناً؟

م مل أرد أن آتيه باحلسن واهللا، وإال فأنا نفي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن علي عليه السال: قال
  .بل أردت إن دخل عيين نوم حىت أضرب عليه بابه ومعي السيف، إن قدرت عليه قتلته

  .بئسما تصنع تكسر علينا أمرنا: فقال له احلسني

وكيف أكسر عليك أمرك، وإمنا بيين وبني ذلك عشرة أيام حىت تسري إىل مكة، فوجه : قال له حيىي
غك ما كان بيين وبني هذا الفاسق، فامض حيث يا بن عمي، قد بل: احلسني إىل احلسن بن حممد فقال

  .أحببت

  .ال واهللا يا بن عمي، بل أجيء معك الساعة حىت أضع يدي يف يده: فقال احلسن

ما كان اهللا ليطلع علي وأنا جاء إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو خصمي وحجيجي : فقال له احلسني
  .لناريف دمك، ولكن أقيك بنفسي لعل اهللا أن يقيين من ا

مث وجه، فجاءه حيىي، وسليمان، وإدريس، بنو عبد اهللا بن احلسن، وعبد اهللا بن احلسن األفطس، : قال
وإبراهيم بن إمساعيل طباطبا وعمر بن احلسن بن علي بن احلسن بن احلسني بن احلسن، وعبد اهللا بن 

بن علي بن احلسني بن علي إسحاق بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي، وعبد اهللا بن جفر بن حممد 
ووجهوا إىل فتيان من فتيام ومواليهم، فاجتمعوا ستةً وعشرين رجالً من ولد علي، . بن أيب طالب

وصعد " أحد، أحد: "فلما أذن املؤذن للصبح دخلوا املسجد مث نادوا. وعشرة من احلاج، نفر من املوايل
يب صلى اهللا عليه وسلم عند موضع اجلنائز فقال عبد اهللا بن احلسن األفطس املنارة اليت عند رأس الن

أذن حبي على خري العمل، فلما نظر إىل السيف يف يده أذن ا ومسعه العمري فأحس بالشر : للمؤذن
  .أغلقوا البغلة الباب وأطعموين حبيت ماء: ودهش، وصاح

  .ءفولده إىل اآلن باملدينة يعرفون ببين حبيت ما: قال علي بن إبراهيم يف حديثه

مث اقتحم إىل دار عمر بن اخلطاب وخرج يف الزقاق املعروف بزقاق عاصم بن عمر، مث مضى هارباً : قالوا
على وجهه يسعى ويضرط حىت جنا، فصلى احلسني بالناس الصبح ودعا بالشهود العدول الذين كان 

قد جئت به فهاتوا هذا احلسن : العمري أشهدهم عليه أن يأيت باحلسن إليه، ودعى باحلسن وقال للشهود
  .العمري وإال واهللا خرجت من مييين ومما علي
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. ومل يتخلف عنه أحد من الطالبيني إال احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن، فإنه استعفاه فلم يكرهه

حدثنا : حدثين محدان بن إبراهيم، قال: فحدثين علي بن إبراهيم العلوي، قال. وموسى بن جعفر بن حممد
رأيت موسى بن جعفر بعد عتمة وقد جاء : حدثين عنيزة القصباين، قال: حلسني بن الفرات، قالحيىي بن ا

أحب أن جتعلين يف سعة وحل من ختلفي عنك، : إىل احلسني صاحب فخ، فانكب عليه شبه الركوع وقال
  .أنت يف سعة: فأطرق احلسني طويالً ال جييبه، مث رفع رأسه إليه فقال

حدثنا : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثين جعفر بن حممد الفزاري، قال: ، قالحدثين علي بن إبراهيم
  .رجع احلديث إىل حيث انتهى من قصصهم: عنيزة القصباين ذا

إنك مقتول فأحد الضراب فإن القوم فساق : وقال احلسني ملوسى بن جعفر يف اخلروج فقال له: قال
نا هللا وإنا إليه راجعون، وعند اهللا عو وجل أحتسبكم من يظهرون إمياناً، ويضمرون نفاقاً وشركاً، فإ

  .عصبة

أنا ابن رسول اهللا، على : وخطب احلسني بن علي بعد فراغه من الصالة فحمد اهللا وأثىن عليه وقال: قال
  .منرب رسول اهللا، ويف حرم رسول اهللا، أدعوكم إىل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقال ! ر رسول اهللا يف احلجر والعود، وتتمسحون بذلك، وتضيعون بضعة منهأتطلبون آثا: أيها الناس
وإىل جنيب عجوز مدنية : قال. إنا هللا ما صنع هذا بنفسه: فقلت يف نفسي قوالً أسره: الراوي للحديث

يرمحك اهللا واهللا ما قلت هذا إال لإلشفاق : اسكت ويلك، أالبن رسول اهللا تقول هذا؟ قلت: فقالت
  .عليه

فأقبل خالد الرببري وكان مسلحة للسلطان باملدينة يف السالح ومعه أصحابه حىت وافوا باب : لواقا
باب جربائيل، فنظرت إىل حيىي بن عبد اهللا قد قصده ويف يده السيف فأراد خالد : املسجد الذي يقال له

لك كله وأطار قحف أن يرتل فبدره حيىي فضربه على جبينه، وعليه البيضة واملغفر والقلنسوة، فقطع ذ
  .رأسه، وسقط عن دابته، ومحل على أصحابه فتفرقوا وازموا

إين واهللا ما : وحج يف تلك السنة مبارك التركي فبدأ باملدينة للزيارة فبلغه خرب احلسني فبعث إليه من الليل
ري حىت أحب أن تبتلى يب وال أبتلي بك، فابعث الليلة إيل نفراً من أصحابك ولو عشرة يبيتون عسك

أزم واعتل بالبيات، ففعل ذلك احلسني، ووجه عشرة من أصحابه فجعجعوا مببارك وصيحوا يف نواحي 
  .عسكره، فطلب دليالً يأخذ به غري الطريق فوجده فمضى به حىت انتهى إىل مكة

وحج يف تلك السنة العباس بن حممد، وسليمان بن أيب جعفر، وموسى بن عيسى، فصار مبارك معهم، 
  .تل عليهم بالبياتواع
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وخرج احلسني بن علي قاصداً إىل مكة ومعه من تبعه من أهله ومواليه وأصحابه وهم زهاء ثلثمائة، 
واستخلف على املدينة دنيار اخلزاعي، فلما قربوا من مكة فصاروا بفخ وبلدح تلقتهم اجليوش، فعرض 

  .العباس على احلسني األمان والعفو والصلة فأىب ذلك أشد اإلباء

ملا أن رأى احلسني املسودة أقعد رجالً على مجل، : وحدثين سليمان بن عباد، قال: قال احلسن بن حممد
يا معشر الناس، يا معشر : نادي، فنادى: معه سيف يلوح به، واحلسني ميلي عليه حرفاً حرفاً يقول

 كتاب اهللا وسنة رسول املسودة، هذا احلسني بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وابن عمه، يدعوكم إىل
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: ملا كانت بيعة احلسني بن علي صاحب فخ قال: وحدثين حممد بن مروان عن أرطأه، قال: قال احلسن

أبايعكم على كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا، وعلى أن يطاع اهللا وال يعصى، وأدعوكم إىل الرضا من آل 
هللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، والعدل يف الرعية، والقسم حممد، وعلى أن نعمل فيكم بكتاب ا

بالسوية، وعلى أن تقيموا معنا، وجتاهدوا عدونا، فإن حنن وفينا لكم وفيتم لنا، وإن حنن مل نف لكم فال 
  .بيعة لنا عليكم

عة وحنن مسعت احلسن ليلة مج: فحدثين كثري بن إسحاق بن إبراهيم، قال: قال احلسن بن حممد يف حديثه
ببطن مر، ولقينا عبيد بن يقطني، ومفضل الوصيف ومها يف سبعني فارساً، واحلسني راكب على محار 

يا أهل العراق، إن خصلتني إحدامها اجلنة لشريفتان، واهللا لو مل يكن معي : إدريس بن عبد اهللا وهو يقول
  .غريي حلاكمتكم إىل اهللا عز وجل حىت أحلق بسلفي

  .لهرجع احلديث إىل أو

    

العباس بن حممد، وموسى بن عيسى، وجعفر وحممد ابنا سليمان، : ولقيته اجليوش بفخ وقادها: قال
ومبارك التركي، ومنارة، واحلسن احلاجب، واحلسني بن يقطني، فالتقوا يف يوم التروية وقت صالة 

 امليسرة، وسليمان الصبح، فأمر موسى بن عيسى بالتعبئة، فصار حممد بن سليمان يف امليمنة؛ وموسى يف
  .بن أيب جعفر، والعباس بن حممد يف القلب

فكان أول من بدأهم موسى فحملوا عليه فاستطرد هلم شيئاً حىت احندروا يف الوادي، ومحل عليهم حممد 
وجعلت املسودة تصيح . بن سليمان من خلفهم، فطحنهم طحنة واحدة حىت قتل أكثر أصحاب احلسني

  .ما أريد األمان، وحيمل عليهم حىت قتل: مان فيقوليا حسني، لك األ: للحسني

  .وقتل معه سليمان بن عبد اهللا بن احلسن، وعبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم بن احلسن

وأصابه احلسن بن حممد بنشابة يف عينه وتركها يف عينه، وجعل يقاتل أشد القتال، فناداه حممد بن 
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  .األمانيابن خال، اتق اهللا يف نفسك ولك : سليمان

واهللا ما لكم أمان، ولكين أقبل منكم، مث كسر سيفاً هندياً كان يف يده، ودخل إليهم، فصاح : فقال
  .قتلك اهللا إن مل تقتله، أبعد تسع جراحات تنتظر هذا؟: العباس بن حممد بابنه عبد اهللا

اس بن حممد عنقه فحمل عليه عبيد اهللا فطعنه، وضرب العب! إي واهللا عاجلوه: فقال له موسى بن عيسى
أمنت ابن خايل فقتلتموه، : بيده صرباً، ونشبت احلرب بني العباس بن حممد، وحممد بن سليمان، وقال

  .حنن نعطيك رجالً من العشرية تقتله مكانه: فقالوا

  .أن موسى بن عيسى هو الذي ضرب عنق احلسن بن حممد: وذكر أمحد بن احلرث يف روايته

كان محاد التركي ممن حضر وقعة فخ، :  يزيد بن عبد اهللا الفارسي، قالوحدثين: قال أمحد بن احلرث
أروين حسيناً، فأروه إياه، فرماه بسهم فقتله، فوهب له حممد بن سليمان مائة ألف درهم : فقال للقوم
  .ومائة ثوب

  .وغضب موسى على مبارك التركي الزامه عن احلسني وحلف ليجعلنه سائساً: قالوا

  .ى يف قتله احلسن بن حممد صرباً، وقبض أمواهلموغضب على موس

مىت توايف فاطمة أخت احلسني بن علي؟ واهللا ألطرحنها إىل السواس، فمات قبل أن يوايف : وكان يقول
  .ا

حدثين حممد بن منصور، عن : حدثنا احلسن بن علي بن هاشم، قال: حدثين علي بن إبراهيم العلوي، قال
رأيت احلسني صاحب فخ وقد دفن شيئاً، فظننت أنه شيء له : كره، قالالقاسم بن إبراهيم، عمن ذ

  .مقدار، فلما كان من أمره ما كان، نظرنا فإذا هو قطعة من جانب قد قطع فدفنه مث عاد فكر عليهم

حدثين سليمان بن إسحاق : حدثين مصفى بن عاصم، قال: وحدثين حممد بن منصور، قال: قال احلسن
فجئته : قال. أحضرين مجالك: أن موسى بن عيسى دعاه فقال له: أبو العرجا اجلمالحدثين : القطان، قال

ال أفقد منها وبرة إال ضربت عنقك، مث يأ للمسري إىل احلسني : مبائة مجل ذكر، فختم أعناقها، وقال
ين إذهب إىل عسكر احلسني حىت تراه وخترب: صاحب فخ، فسار حىت أتينا بستان بين عامر فرتل فقال يل

فمضيت فدرت فما رأيت خلالً وال فلالً، وال رأيت إال مصلياً أو مبتهالً، أو ناظراً يف . بكل ما رأيت
وكيف ذاك يابن : فقال. ما أظن القوم إال منصورين: فجئته فقلت: مصحف أو معداً للسالح قال

 أكرم عند اهللا، هم واهللا: الفاعلة؟ فأخربته فضرب يداً على يد وبكى حىت ظننت أنه سينصرف مث قال
 نازعنا -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم-وأحق مبا يف أيدينا منا، ولكن امللك عقيم، ولو أن صاحب القرب 

  .مث سار إليهم، فواهللا ما انثىن عن قتلهم. امللك ضربنا خيشومه بالسيف، يا غالم، اضرب بطبلك

  .رجع احلديث إىل حيث انقطع
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 موسى، والعباس، وعندهم مجاعة من ولد احلسن واحلسني، فلم يتكلم أحد جاء اجلند بالرؤوس إىل: قالوا
  .هذا رأس احلسني: منهم بشيء إال موسى بن جعفر فقال له

نعم إنا هللا وإنا إليه راجعون، مضى واهللا مسلماً صاحلاً صواماً قواماً آمراً باملعروف، ناهياً عن املنكر، : قال
  .يبوه بشيءفلم جي. ما كان يف أهل بيته مثله

ومحلت األسرى إىل موسى اهلادي، وفيهم العذافر الصرييف، وعلي بن سابق القالنسي، ورجل من : قال
ولد احلاجب بن زرارة، فأمر م فضربت أعناقهم، ومن بني يديه رجل آخر من األسرى واقف، فقال أنا 

  .موالك يا أمري املؤمنني

  .واهللا ألقطعنك ذه السكني مفصالً مفصالً: موالي خيرج علي، ومع موسى سكني، فقال: فقال

  .وغلبت عليه العلة فمكث ساعة طويلة مث مات، وسلم الرجل من القتل فأخرج من بني يديه: قال

    

قال أمحد بن احلارث، عن عمر بن خلف الباهلي، عن بعض : فحدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
 موسى بن عيسى باملدينة، وأمر الناس بالوقيعة على آل أيب ملا قتل أصحاب فخ جلس: الطالبيني، قال

  .طالب، فجعل الناس يوقعون عليهم حىت مل يبق أحد، فقال بقي أحد

وأقبل موسى بن عبد اهللا على أثر ذلك، وعليه مدرعة وإزار غليظ، ويف . موسى بن عبد اهللا: قيل له
 الناس ومل يسلم عليه، وإىل جنبه السري بن رجليه نعالن من جلود اإلبل، وهو أشعث أغرب حىت قعد مع

دعين أكشف عليه باله، : عبد اهللا من ولد احلرث بن العباس بن عبد املطلب، فقال ملوسى بن عيسى
  .وأعرفه نفسه

  .يا موسى: دعين، فأذن له فقال له: قال. أخافه عليك: قال

  .أمسعت فقل: قال

  . عمكم املنعمني عليكمكيف رأيت مصارع البغي الذي ال تدعونه لبين: قال

  : فقال موسى أقول يف ذلك

 وائملا النليلكم أو ال يلم ينم  اائنول دمعمنا ردوا فض بني

  كذي الدين يقضي دينه وهو راغم  انينان با كوإياكم وم فإنا

 - بن جعفريعين موسى-واهللا ما يزيدكم البغي إال ذلة، ولو كنتم مثل بين عمكم سلمتم : فقال السري

  .وكنتم مثله، فقد عرف حق بين عمه وفضلهم عليه، فهو ال يطلب ما ليس له

  : فقال له موسى بن عبد اهللا
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  أو الك بنو عمي وعمهم أبي  األولى تثني عليهم تعيبني فإن

  تصدق وإن تمدح أباك تكذب  ديحةمم بفإنك إن تمدحه

سني بن علي صاحب فخ عمد إىل داره ودور أهله فحرقها، وملا بلغ العمري وهو باملدينة قتل احل: قالوا
  .وقبض أمواهلم وخنلهم، فجعلها يف الصوايف املقبوضة

قال أمحد احلارث اخلراز، : ذكر من خرج مع احلسني صاحب فخ حدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
ان، وإدريس، بنو عبد اهللا حيىي، وسليم: خرج مع احلسني صاحب فخ من أهل بيته: حدثين املدائين قال

بن احلسن بن احلسن، وعلي بن إبراهيم بن احلسن مبكة، وإبراهيم بن إمساعيل طباطبا، واحلسن بن حممد 
وعبد اهللا بن إسحاق . بن عبد اهللا بن احلسن، وعبد اهللا وعمر ابنا إسحاق بن احلسن بن علي بن احلسني

  .بن إبراهيم بن احلسن

وقد ذكرت يف صدر خرب احلسني أمساء من خرج معه من أهله وفيهم زيادة على هؤالء من ذكره املدائين 
  .هذا كرهنا إعادا

حدثنا احلسن بن حممد، : حدثين جعفر بن حممد بن سابور، قال: حدثين علي بن إبراهيم العلوي، قال
حب فخ، كنت مع احلسني صا: حدثنا سعيد بن خيثم، قال: حدثين حيىي بن احلسن بن فرات، قال: قال

  .أن، وعلي بن هشام بن الربيد، وحيىي بن يعلى

: حدثين علي بن أمحد الباين، قال: حدثين جعفر بن حممد الفزاري، قال: حدثين علي بن إبراهيم قال

خرجت مع احلسني بن : مسعت حممد بن إبراهيم صاحب أيب السرايا بالكوفة يقول لعامر بن كثري السراج
  .نعم: علي صاحب فخ؟ قال

حدثنا إبراهيم بن : حدثنا احلسن بن حممد، عن أمحد بن كثري الذهيب، قال: ثنا علي بن العباس، قالحد
  .إسحاق القطان، قال مسعت احلسني بن علي، وحيىي بن عبد اهللا يقوالن

  .ما خرجنا حىت شاورنا أهل بيتنا، وشاورنا موسى بن جعفر فأمرنا باخلروج

: حدثنا ابن أيب ليلى حممد بن عمران، قال: حلسن بن حممد، قالحدثنا ا: حدثنا علي بن العباس، قال

أصابتين ضربة وأنا مع احلسني بن علي صاحب فخ فربت اللحم والعظم، فبت : حدثين نصر اخلفاف، قال
ليليت أعوي منها، وأنا أخاف أن جييئوين فيأخذوين إذا مسعوا الصوت، فغلبتين عيين فرأيت النيب صلى اهللا 

  .قد جاء فأخذ عظماً فوضعه على عضدي، فأصبحت وما أجد من الوجع قليالً وال كثرياًعليه وسلم و

أخربين مجاعة من : حدثين أمحد بن عبيد اهللا، عن اخلراز، عن املدائين، عن عمر بن مساور األهوازي، قال
  : أنه ملا حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة وهو يقول: موايل حممد بن سليمان
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  لقيت حسيناً يوم فخ وال الحسن   أمي لم تلدني ولم أكنليت أال

  .فجعل يرددها حىت مات

  : حكى هذه احلكاية بعض مشاخينا على هذا وخالف يف روي البيت وقال فيه: قال أبو الفرج األصبهاين

  ولم أشهد حسيناً يوم فخ  يليت أمي لم تلدن أال

  : شد هذا البيتوكان حممد إذا رأى أخاه جعفراً يئن وين: قال

  ولم أشهد حسيناً يوم فخ  يليت أمي لم تلدن أال

    

: حدثنا حيىي بن احلسن العلوي، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال: ومما رثى به احلسني بن علي من الشعر

  : قال عيسى بن عبد اهللا يرثي احلسني صاحب فخ

 نوعلى الحس بعولة  ينعلى الحس فآلبكين

 نليس بذي كف أثووه  ة الذيابن عاتك وعلى

 غير منزلة الوطن في  دوةخ غفب تركوا

 نطائشين وال جب ال  واكراماً فانقض كانوا

  غسل الثياب من الدرن  مهالمذلة عن غسلوا

 على الناس المنن فلهم  مدهالعباد بج هدى

رأيت يف النوم رجالً : ا أشك، قالفحدثين علي بن أيب إبراهيم العلوي عن نفسه، أو رواه عن غريه، أن
  : يسألين أن أنشده هذه األبيات فأنشدته إياها فقال يل زد فيها

  منهم ومن هم ثم من  ادةرام سك قوم

حدثين أبو صاحل : قال أمحد بن احلارث، وحدثين املدائين، قال: حدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
  : ن كلها ليلة قتل احلسني صاحب فخ هاتف يهتف ويقولمسع على مياه غطفا: الفزاري، قال

 دحلبي ببنأوالد ال ومقتل  حبصمواد اليا لقوم للس أال

  من الجن إن لم يبكك من األنس نوح  ردل وأمهل كاً كحسين لبيك

 زحن دون زحلبلبرقة السوداء م  يرسعي وإن منجل فإني

  . ما اخلرب حىت أتاهم قتل احلسنيفسمعها الناس ال يدرون

أنشدين سليمان بن داود بن علي : أنشدين عمر بن شبة، قال: أنشدين أمحد بن عبد اهللا بن عمار، قال
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  .العباسي ألبيه يرثي من قتل بفخ

أنشدين موسى بن داود السلمي ألبيه : أنشدنا حيىي بن احلسن، قال: وأنشدنيها أمحد بن سعيد، قال
  : دري الوهم ممن هويرثيهم، فال أ

 نسو حرأيت الذي القى بن فقد  نتهنعين أبكي بدمع منك م يا

 زنمج الدلوغوادي ال أذيالها  مهوقبفخ تجر الريح ف صرعى

 نهم تم لا ثهمحمد ذب عن  ادهعفت أعظم لو كان شاه حتى

 نء واألحاضالعداوة والبغ على  مهلبيقولون والماضون ق ماذا

 ن؟زمماذا صنعتم بنا في سالف ال  :مهي لبيقولون إن قال الن ماذا

 نن يمياء ميعة واألحرب وال  الناس من مضر حاموا وال غضبوا ال

  وقد رعى الفيل حق البيت ذي الركن  اًرميا ويحهم كيف لم يرعوا لهم ح

  أيام الرشيد

  صور ومن قتل منهم فيها هارون بن املهدي بن أيب جعفر املن

  يحيى بن عبد اهللا بن الحسن

  .حيىي بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم ويكىن أبا احلسن

وهو ذبيح بن أيب عبيدة بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى . وأمه قريبة بنت عبد اهللا
  .بن قصي

  .أيب عبيدةوهي بنت أخي هند بنت 

  .وكان حسن املذهب واهلدى، مقدماً يف أهل بيته، بعيداً مما يعاب على مثله

وروى عن أبيه، وعن أخيه حممد، وعن أبان بن . وقد روى احلديث وأكثر الرواية عن جعفر بن حممد
  .تغلب

  .وروى عنه خمول بن إبراهيم، وبكار بن زياد، وحيىي بن مساور، وعمرو بن محاد

 جعفر بن حممد ملا حضرته الوفاة، وإىل أم موسى، وإىل أم ولد، فكان يلي أمر تركاته وأوصى إليه
  .واألصاغر من ولده، جارياً على أيديهم

حدثنا سعيد بن : حدثنا احلسني بن علي بن هاشم املزين، قال: حدثين علي بن إبراهيم العلوي، قال
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قال احلسن بن حممد املزين، :  بن احلسن، قالحدثنا بكار بن زياد، عن حيىي بن عبد اهللا: عثمان، قال
مسعنا حيىي بن عبد اهللا بن احلسن : حدثين بعض أصحابنا، قال: وحدثين حرب بن احلسن الطحان، قال

  .أوصى إيل جعفر بن حممد، وإىل موسى، وإىل أم ولد كانت له، فأينا كان الوصي: يقول

حدثين علي بن حسان عن عمه عبد :  هاشم، قالحدثنا احلسن بن علي بن: حدثنا علي بن العباس، قال
كان جعفر بن حممد قد رىب حيىي بن عبد اهللا بن احلسن، فكان حيىي يسميه حبييب، : الرمحن بن كثري، قال

  .حدثين حبييب جعفر بن حممد: وكان إذا حدث عنه قال

إمساعيل بن موسى حدثين : حدثين علي، قال حدثنا احلسن بن هاشم، قال حدثنا احلسن بن حممد، قال
    : الفزاري، قال

  .رأيت حيىي بن عبد اهللا بن احلسن جاء إىل مالك بن أنس باملدينة فقام له عن جملس وأجلسه إىل جنبه

  .ورأيته بالسوق أو بغريه من طريق مكة: قال

  .وكان قصرياً، آدم، حسن الوجه واجلسم، تعرف ساللة األنبياء يف وجهه، رضوان اهللا عليه ورمحته

حدثين علي بن حممد بن سليمان النوفلي : ذكر اخلرب عن مقتله حدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
وحدثين . وحدثين أيضاً أمحد بن سليمان بن أيب شيخ، وهاشم بن أمحد البغوي وغريهم: عن أبيه، قال

بغوي حدثه عن أبيه كتب إيل حممد بن محاد يذكر أن حممد بن إسحاق ال: علي بن إبراهيم العلوي، قال
كتب إيل إبراهيم بن بنان اخلثعمي يذكر عن حممد بن : وغريه من مشاخيه، وحدثين علي بن إبراهيم، قال

وقد مجعت روايتهم يف خرب حيىي إال ما عسى أن يكون من خالف بينهم فأفرده وأذكر . أيب اخلنساء
  .رواته

فخ كان يف قبلهم، فاستتر مدة جيول يف البلدان، إن حيىي بن عبد اهللا بن احلسن ملا قتل أصحاب : قالوا
ويطلب موضعاً يلجأ إليه، وعلم الفضل بن حيىي مبكانه يف بعض النواحي فأمر باالنتقال عنه وقصد الديلم، 

  .وكتب له منشوراً ال يتعرض له أحد

ىي نواحي فمضى متنكراً حىت ورد الديلم، وبلغ الرشيد خربه وهو يف بعض الطريق، فوىل الفضل بن حي
  .املشرق، وأمره باخلروج إىل حيىي

كتب إيل موسى بن حممد بن محاد خيربين أن حممد بن يوسف : فحدثين علي بن إبراهيم العلوي، قال
عرض رجل للرشيد : حدثه عن عبد اهللا بن خوات، عن جعفر بن حيىي األحول عن إدريس بن زيد، قال

  .يا أمري املؤمنني نصيحة: فقال

  . امسع ما يقول:فقال هلرمثة

اخلين، فالتفت : فأمره أال يربح، فلما كان يف وقت الظهرية دعا به فقال. إا من أسرار اخلالفة: قال
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انصرفا فانصرفا، وبقي خاقان، واحلسن على رأسه فنظر الرجل إليهما، فقال : الرشيد إىل ابنيه فقال
  .ا عندكهات م: تنحيا عين، ففعال، مث أقبل على الرجل فقال: الرشيد

  .على أن تؤمنين من األسود واألمحر:: قال

  .نعم، وأحسن إليك: قال

كنت يف خان من خانات حلوان، فإذا أنا بيحىي بن عبد اهللا يف دراعة صوف غليظة وكساء صوف : قال
أمحر غليظ، ومعه مجاعة يرتلون إذا نزل ويرحتلون إذا رحل ويكونون معه ناحية، فيومهون من رآهم أم 

  .رفونه وهم أعوانه، مع كل واحد منهم منشور بياض يؤمن به إن عرض لهال يع

  .قدمياً وذاك الذي حقق معرفيت باألمس له: أو تعرف حيىي؟ قال: قال

  .فصفه يل: قال

  .مربوع، أمسر، حلو السمرة، أجلح، حسن العينني، عظيم البطن: قال

غري أين رأيته ورأيت غالماً له أعرفه، ملا حضر فما مسعته يقول؟ قال ما مسعته يقول شيئاً، . هو ذاك: قال
وقت صالته فأتاه بثوب غسيل فألقاه يف عنقه ونزع جبته الصوف ليغسلها، فلما كان بعد الزوال صلى 

  .صالة ظننتها العصر، أطال يف األولتني وحذف األخريتني

 القوم، أحسن اهللا هللا أبوك، جلاد ما حفظت، تلك صالة العصر وذلك وقتها عند: فقال له الرشيد
  .جزاءك، وشكر سعيك فما أنت؟ وما أصلك؟

  .أنا رجل من أبناء هذه الدولة، وأصلي مرو، ومرتيل مبدينة السالم: فقال

أبلغ يف ذلك حيث أحب أمري : كيف احتمالك ملكروه مين متتحن به يف طاعيت؟ قال: فأطرق ملياً مث قال
  .املؤمنني

: طعن يف حجرة كانت خلفه، فأخرج صرة فيها ألف دينار، فقالكن مبكانك حىت أرجع، فقام ف: قال

يا غالم، فأجابه مسرور، : خذ هذه ودعين وما أدبر فيك، فأخذها الرجل وضم عليها ثوبه، مث قال
فصفعوه حنو مائة صفعة، فخفى الرجل بذلك، ومل يعلم . اصفعوا ابن اللخناء: وخاقان، واحلسني فقال
رجل، وظنوا أنه ينصح بغري ما حيتاج إليه، ملا جرى عليه من املكروه، حىت كان أحد مبا كان ألقى إليه ال

  .من الرشيد ما كان يف أمر الربامكة فأظهر ذلك

  .رجع احلديث إىل سياقة خرب حيىي

إين أحب أن أحدث بك عهداً، وأخشى : فلما علم الفضل مبكان حيىي بن عبد اهللا كتب إىل حيىي: قالوا
  .ى بك، فكاتب صاحب الديلم، فإين قد كاتبته لك لتدخل يف بالده فتمتنع بهأن تبتلى يب وأبتل

  .ففعل ذلك حيىي
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وكان قد صحبه مجاعة من أهل الكوفة، فيهم ابن احلسن بن صاحل بن حي، كان يذهب مذهب الزيدية 
لنبيذ البترية يف تفضيل أيب بكر وعمر وعثمان يف ست سنني من إمارته ويكفره يف باقي عمره، ويشرب ا

  .وميسح على اخلفني، وكان خيالف حيىي يف أمره ويفسد أصحابه

     : قال حيىي بن عبد اهللا

فأذن املؤذن يوماً وتشاغلت بطهوري، وأقيمت الصالة فلم ينتظرين وصلى بأصحايب، فخرجت فلما رأيته 
عالم : بهيصلي قمت أصلي ناحية ومل أصل معه؛ لعلمي أنه ميسح على اخلفني، فلما صلى قال ألصحا

  .نقتل أنفسنا مع رجل ال يرى الصالة معنا، وحنن عنده يف حال من ال يرضى مذهبه؟

وأهديت إيل شهدة يف يوم من األيام وعندي قوم من أصحايب، فدعوم إىل أكلها، فدخل يف أثر : قال
  .هذه األثرة، أتأكله أنت وبعض أصحابك دون بعض؟: ذلك فقال

  .، وليست من الفيء الذي ال جيوز هذا فيههذه هدية أهديت إيل: فقلت له

  .ولكنك لو وليت هذا األمر الستأثرت ومل تعدل: فقال ال

  .وأفعال مثل هذا من االعتراض

ووىل الرشيد الفضل بن حيىي مجع كور املشرق وخراسان، وأمره بقصد حيىي واخلديعة به، وبذل له 
، وراسل حيىي بن عبد اهللا فأجابه إىل قبوله، األموال والصلة إن قبل ذلك، فمضى الفضل فيمن ندب معه

ملا رأى من تفرق أصحابه، وسوء رأيهم فيه، وكثرة خالفهم عليه، إال أنه مل يرض الشرائط اليت شرطت 
له، وال الشهود الذين شهدوا عليه، وكتب لنفسه شروطاً، ومسى شهوداً، وبعث بالكتاب إىل الفضل، 

  .ا أراد، وأشهد له من التمسفبعث به إىل الرشيد فكتب له على م

: حدثنا حممد بن علي بن خلف، قال: فحدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، وأبو عبيد الصرييف، قاال

قال عبد اهللا بن : حدثين بعض احلسنيني، عن عبيد اهللا بن حممد بن سليمان بن عبد اهللا بن احلسن، قال
يا عم، ما بعدي خمرب وال : ن الديلم وبعد األمان فقلتأتيت عمي حيىي بن عبد اهللا بعد انصرافه م: موسى

  .بعدك خمرب، فأخربين مبا لقيت

  : ما كنت إال كما قال حيي بن أخطب اليهودي: فقال

 ذلولكن من ال ينصر اهللا يخ  لعمرك ما الم ابن أخطب نفسه

 ليبغي العز كل مقلق وقلقل  حتى أبلغ النفس عذرها فجاهد

  .قة خرب حيىي بن عبد اهللارجع احلديث إىل سيا

اللهم اشكر يل إخافيت قلوب الظاملني، اللهم : فلما جاء الفضل إىل بالد الديلم قال حيىي بن عبد اهللا: قالوا
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إن تقض لنا النصر عليهم فإمنا نريد إعزاز دينك، وإن تقض هلم النصر فيما ختتار ألوليائك وأبناء أوليائك 
  .من كرمي املآب وسين الثواب

  .يدعو اهللا أن يرزقه السالمة، فقد رزقها: غ ذلك الفضل فقالفبل

فلما ورد كتاب الرشيد على الفضل وقد كتب األمان على ما رسم حيىي وأشهد الشهود الذين : قالوا
التمسهم، وجعل األمان على نسختني إحدامها مع حيىي واألخرى معه، شخص حيىي مع الفضل حىت واىف 

  : عمارية على بغل، فقال مروان بن أيب حفصةبغداد ودخلها معادله يف 

 ديلبه الدهر الم سيأتينا  الطالقان يجن كنزاً وقالوا

  وكنز الطالقان له وزميل  يىيحفأقبل مكذباً لهم ب

حدثين حممد بن إسحاق البغوي، : فحدثين علي بن إبراهيم العلوي، عن حممد بن موسى بن محاد، قال
ا مع حيىي بن عبد اهللا بن احلسن فسأله رجل كان معنا كيف ختريت الدخول إىل كن: حدثين أيب، قال: قال

  .الديلم من بني النواحي؟

  .إن الديلم معنا خرجة فطمعت أن تكون معي: قال

  .رجع احلديث إىل سياقة اخلرب

 اخللع فلما قدم حيىي أجازه الرشيد جبوائز سنية يقال إن مبلغها مائتا ألف دينار، وغري ذلك من: قالوا
واحلمالن، فأقام على ذلك مدة ويف نفسه احليلة على حيىي والتفرغ له، وطلب العلل عليه وعلى أصحابه، 

فضالة بلغه أنه يدعو إىل حيىي فحبسه، مث دعا به فأمره أن يكتب إىل حيىي بأنه قد : حىت أخذ رجالً يقال له
ول إىل حيىي فقبض عليه وجاء به إىل أجابه مجاعة من القواد وأصحاب الرشيد ففعل ذلك، وجاء الرس

هذا جاءين بكتاب ال أعرفه، ودفع الكتاب إليه، فطابت نفس الرشيد لذلك، : حيىي بن خالد فقال له
  .إنك تظلمه يف حبسك إياه: وحبس فضالة هذا، فقيل له

  .أنا أعلم ذلك، ولكن ال خيرج وأنا حي أبداً: فقال

ت عهدت إىل حيىي إن جاءه مين كتاب أال يقبله وأن يدفع الرسول فال واهللا ما ظلمين لقد كن: قال فضالة
  .إىل السلطان، وعلمت أنه سيحتال عليه يب

  .فلما تبني حيىي بن عبد اهللا ما يراد به استأذن يف احلج فأذن له: قالوا

، اتق اهللا يف دمي: مل يستأذن يف احلج، ولكنه قال للفضل ذات يوم: وقال علي بن إبراهيم يف حديثه
  .واحذر أن يكون حممد صلى اهللا عليه وسلم خصمك غداً يف فرق له وأطلقه
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  .ما خرب حيىي بن عبد اهللا؟: وكان على الفضل عني للرشيد قد ذكر ذلك له، فدعا بالفضل وقال

  .يف موضعه عندي مقيم: قال

  .وحياتك إين أطلقته، سألين برمحه من رسول اهللا فرققت له: قال! وحيايت: قال

  .أحسنت، قد كان عزمي أن أخلي سبيله: قال

  .قتلين اهللا إن مل أقتلك: فلما خرج أتبعه طرفه وقال

مث إن نفراً من أهل احلجاز حتالفوا على السعاية بيحىي بن عبد اهللا بن احلسن والشهادة عليه بأنه : قالوا
 عبد اهللا بن مصعب :يدعو إىل نفسه، وأن أمانه منتقض، فوافق ذلك ما كان يف نفس الرشيد له، وهم

فوافوا الرشيد لذلك . الزبريي، وأبو البختري وهب بن وهب، ورجل من بين زهرة، ورجل من بين خمزوم
واحتالوا إىل أن أمكنهم ذكرهم له، فأشخصه الرشيد إليه وحبسه عند مسرور الكبري يف سرداب، فكان 

  .هللا عليهيف أكثر األيام يدعو به فيناظره، إىل أن مات يف حبسه رضوان ا

  .واختلف الناس يف أمره، وكيف كانت وفاته، وسأذكر ذلك يف موضعه

أن : حدثنا أمحد بن سليمان بن أيب شيخ، عن أبيه، وعن غريه: حدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
الرشيد دعا بيحىي يوماً فجعل يذكر ما رفع إليه يف أمره، وهو خيرج كتباً كانت يف يده حججاً له، 

  : قرؤها الرشيد وأطراف الكتب يف يد حيىي، فتمثل بعض من حضرفي

  ال يرسل الساق إال مرسالً ساقاً  بٍةصنأتيح له حرباء ت أنى

ال، ولكين شبهته يف مناظرته واحتجاجه : أتؤيده وتنصره؟ قال: فغضب الرشيد من ذلك وقال للمتمثل
  .بقول هذا الشاعر

  . يا حيىي أينا أحسن وجهاً أنا وأنتدعين من هذا،: مث أقبل عليه فقال

  .بل أنت يا أمري املؤمنني، إنك ألنصع لوناً وأحسن وجهاً: قال

  .فأينا أكرم وأسخى، أنا أو أنت؟: قال

وما هذا يا أمري املؤمنني، وما تسألين عنه، أنت جتيب إليك خزائن األرض وكنوزها، وأنا أمتحل : فقال
  .معاشي من سنة إىل سنة

  . أقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أنا أو أنت؟فأينا: قال

بل فاعفين، فحلف بالطالق والعتاق أال : قال. ال واهللا:قال! قد أجبتك عن خطتني، فاعفين من هذه: قال
  .يعفيه

  .يا أمري املؤمنني لو عاش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخطب إليك ابنتك أكنت تزوجه؟: فقال
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  .فلو عاش فخطب إيل أكان حيل يل أن أزوجه؟:  قال!إي واهللا: قال

  .فهذا جواب ما سألت: ال قال: قال

لوددت أين فديت هذا الس بشطر : فغضب الرشيد وقام من جملسه، وخرج الفضل بن ربيع وهو يقول
  .ما أملكه

  .مث رده إىل حمبسه يف يومه ذلك: قالوا

زبريي ليناظر فيما رفع إليه، فجبهه ابن مصعب حبضرة مث دعا به ومجع بينه وبني عبد اهللا بن مصعب ال
  .نعم يا أمري املؤمنني إن هذا دعاين إىل بيعته: الرشيد وقال له

يا أمري املؤمنني، أتصدق هذا وتستنصحه؟ وهو ابن عبد اهللا بن الزبري الذي أدخل أباك وولده : قال له حيىي
  .اجلديل صاحب علي بن أيب طالب منه عنوةالشعب وأضرم عليهم النار حىت ختلصه أبو عبد اهللا 

وهو الذي بقي أربعني مجعة ال يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته حىت التاث عليه الناس، 
إن له أهل بيت سوء إذا صليت عليه أو ذكرته أتلعوا أعناقهم وأشرأبوا لذكره وفرحوا بذلك فال : فقال

  .أحب أن أقر عينهم بذكره

 فعل بعبد اهللا بن العباس ما ال خفاء به عليك حىت لقد ذحبت يوماً عنده بقرة فوجدت كبدها وهو الذي
  .يا أبة أما ترى كبد هذه البقرة؟: قد نقبت فقال ابنه علي بن عبد اهللا

يا : يا بين، هكذا ترك ابن الزبري كبد أبيك، مث نفاه إىل الطائف، فلما حضرته الوفاة قال لعلي ابنه: فقال
فاختار له صحبة يزيد .  أحلق بقومك من بين عبد مناف بالشام، وال تقم يف بلد البن الزبري فيه إمرةبين،

  .بن معاوية على صحبة عبد اهللا بن الزبري

وواهللا إن عداوة هذا يا أمري املؤمنني لنا مجيعاً مبرتلة سواء، ولكنه قوى علي بك، وضعفت عنك، فتقرب 
 إذ مل يقدر على مثله، منك، وما ينبغي لك أن تسوغه ذلك يف، فإن معاوية يب إليك، ليظفر منك مبا يريد،

بن أيب سفيان، وهو أبعد نسباً منك إلينا، ذكر يوماً احلسن بن علي فسفهه فساعده عبد اهللا بن الزبري 
ال و. إن احلسن حلمي آكله: فقال! إمنا ساعدتك يا أمري املؤمنني: على ذلك، فزجره معاوية وانتهره فقال

  .أوكله

    

إن عبد اهللا بن الزبري طلب أمراً فأدركه، وإن احلسن باع اخلالفة من معاوية : فقال عبد اهللا بن مصعب
  .بالدراهم، أتقول هذا يف عبد اهللا بن الزبري وهو ابن صفية بنت عبد املطلب

منا، فهال فخر ذا على يا أمري املؤمنني، ما أنصفنا أن يفخر علينا بامرأة من نسائنا وامرأة : فقال حيىي
ما تدعون بغيكم علينا وتوثبكم يف : فقال عبد اهللا بن مصعب! قومه من النوبيات واألساميات واحلمديات
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  .سلطاننا؟

: فرفع حيىي رأسه إليه، ومل يكن يكلمه قبل ذلك، وإمنا كان خياطب الرشيد جبوابه لكالم عبد اهللا، فقال له

  . عرفين فلست أعرفكم؟- صلحك اهللاأ-أتوثبنا يف سلطانكم؟ من أنتم 

فرفع الرشيد رأسه إىل السقف جييله فيه ليستر ما عراه من الضحك مث غلب عليه الضحك ساعة، وخجل 
  .ابن مصعب

  : يا أمري املؤمنني، ومع هذا فهو اخلارج مع أخي على أبيك والقائل له: مث التفت حيىي فقال

 زنمحب دائم الحفؤاد  هاجت  نإن الحمامة يوم الشعب من دث

 نالتدابر والبغضاء واألح بعد  انتفد أللنأمل أن ترت إنا

 نالخائف المأخوذ بالدم ويأمن  يثاب على اإلحسان محسننا حتى

 ندي وثكأحكام قوم عاب فينا  اهادتدولة أحكام ق وتنقضي

 الصناع قداح النبع بالسفن بري  اقد بروا بالجور أعظمن فطالما

 نالخالفة فيكم يا بني الحس إن  انببيعتكم ننهض بطاعت قوموا

 نأسلمتك وال ركناً ذوي يم إن  اعز ركناً نزار عند سطوته ال

 درنوأطهرهم ثوباً من ال يوماً  واأكرمهم عوداً إذا انتسب ألست

  وأبعد الناس من عيب ومن وهن  زلةالناس عند الناس من وأعظم

ه الرشيد عند استماع هذا الشعر، فابتدأ ابن مصعب حيلف باهللا الذي ال إله إال هو، فتغري وج: قال
  .وبأميان البيعة أن هذا الشعر ليس له وأنه لسديف

واهللا يا أمري املؤمنني ما قاله غريه، وما حلفت كاذباً وال صادقاً باهللا قبل هذا، وإن اهللا إذا جمده : فقال حيىي
لرمحن الرحيم، الطالب الغالب، استحىي أن يعاقبه، فدعين أحلفه بيمني ما حلف ا ا: العبد يف ميينه بقوله

  .حلفه: قال. أحد قط كاذباً إال عوجل

برئت من حول اهللا وقوته، واعتصمت حبويل وقويت، وتقلدت احلول والقوة من دون اهللا، : قل: قال
  .قلت هذا الشعراستكباراً على اهللا، واستغناًء عنه، واستعالًء عليه، أن كنت 

يا عباسي ما له ال حيلف إن : فامتنع عبد اهللا من احللف بذلك، فغضب الرشيد وقال للفضل بن الربيع
فرفس الفضل بن الربيع عبد اهللا بن . كان صادقاً؟ هذا طيلساين علي، وهذه ثيايب لو حلفين أا يل حللفت

باليمني ووجهه متغري وهو يرعد،  فحلف -وكان له فيه هوى- احلف وحيك : مصعب برجله وصاح به
  .يا بن مصعب قطعت واهللا عمرك، واهللا ال تفلح بعدها: فضرب حيىي بني كتفيه مث قال
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  .فما برح من موضعه حىت أصابه اجلذام فتقطع ومات يف اليوم الثالث

 حلده فحضر الفضل بن الربيع جنازته، ومشى معها ومشى الناس معه، فلما جاءوا به إىل القرب ووضعوه يف
وجعل اللنب فوقه، اخنسف القرب فهوى به حىت غاب عن أعني الناس، فلم يروا قرار القرب وخرجت منه 

التراب التراب، فجعل يطرح التراب وهو يهوي، ودعا بأمحال الشوك : غربة عظيمة، فصاح الفضل
د بعد ذلك فكان الرشي. فطرحها فهوت، فأمر حينئٍذ بالقرب فسقف خبشب وأصلحه وانصرف منكسراً

  .رأيت يا عباسي، ما أسرع ما أديل ليحىي من ابن مصعب: يقول للفضل

حدثين أمحد بن حممد بن سليمان بن عبد : حدثين احلسن بن العليل العرتي، قال: فحدثين ابن عمارة قال
يب اهللا بن أيب جهم بن حذيفة بن غامن العدوي عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب بكر بن سليمان بن أ

: كنت مع إمساعيل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي فقال يل: خيثمة، قال

نعم فأرنيه فأومأ إىل إنسان : أحتب أن أريك الرجل الذي ألقى عبد اهللا بن مصعب يف رحم أمه؟ قلت
ت خيرج أم عبد اهللا بن ما زال مصعب بن أيب ثاب: سندي على محار، يكري احلمري باملدينة، وقال يل

مصعب من بيت هذا أبداً، وكانت سندية امسها حتفة، فولدت عبد اهللا فهو أشبه الناس بوردان، فنفاه 
  .مصعب بن ثابت عن نفسه، فلم يزل مدة على ذلك، مث استالطه بعد ذلك

    

  : هللا بن مصعبوقال بعض الشعراء يهجوا مصعب بن عبد اهللا الزبريي وأخاه بكاراً ويذكر عبد ا: قال

 يللوردان الحمير سل وأنت  اًتدعى حواري الرسول تكذب

 يلأللفى أبوك العبد وهو ذل  دمحولوال سعايات بآل م

 له وسط الجحيم عويل فطال  هدينيل بلباع الق ولكنه

  وذلك خزي في المعاد طويل  اًبه ماالً وجاهاً ومنكح فنال

  . مقتل حيىي بن عبد اهللامث نرجع إىل سياقة اخلرب يف

حممد بن احلسن صاحب أيب يوسف القاضي، واحلسن بن زياد : مث مجع له الرشيد الفقهاء وفيهم: قالوا
اللؤلؤي، وأبو البختري وهب بن وهب، فجمعوا يف جملس وخرج إليهم مسرور الكبري باألمان، فبدأ 

وكان حيىي قد عرضه باملدينة على مالك، -  هذا أمان مؤكد ال حيلة فيه: حممد بن احلسن فنظر فيه فقال
  .وابن الدراوردي وغريهم، فعرفوه أنه مؤكد ال علة فيه

  .هو أمان: هاته، فدفعه إىل احلسن بن زياد اللؤلؤي فقال بصوت ضعيف: فصاح عليه مسرور وقال: قال

لدم فاقتله هذا باطل منتقض، قد شق عصا الطاعة وسفك ا: واستلبه أبو البختري وهب بن وهب فقال
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  .ودمه يف عنقي

خرقه إن كان باطالً بيدك، فجاءه مسرور فقال : اذهب فقل له: فدخل مسرور إىل الرشيد فأخربه فقال له
  .شقه يا أبا هاشم: له ذلك فقال

  .بل شقه أنت إن كان منتقضاً: قال له مسرور

الرشيد فوثب فأخذه من فأخذ سكيناً وجعل يشقه ويده ترتعد حىت صريه سيوراً، فأدخله مسرور على 
يا مبارك يا مبارك، ووهب أليب البختري ألف ألف وستمائة ألف، وواله : يده وهو فرح وهو يقول له

القضاء، وصرف اآلخرين، ومنع حممد بن احلسن من الفتيا مدة طويلة، وأمجع على إنفاذ ما أراده يف حيىي 
  .بن عبد اهللا

حدثنا : فحدثين جعفر بن أمحد الوراق، قال: مقتله كيف كانوقد اختلف يف : قال أبو الفرج األصبهاين
حدثنا حممد بن عثمان، عن احلسن بن علي، عن عمرو بن محاد، عن رجل كان مع : أمحد بن حيىي، قال

كنت قريباً منه فكان يف أضيق البيوت وأظلمها، فبينا حنن ذات ليلة : حيىي بن عبد اهللا يف املطبق، قال
األقفال وقد مضت من الليل هجعة، فإذا هارون قد أقبل على برذون له، مث وقف كذلك إذ مسعنا صوت 

قال علي به فأدىن إليه فجعل . يف هذا البيت: قالوا. أين هذا؟ يعين حيىي بن عبد اهللا بن احلسن: وقال
خذوه، فأخذوه فضرب مائة عصا، وحيىي يناشده اهللا والرحم : هارون يكلمه بشيء مل أفهمه فقال

  .ما بيين وبينك قرابة: بقرابيت منك، فيقول: ابة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقولوالقر

  .أربعة أرغفة ومثانية أرطال ماء: كم أجريتم عليه؟ قالوا: مث محل فرد إىل موضعه فقال

  .اجعلوه على النصف: قال

علي به، فأخرج ففعل به مثل : مث خرج ومكثنا ليايل مث مسعنا وقعاً فإذا حنن به دخل فوقف موقفه فقال
  .كم أجريتم عليه؟: فعله ذلك، وضربه مائة عصا أخرى، وحيىي يناشده اهللا، فقال

  .رغيفني وأربعة أرطال ماء: قالوا

  .اجعلوه على النصف: قال

هو عليل مدنف : علي به، قالوا: مث خرج وعاد الثالثة، وقد مرض حيىي بن عبد اهللا وثقل، فلما دخل قال
  .ملا به

  .كم أجريتم عليه؟: قال

  .رغيفاً ورطلني ماء: قالوا

  .فاجعلوه على النصف: قال

  .مث خرج فلم يلبث حيىي بن عبد اهللا أن مات، فأخرج إىل الناس، ودفن رضي اهللا عنه وأرضاه
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  .وقال ابن عمار يف روايته عن إبراهيم بن رياح

  .إنه بين عليه اسطوانة بالرافقة وهو حي

  .إنه دس إليه يف الليل من خنقه حىت تلف: ربه عن علي بن حممد بن سليمانوقال ابن عمار يف خ

  .وبلغين أنه سقاه مساً: قال

أنه أجاع السباع مث ألقاه : وقال علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن بنان اخلثعمي، عن حممد بن أيب اخلنساء
  .إليها فأكلته

حدثين موسى بن عبد اهللا عن أبيه، وحممد بن : لحدثنا حيىي بن احلسن، قا: فحدثين أمحد بن سعيد، قال
عبيد اهللا البكري، عن سلمة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املخزومي، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر 

اتق اهللا : دعينا ملناظرة حيىي بن عبد اهللا بن احلسن حبضرة الرشيد، فجعل يقول له: بن حفص العمري، قال
إن هذا مل يسم أصحابه، فكلما أردت : وأقبل علينا فقال.  لئال ينتقض أمانكوعرفين أصحابك السبعني

  .أخذ إنسان بلغين عنه شيء أكرهه، ذكر أنه ممن أمنت

    

يا أمري املؤمنني، أنا رجل من السبعني فما الذي نفعين من األمان، أفتريد أن أدفع إليك قوماً : فقال حيىي
  .تقتلهم معي، ال حيل يل هذا

 خرجنا ذلك اليوم، ودعانا له يوماً آخر، فرأيته أصفر الوجه متغرياً، فجعل الرشيد يكلمه فال مث: قال
أال ترون إليه ال جييبين، فأخرج إلينا لسانه وقد صار أسود مثل الفحمة، يرينا أنه ال يقدر : جييبه، فقال

يت عليه القتل لضربت عنقه إنه يريكم أين سقيته السم، وواهللا لو رأ: على الكالم فتغيظ الرشيد وقال
  .صرباً

  .مث خرجنا من عنده فما وصلنا يف وسط الدار حىت سقط على وجهه ال حراك به: قال

كان إدريس بن حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن : حدثين حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .قتل جدي باجلوع والعطش يف احلبس: احلسن بن احلسن، يقول

أن حيىي ملا أخذ من الرشيد املائيت ألف :  حرمي بن أيب العالء، فحدثنا عن الزبري بن بكار، عن عمهوأما
  .دينار قضى ا دين احلسني صاحب فخ، وكان احلسني خلف مائيت ألف دينار ديناً

  تسمية من خرج مع حيىي بن عبد اهللا 

  ابن الحسن من أهل العلم والحديث
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أن حيىي بن مساور كان ممن خرج مع : وي، حدثنا جعفر بن حممد الفزاريحدثين علي بن إبراهيم العل
  .حيىي بن عبد اهللا

مسعت عامر بن كثري السراج حيدث حممد : حدثنا علي بن أمحد الباين، قال: حدثين علي بن العباس، قال
  .بن إبراهيم أنه خرج مع حيىي بن عبد اهللا بن احلسن

خرج : مسعت حممد بن علي بن خلف العطار يقول: ل الصرييف، قالحدثين أبو عبيد حممد بن أمحد املؤم
  .سهل بن عامر البجلي مع حيىي بن عبد اهللا

أعطى حيىي بن عبد اهللا حيىي بن : حدثنا عباد بن يعقوب، قال: كتب إيل علي بن العباس املقانعي، قال
احتل يل يف ألفي درهم : ىيمساور من املال الذي أعطاه هارون ثالثة بدور، فلما كان بعد ذلك قال حي

هذا الذي : ابعث برسول ومعه بغل، فوجه إىل حيىي بالثالث بدور، فقال له ما هذا؟ قال: قرضاً، فقال له
ال واهللا ما كان اهللا لرياين آكل على : خذ بعضه، فقال: كنت أعطيتين، علمت أنك ستحتاج إليه، قال له

  .حبكم درمهاً أبداً

قال حممد بن حيىي، عن حممد بن : حدثنا حممد بن إبراهيم، قال: لعلوي، قالحدثين علي بن إبراهيم ا
أن هارون أخذه، وعبد ربه بن علقمة، وخمول : عثمان، عن احلسن بن علي، عن علي بن هاشم بن الربيد

بن إبراهيم النهدي، وكانوا من أصحاب حيىي بن عبد اهللا، فحبسهم مجيعاً يف املطبق، فمكثوا فيه اثنيت 
  .رة سنةعش

كنت أغمز ساق : حدثنا حيىي بن حممد بن خمول بن إبراهيم، قال: حدثين حممد بن احلسني األشناين، قال
  .دققتها يا حيىي قيود هارون يف املطبق: فقال! يا أيب الكبري ما أدق ساقيك: جدي فقلت له

حبست أنا، وعبد :  قالحدثين خمول،: حدثنا أمحد بن حازم الغفاري، قال: حدثنا حممد بن احلسني، قال
مث دعاين هارون الرشيد، فمروا يب على عبد : قال. ربه بن علقمة يف املطبق، فمكثنا فيه بضع عشرة سنة

يا خمول، احذر أن تلقى اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وقد شركت يف دم : ربه بن علقمة، فصاح يب
ك هول من عقوبام فاذكر عذاب اهللا وعقابه يوم ولده، أو دللتهم على أثر يتعلقون به عليه، وإذا مر ب

وأدخلت على هارون فدعا . فواهللا لقد صري قليب مثل زبرة حديد. فإنه يسهل عليك! القيامة واملوت
  .واهللا لتدلين على أصحاب حيىي أو ألقطعنك قطعاً: بالسيف والنطع فقال

 سنني، من أين أعرف مواضع أصحاب فقلت يا أمري املؤمنني، أنا رجل سوقة ضعيف، حمبوس منذ أربع
  .حيىي وقد تفرقوا يف البالد خوفاً منك؟

قد صدق فيما ذكر، من أين يعرف مواضع قوم هراب؟ فردين إىل حمبسي، فمكثت : فأراد قتلي، فقالوا له
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  .فيه بضع عشرة سنة

  : ومما رثي به حيىي بن عبد اهللا بن احلسن، أنشدنيه علي بن إبراهيم العلوي

  ما مثله في األرض من سيد  يدا سهات ب مبقعة يا

 ديتوسمى الموت به مع  الهدى من بعده والندى مات

 ندى يحيى به المجتدي وكم  ههحيا حزت من وج فكم

 ديتمنه رائح مغ عليك  رهبزلت غيث اهللا يا ق ال

 ديتهكالنجم به ن وكان  ويرته نلنا غيثاً ب كان

 ؤددسوخاننا في منتهى ال  ههر عن قوسرمانا الد فإن

 ديتالثائر المه بالحسني  ارهي ثغقريب نبت فعن

    

  والمجد والسؤدد في ملجد  ابن عبد اهللا يحيى ثوى إن

  إدريس بن عبد اهللا

وإدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليه السالم وأمه عاتكة بنت عبد امللك 
  : ويف خالد بن العاص يقول الشاعر.  احلرث الشاعر بن خالد بن العاص بن هشام بن املغرية املخزوميبن

  على الغمر من ذي كندة لمقيم  لعمرك إن المجد ما عاش خالد

  : وقد ذكره عمر بن أيب ربيعة يف شعره فقال. يعين غمر ذي كندة وهو موضع كان يرتله

 درقفالصبح قصداً لها ال مع  دةنر ذي كمت غسلك إذا

 ريمت كا إال وأندثا أحفم  يلةران يوم ولصبك الع يمر

 يممن عهوتخصب حتى نبت  وتندي البطاح البيض من جود خالد

حدثين أيب : حدثين علي بن حممد بن سليمان النوفلي، قال: حدثين خبربه أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
كتب إىل حممد بن موسى خيربين عن : وحدثين به أيضاً علي بن إبراهيم العلوي، قالوغريه من أهلي، 

أن إدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن : حممد بن يوسف عن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن عيسى
وكان إدريس خيدمه . أفلت من وقعة فخ ومعه موىل يقال له راشد فخرج به يف مجلة حاج مصر وإفريقية

ر له حىت أقدمه مصر فرتهلا ليالً فجلس على باب رجل من موايل بين العباس فسمع كالمهما وعرف ويأمت
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أريد أن : فقال له راشد. نعم: قاال. وحجازيني: قال. نعم: قاال. أظنكما عربيني: فقال. احلجازية فيهما
 وتؤمننا، وإما سترت علينا إما أن تؤوينا: ألقى إليك أمرنا على أن تعاهد اهللا أنك تعطينا خلة من خلتني

  .أمرنا حىت خنرج من هذا البلد

ويأت قافلة إىل إفريقية فأخرج معها . فعرفه نفسه وإدريس بن عبد اهللا، فأوامها وسترمها: أفعل: قال
إن على الطريق مساحل ومعهم أصحاب أخبار تفتش كل من جيوز الطريق، : راشداً إىل الطريق وقال له

نا أمضي به معي على غري الطريق حىت أخرجه عليك بعد مسرية أيام، وهناك تنقطع وأخشى أن يعرف، فأ
ففعل ذلك وخرج به عليه فلما قرب من إفريقية ترك القافلة ومضى مع راشد حىت دخل بلد . املساحل

  .الرببر يف مواضع منه يقال هلا فاس وطنجة، فأقام ا واستجابت له الرببر

ال النوفلي خاصة يف حديثه وخالفه علي بن إبراهيم وغريه فيه، فشكا ذلك وبلغ الرشيد خربه فغمه، فق
ودعا سليمان بن جرير اجلزري، وكان من متكلمي الزيدية . أنا أكفيك أمره: إىل حيىي بن خالد، فقال

البترية ومن أوىل الرياسة فيهم، فأرغبه ووعده عن اخلليفة بكل ما أحب على أن حيتال إلدريس حىت 
دفع إليه غانية مسمومة، فحمل ذلك وانصرف من عنده، فأخذ معه صاحباً له، وخرج يتغلغل يف يقتله، و

إن السلطان طلبين ملا يعلمه من مذهيب، : البلدان حىت وصل إىل إدريس بن عبد اهللا فمت إليه مبذهبه وقال
للزيدية ويدعو وكان ذا لسان وعارضة، وكان جيلس يف جملس الرببر فيحتج . فأنس به واجتباه. فجئتك

: إىل أهل البيت كما كان يفعل، فحسن موقع ذلك من إدريس إىل أن وجد فرصة إلدريس فقال له

فقبلها . جعلت فداك، هذه قارورة غالية محلتها إليك من العراق، ليس يف هذا البلد من هذا الطيب شيء
وسقط . ضان عليهماوتغلل ا ومشها، وانصرف سليمان إىل صاحبه، وقد أعد فرسني، وخرجا يرك

وبعثوا إىل راشد مواله فتشاغل به ساعة . إدريس مغشياً عليه من شدة السم فلم يعلم من بقربه ما قصته
يعاجله وينظر ما قصته، فأقام إدريس يف غشيته هاته اره حىت قضي عشياً، وتبني راشد أمر سليمان 

ني، فلما حلقه ضربه ضربات منها على فخرج يف مجاعة يطلبه فما حلقه غري راشد وتقطعت خيل الباق
  .رأسه ووجهه، وضربة كتعت أصابع يديه وكان بعد ذلك مكتعاً

  .هذه رواية النوفلي

أن الرشيد وجه إليه الشماخ موىل املهدي، وكان طبيباً، : وذكر علي بن إبراهيم، عن حممد بن موسى
 وجعل فيه مساً، فلما اسنت به جعل حلم فأظهر له أنه من الشيعة وأنه طبيب، فاستوصفه فحمل إليه سنوناً

وكتب ابن األغلب إىل الرشيد بذلك، فوىل الشماخ بريد . فيه ينتثر وخرج الشماخ هارباً حىت ورد مصر
  .مصر وأجازه

أن : حدثين داود بن القاسم اجلعفري: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
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  . إدريس مسكة مشوية مسمومة فقتله، رضوان اهللا عليه ورمحتهسليمان بن جرير أهدى إىل

    

وقال رجل من أولياء بين العباس يذكر قتل إدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب : قالوا
  .طالب عليه السالم

 راريك فالخليفة أو يق كيد  تليا إدريس أنك مف أتظن

 ارهيك نيهتدي فيها إل ال  دٍةلبل بأو تح فليدركنك

 وتقصر دونها األعمار طالت  إن السيوف إذا انتضاها سخطه

 داره األقيقال تطيع حتى  رهع أمكأن الموت يتب ملك

  .وهذا الشعر عندي يشبه شعر أشجع بن عمرو السلمي، وأظنه له: قال ابن عمار

  .صة، أنشدنيه علي بن سليمان األخفش لههذا الشعر ملروان بن أيب حف: قال أبو الفرج األصبهاين

ورجع راشد إىل الناحية اليت كان ا إدريس مقيماً فدفنه، وكان له محل فقام له راشد بأمر املرأة : قالوا
  .حىت ولدت، فسماه باسم أبيه إدريس، وقام بأمر الرببر حىت كرب ونشأ فوىل أمرهم أحسن والية

  .وأنا أذكر خربه يف موضعه من هذا الباب إن شاء اهللا تعاىلوكان فارساً شجاعاً جواداً شاعراً، 

  عبد اهللا بن الحسن

وعبد اهللا بن احلسن بن علي بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليه السالم وهو الذي يقال له 
  .ابن األفطس

  .ويكىن أبا حممد

  . عبد منافوأمه أم سعيد بنت سعيد بن حممد بن جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن

حدثين : حدثين عبد اهللا بن احلسني بن زيد، قال: حدثنا حيىي بن احلسن، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .من رأى عبد اهللا بن احلسن بن األفطس يوم فخ متقلداً سيفني يقاتل ما

ما : قالمسعت عبد اهللا بن محزة حيكي عمن شهد ذلك، : حدثنا حيىي، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .كان أحد أشد غناء من عبد اهللا بن احلسن بن علي بن علي

أن احلسني صاحب فخ أوصى إىل : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عمر: حدثنا حيىي، قال: حدثين أمحد، قال
  .عبد اهللا بن احلسن بن علي بن علي أن حدث به حدث فاألمر إليه

كان الرشيد : حدثين النوفلي عن أبيه، قال: ن عمار، قالذكر اخلرب عن مقتله حدثين أمحد بن عبيد اهللا ب
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مغري باملسألة عن أمر آل أيب طالب، وعمن له ذكر ونباهة منهم فسأل يوماً الفضل بن حيىي هل مسعت 
  .خبراسان ذكراً حيد منهم؟

يرتل : ال واهللا ولقد جهدت فما ذكر يل أحد منهم، إال أين مسعت رجالً يقول وذكر موضعاً، فقال: قال
  .فيه عبد اهللا بن احلسن بن علي، ومل يزد على هذا

بلغين أنك جتمع الزيدية : فوجه الرشيد من وقته إىل املدينة فأخذ فجيء به، فلما أدخل عليه قال له
  .وتدعوهم إىل اخلروج معك

ر، وإن نشدتك باهللا يا أمري املؤمنني يف دمي، فواهللا ما أنا من هذه الطبقة وال يل فيهم ذك: قال قال
أصحاب هذا الشأن خباليف، أنا غالم نشأت باملدينة، ويف صحاريها أسعى على قدمي، وأتصيد بالبواشيق 

  .ما مهمت بغري ذلك قط

صدقت، ولكين أنزلك داراً، وأوكل بك رجالً واحداً يكون معك وال حيجبك أحد يدخل عليك، : قال
  .وإن أردت أن تلعب باحلمام فافعل

  .منني، نشدتك باهللا يف دمي، فواهللا لئن فعلت ذلك يب ألوسوسن وليذهنب عقلييا أمري املؤ: فقال

فلم يقبل ذلك منه وحبسه، فلم يزل حيتال ألن تصل رقعته إىل الرشيد حىت قدر على ذلك، فأنفذ إليه 
قد ضاق صدر هذا الفىت فهو : رقعة خمتومة فيها كل كالم قبيح وشتم شنيع، فلما قرأها طرحها وقال

مث دعا جعفر بن حيىي فأمره أن حيوله إليه ويوسع عليه يف .  للقتل، وما حيملين فعله ذلك على قتلهيتعرض
  .حمبسه

فلما كان يوم غد، وهو يوم نريوز، قدمه جعفر بن حيىي فضرب عنقه، وغسل رأسه وجعله يف منديل، 
وحيك مل فعلت :  فقال لهوأهداه إىل الرشيد مع هدايا، فقبلها وقدمت إليه فلما نظر إىل الرأس أفظعه

  .هذا؟

  .إلقدامه على ما كتب به إىل أمري املؤمنني، وبسط يده ولسانه مبا بسطهما: قال

  .مث أمر بغسله ودفنه. وحيك فقتلك إياه بغري أمري أعظم من فعله: قال

حلسن بن هذا بعبد اهللا بن ا: إذا أردت قتله فقل له: فلما كان من أمره ما كان يف أمر جعفر قال ملسرور
  .فقاهلا مسرور عند قتله إياه. عمي الذي قتلته بغري أمري

  محمد بن يحيى بن عبد اهللا

وحممد بن حيىي بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم وأمه خدجية بنت 
  .إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيد اهللا بن معمر التيمي
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  .ريي، فمات يف حبسهحبسه بكار بن عبد اهللا الزب

    

حدثين مالك بن : حدثنا حيىي بن احلسن بن جعفر بن عبد اهللا قال: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
كتب إيل حممد بن موسى بن محاد أن حممد بن : وحدثين علي بن إبراهيم العلوي، قال. يزيد اجلعفري

 أن بكار بن عبد اهللا الزبريي وجه إىل :أخربين عمر بن عثمان الزهري: احلسن بن مسعود حدثه، قال
حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن احلسن، وقد ورد سويقة ليصوم شهر رمضان يف مرتله، فجاءه الرسول 

فأخذه فمضى به إىل احلبس وجعل يتبعه برسول بعد رسول يأمره بالتضييق عليه، مث أتبعه بآخر يأمره 
  : قل لصاحبك: حديده، فالتفت إىل الرسول فقال لهبتقييده، مث أتبعه بآخر يأمره بإثقاله يف 

  قسواً وصبراً شدة الحدثان  إني من القوم الذين تزيدهم

  .فلم يزل حمبوساً مث أخرجه فقال له من يكفل بك

  : فقال بعضهم لسنا نكفل ملن عصى أمري املؤمنني، فوثب وأنشأ يقول. مجاعة ولد أيب طالب: قال

 راطصالح العيدان أن يتق أبي  أرومةي ت فالعود إال ناب وما

 راتصدق تلقهم حيث س آلباء  بنو الصالحين الصالحون ومن يكن

  .فرده إىل حمبسه، فلم يزل فيه حىت مات: قال

  الحسين بن عبد اهللا بن إسماعيل

 معاوية واحلسني بن عبد اهللا بن إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب عليه السالم أمه محادة بنت
  .بن عبد اهللا بن جعفر

ذكر حممد بن علي بن محزة بكاراً الزبريي أخذه باملدينة أيام واليته إياها فضربه بالسوط ضرباً مربحاً، 
  .فمات من ذلك الضرب

  العباس بن محمد بن عبد اهللا

  .با الفضلوالعباس بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليه السالم ويكىن أ

  .وأمه أم سلمة بنت حممد بن علي بن احلسني

: حدثين عبد اهللا بن حممد، قال: حدثين حيىي بن احلسن العلوي، قال: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال

يا : دخل العباس بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن احلسني، على هارون فكلمه كالماً طويالً، فقال هارون
  .بن الفاعلة
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  . تلك أمك اليت تواردها النخاسون:قال

  .فأمر به فأدىن فضربه باجلرز حىت قتله

  موسى بن جعفر بن محمد

وموسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليه السالم ويكىن أبا احلسن، وأبا 
  .إبراهيم

  .وأمه أم ولد تدعى محيدة

كان موسى بن جعفر إذا بلغه عن : ىي بن احلسن قالحدثنا حي: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
الرجل ما يكره بعث إليه بصرة دنانري، وكانت صراره ما بني الثلثمائة إىل املائتني دينار، فكانت صرار 

  .موسى مثالً

أن رجالً من آل عمر بن اخلطاب كان يشتم علي بن أيب طالب : حدثنا حيىي: حدثين أمحد بن سعيد، قال
ال، مث مضى : دعنا نقتله، فقال: ى ابن جعفر، ويؤذيه إذا لقيه، فقال له بعض مواليه وشيعتهإذا رأى موس

راكباً حىت قصده يف مزرعة له فتواطأها حبماره، فصاح ال تدس زرعنا فلم يصغ إليه وأقبل حىت نزل عنده 
م ترجو فك: قال. مائة درهم: كم غرمت على زرعك هذا؟ قال: فجلس معه وجعل يضاحكه، وقال له

فأخرج ثلثمائة دينار فوهبها : قال. قال مائة أخرى. إمنا سألتك كم ترجو: قال. ال أدري: أن تربح؟ قال
اهللا أعلم حيث : له فقام فقبل رأسه، فلما دخل املسجد بعد ذلك وثب العمري فسلم عليه وجعل يقول

لك كلما دخل موسى خرج ما هذا؟ فشامتهم، وكان بعد ذ: جيعل رسالته، فوثب أصحابه عليه وقالوا
  .يسلم عليه ويقوم له

  .أميا كان خرياً ما أردمت أو ما أردت: فقال موسى ملن قال ذلك القول

حدثين : حدثين أيب، قال: حدثين حممد بن عبد اهللا املدائين قال: حدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
  .بعض أصحابنا

ما هذه الدابة اليت تلقيت : فقال له الفضل بن الربيع. غلةأن الرشيد ملا حج لقيه موسى بن جعفر على ب
  .عليها أمري املؤمنني؟ فأنت إن طلبت عليها مل تدرك، وإن طلبت مل تفت

  .إا تطأطأت عن خيالء اخليل، وارتفعت عن ذلة العري، وخري األمور أوسطها: قال

حدثنا علي بن حممد النوفلي : ، قالذكر السبب يف أخذه وحبسه حدثين بذلك أمحد بن عبيد اهللا بن عمار
حدثين حيىي بن احلسن العلوي، وحدثين غريمها ببعض قصته، : عن أبيه وحدثين أمحد بن سعيد، قال

  .فجمعت ذلك بعضه إىل بعض
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كان السبب يف أخذ موسى بن جعفر أن الرشيد جعل ابنه حممداً يف حجر جعفر بن حممد بن : قالوا
     :  بن برمك على ذلك وقالاألشعث، فحسده حيىي بن خالد

فاحتال على جعفر بن حممد، وكان يقول باإلمامة، حىت . إن أفضت اخلالفة إليه زالت دوليت ودولة ولدي
داخله وأنس به، وأسر إليه، وكان يكثر غشيانه يف مرتله فيقف على أمره ويرفعه إىل الرشيد ويزيد عليه 

أتعرفون يل رجالً من آل أيب طالب ليس بواسع احلال :  ثقاتهمث قال يوماً لبعض. يف ذلك مبا يقدح يف قلبه
يعرفين ما أحتاج إليه من أخبار موسى بن جعفر؟ فدل على علي بن إمساعيل بن جعفر بن حممد، فحمل 

وكان موسى يأنس إليه ويصله ورمبا أفضى إليه بأسراره، فلما طلب . إليه حيىي بن خالد الربمكي ماالً
: وما تصنع؟ قال: إىل بغداد قال: إىل أين يا بن أخي؟ قال: بذلك، فدعاه فقالليشخص به أحس موسى 

فأنا أقضي دينك وأفعل بك واصنع، فلم يلتفت إىل ذلك، فعمل على اخلروج، : قال. علي دين وأنا مملق
انظر يا بن : نعم ال بد يل من ذلك فقال له: أنت خارج؟ فقال له: فاستدعاه أبو احلسن موسى فقال له

  .وأمر له بثلثمائة دينار، وأربعة آالف درهم! خي واتق اهللا ال تؤمت أوالديأ

فخرج علي بن إمساعيل حىت أتى حيىي بن خالد الربمكي، فتعرف منه خرب موسى بن جعفر، فرفعه : قالوا
ليه إىل الرشيد وزاد فيه، مث أوصله إىل الرشيد فسأله عن عمه فسعى به إليه، فعرف حيىي مجيع خربه وزاد ع

إن األموال حتمل إليه من املشرق واملغرب، وإن له بيوت أموال، وإنه اشترى ضيعة بثالثني ألف : وقال له
ال آخذ هذا النقد وال آخذ إال نقداً كذا : دينار فسماها اليسرية، وقال له صاحبها وقد أحضره املال

 سأل بعينه، فسمع ذلك منه الرشيد وكذا، فأمر بذلك املال فرد وأعطاه ثالثني ألف دينار من النقد الذي
. وأمر له مبائيت ألف درهم نسبت له على بعض النواحي، فاختار كور املشرق، ومضت رسله لقبض املال

ودخل هو يف بعض األيام إىل اخلالء فزحر زحرة فخرجت حشوته كلها فسقطت، وجهدوا يف ردها فلم 
وحج الرشيد يف تلك السنة ! وما أصنع به وأنا أموت؟: يقدروا، فوقع ملا به، وجاءه املال وهو يرتع فقال

يا رسول اهللا إين أعتذر إليك من شيء أريد أن أفعله، أريد أن : فبدأ بقرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .أحبس موسى بن جعفر؛ فإنه يريد التشتت بني أمتك وسفك دمائها

 داره بغالن عليهما قبتان مغطاتان هو يف مث أمر به فأخذ من املسجد فأدخل إليه فقيده، وأخرج من
إحديهما، ووجه مع كل واحد منهما خيالً، فأخذوا بواحدة على طريق البصرة، واألخرى على طريق 
الكوفة، ليعمى على الناس أمره، وكان موسى يف اليت مضت إىل البصرة، فأمر الرسول أن يسلمه إىل 

ينئٍذ فمضى به، فحبسه عنده سنة، مث كتب إىل عيسى بن جعفر بن املنصور، وكان على البصرة ح
أن خذه وسلمه إىل من شئت، وإال خليت سبيله، فقد اجتهدت أن آخذ عليه حجة فما أقدر : الرشيد

على ذلك، حىت إين ألتسمع عليه إذا دعا لعله يدعو علي أو عليك فما أمسعه يدعو إال لنفسه، يسأل اهللا 
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  .الرمحة واملغفرة

وأراده الرشيد على . ه، وحبسه عند الفضل بن الربيع ببغداد، فبقي عنده مدة طويلةفوجه من تسلمه من
شيء من أمره فأىب، فكتب إليه ليسلمه إىل الفضل بن حيىي، فتسلمه منه، وأراد ذلك منه فلم يفعله، وبلغه 

 الربيد، وأمره أن أنه عنده يف رفاهية وسعة ودعة، وهو حينئٍذ بالرقة، فأنفذ مسروراً اخلادم إىل بغداد على
يدخل من فوره إىل موسى فيعرف خربه، فإن كان األمر على ما بلغه أوصل كتاباً منه إىل العباس بن 

  .حممد وأمره بامتثاله، وأوصل كتاباً منه إىل السندي بن شاهك يأمره بطاعة العباس بن حممد

لى موسى فوجده على ما بلغ فقدم مسرور فرتل دار الفضل بن حيىي ال يدري أحد ما يريد، مث دخل ع
فلم يلبث . الرشيد، فمضى من فوره إىل العباس بن حممد والسندي بن شاهك، فأوصل الكتابني إليهما

الناس أن خرج الرسول يركض ركضاً إىل الفضل بن حيىي، فركب معه وخرج مشدوهاً دهشاً حىت دخل 
لسندي، فأمر بالفضل فجرد مث ضربه مائة على العباس فدعا العباس بالسياط وعقابني، فوجه بذلك إليه ا

  .سوط

  .وخرج متغري اللون خبالف ما دخل، فذهبت قوته فجعل يسلم على الناس مييناً ومشاالً

وكتب مسرور باخلرب إىل الرشيد، فأمر بتسليم موسى إىل السندي بن شاهك وجلس الرشيد جملساً حافالً 
فلعنه الناس من . وخالف طاعيت، ورأيت أن ألعنه فالعنوهأيها الناس، إن الفضل بن حيىي قد عصاين : وقال

  .كل ناحية حىت ارتج البيت والدار بلعنه

    

وبلغ حيىي بن خالد اخلرب فركب إىل الرشيد، فدخل من غري الباب الذي يدخل منه الناس حىت جاءه من 
إن الفضل حدث : ، فقال لهالتفت إيل يا أمري املؤمنني، فأصغي إليه فزعاً: خلفه وهو ال يشعر، مث قال له

يا أمري املؤمنني، قد غضضت من الفضل بلعنك : وأنا أكفيك ما تريد، فانطلق وجهه وسر، فقال له حيىي
إن الفضل قد عصاين يف شيء فلعنته، وقد تاب وأناب إىل : إياه فشرفه بإزالة ذلك، فأقبل على الناس فقال

  .طاعيت فتولوه

  .وأعداء من عاديت، وقد توليناهحنن أولياء من واليت، : فقالوا

مث خرج حيىي بن خالد بنفسه على الربيد حىت واىف بغداد، فماج الناس وأرجفوا بكل شيء، وأظهر أنه 
  .ورد لتعديل السواد، والنظر يف أعمال العمال، وتشاغل ببعض ذلك

  .ى وجههمث دخل ودعا بالسندي وأمره فيه بأمره فلفه على بساط، وقعد الفراشون النصارى عل

وأمر السندي عند وفاته أن حيضر موىل له يرتل عند دار العباس بن حممد يف مشرعة القصب ليغسله، ففعل 
  .ذلك
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إنا أهل بيت مهور نسائنا، وحج صرورتنا، وأكفان : وسألته أن يأذن يل يف أن أكفنه فأىب وقال: قال
  .موتانا من طاهر أموالنا، وعندي كفين

قهاء ووجوه أهل بغداد وفيهم اهليثم بن عدي وغريه، فنظروا إليه ال أثر به، فلما مات أدخل عليه الف
وشهدوا على ذلك، وأخرج فوضع على اجلسر ببغداد، فنودي هذا موسى بن جعفر قد مات، فانظروا 

  .إليه، فجعل الناس يتفرسون يف وجهه وهو ميت

موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة هذا : أنه نودي عليه: وحدثين رجل من أصحابنا عن بعض الطالبيني
  .أنه ال ميوت، فانظروا إليه، فنظروا

عيسى : ومحل فدفن يف مقابر قريش رمحه اهللا، فوقع قربه إىل جانب قرب رجل من النوفليني يقال له: قالوا
  .بن عبد اهللا

  إسحاق بن الحسن بن زيد

  .الم وأمه أم ولدوإسحاق بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليه الس

  .حبسه هارون فمات يف حبسه

  .ذكر ذلك حممد بن علي بن محزة، فيما أخربنا به ابن أخيه عنه

  أيام محمد األمين

ابن الرشيد وكانت سرية حممد يف أمر آل أيب طالب خالف من تقدم؛ لتشاغله مبا كان فيه من اللهو، 
 حىت قتل، فلم حيدث على أحد منهم يف أيامه حدث واإلدمان له، مث احلرب اليت كانت بينه وبني املأمون

  .بوجه وال سبب

  أيام المأمون

  ابن الرشيد 

  محمد بن محمد بن زيد

فممن قتل ا أو سقي السم فمات منهم حممد بن حممد بن زيد بن علي بن احلسن بن علي بن أيب طالب 
  .اهللا بن جعفر بن أيب طالبعليه السالم وأمه فاطمة بنت علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبد 

  .وهو اخلارج يف أيام أيب السرايا
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شرحنا من أخبارهم ما حيتاج -وإذا ذكرنا من قتل يف أيامه، وأيام حممد بن إبراهيم اخلارج قبله منهم 
  .إليه، لتنساق قصصهم؛ إذ كان إفرادهم مما تنقطع معه األخبار

  الحسن بن الحسين بن زيد

 بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليه السالم وهو القتيل يوم قنطرة واحلسن بن احلسني بن زيد
  .الكوفة، يف احلرب اليت كانت بني هرمثة وأيب السرايا

  .وأمه أم ولد

  الحسن بن إسحاق بن علي بن الحسين

  .واحلسن بن إسحاق بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليه السالم وأمه أم ولد

  .لسوس مع أيب السرايا ملا خرج عن الكوفةقتل يف وقعة ا

  محمد بن الحسين بن الحسن

وحممد بن احلسني بن احلسن بن علي بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليه السالم وأمه أمينة 
  .بنت محزة بن املنذر بن الزبري

  .قتل باليمن يف أيام أيب السرايا

  علي بن عبد اهللا بن محمد

 بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب قتل باليمن وعلي بن عبد اهللا
  .يف أيام أيب السرايا أيضاً

حدثنا حيىي بن عبد الرمحن : ذكر السبب يف خروج أيب السرايا كتب إيل علي بن أيب قربة العجلي، قال
ل وحدث مبا غاب عنه عمن حضره حدثين نصر بن مزاحم املنقري مبا شاهد من ذلك، قا: الكاتب قال

فحدثين به، وحيىي بن عبد الرمحن أيضاً بنتف من خربه عن غري نصر بن مزاحم، وأخربين أمحد بن عبيد 
  .اهللا بن عمار، عن علي بن حممد بن سليمان النوفلي بأخباره

    

باإلمامة فيحمله : لفرمبا ذكرت الشيء اليسري منها واملعىن الذي حيتاج إليه؛ ألن علي بن حممد كان يقو
التعصب ملذهبه على احليف فيما يرويه، ونسبة من روى خربه من أهل هذا املذهب إىل قبيح األفعال، 

وأكثر حكاياته يف ذلك بل سائرها عن أبيه موقوفاً عليه ال يتجاوزه، وأبوه حينئٍذ مقيم بالبصرة ال يعلم 
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 على سبيل األراجيف، فيسطره يف كتابه عن غري بشيء من أخبار القوم، إال ما يسمعه عن ألسنة العامة
  .علم، طلباً منه ملا شان القوم، وقدح فيهم

فاعتمدت على رواية من كان بعيداً عن فعله يف هذا، وهي رواية نصر بن مزاحم، إذ كان ثبتاً يف احلديث 
  .والنقل، ويظهر أنه ممن مسع خرب أيب السرايا عنه

راهيم وهو حممد بن إبراهيم بن إمساعيل، وهو ابن طباطبا، بن إبراهيم كان سبب خروج حممد بن إب: قالوا
بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب وأيب السرايا ان نصر بن شبيب كان قدم حاجاً وكان متشيعاً 
حسن املذهب، وكان يرتل اجلزيرة، فلما ورد املدينة سأل عن بقايا أهل البيت ومن له ذكر منهم، فذكر 

ي بن عبيد اهللا بن احلسن بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وعبد اهللا بن موسى بن عبد عل: له
  .اهللا بن احلسن بن احلسن، وحممد بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن

  .فأما علي بن عبيد اهللا فإنه كان مشغوالً بالعبادة ال يصل إليه أحد وال يأذن له

  . بن موسى فكان مطلوباً خائفاً ال يلقاه أحدوأما عبد اهللا

وأما حممد بن إبراهيم فإنه كان يقارب الناس ويكلمهم يف هذا الشأن، فأتاه نصر ابن شبيب فدخل إليه 
حىت مىت توطئون باخلسف وتضم شيعتكم : وذاكره كقتل أهل بيته وغصب الناس إياهم حقوقهم، وقال

  . يف هذا املعىن إىل أن أجابه حممد بن إبراهيم، وواعده لقاءه باجلزيرةويرتى على حقكم؟ وأكثر من القول

وانصرف احلاج، مث خرج حممد بن إبراهيم إىل اجلزيرة، ومعه نفر من أصحابه وشيعته، حىت قدم على 
نصر بن شبيب للموعد، فجمع إليه نصر أهله وعشريته وعرض ذلك عليهم، فأجابه بعضهم وامتنع عليه 

  .لقول فيهم واالختالف حىت تواثبوا وتضاربوا بالنعال والعصي، وانصرفوا عن ذلكبعض، وكثر ا

ماذا صنعت بنفسك وأهلك؟ أفتراك إذا فعلت هذا األمر : مث خال بنصر بعض بين عمه وأهله فقال له
وتأبدت السلطان يدعك وما تريد؟ ال واهللا بل يصرف مهه إليك وكيده، فإن ظفر بك فال بقاء بعدها، 

ظفر صاحبك وكان عدالً كنت عنده مبرتلة رجل من أفناء أصحابه، وإن كان غري ذلك فما حاجتك وإن 
إىل تعريض نفسك وأهلك وأهل بيتك ملا ال قوام هلم به؟ وأخرى إن مجيع هذا البلد أعداء آلل أيب 

 خالفهم طالب، فإن أجابوك اآلن طائعني، فروا عنك غداً منهزمني إذا احتجت إىل نصرهم، على أنك إىل
  : أقرب منك إىل إجابتهم، مث متثل بقوله

  إذا كان لي بالخير في الناس مكرماً  يتالبن العم نصحي ورأف وأبذل

 ادمينن لله ظهر المج قلبت  فإن راغ عن نصحي وخالف مذهبي
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 الناس عليه، فثىن نصراً عن رأيه، وفترنيته، فصار إىل حممد بن إبراهيم معتذراً إليه مبا كان من خالف
ورغبتهم عن أهل البيت، وأنه لو ظن ذلك م مل يعده نصرهم، وأومأ إىل أن حيمل إليه ماالً ويقويه 

  : والشعر له: خبمسة آالف دينار، فانصرف حممد عنه مغضباً، وأنشأ يقول

 قحللداعي إلى واضح ال يهشون  بٍةصعك ببحمد اهللا عن سنغنى

  فأصبحت مذموماً وزلت عن الصدق  اهنطلبت لك الحسنى فقصرت دو

 قبما قصرت عن غاية السب ذميماً  راًصفلهم سبق وصرت مق جروا

 رقعبه التقصير إال إلى ال يؤول  رصقكل شيء سابق أو م وما

 مث مضى حممد بن إبراهيم راجعاً إىل احلجاز، فلقى يف طريقه أبا السرايا السري بن منصور أحد بين ربيعة

بن ذهل بن شيبان، وكان قد خالف السلطان ونابذه، وعاث يف نواحي السواد، مث صار إىل تلك الناحية 
  .أبو الشوك، وسيار، وأبو اهلرماس، غلمانه: فأقام ا خوفاً على نفسه، ومعه غلمان له فيهم

در إىل الفرات احن: وكان علوي الرأي ذا مذهب يف التشيع، فدعاه إىل نفسه فأجابه وسر بذلك، وقال له
  .حىت أوايف على ظهر الكوفة، وموعدك الكوفة

    

ففعل ذلك وواىف حممد بن إبراهيم الكوفة يسأل عن أخبار الناس ويتحسسها، ويتأهب ألمره ويدعو من 
يثق به إىل ما يريد، حىت اجتمع له بشر كثري، وهم يف ذلك ينتظرون أبا السرايا وموافاته، فبينا هو يف 

ميشي يف بعض طريق الكوفة إذ نظر إىل عجوز تتبع أمحال الرطب، فتلتقط ما يسقط منها بعض األيام 
إين امرأة ال رجل يل يقوم مبؤنيت، ويل : فقالت. فتجمعه يف كساء عليها رث، فسأهلا عما تصنع بذلك

يداً، فبكى بكاًء شد. بنات ال يعدن على أنفسهن بشيء، فأنا أتتبع هذا من الطريق وأتقوته أنا وولدي
  .أنت واهللا وأشباهك خترجوين غداً حىت يسفك دمي: وقال

ونفذت بصريته يف اخلروج، وأقبل أبو السرايا ملوعده على طريق الرب حىت ورد عني التمر يف فوارس معه، 
  .جريدة ال راجل فيهم، وأخذ على النهرين حىت ورد إىل نينوى فجاء إىل قرب احلسني

إين لعند قرب احلسني يف تلك الليلة، وكانت ليلة :  من أهل املدائن، قالفحدثين رجل: قال نصر بن مزاحم
ذات ريح ورعد ومطر، إذا بفرسان قد أقبلوا فترجلوا ودخلوا إىل القرب فسلموا، وأطال رجل منهم الزيارة 

  : مث جعل يتمثل أبيات منصور بن الزبرقان النمري

 لافالمنايا عدو ال ق إلى  فداء الحسين يوم عدا نفسي

  على سنام اإلسالم والكاهل  هرتيوم أنحى بشف ذاك
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 لبالقوم نقمة العاج ينزل  ين أالبجأنت تع كأنما

 لافربك عما ترين بالغ  يعجل اهللا إن عجلت وما ال

 لافيدير أرجاء مقلة ج  ادهوالنبي وال مظلومة

 لالبيض والقنا الذاب بسلة  امساعير يغضبون له أال

  .ممن الرجل؟: مث أقبل علي فقال: قال

  .رجل من الدهاقني من أهل املدائن: فقلت

فقال سبحان اهللا، حين الويل إىل وليه كما حتن الناقة إىل حوارها، يا شيخ إن هذا موقف يكثر لك عند اهللا 
  .شكره ويعظم أجره

اعات من الناس، فدنوا منه من كان ها هنا من الزيدية فليقم إيل، فوثبت إليه مج: مث وثب فقال: قال
فخطبهم خطبة طويلة ذكر فيها أهل البيت وفضلهم وما خصوا به، وذكر فعل األمة م وظلمهم هلم، 

أيها الناس، هبكم مل حتضروا احلسني فتنصروه، فما يقعدكم عمن أدركتموه : وذكر احلسني بن علي فقال
ه وإقامة دين اهللا، وما مينعكم من نصرته وحلقتموه؟ وهو غداً خارج طالب بثأره وحقه، وتراث آبائ

ومؤازرته؟ إنين خارج من وجهي هذا إىل الكوفة للقيام بأمر اهللا، والذب عن دينه، والنصر ألهل بيته، 
  .مث مضى من فوره عائداً إىل الكوفة ومعه أصحابه. فمن كان له يف ذلك فليلحق يب

 أبا السرايا لالجتماع بالكوفة، وأظهر نفسه وبرز وخرج حممد بن إبراهيم يف اليوم الذي واعد فيه: قال
إىل ظهر الكوفة، ومعه علي بن عبيد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني، وأهل الكوفة منبثون مثل اجلراد 

إال أم على غري نظام وغري قوة، وال سالح إال العصي والسكاكني واآلجر، فلم يزل حممد بن إبراهيم 
السرايا ويتوقعونه فال يرون له أثراً حىت أيسوا منه، وشتمه بعضهم، والموا حممد بن ومن معه ينتظرون أبا 

إبراهيم على االستعانة به، واغتم حممد بن إبراهيم بتأخره، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم من حنو 
معه، فلما اجلرف علمان أصفران وخيل، فتنادى الناس بالبشارة فكربوا ونظروا، فإذا هو أبو السرايا ومن 

يا بن رسول اهللا، ما : أبصر حممد بن إبراهيم ترجل وأقبل إليه فانكب عليه واعتنقه حممد، مث قال له
فدخل هو وخطب الناس، ودعاهم إىل البيعة إىل الرضا . يقيمك ها هنا؟ ادخل البلد فما مينعك منه أحد

، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، من آل حممد والدعاء إىل كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم
فبايعه مجيع الناس حىت تكابسوا وازدمحوا عليه، وذلك يف موضع بالكوفة يعرف . والسرية حبكم الكتاب

  .بقصر الضرتني

: حدثنا حممد بن منصور بن يزيد أبو جعفر املرادي، قال: فحدثين أمحد بن حممد بن سعيد اهلمذاين، قال
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: حدثنا احلسن بن احلسني عن سعيد بن خيثم بن معمر، قال: لواحد الكويف، قالحدثنا احلسن بن عبد ا

يبايع الناس لرجل منا عند قصر الضرتني، سنة تسع وتسعني ومائة، يف عشر : مسعت زيد بن علي يقول
  .من مجادى األوىل، يباهي اهللا به املالئكة

  .فحدثت به حممد بن إبراهيم فبكى: قال احلسن بن احلسني

    

حدثنا : حدثنا علي بن احلسني، قال: حدثنا حممد بن منصور، قال: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
خيطب على أعوادكم يا أهل : عمر بن شبة املكي، عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر حممد بن علي، قال

  .ملالئكةالكوفة سنة تسع وتسعني ومائة يف مجادى األوىل رجل من أهل البيت، يباهي اهللا به ا

حدثنا احلسن بن احلسني، : حدثنا أمحد بن حازم الغفاري، قال: حدثين حممد بن احلسني األشناين، قال
  .عن عمر بن شبة املكي بنحوه

  .رجع احلديث إىل خرب أيب السرايا

ووجه حممد بن إبراهيم إىل الفضل بن العباس بن عيسى بن موسى رسوالً يدعوه إىل بيعته ويستعني : قال
يف سالح وقوة، فوجد العباس قد خرج عن البلد وخندق حول داره، وأقام مواليه يف السالح للحرب، به 

فأخرب الرسول حممداً بذلك فأنفذ حممد أبا السرايا إليهم، وأمره أن يدعوهم وال يبدأهم بقتال، فلما صار 
يبوا دعوته، ورموه بالنشاب من إليهم تبعه أهل الكوفة كاجلراد املنتشر، فدعاهم فلم يصغوا إىل قوله ومل جي

. خلف السور، فقتل رجل من أصحابه أو جرح، فوجه به إىل حممد بن إبراهيم، فأمره بقتاهلم فقاتلهم

وكان على السور خادم أسود واقف بني شرفتني يرمي ال يسقط له سهم، فأمر أبو السرايا غالمه أن 
على أم رأسه إىل أسفل فمات وفر موايل الفضل بن يرميه، فرماه بسهم فأثبته بني عينيه، وسقط اخلادم 

العباس فلم يبق منهم أحد وفتح الباب فدخل أصحاب أيب السرايا ينتهبوا وخيرجون حر املتاع منها، 
فلما رأى ذلك أبو السرايا حظره ومنع أحداً من اخلروج أو يأخذ ما معه ويفتشه، فأمسك الناس عن 

  .النهب

  : ز ومعه ختت فيه ثياب وهو يقولفسمعت أعرابياً يرجت: قال

 رهاتانتضيناها سيوفاً ب حتى  كان إال ريث زجر الزاجره ما

 رهاخفانقلبنا بالثياب ال ثم  حتى علونا في القصور القاهره

ومضى الفضل بن العباس فدخل على احلسن بن سهل فشكا إليه ما انتهك منه فوعده النصر والغرم : قال
زهري بن املسيب فضم إليه الرجال وأمده باألموال وندبه إىل املسري حنو أيب السرايا وأن واخللف، مث دعا ب
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يودعه من وقته وميضي لوجهه فيه وال يرتل إال بالكوفة، وكان حممد بن إبراهيم عليالً علته اليت مات 
رقاً، فيبادر يف طلبه، وكان احلسن بن سهل، النتحاله النجوم ونظره فيها، ينظر يف جنم حممد فرياه حمت. فيها

  .وحيرص على تروحيه، ويشغله عن النظر يف أمر عسكره

فسار زهري بن املسيب حىت ورد قصر ابن هبرية فأقام به، ووجه ابنه أزهر بن زهري على مقدمته، فرتل 
  .سوق أسد

وهم وسار أبو السرايا من الكوفة وقت العصر فأغذ السري حىت أتى معسكر أزهر بن زهري بسوق أسد، 
غارون فيه وبيته، فطحن العسكر وأكثر القتل فيه، وغنم دوام وأسلحتهم، وانقطع الباقون يف الليل 

  .منهزمني حىت وافت زهرياً بالقصر، فتغيظ من ذلك

ورجع أبو السرايا إىل الكوفة، وزحف زهري حىت نزل ووافت خريطة من احلسن بن سهل، يأمره أال يرتل 
  .زل عند القنطرةإال بالكوفة، فمضى حىت ن

ونادى أبو السرايا يف الناس باخلروج، فخرجوا حىت صادفوا زهرياً على قنطرة الكوفة يف عشية صردة 
  .باردة، فهم يوقدون النار يستدفئون ا، ويذكرون اهللا ويقرأون القرآن، وأبو السرايا يسكن منهم وحيثهم

وأخواتكم وبناتكم للفجور، واهللا لنفعلن م زينوا نسائكم : وأقبل أهل بغداد يصيحون يا أهل الكوفة
  .وال يكنون. كذا وكذا

اذكروا اهللا وتوبوا إليه، واستغفروه واستعينوه، فلم يزل الناس يف تلك الليلة : وأبو السرايا يقول هلم
يتحارسون طول ليلتهم، حىت إذا أصبح د إليهم فوقف يف عسكره، وقد عشيت أبصار الناس من 

 واجلواش وهم على تعبئة حسنة، وأصوات الطبول والبوقات مثل الرعد العاصف، وأبو الدروع والبيض
يا أهل الكوفة صححوا نياتكم، وأخلصوا هللا ضمائركم، واستنصروه على عدوكم، وابرأوا : السرايا يقول

ر وم: قال: إليه من حولكم وقوتكم، واقرأوا القرآن، ومن كان يروي الشعر فلينشد شعر عنترة العبسي
يا معشر الزيدية، هذا موقف تسترتل فيه األقدام، وتزايل : بنا احلسن بن اهلذيل يعترض الناس ناحية ويقول

  .والسعيد من حاط دينه، والرشيد من وىف هللا بعهده، وحفظ حممداً يف عترته. فيه األفعال

  : اً به، مث قالأال إن اآلجال موقوتة، واأليام معدودة، من هرب بنفسه من املوت كان املوت حميط

 االموت كأس والمرء ذائقه  من لم يمت عبطة يمت هرماً

    

. احلسن بن اهلذيل هذا، صاحب احلسني املقتول بفخ، وقد روى عنه احلديث: قال أبو الفرج األصبهاين

لنفجرن : فطلع رجل من أهل بغداد مستلئماً شاكي السالح، فجعل يشتم أهل الكوفة ويقول: قال
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 عليه إزار أمحر -قرية بباب الكوفة- نفعلن بكم ولنصنعن، وانتدب إليه رجل من أهل الوازار بنسائكم ول
ويف يده سكني، فألقى نفسه يف الفرات وسبح ساعة حىت صار إليه، فدنا منه فأدخل يده يف جيب درعه 

وجذبه إليه فصرعه، وضرب بالسكني حلقه فقتله، وجر برجليه يطفو مرة ويغوص مرة أخرى حىت 
  .أخرجه إىل الكوفة فكرب الناس وارتفعت أصوام حبمد اهللا والثناء عليه والدعاء

وخرج رجل من ولد األشعث بن قيس فعرب إىل البغداديني ودعا للرباز، فربز إليه رجل فقتله، وبرز إليه 
 من أمرك ذا؟ :وأقبل أبو السرايا، فلما رآه شتمه وقال. آخر فقتله، وبرز إليه ثالث فقتله، حىت قتل نفراً

ارجع فرجع فمسح سيفه بالتراب ورده يف غمده وقنع فرسه ومضى حنو الكوفة، فلم يشهد حرباً بعدها 
  .معهم

وأبو . ووقف أبو السرايا على القنطرة طويالً، وخرج رجل من أهل بغداد فجعل يشتمه بالزنا ال يكىن
مث محل عليه فقتله ومحل على عسكرهم السرايا واقف ال يتحرك، مث تغافل ساعة حىت هم بأن ينصرف، 

ووقف يف موقفه وهو . حىت خرج من خلفهم، مث محل عليهم من خلف العسكر حىت رجع من حيث جاء
  .ينفخ وينفض علق الدم عن درعه

مث دعا غالماً له فوجهه يف نفر من أصحابه وأمره أن ميضي حىت يصري من وراء العسكر، مث حيمل عليهم 
الم لوجهه مع من معه قاصداً ملا أمره به، ووقف أبو السرايا على القنطرة على فرس ال يكذب، فمضى الغ

له أدهم حمذوف، وقد اتكأ على رحمه فنام على ظهر الفرس حىت غط، وأهل الكوفة جزعون ملا يرونه من 
عسكر زهري، ويسمعونه من ددهم ووعيدهم، وهم يضجون ويصيحون بالتكبري والتهليل حىت يسمع 

السرايا فينتبه من نومه، فلم ينتبه حىت ظن أن الكمني الذي بعثه قد انتهى إىل حيث أمره فصاح أبو 
امحلوا، : قتال، مث قنعه حىت رضي حبفزه، مث أومأ بيده حنو الكمني الذي بعثه، وصاح بأهل الكوفة: بفرسه

  .ومحل وتبعوه فلم يبق من أصحاب زهري أحد إال التفت حنو اإلشارة

ويلك يا سيار أال تراين، : السرايا وغالمه سيار العسكر، وتبعه أهل الكوفة وصاح بغالمهوخالط أبو 
  .فحمل سيار على صاحب العلم فقتله وسقط العلم، وازمت املسودة

من نزل عن فرسه فهو آمن، فجعلوا يترجلون، وأصحاب أيب : وتبعهم أبو السرايا وأصحابه ونادى
وحيك، أتريد هزمية : اوزوا شاهي، مث التفت زهري إىل أيب السرايا فقالالسرايا يركبون، وتبعوهم حىت ج

وغنم أهل الكوفة غنيمة مل يغنم أحد مثلها، وصاروا إىل . أكثر من هذه؟ إىل أين تتبعين؟ فرجع وتركه
عسكر زهري بن املسيب ومطاخبه قد أعدت وأقيمت، وكان قد حلف أال يتغدى إال يف مسجد الكوفة، 

  .ون ذلك الطعام، وينتهبون األسلحة واآللة، وكانوا قد أصام جوع وجهد شديدفجعلوا يأكل

ومضى زهري لوجهه حىت دخل بغداد مستتراً، وبلغ خربه احلسن بن سهل فأمر بإحضاره، فلما رآه رماه 
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أخرجه فاضرب عنقه، : بعمود حديد كان يف يده، فشتر إحدى عينيه، وقال لبعض من كان حبضرته
  .، فلم يزل يكلم فيه حىت عفا عنهفتشفعوا فيه

ودخل أبو السرايا الكوفة، ومعه خلق كثري من األسارى، ورؤوس كثرية على الرماح مرفوعة، ويف صدر 
اخليل مشدودة، ومن معه من أهل الكوفة قد ركبوا اخليل ولبسوا السالح، فهم يف حالة واسعة، وأنفسهم 

  .مبا رزقوه من النصر قوية

ن سهل ومن حبضرته من العباسيني، ملا جرى على عسكر زهري، وطال اهتمامهم به، واشتد غم احلسن ب
فدعا احلسن بن سهل بعبدوس بن عبد الصمد، وضم إليه ألف فارس وثالثة آالف راجل، وأزاح علته يف 

  .إمنا أريد أن أنوه بامسك فانظر كيف تكون، وأوصاه مبا احتاج إليه، وأمره أال يلبث: اإلعطاء، وقال

  .خرج من بني يديه وهو حيلف أن يبيح الكوفة، ويقتل مقاتلة أهلها، ويسيب ذراريهم، ثالثاًف

    

ومضى لوجهه ال يلوي على شيء حىت صار إىل اجلامع، وقد كان احلسن بن سهل تقدم إليه بذلك، 
. نوا من ذلكوأمره أال يأخذ على الطريق الذي ازم فيه زهري، لئال يرى أصحابه بقايا قتلى عسكره، فيجب

فأخذ على طريق اجلامع فلما وافاها وبلغ أبا السرايا خربه، صلى الظهر بالكوفة، مث جرد فرسان أصحابه 
يا : "شعاركم: ومن يثق به منهم وأغذ السري م، حىت إذا قرب من اجلامع فرق أصحابه ثالث فرق وقال

خذ :  اجلماع وقال أليب اهلرماس، وأخذ هو يف جانب السوق، وأخذ سيار يف سريه"فاطمي يا منصور
بأصحابك على القرية فال يفتك أحد منهم، مث امحلوا دفعة واحدة من جوانب عسكر عبدوس، ففعلوا 

ذلك فأوقعوا به وقتلوا منه مقتلة عظيمة، وجعل اجلند يتهافتون يف الفرات طلباً للنجاة، حىت غرق منهم 
  .خلق كثري

أنا أبو السرايا، أنا أسد بن : اجلامع فكشف خوزته عن رأسه وصاحولقي أبو السرايا عبدوساً يف رحبة 
شيبان، مث محل عليه، ووىل عبدوس من بني يديه، وتبعه أبو السرايا فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته، 

  .وخر صريعاً عن فرسه

 وانتهب الناس من أصحاب أيب السرايا وأهل اجلامع عسكر عبدوس، وأصابوا منه غنيمة عظيمة،

  .وانصرفوا إىل الكوفة بقوة وأسلحة

أنا أبرأ إىل : ودخل أبو السرايا إىل حممد بن إبراهيم وهو عليل جيود بنفسه فالمه على تبييته العسكر، وقال
اهللا مما فعلت، فما كان لك أن تبيتهم، وال تقاتلهم حىت تدعوهم، وما كان لك أن تأخذ من عسكرهم 

  .حإال ما أجلبوا به علينا من السال

مث رأى يف وجه حممد . يا بن رسول اهللا، كان هذا تدبري احلرب، ولست أعاود مثله: فقال أبو السرايا



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  238  

  .يا بن رسول اهللا، كل حي ميت، وكل جديد بال، فاعهد إيل عهدك: املوت فقال له

 أوصيك بتقوى اهللا، واملقام على الذب من دينك، ونصرة أهل بيت نبيك صلى اهللا عليه وسلم،: فقال

فإن أنفسهم موصولة بنفسك، وول الناس اخلرية فيمن يقوم مقامي من آل علي، فإن اختلفوا فاألمر إىل 
  .علي بن عبيد اهللا، فإين قد بلوت طريقته، ورضيت دينه

مث اعتقل لسانه، وهدأت جوارحه، فغمضه أبو السرايا وسجاه، وكتم موته، فلما كان الليل أخرجه يف 
  .ري فدفنهنفر من الزيدية إىل الغ

فلما كان الغد مجع الناس فخطبهم، ونعى حممداً إليهم وعزاهم عنه، فارتفعت األصوات بالبكاء إعظاماً 
وقد أوصى أبو عبد اهللا رمحة اهللا عليه إىل شبيهه ومن اختاره، وهو أبو احلسن علي بن : لوفاته، مث قال

  .عبيد اهللا، فإن رضيتم به فهو الرضا، وإال فاختاروا ألنفسكم

فتواكلوا ونظر بعضهم إىل بعض، فلم ينطق أحد منهم فوثب حممد بن حممد بن زيد وهو غالم حدث 
فات اهلالك النجا، وبقي الثاين بكرمه، إن دين اهللا ال ينصر بالفشل، وليست يد : يا آل علي: السن، فقال

ما تقول يا : عبد اهللا فقالهذا الرجل عندنا بسيئة، وقد شفي الغليل، وأدرك الثأر، مث التفت إىل علي بن 
إن أبا عبيد : أبا احلسن رضي اهللا عنك؟ فقد وصانا بك، امدد يدك نبايعك، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

اهللا رمحة اهللا عليه قد اختار فلم يعد الثقة يف نفسه، ومل يأل جهداً يف حق اهللا الذي قلده، وما أراد وصيته 
 عنه، ولكن أختوف أن أشتغل به عن غريه مما هو أمحد وأفضل عاقبة، اوناً بأمره، وال أدع هذا نكوالً

فامض رمحك اهللا ألمرك، وامجع مشل ابن عمك، فقد قلدناك الرياسة علينا، وأنت الرضا عندنا، الثقة يف 
  .أنفسنا

  .ما ترى؟ أرضيت به؟: مث قال أليب السرايا

  .بن حممد فبايعوه، وفرق عمالهرضائي يف رضاك، وقويل مع قولك، فجذبوا يد حممد : قال

  .فوىل إمساعيل بن علي بن إمساعيل بن جعفر خالفته على الكوفة

  .ووىل روح بن احلجاج شرطته

  .ووىل أمحد بن السري األنصاري رسائله

  .ووىل عاصم بن عامر القضاء

  .ووىل نصر بن مزاحم السوق

  .وعقد إلبراهيم بن موسى بن جعفر على اليمن

  .ى بن جعفر األهوازووىل زيد بن موس

  .ووىل العباس بن حممد بن عيسى بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب البصرة
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  .ووىل احلسن بن احلسن األفطس مكة

  .وعقد جلعفر بن حممد بن زيد بن علي، واحلسني بن إبراهيم بن احلسن بن علي واسطاً

  .فخرجوا إىل أعماهلم

  . أحد مما وجه له، فأقام احلج تلك السنة وهي سنة تسع وتسعني ومائةفأما ابن األفطس فلم مينعه

  .وأما إبراهيم بن موسى فأذعن له أهل اليمن بالطاعة، بعد وقعة كانت بينهم يسرية املدة

    

وأما صاحبا واسط فإن نصراً البجلي صاحب واسط خرج إليهما فقاتلهما فتاالً شديداً، فثبتا له مث ازم 
  . وجبيا اخلراج وتألفا الناسودخال واسطاً

وأما اجلعفري صاحب البصرة فإنه خرج إليه علي بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني فاجتمعا، 
ووافاهم زيد بن موسى بن جعفر ماضياً إىل األهواز، فاجتمعوا، ولقيهم احلسن بن علي املعروف باملأموين 

  .زموه وحووا عسكره فقاتلوه وه-رجل من أهل باذغيس وكان على البصرة-

  .وحرق زيد بن موسى دور بين العباس بالبصرة، فلقب بذلك ومسي زيد النار

  .وتتابعت الكتب وتواترت على حممد بن حممد بالفتوح من كل ناحية

  .وكتب إليه أهل الشام واجلزيرة أم ينتظرون أن يوجه إليهم رسوالً ليسمعوا له ويطيعوا

سن بن سهل وبلغ منه، فكتب إىل طاهر بن احلسني أن يصري إليه لينفذه وعظم أمر أيب السرايا على احل
  : لقتاله، فكتبت إليه رقعة ال يدري من كتاا، فيها أبيات وهي

  وأفضل كيدك الرأي الرصين  ينيقه الالشك يكشف قناع

 ينره داء دفشل يجبه  ريك أمذ فقبل ينف تثبت

 م يدينهوطاعت صرتهمبن  ومال قتطاهراً لق أتندب

 ونودونها حرب زب تصر  التقععليك م سيطلقها

 يخفى إذا ظهر المصون وال  هويبعث كامناً في الصدر من

 وننوأظلمت الظ معالمه  ارتد أنواليقين فق فشأنك

 ونا ال يكودع م رهتدب  زم رأيعما نريد ب ودونك

بن أعني يأمره بالقدوم عليه، ودعا بالسندي بن شاهك فسأله فرجع عن رأيه ذلك، وكتب إىل هرمثة 
التعجيل وترك التلوم، وكان ردءاً له، وكانت بني احلسن بن سهل وبني هرمثة شحناء، فخشي أن ال جييبه 

إىل ما يريد، ففعل ذلك السندي ومضى إىل هرمثة فلحقه حبلوان، فأوصل إليه الكتاب، فلما قرأه تغيظ 



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  240  

اخلالفة، ومنهد هلم أكنافها، مث يستبدون باألمور، ويستأثرون بالتدبري علينا، فإذا انفتق نوطئ حنن : وقال
عليهم فتق بسوء تدبريهم وإضاعتهم األمور، أرادوا أن يصلحوه بنا، ال واهللا وال كرامة حىت يعرف أمري 

  .املؤمنني سوء آثارهم، وقبيح أفعاهلم

 نفسه، فبينا أنا كذلك إذ جاءه كتاب من منصور بن وباعدين مباعدة آيسين فيها من: قال السندي
فعل اهللا باحلسن بن سهل وصنع، فإنه عرض هذه الدولة : املهدي فقرأه فجعل يبكي بكاًء طويالً، مث قال

  .للذهاب، وأفسد ما صلح منها، مث أمرض فضرب بالطبل، وانكفأ راجعاً إىل بغداد

د، وبنو هاشم، ومجيع األولياء مسرورين بقدومه داعني له، فلما صار بالنهروان تلقاه أهل بغداد، والقوا
  .وترجلوا مجيعاً حني رأوه، فدخل بغداد يف مجع عظيم حىت أتى مرتله

وأمر احلسن بن سهل بدواوين اجليش فنقلت إليه ليختار الرجال منها وينتخبهم، وأطلق له بيوت األموال 
  .ات، وخرج إىل الياسرية فعسكر افانتخب من أراد، وأزاح الغلة يف العطيات والنفق

فدخلت إليه وسلمت عليه ومازحته، وهو يف حنو ثالثني ألف فارس وراجل، فقلت : قال اهليثم بن عدي
إن كان رأسي يل : أيها األمري، لو خضبت لكان للعدو أهيب وأحسن للمنظر، فضحك مث قال: له

  .فسأخضبه، وإن انقلب به أهل الكوفة فما يصنع باخلضاب

  .مث نادى بالرحيل إىل الكوفة، فرحل الناس: قال

وأبو السرايا بالقصر، وقد عقد حملمد بن إمساعيل حممد بن عبد اهللا األرقط بن عبد اهللا بن علي بن 
احلسني، على املدائن، ووجه معه العباس الطبطيب واملسيب، يف مجع عظيم، فلقوا احلسني بن علي املعروف 

 املدائن، فاقتتلوا قتاالً شديداً، وهزم أبو البط واستوىل حممد بن إمساعيل على بأيب البط فالتقوا بساباط
  .البلد

  محمد بن جعفر بن محمد

وظهر يف هذه : خرب حممد بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليه السالم قالوا
 أهل املدينة بإمرة املؤمنني، وما بايعوا األيام حممد بن جعفر بن حممد باملدينة ودعا إىل نفسه، وبايع له
  .عليها بعد احلسني بن علي أحداً سوى حممد بن جعفر بن حممد

  .وأم حممد بن جعفر أم ولد

  .ويكىن أبا جعفر

  .وكان فاضالً مقدماً يف أهله

  .أقرهموأمر املأمون آل أيب طالب خبراسان أن يركبوا مع غريه من آل أيب طالب فأبوا أن يركبوا إال معه ف
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حممد بن أيب عمر العبدي، وحممد بن : وقد روى احلديث وأكثر الرواية عن أبيه، ونقل عنه احملدثون مثل
  .سلمة، وإسحاق بن موسى األنصاري، وغريهم من الوجوه

ذكر حممد بن جعفر : حدثنا حممد بن منصور، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد، قال: قال أبو الفرج
كان عابداً : طاهر أمحد بن عيسى بن عبد اهللا، فسمعنا أبا الطاهر حيسن الثناء عليه، وقالحبضرة أيب ال

  .فاضالً، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً

: مسعت مؤمالً يقول: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال أخربنا حيىي بن احلسن قال: قال أبو الفرج

ة مبائيت رجل من اجلارودية، وعليهم ثياب الصوف، رأيت حممد بن جعفر خيرج إىل الصالة مبكة يف سن
  .وسيماء اخلري ظاهر

كانت خدجية بنت عبيد اهللا بن : حدثنا حيىي، قال: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال: قال أبو الفرج
احلسني بن علي بن احلسني حتت حممد بن جعفر بن حممد، وكانت تذكر أنه ما خرج من عندهم قط يف 

  . يهبهثوب فرجع حىت

كان رجل قد كتب كتاباً يف أيام أيب : حدثنا موسى بن سلمة، قال: حدثنا حيىي، قال: حدثين أمحد، قال
السرايا يسب فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومجيع أهل البيت، وكان حممد بن جعفر معتزالً 

لم يرد عليهم جواباً حىت دخل بيته، تلك األمور مل يدخل يف شيء منها، فجاءه الطالبيون فقرءوه عليه ف
مل أكن من : فخرج عليهم وقد لبس الدرع، وتقلد السيف، ودعا إىل نفسه، وتسمى باخلالفة وهو يتمثل

كان حممد : فسمعت إبراهيم بن يوسف يقول: جناا علم اهللا وإين حبرها اليوم صايل قال حيىي بن احلسن
قد : ألرجو أن أكون املهدي القائم: ا، فسر بذلك وقالبن جعفر قد أصاب أحد عينيه شيء فأثر فيه

  .بلغين أن يف إحدى عينيه شيئاً، وأنه يدخل يف هذا األمر وهو كاره له

حدثنا : حدثنا حممد بن علي املدائين، قال: أخربنا أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال: قال أبو الفرج
شكوت إىل مالك بن أنس ما حنن فيه : قولإسحاق بن موسى األنصاري، قال مسعت حممد بن جعفر ي

ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض : "اصرب حىت جييء تأويل هذه اآلية: وما نلقى، فقال
  ".وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني

أخربين أمحد بن عبيد اهللا، عن علي بن حممد النوفلي عن أبيه، وأخربين علي بن احلسني بن علي بن محزة 
  .لوي، عن حممد، عن عمهالع

: أن مجاعة من الطالبيني اجتمعوا مع حممد بن جعفر، فقاتلوا هارون بن املسيب مبكة قتاالً شديداً، وفيهم

احلسني بن احلسن األفطس، وحممد بن سليمان بن داود بن احلسن بن احلسن، وحممد بن احلسن املعروف 



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  242  

 احلسن بن زيد، وعلي بن جعفر بن حممد، فقتلوا بالسيلق، وعلي بن احلسن بن عيسى بن زيد، وعلي بن
  .من أصحابه مقتلة عظيمة، وطعنه خصي كان مع حممد بن جعفر فصرعه

وكر أصحابه فتخلصوه مث رجعوا فأقاموا بثبري يف جبله مدة، وأرسل هارون إىل حممد بن جعفر، وبعث 
  . احلربإليه ابن أخيه علي بن موسى الرضا، فلم يصغ إىل رسالته، وأقام على

مث وجه إليه هارون خيالً فحاصرته يف موضعه، ألنه كان موضعاً حصيناً ال يوصل إليه، فلما بقوا يف 
املوضع ثالثاً ونفذ زادهم وماؤهم، جعل أصحابه يتفرقون ويتسللون مييناً ومشاالً، فلما رأى ذلك لبس 

  .به، ففعل هارون ذلكبرداً ونعالً، وصار إىل مضرب هارون فدخل إليه وسأله األمان ألصحا

  .هكذا ذكره النوفلي

وأما حممد بن علي بن محزة فإنه ذكر أن هذا كان من جهة عيسى اجللودي ال من جهة هارون، مث وجه 
إىل أولئك الطالبيني فحملهم مقيدين يف حمامل بال وطاء ليمضي م إىل خراسان، فخرجت عليهم بنو 

  .نبهان

يهم الغاضريون بزبالة، فاستنقذوهم منه بعد حرب طويلة صعبة، خرج عل: قال علي بن حممد النوفلي
  .فمضوا هم بأنفسهم إىل احلسن بن سهل، فأنفذهم إىل خراسان إىل املأمون

فمات حممد بن جعفر هناك، فلما أخرجت جنازته دخل املأمون بني عمودي السرير فحمله حىت وضعه 
  .ضى دينه، وكان عليه حنواً من ثالثني ألف دينارهذه رحم جمفوة منذ مائيت سنة، وق: يف حلده، وقال

وعسكر أبو . فلما خرج هرمثة عسكر يف شرقي ر صرصر: رجع احلديث إىل خرب أيب السرايا قالوا
ووجه احلسن بن سهل إىل املدائن علي بن أيب سعيد، ومحادا التركي ومجاعة، فقاتلوا . السرايا يف غربيه

  .وا على املدائنحممد بن إمساعيل فهزموه واستول

    

ومضى أبو السرايا من فوره بالليل، وال يعلم هرمثة، وكان جسر صرصر مقطوعاً بينهما، يريد املدائن 
فوجد أصحابه وقد أخرجوا عنها واستوىل عليها املسودة فكانت بينهم مناوشة، وقتل غالمه أبو اهلرماس 

بالرحب صار هرمثة إليه فلحقه هناك فقاتله أصابه حجر عراده، فدفنه ا ومضى حنو القصر، فلما صار 
قتاالً شديداً، فهزم أبو السرايا، وقتل أخوه، ومضى لوجهه حىت نزل اجلازية، وأبتعه هرمثة، واجتمع رأيه 

على سد الفرات عليهم ومنعهم املاء، وصبه يف اآلجام واملغايض اليت يف شرقي الكوفة، ففعل ذلك، 
وسقط يف أيديهم، وأزمعوا معاجلة هرمثة ومنازلته، فبينا . م ذلك الكوفيونوانقطع املاء من الفرات، فتعاظ

إذ فتق السكر الذي سكروه، وأقبل املاء حتت اخلشب، وكربوا ومحدوا اهللا كثرياً، وسروا مبا : هم كذلك
  .وهب اهللا هلم من الكفاية
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  .مث إن هرمثة د إىل الكوفة مما يلي الرصافة

وعلى امليسرة جرير بن .  الناس فعبأهم، وجعل على امليمنة احلسن بن اهلذيلوخرج أبو السرايا إليه يف
  .احلصني، ووقف هو يف القلب

  .وعبأ هرمثة خيالً حنو الرب، فبعث أبو السرايا عدم يسريون بإزائهم لئال يكونوا كميناً

وا وجوه دوام فنادى مث إن أبا السرايا محل محلة فيمن معه، فازم أصحاب هرمثة هزمية رقيقة، مث عطف
ال تتبعوهم فإا خديعة ومكر، فوقفوا وتبعهم أبو كتلة فأبعد، مث رجع وأعلم أبا السرايا أم : أبو السرايا

قد عربوا الفرات، فرجع بالناس إىل الكوفة مث خرج يوم االثنني لتسع خلون من ذي القعدة وخرج الناس 
مواقعته يف ذلك اليوم، فعبأ الناس مما يلي الرصافة، ومضى وقد كان جاسوسه أخربه أن هرمثة يريد . معه

هو حتت القنطرة، فلم يبعد حىت أقبلت خيل هرمثة، فرجع أبو السرايا كاجلمل اهلائج يكاد الغضب أن 
وأقبل هرمثة . سووا عسكركم، وامجعوا أمركم، وأقيموا صفوفكم: يلقيه عن سرجه إىل الناس فقال

  . يسمع مبثلهفاقتتلوا قتاالً شديداً مل

واهللا لئن رجعت ألضربن عنقك، فرجع يقاتل حىت : ونظر أبو السرايا إىل روح بن احلجاج قد رجع فقال
  .قتل

  .وقتل يومئذ احلسن بن احلسني بن زيد بن علي بن احلسني

  .وقتل أبو كتلة غالم أيب السرايا

-  ساعة، وثبات قليل، فقد أيها الناس، صرب: واشتدت احلرب، وكشف أبو السرايا رأسه وجعل يقول

  . فشل القوم، ومل يبق إال هزميتهم- واهللا

مث محل، وخرج إليه قائد من قواد هرمثة وعليه الدرع واملغفر، فتناوشا ساعة، مث ضربه أبو السرايا ضربة 
  .على بيضته فقده، حىت خالط سيفه قربوس سرجه

زمت املسودة هزمية قبيحة، وتبعهم أهل الكوفة يقتلويا أهل : م حىت بلغوا صعنباً فنادى أبو السراياوا
  .الكوفة أحذروا كرهم بعد الفرة، فإن العجم قوم دهاة، فلم يصغوا إىل قوله وتبعوهم

وكان هرمثة قد أسر يف ذلك الوقت، ومل يعلم أبو السرايا، أسره عبد سندي، وقبل ذلك خلف يف 
زم أصحابه، وخلف عليهم عبيد اهللا بن الوضاح، عسكره زهاء مخسة آالف فارس يكونون ردءاً له إن ا

: ال تتبعوهم، كشف عبيد اهللا بن الوضاح رأسه، وأصحابه يقولون: فلما وقعت اهلزمية ونادى أبو السرايا

فماذا يكون إذا قتل األمري؟ يا أهل خراسان إيل أنا عبد اهللا بن الوضاح، : قتل األمري، قتل األمري فناداهم
 القوم إال غوغاء ورعاع، فثابت إليه طائفة، ومحل على أهل الكوفة فقتل منهم مقتلة اثبتوا، فواهللا ما

عظيمة، وتبعوهم حىت جاوزوا صعنباً، ووجدوا هرمثة أسرياً يف يد عبد أسود، فقتلوا العبد، وحلوا وثاق 
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  .همهرمثة، وعاد إىل معسكره ومل تزل احلرب مدة متراخية يف كل يوم أو يومني تكون سجاالً بين

مث إن أبا السرايا بعث علي بن حممد بن جعفر املعروف بالبصري يف خيل، وأمره أن يأيت هرمثة من ورائه، 
يا أهل الكوفة عالم : فمضى لوجهه ومل يشعر هرمثة حىت قرب منه، ومحل أبو السرايا عليه فصاح هرمثة

ملنصور بن املهدي رضي لنا ولكم تسفكون دماءنا ودماءكم؟ إن كان قتالكم إيانا كراهية إلمامنا فهذا ا
نبايعه، وإن أحببتم إخراج األمر من ولد العباس فانصبوا إمامكم، واتفقوا معنا ليوم االثنني نتناظر فيه، وال 

  .تقتلونا وأنفسكم

    

وحيكم إن هذه حيلة من هؤالء األعاجم، وإمنا : فأمسك أهل الكوفة عن احلملة، وناداهم أبو السرايا
فغضب أبو السرايا وانصرف . ال حيل لنا قتاهلم وقد أجابوا: ك فامحلوا عليهم، فامتنعوا وقالواأيقنوا باهلال

معهم، وقد أراد قبل ذلك إجابة هرمثة وأن ميضي إليه مع حممد بن حممد بن زيد فيستأمن، مث خشي الغدر 
  .به

ل الكوفة، يا قتلة علي، ويا يا أه: فلما كان يوم اجلمعة خطب أهل الكوفة فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
خذلة احلسني، إن املعتز بكم ملغرور، وإن املعتمد على نصركم ملخذول، وإن الذليل ملن أعززمتوه، واهللا ما 

محد علي أمركم فنحمده، وال رضي مذهبكم فنرضى به، ولقد حكمكم فحكمتم عليه، وائتمنكم 
عليه خمتلفني، ولطاعته ناكثني، إن قام قعدمت، وإن فخنتم أمانته ووثق بكم فحلتم عن ثقته، مث مل تنفكوا 

تقدم تأخرمت، وإن تأخر تقدمتم، خالفاً عليه وعصياناً ألمره، حىت سبقت فيكم دعوته، وخذلكم اهللا 
خبذالنكم إياه، أي عذر لكم يف اهلرب عن عدوكم، والنكول عمن لقيتم وقد عربوا خندقكم؟ وعلوا 

يون حرميكم، هيهات ال عذر لكم إال العجز واملهانة، والرضا بالصغار قبائلكم؟ ينتهبون أموالكم ويستح
والذلة، إمنا أنتم كفئ الظل، زمكم الطبول بأصواا، ويكالً قلوبكم احلرق بسوادها، أما واهللا ألستبدلن 

  : مث قال. بكم قوماً يعرفون اهللا حق معرفته، وحيفظون حممداً يف عترته

 شبيهاً فيما وطئت من األرض لكم  د أجملومارست أقطار البالد ف

  ووهناً وعجزاً في الشدائد والخفض  زيمٍةار عشوجهالً وانت خالفاً

 عنكم راٍض وال فيكم مرضي فال  وةر دعلقد سبقت فيكم إلى الحش

 ضغإذا وليت عاقبة الب فذوقوا  من دياركسأبعد داري من قلى ع

ما أنصفتنا يف قولك، ما أقدمت وأحجمنا، وال كررت وفررنا، : فة فقالوافقامت إليه مجاعة من أهل الكو
وال وفيت وغدرنا، ولقد صربنا حتت ركابك، وثبتنا مع لوائك، حىت أفنتنا الوقائع، واجتاحتنا، وما بعد 
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اءه فعلنا غاية إال املوت، فامدد يدك نبايعك على املوت، فواهللا ال نرجع حىت يفتح اهللا علينا أو يقضي قض
  .فينا

فأعرض عنهم، ونادى يف الناس باخلروج حلفر اخلندق، فخرجوا فحفروا وأبو السرايا حيفر معهم عامة 
النهار، فلما كان الليل خرج الناس من اخلندق وأقام إىل الثلث األول من الليل، مث عبأ بغاله واسرج 

ب، وقوم من أهل الكوفة، وذلك يف خيله، وارحتل هو وحممد بن حممد بن زيد، ونفر من العلويني واألعرا
ليلة يوم األحد لثالث عشرة ليلة مضت من احملرم فأقام بالقادسية ثالثاً حىت تتام أصحابه، مث مضى على 

  .خفان وأسفل الفرات حىت صار على طريق الرب

  .ووثب بالكوفة أشعث بن عبد الرمحن األشعثي فدعا إىل هرمثة

  .فسألوه األمان للناس فأجام إىل ذلك وتألفهموخرج أشراف أهل الكوفة إىل هرمثة 

ودخل املنصور بن املهدي الكوفة، وأقام هرمثة خارجها، وفرق عسكره حوايل خندقها وأبواا خوفاً من 
  .حيلة، وخطب املنصور بن املهدي بالناس فصلى م

س وهدأت قلوم من وحشة ووىل هرمثة غسان بن الفرج الكوفة وأقام هو أياماً بظهر البلد، حىت أمن النا
  .احلرب، مث ارحتل إىل بغداد

ومضى أبو السرايا يريد البصرة، فلقيه أعرايب من أهل البلد، فسأله عن اخلرب وأعلمه غلبة السلطان : قالوا
عليه وإخراج عماله عنه، وأن املسودة يف خلق كثري ال ميكنه مقاومتهم منها، فعدل عنها وأراد املسري حنو 

  .فأين ترى؟: مه الرجل أن صورة أمرها مثل ما ذكره له عن البصرة، فقال لهواسط فأعل

أرى أن تعرب دجلة فتكون بني جويف واجلبل، فيجتمع معك أكرادهم ويلحق بك من أراد صحبتك : قال
من أعراب السواد وأكراده، ومن رأى رأيك من أهل األمصار والطساسيج فقبل أبو السرايا مشورته، 

  .ريق، فجعل ال مير بناحية إال جىب خراجها وباع غالاوسلك ذلك الط

. افتحوا الباب، ففتحوا له فدخلها: مث عمد إىل األهواز حىت صار إىل السوس، فأغلقوا الباب دونه، فنادى

وكان على كوز األهواز احلسن بن علي املأموين فوجه إىل أيب السرايا يعلمه كراهيته لقتاله ويسأله 
  . حيث أحب، فلم يقبل ذلك، وأىب إال قتاله، فخرج إليه املأموين فقاتله قتاالً شديداًاالنصراف عنه إىل

    

وثبتت الزيدية حتت ركاب حممد بن حممد بن زيد، وثبت العلويون معه فقتلت منهم عدة، وخرج أهل 
 وجعل السوس فأتوهم من خلفهم، فخرج غالم أيب السرايا ليقاتلهم فظن القوم أا هزمية فازموا،

ومضى أبو السرايا حىت أخذ على . أصحاب املأموين يقتلوم، حىت أجنهم الليل فتفرقوا وتقطعت داوم
وبلغ محاد الكندغوش خربهم، وكان يتقلد تلك الناحية، . برقاناً: طريق خراسان، فرتل قرية يقال هلا
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ىل احلسن بن سهل فقبلوا ذلك فوجه إليهم خيالً، مث ركب بنفسه حىت لقيهم وآمنهم على أن ينفذ م إ
  .منه، وأعطى الذي أعلمه خربهم عشرة آالف درهم، ومحلهم إىل احلسن بن سهل

وبادر حممد بن حممد بكتاب إىل احلسن بن سهل، يسأله أن يؤمنه على نفسه ويستعطفه، فقال احلسن بن 
ري، فإن الرشيد ملا نقم ال تفعل أيها األم: فقال له بعض من كان يستنصحه. ال بد من ضرب عنقك: سهل

على الربامكة احتج عليهم بقتل ابن األفطس، وهو عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن علي بن 
  .احلسني بن علي فقتلهم به، ولكنه امحله إىل أمري املؤمنني، فعمل ذلك وحلف أن يقتل أبا السرايا

  .من أنت؟:  السرايافلما أتته م الرسل وهو نازل باملدائن معسكراً قال أليب

  .السري بن املنصور: قال

ال بل أنت النذل ابن النذل، املخذول ابن املخذول، قم يا هارون بن أيب خالد فاضرب عنقه بأخيك : قال
  .عبدوس بن عبد الصمد، فقام إليه فقدمه فضرب عنقه

  .مث أمر برأسه فصلب يف اجلانب الشرقي، وصلب بدنه يف اجلانب الغريب

  .مه أبا الشوك وصلب معهوقتل غال

ومحل حممد بن حممد إىل خراسان، فأقيم بني يدي املأمون وهو جالس يف مستشرف له، مث صاح الفضل 
بن سهل اكشفوا رأسه فكشف رأسه فجعل املأمون يتعجب من حداثة سنه، مث أمر له بدار فأسكنها، 

: كيل، وأقام على ذلك مدة يسرية يقالوجعل له فيه فرشاً وخدماً، فكان فيها على سبيل االعتقال والتو

  .إن مقدارها أربعون يوماً، مث دست إليه شربة فكان خيتلف كبده وحشوته، حىت مات

أن حممد بن حممد : حدثين حممد بن جعفر: قال حيىي بن احلسن: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
  .سقى السم مبرو، وتويف ا وكان خيتلف حىت اختلف كبده

  .نظر يف الدواوين فوجد من قتل من أصحاب السلطان يف وقائع أيب السرايا مائتا ألف رجلو: قال

خرج مع أيب السرايا : حدثين أيب، قال: ذكر من خرج معه وبايعه حدثين حممد بن احلسني األشناين، قال
غهم كان زهاء أكثر أهل الكوفة إال من ال فضل فيه وال غناء، فإمنا عد من ختلف عنه، مث ذكر يل أن مبل

إن أمحد بن عبيد اهللا بن عمار روى لنا، عن حممد بن داود بن : مائيت ألف وأكثر، فقلت حملمد بن احلسني
رأيت أبا بكر وعثمان ابين شيبة : اجلراح، عن حممد بن أيب خيثمة، عن حيىي بن عبد احلميد احلماين، قال

مل : فقال. يتأسى بنا الناس: خر محراء، وقاالوقد خرجا مع أيب السرايا وعلى أحدمها عمامة صفراء واآل
يكونا يف ذلك الوقت ذا احملل، وقد بايع حملمد بن إبراهيم األكابر ممن حدث عنه ابنا أيب شيبة مثل حيىي 

هذا : ما استطعت ما استطعت، ويقول له حممد: بن آدم فإنه بايعه فجعل حممد يشترط عليه وحيىي يقول
  ".فاتقوا اهللا ما استطعتم: "إن اهللا تعاىل يقولقد استثناه لك القرآن 
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مث حدثين األشناين، عن أمحد بن حازم الغفاري، أن خمول بن إبراهيم خرج معه أيضاً، وذكر مجاعة منهم 
عاصم بن عامر، وعامر بن كثري السراج، وأبو نعيم الفضل بن دكني وعبد ربه بن علقمة، وحيىي بن 

  .اء هؤالءاحلسن بن الفرات الفزار، ونظر

حدثين احلسني بن علي بن أخي : حدثنا حممد بن املنصور، قال: حدثين أبو أمحد بن حممد بن سعيد، قال
أنه حضر حيىي بن آدم يبايع حممد بن إبراهيم، وذكر مثل حديث : ليث، وموسى بن أمحد القطواين

  .األشناين

مسعت بن منري :  جعفر بن هذيل، قالحدثين: حدثين احلسني بن القاسم، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
ملا قدم حيىي بن عيسى أكتب عنه حديث : يقول، وكان قد فاته أكثر كتب أيب معاوية عن األعمش، قال

األعمش احلمد هللا الذي كفاين مؤنة أيب معاوية ذلك املرح أتبدل به من حيىي بن عيسى فما مكثنا إال 
  .إنا هللا فررت من ذلك ووقعت مع هذا: ىي بن عيسى، فقلتيسرياً حىت خرج أبو السرايا، فخرج معه حي

: مسعت مصفى بن عاصم يقول: حدثنا حممد بن املنصور، قال: حدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال

  .ما دخلت يف معصية اهللا جل وعز من الفواحش قط: مسعت أبا السرايا يقول

    

  .براهيمما هبت أحداً قط هيبيت حممد بن إ: ومسعته يقول: قال

رأيت أبا السرايا يؤتى مبكوكي شعري فيطرح أحدمها بني : حدثين أيب، قال: حدثين أبو عبيد الصرييف، قال
  .يديه، واآلخر بني يدي فرسه فيستويف الشعري قبل فرسه

كنت واقفاً مع أيب : حدثين إبراهيم بن سليمان املقريء، قال: حدثين حممد بن احلسني األشناين، قال
إن املسودة قد : لى القنطرة، وحممد بن حممد بصحراء أثري، فجاءه رجل دسه هرمثة فقال لهالسرايا ع

دخلت من جانب اجلسر، وأخذ حممد بن حممد وإمنا أراد أن ينتحي أبو السرايا عن موضعه، فلما مسع 
ن، ذلك وجه فرسه حنو صحراء أثري، وأقبل هرمثة حىت دخل الكوفة، وبلغ إىل موضع يعرف بدار احلس

وصار أبو السرايا إىل املوضع فوجد حممداً قائماً على املنرب خيطب، فعلم أا حيلة، فكر راجعاً ومعه رجل 
يقال له مسافر الطائي، وكان من بين شيبان إال أنه نزل يف قبائل طي فنسب إليهم، فحمل على املسودة 

  .فهزمهم حىت ردهم إىل موقفهم

أرينهم، فأراه اخلرابة، فدخل : فقال.  كمنوا لك يف خرابة ها هناإن مجاعة منهم قد: وجاءه رجل فقال
إليهم فأقام طويالً مث خرج ميسح سيفه وينفض علق الدم عن نفسه، ومضى لوجهه حنو هرمثة، فدخلت 
  .فإذا القوم صرعى وخيلهم يثب بعضها على بعض، فعددم فإذا هم مائة رجل، أو مائة رجل إال رجالً

مسعت القاسم بن إبراهيم وحنن يف مرتل : حدثين حممد بن املنصور، قال: يد، قالحدثين أمحد بن سع
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انتهى إيل نعي أخي حممد وأنا باملغرب، فتنحبت فأرقت من عيين : للحسينيني يقال له الورينة، يقول
، مث قرأها علي من وقعة: سحالً أو سجلني، مث رثيته بقصيدة، على أنه كان يقول بشيء من التشبيه، قال

  : فكتبتها، وهي هذه

 قبتالحوادث بالمكروه تس حيث  اهاء لروٍر ال وفدار دار غ يا

 قرندير والشربه التص بمشرع  فن أسد ومأهلك من ك أبرحت

 دقومرأى تسامى نحوه الح يصبى  عمتسآلذان ميكن فيك ل فإن

 رقتفو مك إال وهوأي شمل  لقتنو مك إال وهعيش فأي

 قلممن لم يخنه الخدع وال بعين  لةطعيا ممن سره أن يرى الدن

 رقخحشوها األشالء وال مأهولة  شةوحس مفليأت داراً جفاها األن

 ق؟لخوهل يزار تراب البلقع ال  ائت زائرها جور إذا مللقب قل

 يان وال ورققك عيحمه من لم  ٍكلن مماذا تضمنت يا ذا اللحد م

 رقحيع والوجد ويصحبه الترج  هبأيها النازح المرموس يصح بل

 قفخط في عرصٍة منها له ن قد  يٍةلقلدار البلى عن غير م يهدى

 قفرتوب ومثراها له ث ومن  هفرداً وبطن األرض مضجع وبات

 رقخالشفيق فحبل الوصل من بر  هملس أسالمحل بعيد األن نائي

 قلعالقرائن واألسباب وال منك  قد أعقب الوصل منك اليأس فانقطعت

 قلضاق مني بها ذرع وال خ ما  شخص من لو تكون األرض فديته يا

 قح يقين واضبك جيغبر من  ق أنفيالً وأشأميك تأرج بينا

 قبه طى بعليك بما يحث حتى  يحثى عليك الترب في جدٍث أصبحت

 زن واألرقحيك المني عل فقل  رعةًسك األيام مي بفجعتن نإ

 قفشبعد هلكك يعنيني به ال من  هوائلى غشخدٍث تح فأيما

: مسعت القاسم بن إبراهيم يقول: وأخربنا أمحد بن سعيد، عن حممد بن منصور، قال: قال أبو الفرج

 اللهم إين أسألك باالسم الذي دعاك به صاحب سليمان :أعرف رجالً دعا اهللا يف ليلة وهو يف بيت فقال
  .فجاءه السرير فتهدل البيت عليه رطباً

اللهم إين أسألك باالسم الذي من دعاك به : أعرف رجالً دعا اهللا فقال: ومسعت القاسم يقول: قال
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  .أجبته، وهو يف ظلمة، فامتأل البيت نوراً

  .عىن به نفسه: قال حممد

ال يصلح : إبراهيم أراد اخلروج واجتمع له أمره فسمع يف عسكره صوت طنبور فقالوقد كان القاسم بن 
  .هؤالء القوم أبداً، وهرب وتركهم

    : قال أبو الفرج علي بن احلسني األصبهاين

قال اهليثم بن عبد اهللا : أخربنا حيىي بن عبد الرمحن، قال: وفيما كتب إيل علي بن أمحد العجلي، قال
  : ا السرايا، وذكرها ابن عمار ووصف أنه ال يعرف قائلهااخلثعمي يرثي أب

 وازلم نهبعد ارتحال وأين  والععن الظاعنين ما ف وسل

 له األجال دونا حم يأمل  ليت شعري والليت عصمة من يا

 لفقبة اليرتجى لألح هل  بة أموى األحرت ناستق أين

 والقفي البالد فانت مإزعاجه  ىلان عألحت يد الزم ركب

 لرسه اللأقرت بفض ذي  ر الاهظبني البشير النذير ال

 لتائن خاس خبالن والدهر  مزهد ععر بالده خانهم

 لمهنزال تال ت معليه  مهتيعفظلت عيون ش بانوا

 دلبدل الببئس لعمري بالم  مدوهم عدهعب واستبدلوا

 دولده الن عه مفتش لم  رهاصل نا أقراً ميا عسك

 لم األميهان فد خفق ع  دمذ الفاء إن ندمبال فبكهم

 للم جواهب سفكل خط  ٍدى أحلم عال تبك من بعده

 للا خها بزحفاً إليهم وم  مهوففدي صتيف أخوهم

 لارض وبيه عف امكأن  هاء بضفأل الفي فيلق يم

 لز وال وكاجيخ ال عوالش  هتاننن كالشيخ م رماهم

 لا اإلبهأنال كرج تحت  مةاهن سردى وهت بالخيل

 لذبوالبيض والقنا ال والبيض  مهوقياد فجال والسابقات

 زلبب الكما تمشي المصاع  اهتلوالرجل يمشون في أظ

 لعشفي رؤوسهما ال كأنما  مهفأكي ف ياتيزنوال
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 لم زجهوة لفي ه والقوم  درى قلإذا ما التقوا ع حتى

 لبة وال وهره ميهنتث  مول ولعلى عترة الرس شدوا

 وااسترابوا في نفس من قتل وال  هترمه وحقرعوا ح فما

 له مهره لي أمف واهللا  مهلهم وأمهواهللا أملى ل

 لبهك الي ألمعي ابن ل  انأيها الراكب المخبر أو ال بل

 لصعفرت أنيابها ال حرب  ما فعل الفارس المحامي إذا ما ال

 لرجا الاك أيهينع هللا  رفى شله عأبصرت أأنت

 لقما الإليها بلحظه ترمي  ائلٍةاف شذع أنوق جف من

 لعدان والحرب تشت والموت  هتكيه شلراه عت وول

 لضتنقسي المنون ت فيها  رعةشموطن والحتوف م في

 دلجنره ومق أسوثوم  دمرج بضم مهمن والقوم

 لجحفيه الضباع وال يطمع  قه وذو رمسفن ائظوف

 لتفان والفيها السن يغيب  ي يدهار فوجصدره كال في

 لمثح الرنيميل الم كما  زهفوت يحما والمنه يميل

 دلتعاء مرشالوذابل ك  اهاربضكفه غضبةٌ م في

 له رسفن كايا منوللم  ن يدهاء مضقت أن اللخل

 لجق وال عرهال م وهو  هوارسى فمرب يوم ح يا

 لسر األالروع لما تشاج في  هيتنن مه آمكأن

 لطبه الريقفيه ب يغص  رهاثال عن ال يقموط في

 لضا خوالعين دمعه عليك  عةجفي مسالسرايا نف أبا

 زلتخيك مفإن صبري عل  راًكان يغضي عليك مصطب من

 يلحه السعليه بنف ضاقت  ان إذابجوقاك الردى ال هال

 لك األجان يومك إذ حيرهب  مون ولنأم كيف لم تخشك الم
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 لناج منهم ومحتب يموت  فاذهب حميداً فكل ذي أجل

 ئلال بومن نجا يومه ف  داًه أبتعتلقه تفت ب من

  .هذا آخر خرب أيب السرايا رمحه اهللا

  عبد اهللا بن جعفر بن إبراهيم

 طالب عليه السالم وأمه وعبد اهللا بن جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب
  .آمنة بنت عبيد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني

  .وكان خرج أيام املأمون إىل فارس، فقتله قوم من اخلوارج يف طريقه

  علي بن موسى بن جعفر

والرضا علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم ويكىن 
  .يكىن أبا بكر: لأبا احلسن وقي

  .وأمه أم ولد

حدثنا أبو الصلت : حدثنا عيسى بن مهران، قال: حدثين احلسن بن علي اخلفاف، قال: قال أبو الفرج
  .قال فيها أبو بكر كذا وكذا: سألين املأمون يوماً عن مسألة فقلت: اهلروي، قال

  .من هو أبو بكر؟ أبو بكرنا أو أبو بكر العامة: فقال

  .ناأبو بكر: قلت

علي بن موسى الرضا، كان يكىن ا، وأمه أم : من أبو بكركم؟ فقال: قلت أليب الصلت: قال عيسى
  .ولد

  .كان املأمون عقد له على العهد من بعده، مث دس إليه فيما ذكر بعد ذلك مساً فمات منه

بن محزة ذكر اخلرب يف ذلك أخربين ببعضه علي بن احلسني بن علي بن محزة، عن عمه حممد بن علي 
أن : حدثنا حيىي بن احلسن العلوي، ومجعت أخبارهم: وأخربين بأشياء منه أمحد بن سعيد، قال. العلوي

املأمون وجه إىل مجاعة من آل أيب طالب فحملهم إليه من املدينة، وفيهم علي بن موسى الرضا، فأخذ م 
باجللودي من أهل خراسان، فقدم على طريق البصرة حىت جاءوه م، وكان املتويل إلشخاصهم املعروف 

  .م على املأمون فأنزهلم داراً، وأنزل علي بن موسى الرضا داراً

ووجه إىل الفضل بن سهل فأعلمه أنه يريد العقد له، وأمره باالجتماع مع أخيه احلسن بن سهل على 
  . من أهله عليهذلك، ففعل واجتمعا حبضرته، فجعل احلسن يعظم ذلك عليه، ويعرفه ما يف إخراج األمر
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إين عاهدت اهللا أن أخرجها إىل أفضل آل أيب طالب إن ظفرت باملخلوع، وما أعلم أحداً أفضل : فقال له
  .من هذا الرجل

فاجتمعا معه على ما أراد، فأرسلهما إىل علي بن موسى فعرضا ذلك عليه فأىب، فلم يزاال به وهو يأىب 
واهللا : فعلت وإال فعلنا بك وصنعنا، ودده، مث قال له أحدمهاإن : ذلك وميتنع منه، إىل أن قال له أحدمها

  .أمرين بضرب عنقك إذا خالفت ما يريد

إن عمر جعل الشورى : مث دعا به املأمون فخاطبه يف ذلك فامتنع، فقال له قوالً شبيهاً بالتهدد، مث قال له
  .كمن خالف فاضربوا عنقه، وال بد من قبول ذل: يف ستة أحدهم جدك، وقال

  .فأجابه علي بن موسى إىل ما التمس

مث جلس املأمون يف يوم اخلميس، وخرج الفضل بن سهل فأعلم الناس برأي املأمون يف علي بن موسى، 
وأمرهم بلبس اخلضرة، والعود لبيعته يف اخلميس اآلخر على أن يأخذوا . وأنه واله عهده، ومساه الرضا

  .رزق سنة

من القواد والقضاة وغريهم من الناس يف اخلضرة، وجلس املأمون فلما كان ذلك اليوم ركب الناس 
وأجلس الرضا فبايع له أول الناس، فرفع الرضا . ووضع للرضا وسادتني عظيمتني حىت حلق لسه وفرشه

  .يده فتلقى بظهرها وجه نفسه وببطنها وجوههم

 عليه وسلم هكذا كان يبايع، فبايعه إن رسول اهللا صلى اهللا: فقال له. ابسط يدك للبيعة: فقال له املأمون
الناس، ووضعت البدر، وقامت اخلطباء والشعراء، فجعلوا يذكرون فضل علي بن موسى وما كان من 

  .املأمون يف أمره

  .مث دعا أبو عباد بالعباس بن املأمون، فوثب، فدنا من أبيه فقبل يده وأمره باجللوس

فقام، فمشى حىت قرب من املأمون ومل . قم: ضل بن سهلمث نودي حممد بن جعفر بن حممد، فقال له الف
  .ارجع يا أبا جعفر إىل جملسك، فرجع: يقبل يده، مث مضى فأخذ جائزته وناداه املأمون

  .مث جعل أبو عباد يدعو بعلوي وعباسي فيقبضان جوائزمها حىت نفذت األموال

  .قم فاخطب الناس وتكلم فيهم: مث قال املأمون للرضا

إن لنا عليكم حقاً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكم علينا حق به، : د اهللا والثناء عليهفقال بعد مح
  .فإذا أديتم إلينا ذلك وجب علينا احلق لكم

  .ومل يذكر عنه غري هذا يف ذلك الس

  .وأمر املأمون فضربت له الدراهم وطبع عليها امسه
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 بن جعفر بن حممد، وأمره أن حيج بالناس، وخطب وزوج إسحاق بن موسى بن جعفر بنت عمه إسحاق
  .للرضا يف كل بلد بوالية العهد

حدثين من مسع عبد اجلبار بن : حدثنا حيىي بن احلسن العلوي، قال: فحدثين أمحد بن حممد بن سعيد، قال
ملسلمني، اللهم وأصلح ويل عهد ا: سعيد خيطب تلك السنة على منرب رسول اهللا باملدينة فقال يف الدعاء له

  : علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي، عليهم السالم

  هم خير من يشرب صوب الغمام  ما هم ماٍء هآب ستة

مسعت عبد اجلبار خيطب، : حدثين حممد بن أيب عمر العدين، قال: حدثين احلسن بن الطبيب البلخي، قال
  .فذكر مثله

  .رب علي بن موسىرجع احلديث إىل نظام خ

وزوج املأمون ابنته أم الفضل حممد بن علي بن موسى على حلكة لونه وسواده، ونقلها إليه فلم تزل : قال
  .عنده

واعتل الرضا علته اليت مات فيها، وكان قبل ذلك يذكر ابين سهل عند املأمون فيزري عليهما، وينهى 
  .املأمون عنهما، ويذكر له مساوئهما

  .يا أمري املؤمنني، ال تشرك بعبادة ربك أحداً: ضأ والغالم يصب على يده املاء فقالورآه يوماً يتو

فجعل املأمون يدخل إليه، فلما ثقل تعالل املأمون وأظهر أما أكال عنده مجيعاً طعاماً ضاراً فمرضا، ومل 
  .يزل الرضا عليالً حىت مات

  .واختلف يف أمر وفاته، وكيف كان سبب السم الذي سقيه

أن املأمون أمره أن : ذكر حممد بن علي بن محزة أن منصور بن بشري ذكر عن أخيه عبد اهللا بن بشريف
  .افركه واعجنه بيديك مجيعاً، ففعل: يطول أظفاره ففعل، مث أخرج إليه شيئاً يشبه التمر اهلندي، وقال له

  .أرجو أن أكون صاحلاً: ما خربك؟ قال: مث دخل على الرضا فقال له

  .هل جاءك أحد من املترفقني اليوم؟: فقال له

مث دعا . فخذ ماء الرمان اليوم فإنه ما ال يستغىن عنه: ال، فغضب وصاح على غلمانه، وقال له: قال
اعصر ماءه بيدك، ففعل وسقاه املأمون الرضا بيده فشربه، فكان ذلك : فأعطاه عبد اهللا بن بشري وقال له

  .اتسبب وفاته، ومل يلبث إال يومني حىت م

أنه دخل على الرضا بعد ذلك فقال : فبلغين عن أيب الصلت اهلروي: قال حممد بن علي بن محزة، وحيىي
  .وجعل يوحد اهللا وميجده". أي قد سقوين السم: "يا أبا الصلت قد فعلوها: له
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إن الرضا كان يعجبه العنب، فأخذ له عنب وجعل يف : ومسعت حممد بن اجلهم يقول: قال حممد بن علي
  .وضع أقماعه اإلبر، فتركت أياماً فأكل منه يف علته فقتله، وذكر أن ذلك من لطيف السمومم

وملا تويف الرضا مل يظهر املأمون موته يف وقته، وتركه يوماً وليلة، مث وجه إىل حممد بن جعفر بن حممد، 
عز علي يا :  وقالفلما أحضرهم وأراهم إياه صحيح اجلسد ال أثر به، مث بكى. ومجاعة من آل أيب طالب

وأظهر جزعاً شديداً . أخي أن أراك يف هذه احلالة، وقد كنت أؤمل أن أقدم قبلك، فأىب اهللا إال ما أراد
  .وحزناً كثرياً

وخرج مع جنازته حيملها حىت أتى املوضع الذي هو مدفون فيه اآلن، فدفنه هناك إىل جانب هارون 
  .الرشيد

كذا أنشدنيها علي بن احلسني بن علي بن محزة، عن عمه، وذكر وقال أشجع بن عمرو السلمي يرثيه، ه
  : أا ملا شاعت غري أشجع ألفاظها فجعلها يف الرشيد

 وأسمع غداً يا صاحب العيس اسمع  صاحب العيسى يحدي في أزمتها يا

 السالم وال النعمى على طوس تقرأ  وس والطاقرأ السالم على قبر ب

 يسلا روع ابوأفرخ فيه روع  اهبين أصاب قلوب المسلم فقد

 وسلخا ومنفأي مختلس م  ايدهيا وسدنواحد ال وأخلست

 وسه شوجوه رجال دون القى  هدير بتبدا الموت حتى يس ولو

 وسباله األيام بوفتخ مما  هازلنلطوس فما كانت م بؤساً

 ريسعنأى وتطول ذلك من  يا  سبتمعرس حيث ال تعريس مل

 راديسكم الر جعسك ودونه  اهبالخه متإن المنايا أنال

  والموت يلقى أبا األشبال في الخيس  هعليه الردى في خيس أشبل أوفى

 وسبقالنبي ضياء غير م إلى  دهور والن ناً مما زال مقتبس

 وسرفي بطاح الملك مغ بباسق  مهروعمنبت نهضت فيه ف في

 يسأستيا بالقواعد والدن من  قةى ثلال يرتقي إال ع والفرع

    

 الخدود وال جدع المعاطيس لطم  يوم أولى بتخريق الجيوب وال ال

 يسراطقالنعاة وأفواه ال لنا  من يوم طوس الذي نادت بروعته
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 يطلب الموت إال كل منفوس ما  هحقاً بأن الرضا أودى الزمان ب

 كآخر في يومين مرموس رمساً  حظتين وذا اليومين مفترشالل ذا

 كان يوم الردى عنه بمحبوس ما  هيتنالشمس وافته م بمطلع

 روسففريسة يوم غير م ويا  هزلنازالً جدثاً في غير من يا

 وسبجديداً وثوباً غير مل لبساً  هلبست ثوب البلى أعزز علي ب

 الهواجر في تلك األماليس تحت  هدعليك الذي قد كنت تعب صلى

 اييسقمتقايسها أهل ال لما  اهنمناقضة الدنيا محاس لوال

 وسمنزل برسول اهللا مأن في  ير زائلة داراً غك اهللاأحلل

  .هذه القصيدة ذكر حممد بن علي بن محزة أا يف علي بن موسى الرضا: قال أبو الفرج

بن سليمان األخفش لدعبل بن علي اخلزاعي يذكر الرضا والسم الذي وأنشدين علي : قال أبو الفرج
  : سقيه، ويرثي ابناً له، وينعى على اخللفاء من بين العباس

 دل ورزينناء جنب يهعل  على الكره ما فارقت أحمد وانطوى

 يننضعلى رغمي به ل وإني  هاعتاً ميسبيتاً خس وأسكنته

 ؤونيه شلمن عيني ع ألسبل  هلي وأهبنالتأسي بال ولوال

 ينمدون نفسي في الفؤاد ك لهم  دمحس إال أن آل مفهو الن

 وننيتة وميه مف ماهيس  واحبأضر بهم إرث النبي فأص

 ونناً أزمة وسدراك معليه  تحتذئاب من أمية وان دعتهم

 يننم وظاليه ظف متحك  يثةبنو العباس في الدين ع وعاثت

 ينون وذاك أمأما ذاك موه  دهرشم لوسموا رشيداً ليس فيه

 انة ديناألمي بولوال ل  ايةم رعهقبلت بالرشيد من فما

 ونجرزايا دون ذاك م ذاله  دهعاله بفاو وطغ رشيدهم

 ونتاريات هبطوس عليك الس  هلحريب مأيها القبر الغ أال

 ون؟يهأم ريب الردى ف فأبكيك  ربةشفما أدري أمسقى ب شككت

 ينمقه لوت إنقلت م وإن  ربةت شلما قلت إن ق وأيهما
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 ونضحة وغمنهم كل ويلقاك  ارضك العجباً منهم يسمون أيا

 ينبو م وهدين اهللا معالم  وايفخالف أن يتلألج أتعجب

 يناك يقنا هن مولك لدي  ك آيةلضفم بلقد سبقت فيه

  .هذا آخر خرب علي بن موسى الرضا

دخل املأمون : حدثنا أبو الصلت اهلروي، قال: حدثنا احلسن بن علي اخلفاف، قال: أخربنا أبو الفرج قال
 أعزز علي يا أخي بأن أعيش ليومك، وقد كان يف: إىل الرضا يعوده فوجده جيود بنفسه فبكى وقال

  .إين سقيتك مساً، وأنا إىل اهللا من ذلك بريء: بقائك أمل، وأغلظ علي من ذلك وأشد أن الناس يقولون

  .صدقت يا أمري املؤمنني، أنت واهللا بريء: فقال له الرضا

مث خرج املأمون من عنده، ومات الرضا، فحضره املأمون قبل أن حيفر قربه وأمر أن حيفر إىل جانب أبيه، 
حدثين صاحب هذا النعش أنه حيفر له قرب فيظهر فيه ماء ومسك، احفروا فلما انتهوا : ا فقالمث أقبل علين

  .إىل اللحد نبع ماء وظهر فيه مسك، مث غاض املاء، فدفن فيه الرضا عليه السالم

  محمد بن عبد اهللا بن الحسن

يهم السالم ويكىن أبا وحممد بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عل
  .وهو ابن األفطس الذي ذكرنا خرب قتل أبيه يف أيام الرشيد. جعفر

  .وأمه زينب بنت موسى بن عمر بن علي بن احلسني

أخربين إبراهيم بن : أخربين عمي حممد بن علي قال: أخربنا علي بن احلسن بن علي بن محزة العلوي، قال
    : أيب حممد الربيدي، قال

عتصم وهو ويل عهد يف أيام املأمون، فأخذ عمود حديد ثقيل فشاله مث قصر به مثاين قصرات، كنا عند امل
مث طرحه من يده إىل العباس بن علي بن ريطة فقصر به، سبعاً، مث طرحه وفيه فضل، فالتفت املعتصم إىل 

  .أما أنتم يا أبا جعفر فليس عندكم من هذا شيء: حممد بن عبد اهللا بن األفطس فقال له

إيل تقول هذا؟ هاته، فطرحه إليه، فقال هاها وهو جييله ويقلبه حىت قصر به ست عشرة مرة، : فقال له
  .ووجه املعتصم يتغري صفرة ومحرة

ودعين وأخرج إىل عملك، : وكان قد كلم املأمون يف أمره فقلد البصرة، فلما طرحه من يده قال له
أحب أن تشرب هذا الشراب فإين ذكرتك : قال لهففعل، فلما خرج من عنده أتبعه بشربة مسمومة و

  .وأحببت أن تشربه وقت وصوله، فشربه فمات من وقته
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  ذكر أيام المعتصم ومن ظهر فيها

  محمد بن القاسم بن علي

وحممد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وأمه صفية بنت موسى بن 
  .عمر بن علي بن احلسني

  . أبا جعفرويكىن

  .وكانت العامة تلقبه الصويف؛ ألنه كان يدمن لبس الثياب من الصوف األبيض

  .وكان من أهل العلم والفقه والدين والزهد وحسن املذهب

خرج يف أيام املعتصم بالطالقان، . وكان يذهب إىل القول بالعدل والتوحيد، ويرى رأي الزيدية اجلارودية
  . به إىل املعتصم، بعد وقائع كانت بينه وبينهفأخذه عبد اهللا بن طاهر، ووجه

أخربين خبربه أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، عن حممد بن األزهر، ونسخت شيئاً من أخباره من كتاب أمحد 
حدثين عبيد : بن احلارث اخلراز، وحدثين خبربه مشروحاً جعفر بن أمحد بن أيب مندل الوراق الكويف، قال

. ين إبراهيم بن عبد اهللا العطار، وكان مع أيب جعفر حممد بن القاسم بالطالقانحدث: اهللا بن محدون؛ قال

نزل مبرو، وكنا معه من الكوفيني بضعة عشر رجالً، وكان قبل ذلك قد : ويف أحوال تنقله خبراسان، قال
الفرات حيىي بن احلسن بن : خرج إىل ناحية الرقة وإىل ناحية الزور، ومعه مجاعة من وجوه الزيدية، منهم

الفراز، وعباد بن يعقوب الرواجين، فسمعوه يتكلم مع أحدهم بشيء من مذهب املعتزلة فتفرق الكوفيون 
مجيعاً عنه، وبقينا معه بضعة عشر رجالً، فتفرقنا يف الناس ندعوهم إليه، فلم نلبث إال يسرياً حىت استجاب 

ق من رساتيق مرو، وأهله شيعة كلهم، فأحلوه له أربعون ألفاً، وأخذناعليهم البيعة، وكنا أنزلناه يف رستا
يف قلعة ال يبلغها الطري، يف جبل حريز فلما اجتمع أمره وعدهم لليلة بعينها، فاجتمعوا إليه ونزل من 

. يا إبراهيم قم فانظر ما هذا البكاء: القلعة إليهم، فبينا حنن عنده إذ مسع بكاء رجل واستغاثته، فقال يل

يه فاستقربت البكاء حىت انتهيت إىل رجل حائك، قد أخذ منه رجل من أصحابنا فأتيت املوضع فوقفت ف
  .ما هذا وما شأنك؟: ممن بايعنا لبداً، وهو متعلق به، فقلت

  .أخذ صاحبكم هذا لبدي: فقال

  .اردد عليه لبده فقد مسع أبو جعفر بكاءه: فقلت

ج إليه، فلم أزل أرفق به حىت أخذت إمنا خرجنا معكم لنكتسب وننتفع ونأخذ ما حنتا: فقال يل الرجل
منه اللبد ورددته على صاحبه، ورجعت إىل حممد بن القاسم فأخربته خبربه وأين قد انتزعت منه اللبد 

فرقوا الناس عين حىت أرى : يا إبراهيم، أمبثل هذا يصر دين اهللا؟ مث قال لنا: ورددته على صاحبه، فقال
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  .رأي

  . صورة األمر قد أوجبت أن تتفرقوا يف هذا الوقت، فتفرقواإن: فخرجنا إىل الناس فقلنا هلم

ورحل حممد بن القاسم من وقته إىل الطالقان، وبينها وبني مرو أربعون فرسخاً، فرتهلا، وتفرقنا ندعو 
إن أمتمت على أمرك، وخرجت فنابذت القوم رجونا أن : الناس فاجتمع عليه عامل، وجئنا إليه فقلنا له

ا ظفرت اخترت حينئٍذ من ترضاه من جندك، وإن فعلت كما فعلت مبرو، أخذ عبد اهللا ينصرك اهللا، فإذ
بن طاهر بعقبك، فأصلح من إسالمك إيانا ونفسك إليه، أن جتلس يف بيتك ويسعك ما يسع سائر أهل 

  .فأمت عزمه وخرج يف الناس. بيتك

    

ن نوح، وكان صاحب شرطته، فلقيناه احلسني ب: وبلغ خربه عبد اهللا بن طاهر فوجه إليه رجالً يقال له
فهزمناه هزمية قبيحة، وملا اتصل خربه بعبد اهللا قامت قيامته فجرد قائداً من أصحابه يقال له نوح بن حبان 

بن جبلة، أو قال حبان بن نوح بن جبلة، فلقيناه فهزمناه أقبح من هزميتنا للحسني بن نوح، واحناز إىل 
اهللا بن طاهر، وكتب إليه يعتذر وحيلف أنه ال يرجع إال أن يظفر أو بعض النواحي ومل يرجع إىل عبد 

فأمده عبد اهللا بن طاهر جبيش آخر ضخم، فسار إليه ممهالً ونازله، وكمن لنا كمناء يف عدة . يقتل
مواضع، فلما التقينا قاتلنا ساعة مث ازم متطارداً لنا فاتبعه أصحابنا، فلما تفرقنا يف طلبه خرجت الكمناء 

على أصحابنا من كل وجه فازمنا، وأفلت حممد بن القاسم وصار إىل نسا مستتراً، وثبتنا يف النواحي 
  .ندعو إليه

حدثين إبراهيم بن غسان بن الفرج : حدثين علي بن حممد األزدي، قال: وقال أبو األزهر يف خربه
 يوماً فدخلت عليه فوجدته قاعداً دعاين األمري عبد اهللا بن طاهر: العودي، صاحب عبد اهللا بن طاهر، قال

وإىل جانبه كرسي عليه كتاب خمتوم غري معنون، ويده يف حليته خيللها، وكان ذلك من فعله دليالً على 
يا إبراهيم، احذر أن ختالف أمري فتسلطين على : غضبه، فتعوذت باهللا من شره، ودنوت إليه فقال يل

  .نفسك فال أبقي لك باقية

  .ن أحتاج يف طاعتك إىل هذا الوعيد، وأن أتعرض لسخطكأعوذ باهللا أ: قلت

قد جردت لك ألف فارس من خنبة عسكري، وأمرت أن حيمل معك مائة ألف درهم تصرفها فيما : قال
حتتاج إىل صرفها فيه من أمورك، فاضرب الساعة بالطبل والبوق فإم يتبعونك، فاخرج واركض، وخذ 

تنتقل عليها، وخذ بني يديك دليالً قد رمسته لصحبتك، فادفع من خاص خيلي ثالثة أفراس جتنب معك 
إليه من املال ألف درهم، وامحله على فرس من الثالثة فلريكض بني يديك، فإذا صرت على فرسخ واحد 
من نسا، فافضض الكتاب واقرأه، واعمل مبا فيه، وال تغادر منه حرفاً، وال ختالف مما رمسته شيئاً، واعلم 
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  .يف مجلة من صحبك خيربين بأنفاسك، فاحذر مث احذر، مث احذر وأنت أعلمأن يل عيناً 

فخرجت وضربت بالطبل ووافاين الفرسان مجيعاً بشادياج وهو موضع قصور آل : قال إبراهيم بن غسان
طاهر، وعبد اهللا يشرف من شرف علينا، فعبأت أصحايب ودفعت فرسي أركضه، ويتبعوين نسري خبباً 

: يناً حىت صرنا يف اليوم الثالث إىل نسا، على فرسخ منها ففضضت الكتاب فقرأته فإذا فيهحيناً وتقريباً ح

سر على بركة اهللا وعونه، فإذا كنت على فرسخ فعبئ أصحابك تعبئة احلرب، وادخل نسا، وأنفذ قائداً 
يف مخسمائة من قوادك يف ثلثمائة يأخذ على أصحاب الربيد داره فيحدق ا هو وأصحابه، وأنفذ قائداً 

فارس إىل باب عاملها، حترزاً من وقوع حيلة ببيعة وقعت يف أعناقهم حملمد بن القاسم، وسر يف باقي 
أصحابك إىل حملة كذا وكذا، ودرب كذا وكذا، دار فالن بن فالن، وادخل الدار األوىل، مث أنفذ فيها 

تها فارق على درجة فيها على ميينك، فإنك إىل دار ثانية، فإذا دخلتها فانفذ منها إىل دار ثالثة، فإذا دخل
أبو تراب، : تصري إىل غرفة فيها حممد بن القاسم العلوي الصويف، ومعه رجل من أصحابه يقال له

فاستوثق منهما باحلديد استيثاقاً شديداً، وأنفذ إيل خامتك مع خامت حممد بن القاسم، ألعلم ظفرك به قبل 
 ومره فلريكض ما ركضاً حىت يصري إيل يف اليوم الثالث إن شاء اهللا، كتابك، وأنفذ اخلامتني مع الرسول،

مث اكتب إيل بعد ذلك بشرح خربك، وكن على غاية التحرز والتحفظ والتيقظ يف أمره حىت تصري به 
  .وصاحبه إىل حضريت

مداً فما رأيت خرباً كان كأنه وحي مثله، فصرت إىل املوضع فامتثلت أمره، فوجدت حم: قال إبراهيم
على رأس الدرجة، متلثماً بعمامة وقد شد له على بغل أسفل الدرجة، وهو يريد الرحيل إىل خوارزم، 

  .ما شأنك ومن تريد؟: فقبضت عليه، فقال

  .حممد بن القاسم: قلت

  .فأنا حممد بن القاسم: قال

    

 دفعت إليه فرساً من قلت هات خامتك، فأعطاين خامته، فأنفذته مع خامتي إىل عبد اهللا بن طاهر مع رجل
ما : تلك اخليل يركبه، وجنيبة جينبها خمافة أن يعثر فرسه، وأمرت بعض أصحايب بدخول الغرفة، فقال يل

تريد من دخول الغرفة وقد أخذتين وليس هناك أحد؟ فلم ألتفت إليه، وأمرت أصحايب فدخلوا الغرفة 
 من خشب يعجن فيه الدقيق ويعصر فيه ففتشوها فوجدوا أبا تراب حتت نقري، والنقري شبيه باحلوض

العنب، فأخذما واستوثقت منهما بالقيود الثقيلة، وكتبت إىل عبد اهللا بن طاهر خبربمها، وسرت إىل 
نيسابور ستة أيام، فصريت حممد بن القاسم يف بيت يف داري، ووكلت به من أثق به من أصحايب، 

ه وقام يصلي، وعبد اهللا يشرف من غرفة يف ووكلت بأيب تراب عبد الشعراين، فوضع حممد كساء
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الشادياج علينا، فلما فرغت من االحتياط صرت إىل عبد اهللا بن طاهر فأخربته اخلرب وقصصته عليه 
ال بد من أن أنظر إليه، فصار إيل مع املغرب وعليه قميص وسراويل ونعل وزداء، وهو : شفاهاً، فقال يل

ويلك يا إبراهيم، أما خفت اهللا يف :  وثقل احلديد عليه قال يلمتنكر، فلما نظر إىل حممد بن القاسم
فعلك؟ أتقيد هذا الرجل الصاحل مبثل هذا القيد الثقيل؟ فقلت أيها األمري خوفك أنساين خوف اهللا، 

  .ووعدك الذي قدمته إيل أذهل عقلي عما سواه

 ووزن الرطل -نيسابوري خفف هذا احلديد كله عنه، وقيده بقيد خفيف يف حلقته رطل بال: فقال يل
  . وليكن عموده طويالً وحلقتاه واسعتني ليخطو فيه، ومضى وتركه-النيسابوري مائتا درهم 

فأقام بنيسابور ثالثة أشهر يريد بذلك أن يعمي خربه على الناس كيال يغلب عليه لكثرة من بايعه بكور 
  .خراسان

يوهم الناس أنه قد أخرجه، مث يردها حىت استتر وكان عبد اهللا خبرج من إصطبله بغاالً عليها القباب ل
بنيسابور سله يف جوف الليل وخرج به مع إبراهيم بن غسان الذي أسره من نسا وواىف به الري، وقد 

أمره عبد اهللا بن طاهر أن يفعل به كما فعل هو، خيرج يف كل ثالث ليال ومعه بغل عليه قبة ومعه جيش 
 إىل أن ميكنه سله يف ليلة مظلمة، ففعل ذلك خوفاً من أن يغلب عليه حىت جيوز الري بفراسخ، مث يعود،

  .لكثرة من أجابه، حىت أخرجه من الري، ومل يعلم به أحد، مث اتبعه حىت أورده بغداد على املعتصم

فعرضوا على حممد بن القاسم كل شيء نفيس من مال وجوهر وغري ذلك، فلم : قال إبراهيم بن غسان
جامعاً كان لعبد اهللا بن طاهر، فلما قبله سر عبد اهللا بذلك وإمنا قبله ألنه كان يدرس يقبل إال مصحفاً 

  .فيه

وما رأيت قط أشد اجتهاداً منه، وال أعف وال أكثر ذكر اهللا عز وجل مع شدة نفس، واجتماع : قال
 مازحاً وال قلب، ما ظهر منه جزع وال انكسار، وال خضوع يف الشدائد اليت مرت به، وأم ما رأوه قط

هازالً وال ضاحكاً إال مرة واحدة، فإم ملا احندروا من عقبة حلوان أراد الركوب، فجاء بعض أصحاب 
إبراهيم بن غسان فطأطأ له ظهره، حىت ركب يف احململ على البغل، فلما استوى على احململ قال للذي 

وتبسم، وكان يقال ! ن أيب طالبأتأخذ أرزاق بين العباس وختدم بين علي ب: محله على ظهره مازحاً
  .للرجل حممد الشعراين، وكان من شيعة ولد العباس اخلراسانية

جعلت فداك، ولد علي وولد العباس عندي سواء، فما مسعناه مزح وال رأيناه تبسم قبل ذلك : فقال له
ا النهروان، وال بعده، وال رأيناه اغتم من شيء جرى عليه إال يوم ورد عليه كتاب املعتصم وقد وردن

فكتبنا إليه باخلرب واستأذناه يف الدخول به، فورد علينا كتابه يأمرنا أن نأخذ جالل القبة ونسري به 
مكشوفاً، وإذا وردنا النهرين أن نأخذ عمامته وندخله بغداد حاسراً وذلك قبل أن يبين سر من رأى، فلما 
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وملا .  السبب يف ذلك فأخربناه، فاغتم بذلكأردنا الرحيل به من النهروان نزعنا جالل القبة، فسأل عن
انزع عمامتك فإن أمري املؤمنني أمر أن تدخل حاسراً، فرمى ا إيل : صرنا بالنهرين قلنا له يا أبا جعفر

ودخل الشماسية يف يوم النريوز، وذلك يف سنة تسع عشرة ومائتني، وهو يف القبة وهي مكشوفة وهو 
 اهللا بن طاهر، وأصحاب السماجة بني يديه يلعبون، والفراغنة حاسر، وعديله شيخ من أصحاب عبد
  .اللهم إنك تعلم إين مل أزل حريصاً على تغيري هذا وإنكاره: يرقصون، فلما رآهم حممد بكى مث قال

    

وجعلت الفراغنة حيملون على العامة ويرموم بالقذر وامليتة، واملعتصم يضحك، وحممد بن القاسم : قال
ر اهللا وحيرك شفتيه يدعو عليهم، واملعتصم جالس يف جوسق كان له بالشماسية ينظر إليهم، يسبح ويستغف
  .وحممد واقف

وملا فرغ من لعبه مروا مبحمد بن القاسم عليه، فأمر بدفعه إىل مسرور الكبري، فدفع إليه، فحبس يف 
ه منه، فأخرجه وحبس يف سرداب شبيه بالبئر فكاد أن ميوت فيه، وانتهى ذلك إىل املعتصم فأمر بإخراج

قبة يف بستان موسى مع املعتصم يف داره، ووكل به مسرور عدة من غلمانه وثقاته، وكانت يف القبة اليت 
هو فيها حمبوس عدة روازن وكوى وساعة الضوء، فطلب مقراضاً يكون عنده يقص به أظفاره، فدفع 

يئة السيور، وعمل منه مثل السلم، وطلب إليه، فعمد إىل لبد كان حتته فقطع نصفه باملقراض وقصصه كه
منهم سعفة ذكر أنه يريد أن يطرد ا الفأر؛ فإنه يأكل خبزه فينجسه عليه، فأعطوه فقطعها، وخرز 

حواليها باملقراض حىت كسرها ثالث قطع، وقرا مبسواكه وجعلها يف رأس السلم، وحلق به يف أقرب 
لق عليه، وجذبه إليه ملا صعد فنجا، وكانت ليلة الفطر من روزنة من تلك الروازن إليه فعلق فيها، وتس

سنة تسع عشرة ومائتني، وقد أدخلت الفواكه والرياحني وآلة العيد على رؤوس احلمالني إىل البستان، 
وصار احلمالون مجيعاً إىل القبة اليت فيها حممد بن القاسم، فباتوا حوهلا، ورموا بناتيجهم وناموا، فرمى 

قبة إىل أسفل، ونام بني احلمالني، وحتركت خرزة من فقار ظهره ومل تنفك، فنام بني احلمالني بنفسه من ال
أحد احلمالني أردت : من أنت؟ فقال: مث عجل فأخذ بنتيجة أحدهم وذهب ليخرج فقال أحد البوابني

خرج فلما طلع الفجر . من عندي مكانك ال يأخذك العسس، فنام عنده: االنصراف إىل أهلي فقال له
احلمالون، وخرج معهم وأفلت، فلما أصبحوا فتحوا الباب فلم جيدوه، فأعلموا مسروراً خبربه، فدخل 

ال بأس عليك، إن كان ذهب فلن : على املعتصم، حافياً مستسلماً للقتل وأعلمه اخلرب، فقال له املعتصم
  .يفوت، إن ظهر أخذناه، وإن آثر السالمة واستتر تركناه

  .هذا من تفضل أمري املؤمنني علي، ولو جرى هذا يف أيام الرشيد لقتلين: لكفقال مسرور بعد ذ

  .إنه رجع إىل الطالقان فمات ا: فقيل
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  .إنه احندر إىل واسط، وذلك الصحيح: وقيل

فرأيت حممد بن القاسم يوم أدخل إىل بغداد، كان ربعة من الرجال أمسر، : قال حممد بن األزهر يف خربه
  .، قد أثر السجود يف وجههيف وجهه أثر جدري

أن حممد بن القاسم ملا هرب صار إىل : وحدثين علي بن حممد األزدي، واحلسني بن موسى بن منري: قال
إن : قطيعة الربيع إىل مرتل منري بن موسى بن منري، فنقله إىل مرتل إبراهيم بن قيس، فاجتمعا إليه وقاال له

رحل من وقتك قبل أن يشتد عليك الطلب إىل واسط الطلب لك سيشتد، وليست بغداد لك مبرتل فا
فاحندر إىل واسط، وقد شد وسطه للوهن الذي أصاب فقار ظهره، فلما صار بواسط مات رمحة اهللا 

  .عليه

أنه ملا صار إىل واسط عرب ا : فحدثين ابنه علي بن حممد بن القاسم الصويف: قال علي بن حممد األزدي
ل إىل أم ابن عمه، علي بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني، دجلة إىل اجلانب الغريب، فرت

حممد واهللا، فدتك نفسي وأهلي، احلمد : وكانت عجوزاً مقعدة، فلما نظرت إليه وثبت فرحاً به وقالت
هللا على سالمتك، فقامت على رجلها، وما قامت قبل ذلك بسنني، فأقام عندها مديدة، ومرضته من 

  . ظهره حىت مات بواسطالوهن الذي أصاب

أن حممد بن القاسم ملا هرب عرب من اجلانب الغريب، فلما حصل يف دجلة : وذكر أمحد بن احلرث اخلراز
نظر فإذا معه يف املعرب شيخ من الرجالة املوكلني به، كان حممد يراه من خلف الباب فعرفه حممد ومل يعرفه 

 أجري، فحلف له ما معي شيء، وال ميلك غري اجلبة أعطين: الشيخ، فلما أراد اخلروج قال له املالح
  .الصوف اليت عليه، فرق له الشيخ املوكل فأعطى املالح أجرته من عنده

وتوارى حممد بن القاسم أيام املعتصم، وأيام الواثق، مث أخذ يف أيام املتوكل، فحمل إليه فحبس : قال أمحد
  .حىت مات يف حمبسه

  .فمات منهويقال إنه دس إليه مساً : قال

    : مسعت عباد بن يعقوب، يقول: حدثين عبيد بن محدون، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال

كنت أنا وحيىي بن احلسن بن الفرات الفراز، مع حممد بن القاسم يف زورق نريد الرقة، ومعنا مجاعة من 
فجعل يبكي ويسألنا أهل هذه الطبقة، فظهرنا من مذهبه إىل أنه يقول باالعتزال، فخرجنا وتركناه، 

  .الرجوع، فلم نفعل

  عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا
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وعبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا بن إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب عليه السالم امتنع من 
  .لبس السواد، وخرقه ملا طولب بلبسه، فحبس بسر من رأى حىت مات يف حبسه، رضوان اهللا عليه

  ثق أيام الوا

  أيام الواثق بن المعتصم

ال نعلم أحداً قتل يف أيامه، إال أن علي بن حممد بن محزة ذكر أن عمرو : قال أبو الفرج علي بن احلسني
بن منيع، قتل علي بن حممد بن عيسى بن زيد بن علي بن احلسني، ومل يذكر السبب يف ذلك، فحكيناه 

  . حممد بن ميكال وحممد بن جعفر هذا بالريعنه على ما ذكر، فقتل يف الواقعة اليت كانت بني

  .وكان آل أيب طالب جمتمعني بسر من رأى يف أيامه تدور األرزاق عليهم حىت تفرقوا يف أيام املتوكل

  أيام المتوكل ومن ظهر فيها فقتل أو حبس

 أيب ذكر أيام املتوكل جعفر بن حممد املعتصم بن هارون الرشيد، ومن ظهر فيها فقتل أو حبس من آل
طالب عليهم السالم وكان املتوكل شديد الوطأة على آل أيب طالب، غليظاً على مجاعتهم مهتماً بأمورهم 

شديد الغيظ واحلقد عليهم، وسوء الظن والتهمة هلم، واتفق له أن عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان وزيره 
غه أحد من خلفاء بين العباس قبله، يسيء الرأي فيهم، فحسن له القبيح يف معاملتهم، فبلغ فيهم ما مل يبل

وكان من ذلك أن كرب قرب احلسني وعفى آثاره؛ ووضع على سائر الطرق مساحل له ال جيدون أحداً 
  .زاره إال أتوه به فقتله أو أكه عقوبة

كان السبب يف كرب قرب احلسني أن بعض : فحدثين أمحد بن اجلعد الوشاء، وقد شاهد ذلك، قال
بعث جبواريها إليه قبل اخلالفة يغنني له إذا شرب، فلما وليها بعث إىل تلك املغنية فعرف املغنيات كانت ت

أا غائبة، وكانت قد زارت قرب احلسني، وبلغها خربه، فأسرعت الرجوع، وبعثت إليه جبارية من 
ن ذلك خرجت مواليت إىل احلج وأخرجتنا معها، وكا: أين كنتم؟ قالت: جواريها كان يألفها، فقال هلا

إىل قرب احلسني، فاستطري غضباً، وأمر مبوالا : إىل أين حججتم يف شعبان؟ قالت: فقال. يف شعبان
الديزج، وكان يهودياً فأسلم، إىل قرب : فحبست، واستصفى أمالكها، وبعث برجل من أصحابه يقال له

ه، وهدم البناء احلسني، وأمره بكرب قربه وحموه وإخراب كل ما حوله، فمضى لذلك وخرب ما حول
وكرب ما حوله حنو مائيت جريب، فلما بلغ إىل قربه مل يتقدم إليه أحد، فأحضر قوماً من اليهود فكربوه، 

  .وأجرى املاء حوله، ووكل به مساحل بني كل مسلحتني ميل، ال يزوره إال أخذوه ووجهوا به إليه

تلك األيام خوفاً، مث عملت على بعد عهدي بالزيارة يف : فحدثين حممد بن احلسني األشناين، قال
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املخاطرة بنفسي فيها وساعدين رجل من العطارين على ذلك، فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسري الليل 
حىت أتينا نواحي الغاضرية، وخرجنا منها نصف الليل فسرنا بني مسلحتني وقد ناموا حىت أتينا القرب 

ناه، وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق، فخفي علينا، فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حىت أتي
وأجرى املاء عليه فاخنسف موضع اللنب وصار كاخلندق، فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما مشمت 

ال واهللا ما مشمت : أي رائحة هذه؟ فقال: مثلها قط كشيء من الطيب، فقلت للعطار الذي كان معي
  .علنا حول القرب عالمات يف عدة مواضعمثلها كشيء من العطر، فودعناه وج

فلما قتل املتوكل اجتمعنا مع مجاعة من الطالبيني والشيعة حىت صرنا إىل القرب فأخرجنا تلك العالمات 
  .وأعدناه إىل ما كان عليه

واستعمل على املدينة ومكة عمر بن الفرج الرخجي فمنع آل أيب طالب من التعرض ملسألة الناس، ومنع 
الرب م، وكان ال يبلغه أن أحداً أبر أحداً منهم بشيء وإن قل إال أكه عقوبة، وأثقله غرماً، الناس من 

حىت كان القميص يكون بني مجاعة من العلويات يصلني فيه واحدة بعد واحدة، مث يرقعنه وجيلسن على 
ه مبال فرقه فيهم، معازهلن عواري حواسر، إىل أن قتل املتوكل، فعطف املنتصر عليهم أحسن إليهم، ووج

  .وكان يؤثر خمالفة أبيه يف مجيع أحواله ومضادة مذهبه طعناً عليه ونصرة لفعله

  محمد بن صالح بن عبد اهللا

    

فممن خرج يف أيامه وأخذ فحبس أبو عبد اهللا حممد بن صاحل بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن 
وكان من فتيان آل أيب طالب وفتاكهم وشجعام احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم 

  .وظرفائهم وشعرائهم

كان خرج بسويقة ومجع الناس للخروج، وحج بالناس يف تلك السنة أبو الساج فخافه عمه على نفسه 
وولده وأهله، فسلمه إليه، وهو لذلك من عمه آمن على أمان استوثق حملمد بن صاحل، فحمله إىل سر من 

  .دة مث أطلق وأقام ا سنني حىت مات رمحة اهللا عليهرأى، فحبس ا م

كان حممد بن صاحل بن عبد اهللا بن : حدثين أمحد بن أيب خيثمة، قال: حدثين حممد بن خلف وكيع، قال
موسى خرج بسويقة واجتمع له، وحج بالناس أبو الساج فقصده، وخاف عمه موسى بن عبد اهللا أبا 

من أليب الساج تسليمه، وتوثق له باألميان واألمان، وجاء عمه إليه الساج على نفسه وولده وأهله، فض
فأعلمه ذلك، وأقسم عليه ليلقني سالحه، ففعل، وخرج إىل أيب الساج فقيده ومحله إىل سر من رأى مع 
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مجاعة من أهله، فلم يزل حمبوساً ا ثالث سنني مث أطلق، وأقام ا إىل أن مات، وكان سبب منيته أنه 
  : وهو الذي يقول يف احلبس: قال. ت يف اجلدريجدر فما

 هانجشعباً به أش وتشعبت  هالفؤاد وعاودت أحزان طرب

 هانعمتألق موهناً ل برق  له من بعد ما اندمل الهوى وبدا

 هانالذرا متمنع أرك صعب  هرداء ودونية الكحاش يبدو

 هانجه سيه وردإل نظراً  قم يطلينظر أين الح فل فدنا

 هانما سحت به أجف والماء  ما اشتملت عليه ضلوعه فالنار

 هالعزاء عن الصبا إيقان نحو  يح وردهبقاستعاذ من ال ثم

 هه دياندره لان قك ما  هالد نذي قله أن ال وبدا

 هانالعالئق عامٌل وسن هتك  امأنحتى استقر ضميره وك

 هاننه مافباذل ت بالنيل  لك باخقلب ال يذهب بحلم يا

 هيانائه لضقبل ق ويكون  داًالقضاء وليس ينجز موع يعد

 هيب أرداناه طمل عذب  خدل الشوى حسن القوام مخصر

 هيانال يزال عن الفتى إت ما  رهأمه فبما قسم اإلل واقنع

 هوانعصر النعيم وزال عنك أ  فإن ال يدوم كما مضى والبؤس

كنت مع أيب عبد اهللا حممد بن علي : حدثين أمحد بن أيب طاهر، قال: فحدثين عمي احلسني بن حممد، قال
بن صاحل بن علي احلسين يف مرتل بعض أصحابنا، فأقام عندنا حىت انتصف الليل، وأنا أظنه يبيت مبكانه، 

لوقت، وسألته املقام واملبيت، فإذا هو قد قام فتقلد سيفه وخرج، فأشفقت عليه من خروجه يف ذلك ا
  : وأعلمته خويف عليه، فالتفت إيل مبتسماً وقال

 وارعولم تقرع فؤادي الق بشيء  إذا ما اشتملت السيف والليل لم أهل

مر حممد بن : حدثنا أمحد بن أيب طاهر، قال: أخربين عمي احلسني بن حممد، واحلسني بن قاسم، قاال
  :  فرأى اجلواري يلطمن عنده فأنشدين لنفسهصاحل بقرب لبعض بين املتوكل،

 يروق الناظرين فتورها عيوناً  عةمبسامرا صبيحة ج رأيت

  تجاوز عن تلك العظام غفورها  تزور العظام الباليات لدى الثرى

 أن ينادي يوم ينفخ صورها إلى  قضاء اهللا أن تعمر الثرى فلوال
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 ا عيون تزورهامن جر ستنشر  اهعساها أن تعيش وأن لقلت

 األماقي ثم سح مطيرها شؤون  مجرى الدمع إما تهللت أسيالت

 اعلى نحرها أنفاسها وزفيره  هيضفبوبل كأتوام الجمان ت

 اورهثقاالً تواليها لطفاً خص  ياًرحمة ما قد رحمت بواك فيا

حدثين إبراهيم بن املدبر، : حدثين حممد بن القاسم بن مهرويه، قال: حدثين احلسن بن علي اخلفاف، قال
     : قال

جاءنس حممد بن صاحل احلسيين وسألين أن أخطب عليه بنت عيسى بن موسى بن أيب خالد احلريب أو قال 
ال أكذبك : أخته، شك ابن مهرويه، ففعلت ذلك، وصرت إىل عيسى فسألته أن جييبه، فأىب وقال يل

ه ملن يصاهره، ولكين أخاف املتوكل وولده بعده على واهللا، إين ال أرده ألين ال أعرف أشرف وأشهر من
نعميت ونفسي، فرجعت إليه فأخربته بذلك، فأضرب عنه مدة، مث عاودين بعد ذلك وسألين معاودته 

  : فعاودته ورفقت به حىت أجاب وزوجه، فأنشدين حممد بعد ذلك لنفسه

 اهيقترة وعى موإل فلله  خطبت إلى عيسى بن موسى فردني

 اهبنات المصطفى وعريق سليل  ينم أنلردني عيسى ويع دلق

 اهيققاإلله صنوها وش بني  يعٍةوالدة بد العا بنل وأن

 اهيقلة ال أطذا خ وصيرني  اًعنما وتهفلما أبى بخالً ب

 اهالمكرمات رحبها وطريق من  هم يزل لالمرء الذي ل تداركني

 اهريقأعباء العال وط وحمال  يهن ول وابيل اهللاخل سمي

 اهوقح سوفتني الرب فيبايعه  يرهغدي لنوالمن ع تزوجها

 اهيقان أنعلى كر الزم يجد  ادننر عدبويا نعمة البن الم

لة عاقلة وكان اسم املرأة محدونة، فلما نقلت إليه وكانت امرأة مجي: قال ابن املدبر: قال ابن مهرويه
  : كاملة من النساء، أنشدين لنفسه فيها قوله

 امقالقلب طويل الس لمغرم  اهي بدونة إنمح لعمر

 الممل الا ألهفيه مباين  اهبي حللقدر ف مجاوز

 امقالنفس وهول الم مخافة  ىلاض عللعذل م مطرح

 امظيقطع صم الع وصارم  انخقلب يعاف ال مشايعي
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 اموسبين النساء ال وفضلها  اهدي بك وجذل جشمني

  مع الشوي الخدل وحسن القوام  يةاق ردينسورة الكمم

 يامقال القمائرة الساق ث  اشالحجل خفوق الح صامتة

 اممالوجه كبرق الغ منيرة  ىالطرف نؤوم الضح ساجية

 اممن ت ممنيتها وأعطيت  اهانا ش وماهللا زينها

 امقمبسامرا قليل ال كنت  اهي بالتي لوال غرام تلك

حدثنا أبو جعفر : وقد حدثين خبربه على أمت من هذه احلكاية عمي احلسني بن حممد قال: قال أبو الفرج
طلق جاءين يوماً حممد بن صاحل احلسين بعد أن أ: حدثين إبراهيم بن املدبر، قال: بن الدهقانة الندمي، قال

إين أريد املقام عندك اليوم على خلوة ألبثك من أمري شيئاً ال يصلح أن يسمعه أحد : من احلبس فقال يل
فصرفت من كان حبضريت وخلوت معه وأمرت برد دابته، فلما اطمأن وأكلنا . افعل: غرينا، فقلت

لفالنية، فقاتلنا من أعلمك أين خرجت يف سنة كذا وكذا ومعي أصحايب على القافلة ا: واضطجعنا قال يل
كان فيها فهزمناهم وملكنا القافلة، فبينا أنا أحوزها وأنيخ اجلمال، إذ طلعت على امرأة من عمارية ما 

يا فىت، إن رأيت أن تدعو الشريف املتويل أمر : رأيت قط أحسن منها وجهاً، وال أحلى منطقاً، فقالت يل
  .اجليش فإن له عندي حاجة

  .المكقد رأيته ومسع ك: فقلت

  .سألتك باهللا وحبق رسوله أنت هو؟: فقالت يل

  .نعم واهللا وحق رسوله صلى اهللا عليه وسلم إين هلو: قلت

أنا محدونة بنت عيسى بن موسى بن أيب خالد احلريب، وأليب حمل من سلطانه، ولنا نعمة إن كنت : فقالت
، وواهللا ال استأثرت عليك مسعت ا فقد كفاك ما مسعت، وإن كنت مل تسمع ا فاسأل عنها غريي

بشيء أملكه، ولك علي بذلك عهد اهللا جل وعز ميثاقه، وما أسألك إال أن تصونين وتسترين، وهذه ألف 
دينار معي لنفقيت فخذها حالالً، وهذا حلي علي من مخسمائة دينار فخذه وأضمن لك بعد أخذك إياه ما 

أهل املوسم العراقيني؛ فليس منهم أحد مينعين شئت على حكمك، آخذه لك من جتار مكة واملدينة، ومن 
  .شيئاً أطلبه وادفع عين وامحين من أصحابك ومن عار يلحقين

    

قد وهب اهللا لك مالك وجاهك وحالك، ووهبت لك القافلة : فوقع قوهلا يف قليب موقعاً عظيماً فقلت هلا
يهم إين قد أجرت هذه القافلة جبميع ما فيها، مث خرجت فناديت يف أصحايب فاجتمعوا إيل، فناديت ف
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وأهلها وخفرا ومحيتها، وجعلت هلا ذمة اهللا وذمة رسوله وذميت، فمن أخذ منها خيطاً أو خميطاً أو عقاالً 
  .فانصرفوا معي وانصرفت، وسار أهل القافلة ساملني. فقد آذنته حبرب

إن بالباب امرأتني تزعمان : فلما أخذت وحبست، بينا أنا ذات يوم يف حمبسي إذ جاءين السجان فقال يل
أما من أهلك، وقد حظر علي أن يدخل عليك أحد، إال أما قد أعطتاين دملج ذهب، وجعلتاه يل إن 

  .أوصلتهما إليك، وقد أذنت هلما ومها يف الدهليز، فاخرج إليهما إن شئت

 لعلهما من ولد أيب :فتنكرت من جييئين يف بلد غربة ويف حبس وحيث ال يعرفين أحد، مث تفكرت فقلت
أو من بعض نساء أهلي، فخرجت إليهما وإذا بصاحبيت فلما رأتين بكت ملا رأت من تغيري خلقي وثقل 

فداك : إي واهللا هلو هو، مث أقبلت علي فقالت: أهو هو؟ قالت: حديدي، فأقبلت عليها األخرى فقالت
 ولكنت بذاك مين حقيقياً، وواهللا ال أيب وأمي، لو استطعت أن أقيك مما أنت فيه بنفسي وأهلي لفعلت،

تركت املعاونة والسعي يف خالصك، وكل حيلة ومال وشفاعة، وهذه دنانري وطيب وثياب فاستعن ا 
مث أخرجت إىل املرأة كسوة . على موضعك، ورسويل يأتيك يف كل يوم بنا يصلحك حىت يفرج اهللا عنك

يوم بطعام نظيف، ويتصل برها عند السجان فال ميتنع من وطيباً ومائيت دينار، وكان رسوهلا يأتيين يف كل 
  .كل ما أريد، حىت من اهللا خبالصي

أما من جهيت فأنا لك سامعة مطيعة، واألمر إىل أيب، فأتيته فخطبتها إليه، : مث راسلتها فخطبتها، فقالت
فقمت من . ما كنت ألحقق عليها ما شاع يف الناس عنك من أمرها فقد صريتنا فضيحة: فردين وقال

  : عنده منكسراً مستحياً وقلت يف ذلك

 الأحق أدال اهللا منهم فعج  رموني وإياها بشنعاء هم بها

 الفإما عفة أو تجم عياناً  دمتركناه ورب مح بأمر

إن عيسى صنيعة أخي، وهو يل مطيع، وأنا أكفيك أمره، فلما كان من غد لقيت عيسى يف : فقلت له
  . جئتك يف حاجة يلقد: مرتله مث قلت له

  .هي مقضية ولو كنت استعملت ما أحبه ألمرتين أن أجيئك فجئتك فكان أسر إيل: فقال

  .قد جئتك خاطباً إليك ابنتك: فقلت له

  .هي لك أمة، وأنا لك عبد، وقد أجبتك: فقال

  .ويإين خطبتها على من هو خري مين أبا وأماً وأشرف لك صهراً ومتصالً حممد بن صاحل العل: فقلت

  .يا سيدي، هذا رجل قد حلقنا بسببه ظنة، وقيلت فينا أقوال: فقال يل

  .أفليست باطلة؟: فقلت له
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فكأا مل تقل، وإذا وقع النكاح زال كل قول وتشنيع، ومل أزل أرفق به : فقلت. بلى واحلمد هللا: فقال
  . عنه من مايلوبعثت إىل حممد بن صاحل فأحضرته وما برح حىت زوجه، وسقت الصداق. حىت أجاب

مل يزد حممد بن صاحل حمبوساً حىت صنع بنان حلناً : حدثنا املربد، قال: حدثين أمحد بن جعفر الربمكي، قال
  : يف قوله

 هانعبرق تألق موهناً لم  وبدا له من بعدما اندمل الهوى

ماعة رفده فاستحسن املتوكل اللحن والشعر وسأل عن قائله، فأخرب عنه وكلم يف أمره، وأحسن اجل
  : بالذكر اجلميل، وأنشد الفتح قصيدة ميدح ا املتوكل اليت أوهلا

  وأبى الوقوف على المحل الداثر  اذرنالتقى ووفى بنذر ال ألف

وتكفل الفتح بأمره فأمر بإطالقه، وأمر الفتح بأخذه إليه وأن يكون عنده حىت يقيم الكفالء بنفسه، وأن 
 خيرج إىل احلجاز فأطلقه الفتح وتكفل بأمره، وخفف عنه يف أمر الكفالة، يكون مقامه بسر من رأى، وال

  .فلم يزل يف سر من رأى حىت مات

حدثنا الفضل بن سعيد بن أيب حرب، : حدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار وحممد بن خلف وكيع قاال
بس املتوكل، فأنشدين دخلت على حممد بن صاحل احلسين يف ح: حدثين أبو عبد اهللا اجلهمي قال: قال

  : لنفسه يهجو أبو الساج

 مساكن األموات حيا سكنت  ياء أنفألم يحزنك يا ذل

 ياًنمجدعاً أشرا س علون  ييفوأن حمائلي ونجاد س

 وياعليه ال أمسى س توين  فقصرهن لما طلن حتى اس

 ياسالبيت تحسبها ق تؤم  والراقصات بذات عرق أما

 ياًخبه سمحاً س أللفوني  الدئذ جتداأمكنني غ لو

    

  : وأنشدين عبيد اهللا بن طاهر أبو حممد حملمد بن صاحل العلوي احلسين: قال ابن عمار

 دااإلنسان محسورة ج بمطروفة  اًنودوني ماء دجلة موه نظرت

 داصراً قما كلفتها منظ وتاهللا  دتيل أوقلاراً بلي ن لتؤنس

  أرى النار قد أمست تضيء لنا هدا  ين لقلت كذبتصدقت عيني فلو

 داعدر جاً غذبع ومبتسماً  راًجحلنا منها جبيناً وم تضيء
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  : فأما القصيدة اليت مدح ا املتوكل فهي قوله: قال

  وأبى الوقوف على المحل الداثر  اذرنالتقى ووفى بنذر ال ألف

 ائرسويكلف بالخليط ال اًحين  ابةبديار صتهيج له ال ولقد

 المديح على اإلمام العاشر قصر  هاب وإنداية أن أناله فرأى

 الوفاء، وبان غدر الغادر ظهر  مديهابن الخالئف والذين به يا

 روافالبرية بالنصيب ال دون  دمالذين حووا تراث مح وابن

 راهسإذ نلتها وأنمت ليل ال  دىأسباب الخالفة باله فوصلت

  وأبنت بدعة ذي الضالل الخاسر  ددتسنة من مضى فتج أحييت

 دع فقد جاوزت فخر الفاخر أو  اًنبنفسك أو بجدك معل فافخر

 مني نصب عين الناظر والموت  يوتإني دعوتك فاستجبت لدع

 رزاجولم تسمع مقال ال أمناً  من قعر موردة الردى فانتشتني

 ركسراً ما له من جاب وجبرت  لوكمأسري والبالء  وفككت

 ادرالمحل من المليك الق قرب  ابالرحم التي ترحو به وعطفت

 راقفببابك للملم ال غرضاً  أعوذ بفضل عفوك أن أرى وأنا

 راثريب مهلكة وجد ع من  ينذتأن أضيع بعد ما أنق أو

 كرنهضت بها نهوض الشا ولقد  دركمننت فكنت غير م فلقد

وله يف هذا احلبس أشعار كثرية . وكان حممد بن صاحل صديقاً لسعيد بن محيد، وكان يقارضه الشعر
  .يطول ذكرها

  .وله أيضاً يف إبراهيم بن املدبر وأخيه مدائح كثرية

ويف عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان هجاء كثري ألنه كان لشدة احنرافه عن آل أيب طالب يغري املتوكل به 
  : ن إطالقه، فهجاه هجاء كثرياً، منه قوله يهجوه يف قصيدة مدح فيها ابن املدبروحيذره م

  إذا ما عمم الخطب الكبير  في آل خاقان اعتصام وما

  وأعجزهم إذا حمى القتير  راًقالناس إثراء وف لئام

 تسنى لنسوتهم مهور وال  ريمم كال يزوجه وقوم

  : وفيها يقول ميدح ابن املدبر
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 يبنى إذا سئل الخبير وقد  بر عنهم الدمن الدثور؟أتخ

 الشمائل والدبور تعاقبها  اء داربوكيف تبين األن

  : ويقول فيها يف مدحه ابن املدبر

 يرمن مقالك ما يس تسدي  اًفي الذي أوالك عرف فهال

 ورالركبان ينجد أو يغ مع  اًدحق ومغير مختل ثناء

 خذل األقارب والنصير وقد  ييالأخ آساك في كلب الل

  وضن بنفسه الرجل الصبور  يحين أسلمك الموال حفاظاً

 ورفتكفر فإنك للك وإن  يالًتشكر فقد أولى جم فإن

  : وقال سعيد بن محيد يرثي حممد بن صاحل، وكانت وفاته يف أيام املنتصر

 باضيدي عضب الذنابين ق أبان  ادمعيد أسطو على الدهر ب بأي

  وسددت عن الصبر الجميل المذاهب  هبجناحي حادث جل خط وهاض

 باناء جسر منها جانب س إذا  اهروفادة األيام أن صع ومن

 ادبام جفقد الغيث والع فقدناك  اند أنلجلقد غال الت لعمري

 بالالدهر إال وهو بالثار ط وال  يمةرف األيام إال ذمأع افم

 باضله راٍض ووجه مغ فوجه  راشكلي من اإلخوان إال م وال

 بواكزينت وجه السماء الك كما  ألرض زينةان لفتى قد ك فقدت

 ب ذاهامرئ يوماً إلى اهللا وكل  ينلئن كان الردى بك فات لعمري

 وائبني اللتركت حقاً ع فما  اهمأخذت مني النوائب حك لقد

    

 بالخكل عني نابه والم لقد  دهع أرهب الدهر بوال تركتني

 ببه داٍن من المزن ساك يحل  سقى جدثاً أمسى الكريم ابن صالح

 ائبالصبا واستجلبته الجن مرته  هرقيث ببشر الرواد بالغ إذا

  بصوب زهت منه الربا والمذانب  نور األرض تأثير صوبه فأبصر

  .ة اهللا عليه ورضوانههذا آخر خرب حممد بن صاحل رمح
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  محمد بن جعفر

ملا ويل املتوكل تفرق آل أيب طالب يف النواحي، فغلب احلسن : قال أبو الفرج علي بن احلسني األصبهاين
  .بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن زيد على طربستان ونواحي الديلم

 احلسن بن زيد فأخذه حممد بن جعفر بن احلسن بن عمر بن علي بن احلسني يدعو إىل: وخرج بالري
: حدثين بذلك أمحد بن سعيد، قال. عبد اهللا بن طاهر فحبسه بنيسابور، فلم يزل يف حبسه حىت هلك

  .حدثين حيىي بن احلسن

وكان ممن خرج معه عبد اهللا : وأم حممد بن جعفر رقية بنت عيسى بن زيد بن علي بن احلسني بن علي
  .ن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالببن إمساعيل بن إبراهيم بن حممد بن علي ب

مث خرج من بعده بالري أمحد بن عيسى بن علي بن احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، 
  .يدعو إىل احلسني بن زيد

وخرج الكوكيب، وهو احلسني بن أمحد بن حممد بن إمساعيل بن حممد بن عبد اهللا األرقط بن علي بن 
  .لباحلسني بن علي بن أيب طا

وهلؤالء أخبار قد ذكرناها يف الكتاب الكبري مل حيمل هذا الكتاب إعادا لطوهلا، وألنا شرطنا ذكر خرب 
  .من قتل منهم دون من خرج فلم يقتل

  القاسم بن عبد اهللا بن الحسين

  والقاسم بن عبد اهللا بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم

  .وأمه أم ولد

كان عمر بن الفرج الرخجي محله إىل سر من رأى، فأمر بلبس السواد فامتنع، فلم يزالوا به حىت لبس 
  .شيئاً يشبه السواد فرضي منه ذلك

  .وكان القاسم رجالً فاضالً

ما : مسعت أبا حممد إمساعيل بن حممد يقول: حدثين أمحد بن سعيد، قال حدثين حيىي بن احلسن، قال
  .ادوا لرياسة أحد كانقيادهم للقاسم بن عبد اهللارأيت الطالبيني انق

دخلت أنا، : حدثنا احلسن بن احلسني، قال: حدثين حممد بن منصور، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
: والقاسم بن عبد اهللا نغسل أبا الفوارس عبد اهللا بن إبراهيم بن احلسني وقد صلينا الظهر، فقال يل القاسم

شى أن نبطئ يف غسل الرجل، فصليت معه، فلما فرغنا من غسله خرجت أقيس هل نصلي العصر فإنا خن
أعدت الصالة وقد : الشمس فإذا ذلك أول وقت العصر، فأعدت الصالة، فأتاين آت يف النوم، فقال
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  .قلب القاسم أهدى من قلبك: قال. صليت يف غري الوقت: صليت خلف القاسم؟ فقلت

د، عن حيىي بن احلسن، عن ذوب موالة زينب بنت عبد اهللا بن وكان اعتل فيما أخربين أمحد بن سعي
اعتل موالي القاسم بن عبد اهللا، فوجه إليه بطبيب يسأله عن خربه، وجهه إليه السلطان، : احلسني، قال

: فجس يده فحني وضع الطبيب يده عليها يبست من غري علة، وجعل وجعها يزيد عليه حىت قتله قال

  . دس إليه السم مع الطبيبإنه: مسعت أهله يقولون

  أحمد بن عيسى بن زيد

  .وممن توارى فمات يف حال تواريه يف تلك األيام: قال أبو الفرج

  .أمحد بن عيسى بن زيد بن علي بن احلسني، عليه السالم

  .ويكىن أبا عبد اهللا

  .وأمه عاتكة بنت الفضل بن عبد الرمحن بن العباس بن ربيعة بن احلارث عبد املطلب

  . فاضالً عاملاً مقدماً يف أهله، معروفاً فضلهوكان

وقد كتب احلديث، وعمرو كتب عنه، وروى عنه احلسني بن علوان روايات كثرية، وقد روى عنه حممد 
  .بن املنصور الراوي ونظراؤه

خربه يف وكان ابتداء تواريه يف غري هذه األيام، إال أنه تويف بعد تواريه مبدة طويلة يف أيام املتوكل، فذكرنا 
  .أيامه

وقد ذكرنا بعض خربه يف جميء ابن عالق الصرييف وصباح الزعفراين إىل املهدي بعد موت أبيه وإجرائه 
  .عليه الرزق ورده إىل احلجاز إىل أيام هارون الرشيد

ونسخت من : حدثين علي بن حممد النوفلي، عن أبيه، قال: فحدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، قال
وحدثين هاشم بن أمحد البغوي، عن جعفر بن حممد :  بن حممد بن عبد امللك الزيات، قالكتاب هارون

    : بن إمساعيل

أنه وشى إىل هارون بأمحد بن عيسى، والقاسم بن علي بن عمر بن علي بن احلسني وأمه أم ولد، فأمر 
لفضل بن الربيع فكانا بإشخاصهما إليه من احلجاز، فلما وصال إليه أمر حببسهما، فحبسا يف سعة عند ا

فاحتال بعض الزيدية فدس إليهما فالوذجاً يف جامات أحدمها مبنج، فأطعما املبنج املوكلني : قال. عنده
  .فلما علما أن ذلك قد بلغ فيهم خرج

  .هكذا قال النوفلي

 أن أمحد بن عيسى كان قد: وقال هاشم بن أمحد، عن جعفر بن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن رياح
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خرج يوماً لبعض حاجته، فرأى املوكلني به نياماً فأخذ كوزاً فشرب فيه، مث رمى به من يده ليعلم أم 
وحيك، ال حتدث نفسك : نيام أم متيقظون، فلم يتحرك منهم أحد، فرجع إىل القاسم فأخربه، فقال له

  .باخلروج فأنا يف دعة وعافية مما فيه أهل احملبوس

ع، فإن شئت أن خترج معي فافعل، فإين سأستظهر لك بشيء أفعله تطيب لست واهللا براج: فقال له
  .نفسك به، فاخرج فاتبعين فإنك إن مل تفعل مل تبق بعدي سليماً

مث خرج أمحد بن عيسى فأخذ جرة فشاهلا ليشرب منها، مث رمى ا من قامته فما حتركوا، وخرج 
  .لوجهه

واحد منهما طريق صاحبه، وافترقا واتعدا ملوضع وتبعه القاسم، فلما صارا خارج الدار خالف كل 
  .يلتقيان فيه

تنح يا ماص : فصاح به. فلقي أمحد بن عيسى موىل للفضل بن الربيع، فدنا يتعرفه، فعارضه يف الطريق
كذا وكذا، فخافه فتنحى وظن أنه أطلق، وجاء إىل الدار اليت كان فيها حمبوساً فنظر إىل احلرس وهم نيام 

  .م عن اخلرب، فأيقنوا بالشر، ومضوا يف طلب الرجلني، ففاتاهم فلم يقدروا عليهمافأنبهم وسأهل

قل له : إبراهيم اإلمام، فقال لغالمه: ومضى أمحد بن عيسى حىت أتى مرتل حممد بن إبراهيم الذي يقال له
ال، :  قالوحيك هل رآه أحد؟: فدخل الغالم فأخربه، وعرف مواله اخلرب فقال له. أمحد بن عيسى بن زيد

فأدخله مرتله . لقد رأيتك موضعاً لدمي، فاتق اهللا يف: أدخله، فدخل فسلم عليه وعرفه اخلرب وقال له: قال
  .وستره

ومل يزل مدة ببغداد مستتراً، وقد بلغ الرشيد خربه، فوضع الرصد يف كل موضع، وأمر بتفتيش كل دار 
به حىت أمكنه التخلص، فمضى إىل البصرة فأقام يتهم صاحبها بالتشيع وطلب أمحد فيها، فلم يزل ذلك دأ

  .ا

وقد اختلف أيضاً يف ختلصه كيف كان، فلم نذكره كراهة اإلطالة، إال أن أقرب ذلك إىل احلق ما ذكره 
النوفلي من أن حممد بن إبراهيم كان له ابن منهوم بالصيد، فدفع إليه أمحد بن عيسى، وأقسم عليه أن 

لثماً متنكراً، وال يسأله عن شيء حىت يوايف به املدائن، وخيرجه عنها إىل حنو خيرجه يف مجلة غلمانه مت
فرسخ من خارجها، وينتظر حىت مير به زورق منحدر فيقعده فيه وحيدره إىل البصرة، ففعل ذلك، وجنا 

  .أمحد فمضى إىل البصرة

ابن : به يقال لهمث إن الرشيد دعا برجل من أصحا: قال: رجع احلديث إىل حكاية هارون بن حممد
قد وليتك الضياع بالكوفة، فامض إليها وتول العمل ا، وأظهر : الكردية، وامسه حيىي بن خالد فقال له

  .أنك تتشيع، وفرق األموال يف الشيعة حىت تقف على خرب أمحد بن عيسى
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 يسأهلم عن فمضى ابن الكردية هذا ففعل ما أمر به، وجعل يفيض األموال يف الشيعة ويفرقها عليهم وال
أبو غسان اخلزاعي، فأطنبوا يف وصفه، وأعرض عنهم ومل : شيء حىت ذكروا له رجالً منهم يقال له

هو مع أمحد : وما فعل هذا الرجل؟ إنا إليه ملشتاقون، قالوا: يكشفهم عنه إىل أن ذكروه مرة أخرى فقال
، مث واله البصرة مثل ما كان واله بن عيسى بالبصرة، فكتب بذلك إىل الرشيد، فأمره بالرجوع إىل بغداد

  .بالكوفة، فمضى إليها

حاضر، وكان ينقله من : وكان مع أمحد بن عيسى بن زيد رجل من أصحاب حيىي بن عبد اهللا يقال له
إمنا : دار عاقب يف العتيك، وكان ال يظهره ألحد، ويقول: موضع إىل موضع، حىت أنزله يف دار يقال هلا

علي : فحدثين يزيد بن عيينة أنه كان خيرج إليهم فيقول هلم: قال. باً من دين عليهنزل يف تلك الناحية هر
  .لو طلبك السلطان مل يقدر عليك فكيف ملن له عليك دين: فيقولون له: قال. دين ويسأهلم

    

ا وجاء ابن الكردية هذا إىل البصرة ففعل ما فعله بالكوفة، وجعل يفرق األموال يف الشيعة حىت ذكرو: قال
له حاضراً وأمحد بن عيسى، فتغافل عنهم، مث أعادوا ذكره بعد ذلك فتعرض هلم بذكره ومل يستقصه، مث 

فامحلوا إليه ماالً : قال. ال سبيل إىل ذلك: إين أحب أن ألقى هذا الرجل، فقالوا له: عاودوه فقال هلم
، فأخذوا املال ومحلوه إىل يستعني به، وأعلموه أين لو قدرت على أن أعطيه مجيع مال السلطان لفعلت

حاضر فقبله، وجعل ابن الكردية يتابع األموال إىل حاضر بعضها ببعض حىت أنسوا به واطمأنوا إليه، فقال 
نسأله ذلك، : قالوا. فليأذن لنا نأته حنن: قال. ال ميكن ذلك: أال جييئنا هذا الشيخ؟ فقالوا له: هلم يوماً

ال واهللا ما : فقالوا له: ال آذن له أبداً، وحيكم أال تنتهون؟ هذا واهللا حمتالال واهللا : فأتوه وسألوه إياه فقال
قم فاخرج إىل : فلم يزالوا به حىت أجام إىل أن تلقاه، فلما كان الليل قال ألمحد بن عيسى. هو مبحتال

، موضع آخر، فإن ابتليت سلمت أنت، فخرج أمحد، وبعث ابن الكردية إىل أمحد بن احلرث اهلاليل
وكان أمري البصرة يأمره أن يبعث بالرجال إليه ليهجموا عليه حيث يدخل، ومضى هو حىت أتى الدار، 

: قال. ويلك غررتين باهللا: وبعث بغالمه حىت جاء معه بالرجال فهجموا على حاضر، فقال البن الكردية

فحبسه ليلته، فلما فأخذ فأتى به حممد بن احلارث . ما فعلت، ولعل السلطان أن يكون قد بلغه خربك
اتق اهللا يف دمي، فواهللا ما قتلت : كان من غد اجتمع الناس إليه، وأمر من أتاه حباضر فجيء به فقال له

جاءوا حباضر وال أعلمه صاحيب الذي كان جيالسين، ويذكر أنه : نفساً، وال أخفت السبيل، فسمعته يقول
 أحب، فنظر إيل نظرة فتوقعت أن يكلمين أو مستتر من غرمائه، فأدخل عليه، فخشيت أن يلحقين ما ال

يستشهدين كما يفعل املستغيث فما فعل من ذلك شيئاً، إمنا حلظين حلظة مث حول وجهه عين كأنه مل 
فأتى به هارون . إن أمري املؤمنني غري متهم عليك، فحمله إليه: يعرفين قط، فقال له حممد بن احلرث
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ضر احلازمي رجالً من ولد عبد اهللا بن حازم، وكان قد أخذ له الرشيد وهو يف الشماسية، فأحضره وأح
جئت من خراسان إىل دار مملكيت تفسد علي أمري : بيعة ببغداد فوقعت يف يد الرشيد فبدأ به، مث قال

  .وتأخذ بيعة؟

  .ما فعلت يا أمري املؤمنني: قال

مث أمر به فأعقد يف النطع . دهابلى واهللا قد فعلت، وهذه بيعتك عندي، واهللا ال تبايع أحداً بع: قال
  .وضرب عنقه

هيه صاحب حيىي بن عبد اهللا باحليل، عفوت عنك وأمنتك، مث صرت تسعى : مث أقبل على حاضر فقال
علي مع أمحد بن عيسى تنقله من مصر إىل مصر، ومن دار إىل دار كما تنقل السنور أوالدها، واهللا 

  .لتجيئين به أو ألقتلنك

  .نني، بلغك عين غري احلققال يا أمري املؤم

  .واهللا لتأتيين به أو ألضربن عنقك: قال

  .إذاً أخاصمك بني يدي اهللا: قال

  .واهللا لتجيئين به أو ألقتلنك وإال فأنا نفي من املهدي: قال

واهللا لو كان حتت قدمي ما رفعتها لك عنه، أنا أجيئك بابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت : قال
  .ما بدا لكتقتله؟ افعل 

  .فأمر هرمثة فضربت عنقه، وصلب مع احلازمي ببغداد

  .هذه رواية النوفلي

والصحيح الذي ذكرته متقدماً أن املهدي قتله ألنه طالبه بعيسى بن زيد فقتله ولكن ذكرت كل ما روى 
  .يف ذلك

دائين، عن وأخربين علي بن احلسني بن علي بن محزة العلوي، عن عمه حممد بن علي بن محزة، عن امل
أن رجالً رفع إىل صاحب الربيد بأصبهان، أن أمحد بن عيسى وحاضراً : اهليثم، ويونس بن مرزوق

بالبصرة وكور األهواز يترددان، فكتب الرشيد يف محلهما والقدوم ما عليه، وكتب إىل أيب الساج وهو 
وكان على بريد طريق على البحرين، وإىل خالد بن األزهر، وهو على األهواز، وإىل خالد طرشت 

السند، بالسمع والطاعة لصاحب بريد أصبهان، وأمر له بثالثني ألف، وأمره باملصري إىل هذه النواحي، 
  .وطلب أمحد بن عيسى

    

فورد األهواز، وأظهر أنه يطلب الزندقة، وكان الذي أتاه باخلرب رجل بربري كان أمحد بن عيسى يأنس 
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رف بعيسى الرواوزدي، أتى الرببري أمحد بن عيسى كما كان يأتيه، به، فلما قدم هذا الرجل واكن يع
إنه من شيعتك ومن حاله ومن قصته، فأذن له فدخل إليه وهو جالس، : فوصف له عيسى هذا وقال له

ومعه ابن إدريس بن عبد اهللا، وكاتب كان إلبراهيم بن عبد اهللا، فبدأ بأمحد بن عيسى وابن إدريس فقبل 
عهما وآنسهما، وجعل يرسل إليهما باهلدايا والكسوة، واشترى هلما وصيفتني، فاطمأنا أيديهما، وجلس م

هذا بلد ضيق وال خري فيه، فهلما معي : إليه وأكال من طعامه وشربا من شرابه، فلما وقعت الثقة قال له
: قالوكيف تأخذ بنا؟ : قالوا. حىت أوايف بكما مصر وإفريقية؛ فإن أهلهما خيفون معي ويطيعونين

فأجابوه فأجلسهم . أجلسكم املاء إىل واسط، مث آخذ بكم على طريق الكوفة، مث على الفرات إىل الشام
  .يف السفينة، وصري معهم أعوان أيب الساج أمناء عليهم ومضوا

أتقدمكم إىل واسط إلصالح بعض ما حنتاج إليه من سفرنا من كراء : وملا كان يف بعض الطريق قال هلم
ضى هو والرببري فركبا دواب الربيد وأوصى املوكلني ما أال يعلموم بشيء وال يومهوم أو غريه، وم

  .أم من أصحاب السلطان، وأن حيتاطوا عليهم ما قدروا، ففعلوا ذلك ومضوا

حنن من : ال جتوزوا، فصاح م املوكلون: فلما كانوا ببعض الطريق حبسهم أصحاب الصدقة وقالوا
وأعوانه جئنا يف أمر مهم، فخلوا عنهم، وانتبه أمحد بن عيسى وأصحابه لذلك، فلما أصحاب أيب الساج 

فقدم املالحون، وخرجوا، فتفرقوا بني . أقدموا إىل الشط لنصلي: جاوزوا قليالً قال هلم أمحد بن عيسى
 فلما بعدوا النخل وتستروا ا وابعدوا عن أعني املوكلني، واملوكلون يف الزورق ال يومهوم أم معهم،

وطال انتظار املوكلني م، فلم . عن أعينهم جعلوا حيضرون على أقدامهم حىت فاتوهم هرباً وبعدوا عنهم
يعرفوا خربهم وما الذي أبطأ م، فخرجوا يطلبوم، فلم جيدوهم، وتتبعوا آثارهم وجدوا يف أمرهم، فلم 

 وقد قدمها عيسى صاحب بريد أصبهان يقدروا عليهم، فرجعوا إىل الزورق خائبني حىت أتوا واسط،
ال : الذي دبر على القوم ما دبر، وقد وجه معه الرشيد ثالثني رجالً ليتسلم أمحد فأخربوه ما كان، فقال

واهللا ولكن ارتشيتم وصانعتم وداهنتم، وقدم م على الرشيد فضرم بالسياط ضرباً مربحاً، وحبسهم 
ج دهراً حىت سأله فيه أخوه الرشيد، فرضي عنه بعد أن كان قد مجيعاً يف املطبق، وغضب على أيب السا

  .هم بقتله

ومضى أمحد بن عيسى وأصحابه فرجعوا إىل البصرة، فلم يزالوا مقيمني حىت مات أمحد بن عيسى، وذلك 
  .يف سنة سبع وأربعني ومائتني

أن أباه تويف :  عيسىحدثين علي بن أمحد بن: حدثنا حممد بن منصور، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال
  .يف ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان سنة سبع وأربعني ومائتني
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  .كم تعد من السنني؟: سألت أمحد بن عيسى: حدثنا حممد بن منصور، قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال

  .ولدت يوم الثاين من احملرم سنة سبع ومخسني ومائة: قال

  عبد اهللا بن موسى

ن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم وأمه أم سلمة وعبد اهللا بن موسى ب
  : بنت حممد بن طلحة بن عبد الرمحن بن أيب بكر، وهلا يقول وحشي الرياحي

 هالذي تفعل أم سلم مثل  يعجبني من فعل كل مسلمه

  وأنها قدماً تساوي المكرمه  عن بيتها كل أمه إقصاؤها

 توارى يف أيام املأمون، فكتب إليه بعد وفاة الرضا يدعوه إىل الظهور ليجعله مكانه ويبايع وكان عبد اهللا
فأجابه عبد اهللا برسالة طويلة يقول : له، واعتد عليه بعفوه عمن عفا من أهله، وما أشبه هذا من القول

  .مته إياه فقتله بالعنب الذي أطع-صلوات اهللا عليه- فبأي شيء تغرين؟ ما فعلته بأيب احلسن : فيها

واهللا ما يقعدين عن ذلك خوف من املوت وال كراهة له، ولكن ال أجد يل فسحة يف تسليطك على 
  .نفسي، ولوال ذلك ألتيتك حىت ترحيين من هذه الدنيا الكدرة

    : ويقول فيها

 فحذرناهم، هبين ال ثأر يل عندك وعند آبائك املستحلني لدمائنا، اآلخذين حقنا، الذين جاهروا يف أمرنا
وكنت ألطف حيلة منهم مبا استعملته من الرضى بنا والتستر حملننا، ختتل واحداً فواحداً منا، ولكين كنت 

امرأ حبب إيل اجلهاد، كما حبب إيل كل امرئ بغيته، فشحذت سيفي، وركبت سناين على رحمي، 
ب اهللا جيمع كل شيء، واستفرهت فرسي، مل أدر أي العدو أشد ضرراً على اإلسالم، فعلمت أن كتا

  ".يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة: "فقرأته فإذا فيه

ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخرة يوادون : "فما أدري من يلينا منهم، فأعدت النظر، فوجدته يقول
  .فعملت أن علي أن أبدأ مبا قرب مين" ريممن حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوام أو عش

وتدبرت فإذا أنت أضر على اإلسالم واملسلمني من كل عدو هلم، ألن الكفار خرجوا منه وخالفوه 
فحذرهم الناس وقاتلوهم، وأنت دخلت فيه ظاهراً فأمسك الناس وطفقت تنقض عراه عروة عروة، فأنت 

  .ويلة قد أتينا ا يف الكتاب الكبريوهي رسالة ط. أشد أعداء اإلسالم ضرراً عليه

حدثين عبد اهللا بن علي بن عبيد اهللا العلوي احلسيين، عن : وأخربين جعفر بن حممد الوراق الكويف، قال
كتب املأمون إىل بعد اهللا بن موسى وهو متوار منه يعطيه األمان، ويضمن له أبن يوليه العهد : أبيه، قال

ما ظننت أن أحداً من آل أيب طالب خيافين بعدما عملته بالرضا، : ويقولبعده، كما فعل بعلي بن موسى، 
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  .وبعث الكتاب إليه

وصل كتابك وفهمته، ختتلين فيه عن نفسي ختل القانص، وحتتال على : فكتب إليه عبد اهللا بن موسى
  .حيلة املغتال القاصد لسفك دمي

بلغين ما فعلته بالرضا، ففي أي شيء وعجبت من بذلك العهد وواليته يل بعدك، كأنك تظن أنه مل ي
  .ظننت أين أرغب من ذلك؟

أيف امللك الذي قد غرتك نضرته وحالوته؟ فواهللا ألن أقذف وأنا حي يف نار تتأجج أحب إيل من أن أيل 
  .أمراً بني املسلمني أو أشرب شربة من غري حلها مع عطش شديد قاتل

ننت أن االستتار قد أملين وضاق به صدري، فواهللا إين أم يف العنب املسموم الذي قتلت به الرضا؟ أم ظ
لذلك، ولقد مللت احلياة وأبغضت الدنيا، ولو وسعين يف ديين أن أضع يدي يف يدك حىت تبلغ من قبلي 

مرادك لفعلت ذلك، ولكن اهللا قد حظر على املخاطرة بدمي، وليتك قدرت علي من غري أن أبذل نفسي 
  . بدمي، ولقيته قتيالً مظلوماً، فاسترحت من هذه الدنيا- وجلعز -لك فتقتلين، ولقيت اهللا 

واعلم أين رجل طالب النجاة لنفسي، واجتهدت فيما يرضي اهللا عز وجل عمي، ويف عمل أتقرب به 
إليه، فلم أجد رأياً يهدي إىل شيء من ذلك، فرجعت إىل القرآن الذي فيه اهلدى والشفاء، فتصفحته 

  . أجد شيئاً أزلف للمرء عند ربه جل وعز من الشهادة يف طلب مرضاتهسورة سورة، وآية آية، فلم

قاتلوا الذين يلونكم من الكفار : "مث تتبعته أتأمل اجلهاد أيه أفضل، وألي صنف، فوجدته جل وعال يقول
فطلبت أي الكفار أضر على اإلسالم، وأقرب من موضعي، فلم أجد أضر على " وليجدوا فيكم غلظةً

  .ألن الكفار أظهروا كفرهم، فاستبصر الناس يف أمرهم، وعرفوهم فخافوهماإلسالم منك، 

وأنت ختلت املسلمني باإلسالم، وأسررت الكفر، فقتلت بالظنة، وعاقبت بالتهمة، وأخذت املال من غري 
حله فأنفقته يف غري حله، وشربت اخلمر احملرمة صراحاً، وأنفقت مال اهللا على امللهني وأعطيته املغنني، 

منعته من حقوق املسلمني، فغششت باإلسالم، وأحطت بأقطاره إحاطة أهله، وحكمت فيه للمشرك، و
وخالفت اهللا ورسوله يف ذلك خالفة املضاد املعاند، فإن يسعدين الدهر، ويعين اهللا عليك بأنصار احلق، 

لبك، أو خترمتين أبذل نفسي يف جهادك بذالً يرضيه مين، وإن ميهلك ويؤخرك ليجزيك مبا تستحقه يف منق
  .األيام قبل ذلك فحسيب من سعي ما يعلمه اهللا عز وجل من نييت، والسالم

  .ومل يزل عبد اهللا متوارياً إىل أن مات يف أيام املتوكل

مسعت حممد : حدثنا إمساعيل بن يعقوب، قال: حدثين حيىي بن احلسن، قال: فحدثين أمحد بن سعيد، قال
عبد اهللا بن موسى إىل املتوكل صبح أربع عشرة ليلة من يوم مات، ونعى نعى : بن سليمان الزينيب يقول

له أمحد بن عيسى فاغتبط بوفاما وسر، وكان خيافهما خوفاً شديداً وحيذر حركتهما، ملا يعمله من 
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فضلهما، واستنصار الشيعة الزيدية ما وطاعتها هلما لو أرادوا اخلروج عليه، فلما ماتا أمن واطمأن، فما 
  .بث بعدمها إال أسبوعاً حىت قتلل

    

  .وكان عبد اهللا بن موسى يقول شيئاً من الشعر

أنشدين إمساعيل بن يعقوب لعبد اهللا بن : أنشدنا حيىي بن احلسن، قال: أنشدين أمحد بن سعيد، قال
  : موسى

 اذفقمبه وبنفسي العام إحدى ال  اذفوادي وقاد جرتمل وإني

 فانجمال فيها الهالك المت كما  ينيلم تيا رثة أندن افةمخ

 شرجٍع يعلى بخضر المطارف على  نكرب إن حانت وفاتي فال ت فيا

 ائففي فج من األرض خ يصابون  ابةصعداً لاهيالً شقت ولكن

  وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف  وا األذىارقم فياهإذا فارقوا دن

ا ذكر إمساعيل بن يعقوب، وهذا الشعر للطرماح بن حكيم الطائي، وكان يذهب هكذ: قال أبو الفرج
  .مذهب الشراة، ولعل عبد اهللا بن موسى كان ينشده متمثالً

  أيام المنتصر

وكان املنتصر يظهر امليل إىل أهل هذا البيت، وخيالف أباه يف أفعاله، فلم جير منه على أحد منهم قتل أو 
  نا، واهللا أعلم حبس وال مكروه فيما بلغ

  أيام المستعين

  يحيى بن عمر بن الحسين

فمن خرج فقتل يف أيامه أبو احلسني بن عمر بن احلسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب 
  .طالب

  .ويكىن أبا احلسن

  .وأمه أم احلسن بنت عبد اهللا بن إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه

 أيام املتوكل إىل خراسان فرده عبد اهللا بن طاهر، فأمر املتوكل بتسليمه إىل عمر بن الفرج كان خرج يف
الرخجي فسلم إليه، فكلمه بكالم فيه بعض الغلظة فرد عليه حيىي وشتمه، فشكى ذلك إىل املتوكل فأمر 



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  281  

إىل بغداد فلم به فضرب درراً، مث حبسه يف دار الفتح بن خاقان، فمكث على ذلك مدة، مث أطلق فمضى 
يزل ا حيناً حىت خرج إىل الكوفة فدعا إىل الرضا من آل حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأظهر العدل 

  .وحسن السرية ا إىل أن قتل رضوان اهللا عليه، وسنذكر خربه على سياقته

 وما يعاب به وكان رضي اهللا عنه رجالً فارساً شجاعاً، شديد البدن جمتمع القلب، بعيداً من رهق الشباب
  .مثله

أنه كان مقيماً ببغداد، : فحدثين حممد بن أمحد الصرييف أبو عبيد، وأمحد بن عبيد اهللا بن عمار، وغريمها
وكان له عمود حديد ثقيل يكون معه يف مرتله، وكان رمبا سخط على العبد أو األمة من حشمه، فيلوي 

  . حيىي رضي اهللا عنهالعمود يف عنقه، فال يقدر أحد أن حيله عنه حىت حيله

أن حيىي بن عمر ملا : حدثين أبو عبيد اهللا بن أيب احلصني: حدثين أمحد بن عبيد اهللا، قال: قال أبو الفرج
أراد اخلروج بدأ فزار قرب احلسني، وأظهر ملن حضره من الزوار ما أراده، فاجتمعت إليه مجاعة من 

أيها الناس : دخل الكوفة ليالً، وجعل أصحابه ينادوناألعراب ومضى فقصد شاهي فأقام ا إىل الليل، مث 
  .أجيبوا داعي اهللا حىت اجتمع إليه خلق كثري

فلما كان من غد مضى إليه بيت املال فأخذ ما فيه، ووجه إىل قوم من الصيارفة عندهم مال من مال 
مد بن عبيد اهللا السلطان فأخذه منهم، وصار إىل بين محان وقد اجتمع أهله، مث جلس فجعل أبو جعفر حم

احلسين وهو املعروف باألدرع يساره ويعظم عليه أمر السلطان، فبينما هم كذلك إذا عبد اهللا بن حممود 
أيها الرجل : قد أقبل وعنده جند مرتبون كانوا معه يف طسا سيج الكوفة، فصاح بعض األعراب بيحىي

ه، ومحل على عبد اهللا بن حممود فضربه فوثب حيىي فجال يف منت فرس: أنت خمدوع، هذه اخليل قد أقبلت
  .ضربة بسيفه على وجهه، فوىل منهزماً وتبعه أصحابه منهزمني

  .مث رجع إىل أصحابه فجلس معهم ساعة مث خرج إىل الوزارة يف عسكره ومضى منه إىل حنبال

ني بن وسار خرب حيىي بن عمر وانتهى إىل بغداد، فندب له حممد بن عبد اهللا بن طاهر بن عمه احلس
إمساعيل، وضم إليه مجاعة من القواد، منهم خالد بن عمران، وأبو السنا الغنوي، ووجه الفلس، وعبد اهللا 
بن نصر بن محزة، وسعد الضبايب، فنفذوا إليه على كره، وكان هوى أهل بغداد مع حيىي، ومل يروا قط 

  .مالوا إىل طاليب خرج غريه

    

م ا أياماً مث مضى قاصداً حيىي حىت وافاه فأقام يف وجهه أياماً مث فنفذ احلسني إىل الكوفة فدخلها وأقا
ارحتل قاصداً الفسني حىت نزل قرية يقال هلا البحرية وكان على خراج تلك الناحية أمحد بن علي 

االسكايف وعلى حرا أمحد بن الفرج الفزاري، فحصل أمحد بن علي مال اخلراج وهرب به، وثبت ابن 
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ىي مناوشة يسرية ووىل عنه بعد ذلك، ومضى حيىي لوجهه يريد الكوفة فعارضه املعروف الفرج فناوش حي
  .بوجه الفلس فقاتله قتاالً شديداً، فازم عن حيىي فلم يتبعه

ومضى وجه الفلس لوجهه حىت نزل شاهي، فصادف فيها احلسني بن إمساعيل فأقام بشاهي، وأراحا 
  .لهموشربا املاء العذب وقويت عساكرهم وخي

وأشار أصحاب حيىي عليه مبعاجلة احلسني بن إمساعيل، وكان معهم رجل يعرف باهليضم بن العالء 
العجلي فواىف حيىي يف عدة من أهله وعشريته، وقد تعبت خيلهم ورجاهلم فصاروا يف عسكره فحني التقوا 

  .كان أول ما ازم اهليضم هذا

  .هذا وأمجعا رأيهما عليهوذكر قوم أن احلسني بن إمساعيل كان راسله يف 

  .بل ازم للتعب الذي حلقه: وقال قوم

اجتمعت أنا واهليضم يوماً فتذاكرنا أمر حيىي : حدثين أيب قال: حدثين علي بن سليمان الكويف، قال
فحلف بالطالق الثالث أنه مل يكن له يف اهلزمية صنع، وإمنا كان حيىي رجالً نزقاً يف احلرب، فكان حيمل 

جع فنهيته عن ذلك فلم يقبل، ومحل مرة كما كان يفعل فبصرت عيين به وقد صرع يف وسط وحده فري
  .عسكرهم فلما رأيته قد قتل انصرفت بأصحايب

  .رجع احلديث إىل رواية ابن عمار

فلما رأى حيىي هزمية اهليضم مل يزل يقاتل مكانه حىت قتل، فأخذ سعد الضبايب رأسه، وجاء به إىل : قال
مساعيل، وكانت يف وجهه ضربات مل يكد يعرف معها، ومل يتحقق أهل الكوفة قتل حيىي، احلسني بن إ

فوجه إليهم احلسني بن إمساعيل أبا جعفر احلسين الذي تقدم ذكره يعلمهم أنه قد قتل، فشتموه وأمسعوه 
 يعرف بعلي بن ما يكره ومهوا به، وقتلوا غالماً له، فوجه إليهم أخاً كان أليب احلسن حيىي بن عمر من أمه

حممد الصويف من ولد عمر بن علي بن أيب طالب، وكان رجالً رفيقاً مقبوالً، فعرف الناس قتل أخيه، 
  .فضجوا بالبكاء والصراخ والعويل وانصرفوا

وانكفأ احلسني بن إمساعيل إىل بغداد، ومعه رأس حيىي بن عمر، فلما دخل بغداد جعل أهلها يصيحون من 
إن حيىي مل يقتل، ميالً منهم إليه، وشاع ذلك حىت كان الغوغاء والصبيان : ولونذلك إنكاراً له ويق

  .ما قتل وما فر، ولكن دخل الرب: يصيحون يف الطرقات

وملا أدخل رأس حيىي إىل بغداد اجتمع أهلها إىل حممد بن عبد اهللا بن طاهر يهنئونه بالفتح، ودخل فيمن 
 هاشم داود بن القاسم اجلعفري، وكان ذا عارضة ولسان، ال دخل على حممد بن عبد اهللا بن طاهر، أبو

  .يبايل ما استقبل الكرباء وأصحاب السلطان به

دخل أبو هاشم على حممد بن عبد : فحدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار، وحكيم بن حيىي اخلزاعي، قاال
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 صلى اهللا عليه وسلم حياً لعزى به، أيها األمري، قد جئتك مهنئاً مبا لو كان رسول اهللا: اهللا بن طاهر فقال
  .فلم جيبه حممد عن هذا بشيء

وأمر حممد بن عبد اهللا حينئذ أخته ونسوة من حرمه بالشخوص إىل خراسان، وقال إن هذه الرؤوس من 
  .قتلى أهل هذا البيت مل تدخل بيت قوم قط إال خرجت منه النعمة وزالت عنه الدولة، فتجهزن للخروج

وأدخل األسارى من أصحاب حيىي إىل بغداد، ومل يكن فيما رؤي قبل ذلك من :  حديثهقال ابن عمار يف
األسارى أحد حلقه ما حلقهم من العسف وسوء احلال، وكانوا يساقون وهم حفاة سوقاً عنيفاً فمن تأخر 

ضربت عنقه، فورد كتاب املستعني بتخلية سبيلهم فخلوا، إال رجالً يعرف بإسحاق بن جناح كان 
أنه مل يزل حمبوساً حىت مات، فخرج :  شرطة حيىي بن عمر فإن حممد بن احلسني األشناين حدثينصاحب

توقيع حممد بن عبد اهللا بن الطاهر يف أمره يدفن الرجس النجس إسحاق بن جناح مع اليهود، وال يدفن 
 يف كساء فومسي فأخرج رمحه اهللا بثيابه ملفوفاً" مع املسلمني، وال يصلى عليه، وال يغسل، وال يكفن

  .على نعش حىت جاءوا به إىل خربة، فطرح على األرض وألقى عليه حائط، رمحه اهللا تعاىل

وقد كان خرج مع حيىي بن عمر مجاعة من وجوه أهل الكوفة وأويل الفضل منهم، فسمعت بعض 
      -وهو حممد بن احلسني-مشاخينا من الكوفيني يذكر 

وقد لقيته أنا وكتبت . بجلي خرج معه معلماً، وكان أحد فرسان أصحابهأن أبا حممد عبد اهللا بن زيدان ال
  .عنه، وكنت أرى فيه من احلذر والتوقي من كثري من الناس، ما يدل على صدق ما ذكر عنه

وما بلغين أن أحداً ممن قتل يف الدولة العباسية من آل أيب طالب رثي بأكثر مما رثي به حيىي وال قيل فيه 
  .ا قيل فيهالشعر بأكثر مم

واتفق يف وقت مقتله عدة شعراء حميدون للقول أولوا اهلدى يف هذا املذهب، إال أنين ذكرت بعض ذلك 
  .كراهية اإلطالة

فمنه قول علي بن العباس الرومي يرثيه، وهي من خمتار ما رثي به، بل إن قلت إا عني ذلك واملنظور إليه 
 احلد وأغرق يف الرتع، وتعدى املقدار بسبب مواليه من بين مل أكن مبعداً، لوال أنه أفسدها بأن جاوز

  : العباس، وقوله فيهم من الباطل ما ال جيوز ألحد أن يقوله، وهي

 وجيم وأعقتشتى مس طريقان  جهنيك تفانظر أي نهج أمامك

 واجرسول اهللا فاخشوا أو ارت بآل  مريركال ضاس طأيهذا الن أال

 رجضاء مدمالزكي ب قتيل  ٍدمحي مبنلأوان ل لأك

 رجاد يمد ك قدين اهللا فلله  ر أئمٍةدين شيه الف ونيعتب
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 جحائل ألبوللملحجوكم في الح  نٍةتائل فبي حألحجوكم ف لقد

 رجفيل ملا قمم علبلواك  المصطفى كم يأكل الناس شلوكم بني

 رجحه يتن ربائف مخ وال  يهبق نحم راع ليهف اأم

 جمجمم مكتاب اهللا فيه كأن  ميك فزل اهللاعمهوا ما أن لقد

 رجيل وزبليا قدنمتاع من ال  هيبصم نأال خاب من أنساه منك

 رجستمصابيح السماء ف تضاء  ميدكهين شسأبعد المكنى بالح

 جشنأسراب الدموع وت تسجسج  هوال ليه لا، ال عينلوع لنا

 جرففي جنان الخلد عيش مخ له  هد ربنائزاً عي فنبك وكيف

 زوجان مناهللا حي في الج لدى  هإنيا فدنياً لن حفإن ال يك

 جزله ممم يقاً لمقام وقام  يتةًاء وصنيا سنال في الدن وقد

  هوى ما هوى أو مات بالرمل بحزج  دهع بما أصابت أسهم الدهر شوى

 جلبتا تهالثأم هبأمثال  ايٍةمف عشكيه لنرج وكنا

 جلى وأفل أعبه واهللا ففاز  يهبن نذو العرش في اب فساهمنا

 ورجوء مقال قبلي في البس كما  رهذكي بال هم أبسئون فأصبحت

 يجو أههاجه، والشجو للشج بلى  مهيلاي عي أسانوال هو نس

 جوسيال وعي سانتبطن أجف  امأني كلخام الإذا ن أبيت

 جضينؤاد فمكواها الف يباشر  فةًهراك لالعال لهفي لذك أيحيى

 جسنأصحت مراثيك ت وأقذاءها  االءهيون جعتراءتك ال أحين

 جهنتخ فالالئي تم محاسنك  ردىك الوإن فات الفداء ب بنفسي

 رج؟بتا تهفي أثواب فتصبح  دك زينةًعد األرض بتستج لمن

ورحوريح سالم وروح من الظل س  مةٌان جسجعليك وممدود 

 جلفموان اليرف عليه األقح  ارهت جذي أناع الوال برح الق

 ك يأرجٍج من طيب رمسأر سوى  يةًحرد تي أال تفويا أس

 زجهك تل ذلوكانت قب ثويت  ادمعائم بمحإنما ناح ال أال
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 جوهين تبنار الحزن ح تداعى  اهوعين إن دمعيك الإل أذم

 جعزن يلوخلت العج الح عليك  اهروبلو كفكفت من غ وأحمدها

 جولماء الكالبالبكاءين  أحر  امين إنعوليس البكا أن تسفح ال

 درجس مروامألذيال ال توأن  رٍةبعيك بلي ععين أتمتعني

 وجين ألحدفداء الال يليقتلن  ب داءهلقن الإلى أن يدف فإني

رجعين محالبها للص فليس  ايرهغت لعلى داٍر ظعن عفاء 

    

 رجفمةٌ ال تم غيكلع أظلت  هيومرون بشبتأيها المس أال

 جزعر مرسول اهللا في القب بأن  ادههأن ممى اطسأم مأكلك

 دجيرنه النون مكأن الل بوجٍه  مكنرء متشمتوا وليخسأ الم فال

 جعالتقى الجمعان والخيل تم غداة  ميكب أبلقا بيجفلو شهد اله

 يجهميم الارمد بالقاع الظل اكم  اًاربد هيد العاني أو أرم ألعطى

  أهوج: شبا الحرب حتى قال ذو الجهل  رهحنى بشا زال يغم ولكنه

 جمي أسخطة األمر التي ه أبي  هير أنم غكلن تله م وحاشا

 رجحيين مزكيه البعرق إليه  هن ذاك؟ ال أين إنه عب وأين

 رجحسن، والغصن من حيث يخ أبي  هلبن قواطعلي في الم كدأب

 جهجهمال يزدهيه ال وأشباله  هريني عميث يحبه كالل كأني

 جلخى وتكاألشطان تدل شوارع  هوشناح ترمي أراه والكأن

 ججشمبالتراب الجبين ال وعفر  وادهن جوى عأراه إذ ه يكأن

 رجع تبها روحاً إلى اهللا بوح  وىبه جسماً إلى األرض إذ ه فحب

 ج؟سولم يدبر من الخيل من طراداً  لو أيطم يطيى وليح مأأرديت

 جهرى وألي أغلكم بالغ وذاك  ينةًوء هسى النلكم فيه م تأتت

 يدرجم فكالمغرور من ويستدرج  مكاللم وضكفي طغيان تمدون

 واعلى ما في العياب وأشرج وشدوا  مكآننن شبني العباس م أجنوا
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 واججفأحر بهم أن يغرقوا حيث ل  ميهم وغكنوخلوا والة السوء م

 واجا شأهله يوماً فتشجوا كم إلى  عق راجحع النظار لكم أن يرج

 رجخ مجة اهللالكم من ح وال  مذريكتعحين ال عذرى لم على

 جتنح تواقلإن ال مهوبين  مكينن بائغفال تلقحوا اآلن الض

 رجان أخونر للكم، والده تدوم  الةًم أن حتدقإذا ص مغررت

 جولسيسمو لكم والصبح في الليل م  ائراًيث ثغلهم في منطوي ال لعل

 جزموش وهزجل ينفي الوح له  هراتن زفتضيق األرض م بمجر

 جمحمن الال يسطيعه بوارق  هيضرق ببار أصشيم باألب إذا

 وجمه يتالبحر في أعراض يرى  امأنكشمس الضحى ف نوامضه

 رجهتي فوافبه الطير الع تلم  هيناء وبمسين الدةٌ بوق له

 رجحتا فتحار العين فيه حراج  كر في أعراضه الطرف أعرضت إذا

 جراد وأوثجال الأرسك وخيل  لةٌجر: انتبان ثنرك يؤيده

 جنيعي فى األبنيث مبأمثانه  الةًسيوث بلالال كرج عليها

 جرهين تم حهعن خيل تنفسه  اصةٌصم خيهع فتدانوا فما للنق

 رجدحا يتهبعليهم حص لظل  ابةٌحاء سضفحصبتهم بال فلوا

 رجسي مبأطراف الردين هنالك  ميهت فياذمهلالزجاج ال كأن

 جليه ودملال عخخل هنالك  هالحوه أن سذي ال قال يود

 زرجرون وخأوس آخ وهللا  هار دينص أنار اهللاث فيدرك

 ودجن هيهلم يضرب عل ظغائن  امٍةد إقعي بخوف السب وتظعن

 دجخل توامحوما كل ال تماماً  اءهضم قيكإمام الحق ف ويقضي

 جتنر ملو كان في األم وناتجها  طٍةر خذميى مكان في يح وقد

 ودجيف تسالإذا ظلت األعناق ب  مكلهيغ جبى تيشف هنالكم

 جلمم وأهاءكا سفيم ألعنق  ادهعي بي وإننصح محضتكم

 جرفار عنيتعادى شعلة ال كما  مكيني بغال تعادوا غرة الب مٍه
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 جعبنةً يتطم بوكأخ اديك  متاً وأنالحق أن يمسوا خماص أفي

 رجرجتم تكالخطا أكفال ثقال  مكراتجي حمختالين ف تمشون

    

 جدلمن الريف ريان العظام خ  ميدكوى وولبادي الط وليدهم

 جليل وأببفيه أرت يشرعو  مكتذودونهم عن حوضهم بسيوف

 وججاج في الحيازم ح وبالقوم  مكنفقد ألجمتهم خيفة القتل ع

  فقد علزوا قبل الممات وحشرجوا  مكاأللى كظتهم حسرات بنفسي

 يم وديزجها بهمن كالبكم  تقنعوا حتى استثارت قبورهم ولم

ونبق فيه املاء، ومنع الناس الزيارة إىل أن قتل الذي كان نبش قرب احلسني يف أيام املتوكل، : الديزج
  .املتوكل

 العرب األمحاض أخضر أدعج من  م يزلواد ولسالب وعيرتموهم

 جالروم، ألوان من الورم نع بني  مكوهزرق يزين وج مولكنك

 جهلعشكلكم تاهللا إال الم لما  اهةٌيين عماشلم تكن باله لئن

 جفيععلى حر الجبين ف يكب  مكنرء ممأال يبرح ال بآية

 جلروم أععلج من ال يساوره  اشةشإذا الصهباء روت م يبيت

 جحو أفلها من تحته وه يقوم  نةًعوء طفي سبة الس فيطعنه

 جدجمويصبر للموت الكمي ال  مكلبني العباس يصبر مث لذاك

 جهمسئوٍل عن الحق يل ذبألك  مكذي وإنهاهةٌ إال كفهل ع

 واجيسبقوا بالصالحات ويفل وأن  واتجلسوا وسط المجالس وتخبث فال

 زجق يمفإن الصفو بالرن أباهم  موكان أبم وكهكنتم من وإن

 جلتنطقوا البهتان والحق أب وال  نٍةأبم يزن بهامرًأ من أروني

 أجنما دامت الريح ت ائكمببغض  لعمري لقد أغرى القلوب ابن طاهٍر

 مثلها مستكره الرجل أعرج سعى  يمةًوٍء ذماة سعلكم مس سعى

 جوجتحش كما حش الحريق الم  نةًتيب فتعدموا ما حنت الن فلن
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 وجبل أوٍب تن كم بوائجها  اهريحبدأت لو تزجرون ب وقد

 وا فلجلجسواكم أفصحوا أو عدو  هلي وأهبمصعب ما للن بني

 رجهكذماء الترك والروم ت لكم  ميهلم وعكاسدماء بني عب

 جهبك تجهالً بذل وغوغاءكم  مسفكها العوران والعرج منك يلي

 جأجهنات في الصدور ت ولكن  مياءكروا أولصبكم أن تن وما

 جنأظهرت أشياء تلوى وتح لقد  رصةٌين فأمكنتكم في الفريق ولو

 جائج أوشوشالولياكم ف وإن  ارٍسر فا وتالستقدتم منهم إذن

 وجتم مكنال ينفك م ليالي  مركأن تحبوهم بد الدهر ذك أبى

 جرتا اآلن مهشتى باب بوائق  ائفخعلى اإلسالم منكم ل وإني

 جدمد مقوحبلهم مستحكم الع  وفي الحزم أن يستدرك الناس أمركم

 جدلمصعب لن يسبق اهللا م بني  رهب وتال طفإن اهللا نظار

 جلثتمنكم بالشفاء ف ستظفر  اهيللم غقلوباً قد أطلت لعل

  : وقال علي بن حممد بن جعفر العلوي يذكر دخوهلم على حممد بن عبد اهللا بن طاهر يف التهنئة

 أستلينك في الكالم وجئتك  قتلت أعز من ركب المطايا

 امسحبيننا حد ال وفيما  اك إالقعلي أن أل زوع

 اميدف على األك قوادمه  تالجناح إذا أهيض ولكن

  : وقال أيضاً يرثي حيىي

 وعضوه يتلكان لوال ش وما  وىمسكاً جانب القبر إن ث تضوع

  أبيح ليحيى الخير في القوم مصرع  زةرام أعوام كأق ارعمص

  : وقال أيضاً يرثيه

 مات حتى مات وهو كريم فما  فإن يك يحيى أدرك الحتف يومه

 يممصسقى اهللا يحيى إنه ل  :وما مات حتى قال طالب نفسه

 ومنكمن القاه وهو س وليس  آنست بالروع والبأس نفسه فتى

 لوجه الجمع وهو عظيم ووجه  يمهو بيوم وهفتى غرة لل
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 يمسوي ونشيم ال تحت له  ابنه الطيار إذ نتحت به لعمرو

  وسرت به اإلسالم وهو كظيم  لقد بيضت وجه الزمان بوجهه

 يمقلبته الكف وهو فط وال  يةانتجبت من مثله هاشم فما

حدثنا حممد بن أمحد احلر، قال حدثنا حممد بن احلسني : حدثين أمحد بن عبيد اهللا بن عمار الثقفي، قال
يا بن رسول : ما رأيت رجالً أورع من حيىي بن عمر، أتيته فقلت له: يقال يل عم: بن السميدع، قال

اهللا، لعل الذي محلك على هذا األمر الضيقة، وعندي ألف دينار ما أملك سواها فخذها فهي لك، وآخذ 
  .لك من إخوان يل ألف دينار آخر

خروجي إال غضباً هللا عز  طالق ثالثاً، إن كان -يعين زوجته-فالنة بنت فالن : فرفع رأسه مث قال: قال
  .وجل

  .امدد يدك، فبايعته وخرجت معه: فقلت له

  الحسين بن محمد بن حمزة

واحلسني بن حممد بن محزة بن عبد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ويعرف 
  .باحلرون

ر عظيم، فلما قارب خرج بالكوفة بعدي حيىي بن عمر، فوجه إليه املستعني مزاحم بن خاقان يف عسك
الكوفة خرج احلسني احلرون عنها وخالفه الطريق حىت صار إىل سر من رأى، وقد بويع املعتز فبايع له، 

  .وانصرف مزاحم عن الكوفة

فمكث احلسني احلرون مدة مث هرب، وأراد اخلروج ثانية فرد وحبس بضع عشرة سنة، فأطلقه املعتمد 
  .بعد ذلك يف سنة مثان وستني ومائتني

فخرج أيضاً بسواد الكوفة، فعاد وأفسد فظفر به يف آخر سنة تسع وستني ومائتني، فحمل إىل املوفق 
  .فحبسه بواسط فمكث يف حمبسه سنة سبعني وإحدى وسبعني، مث تويف، فأمر املوفق بدفنه والصالة عليه

ريون من خرج معه ومل يكن ممن حيمد مذهبه يف خروجه فنسوق خربه ولقد رأيت مجاعة من الكوفيني يع
  .بذلك ويسبونه به

  محمد بن جعفر بن الحسن
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وحممد بن جعفر بن احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن علني بن أيب طالب عليه السالم كان خليفة 
احلسني احلرون، فخرج بعده بالكوفة، فكتب إليه ابن طاهر بتوليته الكوفة، وخدعه بذلك، فلما متكن ا 

  .الساج فحمله إىل سر من رأى، فحبس ا حىت ماتأخذه خليفة أيب 

وكان معه يف وقت خروجه رجل من ولد حممد بن احلنيفة مل يقع إىل نسبه، فلما أخذ هرب إىل ناحية 
  .أرمينية فقتله غلمانه ا

  أيام المعتز

  إسماعيل بن يوسف

ن احلسن بن احلسن، فعاث إمساعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد اهللا ب: وخرج يف هذه األيام
وأفسد، وعرض للحجاج، وتبعه أمثال له، وقطع املرية عن احلرم، وكرهت ذكره، إذ كان غرضي غري 

  .ذلك

  الحسن بن يوسف

احلسن بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن وأمه : وقتل يف هذه األيالة أخوه
سى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن، يف حرب كانت بني أخيه أم سلمة بنت حممد بن عبد اهللا بن مو

  .إمساعيل وبن أهل مكة، أصابه سهم فقتله

  جعفر بن عيسى

جعفر بن عيسى بن إمساعيل بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد : وقتل يف هذه الواقعة أيضاً
  .اهللا بن جعفر أيب طالب

  .وأمه أم ولد

  أحمد بن عبد اهللا

أمحد بن عبد اهللا بن موسى بن حممد بن سليمان بن داود بن : عبد الرمحن خليفة أيب الساج مبكةوقتل 
  .احلسن بن احلسن بن علي

  عيسى بن إسماعيل
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عيسى بن إمساعيل بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب : وتويف يف احلبس
  .طالب

  .ن يعقوب بن إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللاوأمه فاطمة بنت سليمان بن حممد ب

  .كان أبو الساج محله فحبس بالكوفة فمات هناك

  جعفر بن محمد

جعفر بن حممد بن جعفر بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني، يف وقعة كانت : وقتل بالري
 طالب، وبني عبد اهللا بن بني أمحد بن عيسى بن علي بن احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب

  .عزيز، عامل حممد بن طاهر بالري

  إبراهيم بن محمد

  .إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن احلسن بن عبد اهللا بن العباس بن علي: وقتل

  .وأمه أم ولد

  .قتله طاهر بن عبد اهللا يف وقعة كانت بينه وبني الكوكيب قزوين

  أحمد بن محمد

أمحد بن حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن :  أسد عامل أيب الساج باملدينةوحبس احلرث بن
  .بن علي بن أيب طالب يف دار مروان، فمات يف حمبسه

  أيام المهتدي

    

  علي بن زيد بن الحسين

 علي بن زيد بن احلسني بن عيسى بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب: فممن خرج يف هذه األيام

  .طالب

  .وأمه بنت القاسم بن عقيل بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب

  .كان خروجه بالكوفة، بايعه نفر من عوامها وأعراا

  .ومل يكن للزيدية وأهل الفضل والوجوه فيه هوى
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  .ورأيت من شاهده منهم ذامني ملذهبه

  .ذلك قبل خروج الناجم بالبصرةفوجه إليه املهتدي الشاه بن املكيال يف عسكر ضخم، و

كنا مع علي بن زيد وحنن زهاء مائيت فارس نازلني : قال يل أيب: فحدثين علي بن سليمان الكويف، قال
إن القوم : ناحية من سواد الكوفة، وقد بلغنا خرب الشاه بن املكيال وحنن معه حنيون، فقال لنا علي بن زيد

  .من بيعيتال يريدون غريي، فاذهبوا، أنتم يف حل 

 ال يطاق، فدخلنا من رعبه - فأقمنا معه، ووافانا الشاه يف جيش عظيم . ال واهللا ال نفعل هذا أبداً: فقلنا
اثبتوا وانظروا ما أصنع، فثبتنا وانتضى سيفه، مث قنع : أمر عظيم، فلما رأى ما حلقنا من اجلزع قال لنا

له حىت صار خلفهم، وعال على تلعة فلوح إلينا، مث فرسه ومحل يف وسطهم يضرم مييناً ومشاالً، فأفرجوا 
محل من خلفهم فأفرجوا له حىت عاد إلينا، ومحل الثالثة ومحلنا معه فهزمناهم أقبح هزمية، فكانت هذه 

  .قصته، إال أن أهل الكوفة مل خيفوا معه ملا حلقهم يف أيام حيىي بن عمر من القتل واألسر

  محمد بن القاسم

  .صرةوحنم الناجم بالب

حممد بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللا : فخرج إليه علي بن زيد ومعه مجاعة من الطالبيني منهم
  .بن العباس بن علي بن أيب طالب

  .وأمه لبابة بنت حممد بن إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهللا

  طاهر بن أحمد بن القاسم

  . بن علي بن أيب طالبوطاهر بن أمحد بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن

وكانوا مع علي بن زيد يف معسكر الناجم، فلما تبني علي بن زيد أمره ودعوته وما هو عليه كان يستميل 
قواده ويعرفهم خربه ويدعوهم إىل نفسه، فبلغ الناجم خربه فدعا به واالثنني اآلخرين فضرب أعناقهم 

  .صرباً

  .كان يف أيام املهتدي فذكرناه فيهاوهذا مما جرى يف أيام املعتمد إال أن خروجه 

  الحسين بن محمد بن حمزة
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ووجه كيغلغ حلرب الكوكيب بقزوين وكانت . موسى بن بغا وهو مقيم مدان: وخرج يف هذه األيام
احلسني بن حممد بن محزة بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب : بينهما وقعة قتل فيها

  .طالب

  يحيى بن علي

  .حيىي بن علي بن عبد الرمحن بن القاسم بن احلسن بن زيد: قتل أصحاب عبد اهللا بن عبد العزيزو

  .وأمه بنت عبد اهللا بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

  .قتل بقرية من قرى الري، يف والية عبد اهللا بن عزيز

  محمد بن الحسن

  .حممد بن احلسن بن حممد بن إبراهيم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي: رث بن أسد باحلاروأسر احل

  .ومحله إىل املدينة فتويف بالصفراء، فقطع احلرث رجليه، وأخذ قيدين كانا فيهما ورمى ما

  جعفر بن إسحاق

احلاجب وجعفر بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي قتله سعيد 
  .بالبصرة

  موسى بن عبد اهللا

  .وموسى بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب

وكان رجالً صاحلاً، راوياً للحديث، قد روى عنه عمر بن شبة، وحممد بن احلسن بن مسعود الزرقي، 
  .وغريهم. وحيىي بن احلسن بن جعفر العلوي

ه ومحل ابنه إدريس وابن أخيه حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن موسى وأبا الطاهر كان سعيد احلاجب محل
أمحد بن زيد بن احلسني بن عيسى بن زيد بن علي بن احلسني، إىل العراق، فعارضته بنو فزارة باحلاجز 
فأخذوهم من يده فمضوا م، وأىب موسى أن يقبل ذلك منهم، ورجع مع سعيد احلاجب، فلما كان 

  . دس إليه مساً فقتله، وأخذ رأسه ومحله إىل املهتدي يف احملرم سنة ست ومخسني ومائتنيبزبالة

  عيسى بن إسماعيل
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أسره عبد الرمحن خليفة . وعيسى بن إمساعيل بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر
  .أيب الساج باحلار، ومحله فمات بالكوفة

  محمد بن عبد اهللا

عبد اهللا بن إمساعيل بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن أيب الكرام بن حممد بن علي بن عبد اهللا وحممد بن 
  .بن جعفر بن أيب طالب

  .قتله عبد اهللا بن عزيز بني الري وقزوين

    

  علي بن موسى

  .وعلي بن موسى بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب

  .حممد املخزومي مبكة، فمات يف حبسهحبسه عيسى بن 

  محمد بن الحسين

  .وحممد بن احلسني بن عبد الرمحن بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب

  .محله عبد اهللا بن عزيز عامل طاهر إىل سر من رأى

  علي بن موسى

 بن احلسني بن علي بن أيب علي بن موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي: ومحل معه
  .طالب

  .فحبسا مجيعاً حىت ماتا يف احلبس

  إبراهيم بن موسى

  .وإبراهيم بن موسى بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب

  .عحبسه حممد بن أمحد بن عيسى بن املنصور عامل املهتدي على املدينة، فمات يف حبسه، ودفن يف البقي

  عبد اهللا بن محمد
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  .وعبد اهللا بن حممد بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن

  .وأمه فاطمة بنت إمساعيل بن إبراهيم بن موسى

حبسه أبو الساج باملدينة، فبقي باحلبس إىل والية حممد بن أمحد بن املنصور، مث تويف يف حبسه، فدفعه إىل 
  .بد اهللا بن داود بن احلسن فدفنه بالقيعأمحد بن احلسني بن حممد بن ع

  أيام المعتمد

  أحمد بن محمد بن عبد اهللا

أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن احلسن بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن : ظهر فيها
  .بن علي بن أيب طالب

  .وأمه امرأة من األنصار من ولد عثمان بن حنيف

  .لى باب أسوان، ومحل رأسه إىل املعتمدقتله أمحد بن طولون ع

  أحمد بن محمد بن جعفر

  .وأمحد بن حممد بن جعفر بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي

محله حممد بن ميكال مع أبيه إىل نيسابور، فمات أبوه قبله، وقد ذكرنا خربه متقدماً، وتويف هو بعد يف 
  .أيام املعتمد

  عبيد اهللا بن علي

  .عبيد اهللا بن علي بن عيسى بن حيىي بن احلسني بن زيد بن علي بن احلسنيو

  .قتل بالطواحني يف وقعة كانت بني أمحد بن املوفق، وبني مخارويه بن أمحد بن طولون

  علي بن إبراهيم

  .وعلي بن إبراهيم بن احلسن بن علي بن عبيد اهللا بن احلسني بن علي

  .ملعتمد وال يدري من قتلهقتل بسر من رأى على باب جعفر بن ا

  محمد بن أحمد بن محمد
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  .وحممد بن أمحد بن حممد بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن عمر بن علي

  .وأمه أم نوفل بنت جعفر بن احلسني بن علي بن عمر بن علي بن احلسني

  .ةضرب عبد العزيز بن أيب دلف عنقه صرباً بآبة وهي قرية بني قم وساد

  حمزة بن الحسن

  .ومحزة بن احلسن بن حممد بن جعفر بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

  .قتله صالب التركي صرباً ومثل به، وكان أسره يف وقعة كانت بينه وبني هوذان الديلمي

  حمزة بن عيسى

  . بن أيب طالبومحزة بن عيسى بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي

  .قتل يف الوقعة اليت كانت بني الصفار واحلسن بطربستان

  محمد وإبراهيم ابنا الحسن

  .وقتل يف هذه الوقعة أيضاً

  .حممد، وإبراهيم ابنا احلسن بن علي بن عبيد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب

  الحسن بن محمد

  . زيد بن احلسنيواحلسن بن حممد بن زيد بن عيسى بن

  .قتل يف هذه الوقعة أيضاً

  إسماعيل بن عبد اهللا

  .وإمساعيل بن عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا بن إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

  .قتل يف هذه الوقعة أيضاً

  محمد بن الحسين

لقاسم بن احلسن بن زيد حممد بن احلسني بن حممد بن عبد الرمحن بن ا: وتويف يف السجن بسر من رأى
  .األكرب بن احلسن بن علي بن أيب طالب

  .وأمه ابنة عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا بن إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب
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  موسى بن موسى

موسى بن موسى بن حممد بن سليمان بن داود بن احلسن بن : وتويف أيضاً يف السجن بسر من رأى
  .ن محل من مصر يف أيام املعتز فبقي إىل هذا الوقت مث ماتاحلسن بن علي وكا

  محمد بن أحمد بن عيسى

  .حممد بن أمحد بن عيسى بن زيد بن علي بن احلسني بن علي: ومحل سعيد احلاجب

  أحمد بن محمد

    

ذي ومحل ابنيه أمحد وعلياً فتويف حممد وابنه أمحد يف احلبس، وأطلق على ابن حممد وهو حي إىل الوقت ال
صنفت فيه هذا الكتاب، وقد كتبت عنه األحاديث، وروى عن حممد بن املنصور املرادي كتب جده 

  .أمحد بن عيسى بن زيد يف األحكام

  الحسين بن إبراهيم

  .واحلسني بن إبراهيم بن علي بن عبد الرمحن بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي

وتويف يف . لى نيسابور، مث محله معه حني خرج إىل طربستانحبسه يعقوب بن الليث الصفار ملا غلب ع
  .الطريق رضي اهللا عنه

  محمد بن عبد اهللا

  .وحممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبيد اهللا بن زيد بن عبد اهللا بن احلسن بن زيد بن احلسن

  .تويف يف حبس يعقوب بنيسابور وكان أسره بطربستان، وتويف يف حمبسه

   موسىعلي وعبد اهللا ابنا

وسعى رافع بن الليث إىل رافع جبماعة من آل أيب طالب، وذكر له أم يريدون اخلالف عليه، فأخذ منهم 
علي وعبد اهللا ابنا موسى بن عبد اهللا بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن : أربعة وهم

  .علي

  علي بن جعفر
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  .ن احلسن بن علي بن أيب طالبوعلي بن جعفر بن هارون بن إسحاق بن احلسن بن زيد ب

  محمد بن عبد اهللا

وحممد بن عبد اهللا بن جعفر بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن 
  .جعفر بن أيب طالب عليهم السالم

  أيام المعتضد

  : فممن قتل منهم فيها

  محمد بن زيد

 بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب، وهو املعروف حممد بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن احلسن
  .بالداعي، صاحب طربستان

حممد بن هارون، وأمره : كان إمساعيل بن أمحد املتغلب على خراسان بعث إليه قائداً من قواده يقال له
  .حبربه، فوافقه على باب جرجان، فقتل يف الوقعة، وجد جرحياً وبه رمق، فحمل إىل جرجان فمات ا

  .وأسر ابنه زيد بن حممد

  .وذلك يف شهر رمضان سنة تسع ومثانني ومائتني. وصلى عليه حممد بن هارون ودفنه

  .ومحل ابنه زيد إىل خراسان، فهو ا إىل اآلن مقيم

  محمد بن عبد اهللا

  .بوحممد بن عبد اهللا بن حممد بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللا بن العباس بن علي بن أيب طال

  .كان أخذ يف أيام علي بن حممد صاحب البصرة، فحبس ومات يف خالفة املعتضد يف حبسه

  أيام المكتفي

  : فممن قتل منهم فيها

  محمد بن علي

حممد بن علي بن إبراهيم بن حممد بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني بن 
  .علي بن أيب طالب عليهم السالم
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  مدعلي بن مح

  .وعلي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن أيب طالب عليهم السالم

قتال على الدكة مع القرمطي املعروف بصاحب اخلال، من غري أن يكونا خرجا معه، وإمنا اما فأخذا 
  .فقطعت أيديهما وأرجلهما، وضربت أعناقهما صرباً

  زيد بن الحسين

  .حلسني بن احلسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالبوزيد بن ا

  .قتله القرمطي فيما يذكرونه يف طريق مكة

كان احلسني بن احلسني بن زيد شيخ بين هاشم وذا قعددهم، وكانت : حدثين حكيم بن حيىي، قال
  .األموال حتمل إليه من اآلفاق

د األصبهاين، ومجاعة الطالبيني، فيهم احلسني بن احلسني فاجتمعنا يوماً عند جدك أيب احلسن حممد بن أمح
بن زيد بن علي، وحممد بن علي بن محزة العلوي العباسي، وأبو هاشم داود بن القاسم اجلعفري، فقال 

يا أبا عبد اهللا، أنت أقعد ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلهم، وأبو هاشم أقعد : جدك للحسني
  .ا أال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجعل يدعو هلم بالبقاءولد جعفر، وأنتما شيخ

فنفس حممد بن علي بن محزة ذلك عليهما فقال له يا أبا احلسن، وما ينفعهما من القعدد يف هذا : قال
  .الزمان ولو طلبا عليه من أهل العصر باقة بقل ما أعطياها

هذا؟ فواهللا ما أحب أن نسيب أبعد مما هو بأب يل تقول : فغضب احلسني بن احلسني من ذلك مث قال: قال
  .واحد يبعدين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن الدنيا حبذافريها يل

  .وكان للحسني ابن يقال له زيد، هو املقتول يف طريق مكة: قال حكيم

  .وكان من فتيان بين هاشم؛ سخاًء، وظرفاً، ومجاالً

    

:  دعوه رأى ما عندهم من اآللة والفرش واآلنية، فيجيء إىل أبيه فيقولوكان يعاشر أوالد املتوكل، فإذا

إين أردت أن أدعو بين عمي هؤالء وأتصنع هلم مبثل ما عندهم، فأعطين ما أنفقه، فيعطيه ويسرف، ورمبا 
ليس عندي ما أعطيك، فيخرج مغضباً، وحيلف له أنه خيرج على السلطان، : صادف منه ضيقة فيقول

إن زيداً طلب كذا : فيقول هلا-فيناشده اهللا ويبكي، فال جييبه، فيدخل إىل أمه، وكانت أم ولد فيقوم إليه 
إنه : وكذا، وحلف أين إن مل أعطه خرج على السلطان، فأعطيين من حليك مبقدار ما يريد، فتقول له

شنشنة . هيهات، ليس األمر حيث تظنني: يرهبك ذا وليس خيرج فدعه مرة واحدة وجرب، فيقول هلا
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  .أعرفها من أخزم

  .مث ال يربح حىت تعطيه ما يريد

  محمد بن حمزة

وحممد بن محزة بن عبيد اهللا بن العباس بن احلسن بن عبيد اهللا بن العباس بن علي بن أيب طالب عليهم 
  .السالم

  .قتله حممد بن طغج يف بستان له، رضي اهللا عنه

 محزة من رجاالت بين هاشم وكان إذا ذكر ابن طغج كان حممد بن: حدثين أمحد بن حممد املسيب، قال
ال يؤمره ويثلبه، ويستطيل عليه إذا حضر جملسه، فاحتال ابن طغج على غالم لبعض الرجالة فستره مث 
أعلم أنه يف دار حممد بن محزة وضراه به فاستعوى مجاعة من الرجالة فكبسوه وهو يف بستان، فقطعوه 

روحاً يف البستان، وهم يترددون إليه فيضربونه بسيوفهم، هيبة له وخوفاً بالسكاكني، وبقي عامة يومه مط
  .أن يكون حياً أو به رمق فيلحقهم ما يكرهون رضي اهللا عنه

  أيام المقتدر

  : فممن قتل منهم فيها

  العباس بن إسحاق

بن العباس بن إسحاق وهو الذي يقال له املهلوس بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي 
  .احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم

  .قتله األرمن مبدينة بأرمينية يقال هلا دبيل

  .حدثين بذلك احلسني بن حممد القطربلي

  المحسن بن جعفر

وقتلت األعراب يف بعض نواحي الرب احملسن بن جعفر بن علي بن حممد بن موسى بن جعفر بن حممد بن 
  .علي بن احلسني بن علي

  .سه بعد ذلك إىل بغداد، وأظهر من قتله أنه كان دعا إىل خالف السلطان فقتله لذلكوأدخل رأ

وقتل بالكوفة رجل من الطالبيني مل يقع إىل نسبه، يف احلرب اليت كانت بني العباسيني والعلويني بسبب 
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 كان أمري املسجد الذي بناه أبو احلسن علي بن إبراهيم العلوي يف وسط املسجد اجلامع يف املوضع الذي
املؤمنني علي بن أيب طالب جيلس فيه للقضاء، فإن العباسيني أنكروا ذلك وهدموه وصاروا إىل قرب أمري 

املؤمنني فشعثوا من حائطه وأرادوا هدمه، فخرج إليهم الطالبيون فقاتلوهم فقتل من العباسيني نفر، وقتل 
الطالبيني وحرمهم وأوالدهم إىل بغداد من الطالبيني رجل، فحمل ورقاء بن حممد بن ورقاء مجاعة من 

مقيدين ليشهروا وحيبسوا، فصادف ورودهم وزارة أيب احلسن علي بن حممد بن الفرات، فأحسن إليهم 
  .وخلى سبيلهم

  طاهر بن يحيى

وكتب إلينا أن صاحب الصالة باملدينة دس مساً إىل طاهر بن حيىي بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهللا بن 
  .، فقتلهاحلسني بن علي

  .وكان سيداً فاضالً، وقد روى عن أبيه وغريه، وكتب عنه أصحابنا

  .وقتل القرمطي املعروف بابن احلباين بالكوفة عند وصوله إياها رجالً من ولد طباطبا مل يقع إىل نسبه

ا وعظم مث استولوا عليه. بنوا األخيضر، مل تقع إلينا أنسام: وقتل بناحية اليمامة مجاعة منهم يقال هلم
  .شأم فيها يف عز القرامطة، وبالدهم يف منعة ال يقدر معها عليهم

  ذكر محمد بن علي مقاتل جماعة منهم

ذكر حممد بن علي بن محزة مقاتل مجاعة من الطالبيني مل يتول قتلهم السلطان ومل حيصر أوقات مقاتلهم 
  . أو سهوبتاريخ فذكرت ذلك حبكايته متربئاً من خطأ، إن كان فيه، أو زلل

  الحسن بن محمد

  .احلسن بن حممد بن عبد اهللا األشتر بن حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي

  .قتل يف طريق مكة

  .قتله بنو نبهان من طيء

  عبد اهللا بن محمد

  .وعبد اهللا بن حممد بن سليمان بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن

  .قتله السودان باجلار
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  علي بن علي

  .ن علي بن عبد الرمحن بن القاسم بن زيد بن احلسن بن علي بن عليوعلي ب

  .قتله بنو مالك من جهينة بني األعيفر وذي املروة

  القاسم بن زيد

  .والقاسم بن زيد بن احلسن بن عيسى بن علي بن احلسن بن علي

  .وأمه بنت القاسم بن عقيل بن عبد اهللا بن حممد بن عقيل

    

  .املعبال بني الوادي وذي املروةقتله طيء يف موضع يسمى 

  محمد بن عبد اهللا

  .وحممد بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي

  .قتلته طيء بالرويضات، رمي بسهم

  محمد بن أحمد

  .وحممد بن أمحد بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي

  .مد بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عليوأمه فاطمة بنت حم

  .قتله غلمانه بفرع املسور

  علي بن موسى

  .وعلي بن موسى بن علي بن علي بن حممد بن عون بن حممد بن علي بن أيب طالب

  .وأمه زينب بنت احلسني بن احلسن بن األفطس

  .قتل ببعض أعراض املدينة

  القاسم بن يعقوب

  .م بن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالبوالقاس

  .بنو شيبان مبوضع يعرف بعرق الظبية: قتله بنو سليم، ويقال: قتله زياد بن سوار، ويقال
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  جعفر بن صالح

  .وجعفر بن صاحل بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا

  .وأمه من بين خمزوم

  .ن أيام إمساعيل بن يوسفقتله السودا

  عبد الرحمن بن محمد

  .وعبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عيسى بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر

  .وأمه من ولد طلحة بن عبيد اهللا

  .قتله سليمان بن بشر السلمي

  أحمد بن القاسم

  .ي بن احلسنيوأمحد بن القاسم بن حممد بن جعفر بن حممد بن علي بن عل

قتله الصعاليك على ثالث مراحل من الري، وكان متوجهاً إىل نسا وأبيورد، وكان أهلها دعوه إىل 
  .أنفسهم فصار إليهم

  الحسين بن علي

  .واحلسني بن علي بن حممد بن علي بن إمساعيل بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني

  .لصفاريةقتل بتفليس من بالد أرمينية، قتله قوم يقال هلم ا

  محمد بن أحمد

  .وحممد بن أمحد بن احلسن بن علي بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي

  .قتله األرمن بشمشاط

  محمد بن جعفر

  .وحممد بن جعفر بن حممد بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي

  .وأمه امرأة من األنصار

  .مر بقوم من قعدة اخلوارج فقتلوه
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  القاسم بن أحمد

  .والقاسم بن أمحد بن عبد اهللا بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

  .وأمه من ولد الزبري

  .قتل بالبجة من أرض احلبشة

  جعفر بن الحسين

  .وجعفر بن احلسني بن احلسن األفطس بن علي بن احلسني

  الحسين بن الحسين

  .يمان بن داود بن احلسن بن احلسن بن عليواحلسني بن احلسني بن حممد بن سل

  .قتال ومها منصرفان من عسكر عبد اهللا بن عبد احلميد العمري

  .وكان قد غلب على ناحية من نواحي البجة

  أحمد بن الحسن

  .وأمحد بن احلسن بن علي بن إبراهيم بن عمر بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب

  زيد بن عيسى

هللا بن أيب مسلم بن عبد اهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب، قتال مع عبد اهللا وزيد بن عيسى بن عبد ا
  .بن عبد احلميد يف حرب كانت بينه وبني ملك النوبة

  علي بن محمد

  .وعلي بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن حممد بن محزة بن إسحاق بن علي بن عبد اهللا بن جعفر

  .قتله رجل من قيس بن ثعلبة مبعدن النحلة

  جعفر بن إسحاق

  .وجعفر بن إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن جعفر بن حممد بن علي بن أيب طالب

  .قتله العمري الذي غلب على أرض البجة صرباً

  محمد بن علي
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  .وحممد بن علي بن إسحاق بن جعفر بن القاسم بن إسحاق اجلعفري

 بن حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن قتله هذا العمري يف حرب كانت بينه وبني إبراهيم
  .علي بن أيب طالب

  أحمد بن علي

  .وأمحد بن علي بن حممد بن عون بن حممد بن علي بن أيب طالب

  .قتله أخوه عيسى بن علي بينبع رضي اهللا عنه

  داود بن محمد

  .بن علي بن أيب طالبداود بن حممد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن احلسن بن عبد اهللا بن العباس 

  .قتله إدريس بن موسى بن عبد اهللا بن موسى بينبع

  أيوب بن القاسم

  .وأيوب بن القاسم بن احلسن بن حممد بن عبد الرمحن بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي

  .قتل ببالد النوبة

  جعفر بن علي

  . عليوجعفر بن علي بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن

  .قتل على باب نيسابور يف وقعة كانت بني حممد بن زيد وبني أهلها

  الحسين بن أحمد الكوكبي

    

  .والكوكيب وهو احلسني بن أمحد بن حممد بن إمساعيل بن حممد األرقط بن عبد اهللا بن علي بن احلسني

  .وأمه بنت جعفر بن إمساعيل بن حممد بن علي بن احلسني

  .كان قد بلغه عنه أنه يريد خالفه وأنه قد اجتمعقتله احلسن بن زيد، و

  عبيد اهللا بن الحسن
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وعبيد اهللا بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني بن علي على ذلك، فدعا ما 
 فأغلظ هلما، فردا عليه، فأمر ما فديست بطوما، مث ألقامها يف بركة فغرقهما فماتا مجيعاً، مث أخرجا

  .فألقيا يف سرادب فلم يزاال فيه حىت دخل الصفار البلد فأخرجهما ودفنهما

ويف عبيد اهللا بن احلسن يقول سعيد بن حممد األنصاري فيما حدثين به أمحد بن سعيد، عن حيىي بن 
  : احلسن

 اوانأمل أو ذقت سل وصاحبي  يا كيف أنسيت قتلى قد مضوا سلفاً

 اانوما حركت قمرية ب شمس  عليهم مليك الناس ما طلعت صلى

  : وقال أيضاً

 يالبسيف تلقاه كان قت لو  ومشقتيالً يا مسلماً لغ يا

  وعصى اهللا ربه والرسوال  هناه مآباءه وقرب عق

  الحسن بن محمد العقيقي

والعقيقي وهو احلسن بن حممد بن جعفر بن عبد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب 
  .طالب

  .وأمه أم عبد اهللا بنت عبد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب

وكان ابن خالة احلسن بن زيد، وكان خيلفه بسارية فبلغه أن احلسن قد قتل يف وقعة كانت بينه وبني 
رجان اخلجستاين فدعا إىل نفسه وواىف احلسن بعد ذلك مغلوالً، فانتقض أمر العقيقي ومضى إىل ج

والتحق باخلجستاين، فسار احلسن بن زيد إليه فواقعه فهزم العقيقي وجنا فرجع إىل جرجان، فوجه إليه 
  .احلسن بن زيد أخاه حممداً فأمنه فخرج إليه على ذلك، فأمر به احلسن فضربت عنقه صرباً

  الحسن بن عيسى

  .واحلسن بن عيسى بن زيد بن احلسني بن عيسى بن زيد بن علي بن احلسني

  .قتله اخلجستاين جبرجان

  محمد بن حمزة

  .وذكر أن احلسن بن زيد سم حممد بن محزة بن حيىي بن احلسني بن زيد

  ابن داود بن إبراهيم
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وقتل إدريس بن موسى ابناً لدواد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن 
  .احلسني بن علي

  إدريس بن علي

  .ن علي بن احلسن بن حممد بن عبد الرمحن بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسنوإدريس ب

  .قتلته أم ولد رجل عمري باملدينة

  سليمان بن علي

  .وقتل حممد بن علي بن القاسم بن حممد بن يوسف أخاه سليمان

  .وجد بطربستان مقتوالً

  .قتله احلسن بن أيب الطاهر: ويقال

  أحمد بن عيسى

  .بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالبأمحد بن عيسى 

  الذين قتلوا في الحرب بين العلويين والجعفرين

وقتل يف احلرب اليت كانت بني العلويني واجلعفريني عامل بينهم ال حيصى، وقد ذكرنا بعض ما وقع إلينا 
  .ن احلسنداود بن أمحد بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن ب: من ذلك، فمنهم

  .قتله اجلعفريون باملضيق يف حرب كانت بينهم وبني العلويني

  .علي، وأمحد ابنا إدريس بن حممد بن جعفر بن إبراهيم اجلعفري: وقتل يف هذه األيام

  .وأمحد، وصاحل ابنا حممد بن جعفر بن إبراهيم

  .وحممد، وعبد اهللا ابنا داود بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن

  . بن احلسن بن موسى بن جعفروحممد بن جعفر

  .وعلي بن حممد بن زيد بن احلسني بن عيسى بن زيد بن علي

  .وصاحل بن موسى بن عبد اهللا بن موسى

  .قتلوا يف حرب كانت بني إدريس بن عبد اهللا بن موسى وداود بن موسى احلسين

  .وإبراهيم بن عبد اهللا بن داود بن حممد بن جعفر بن إبراهيم
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  .حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفروابن لدواد بن 

وقتل حممد بن احلسن بن جعفر بن موسى بن جعفر مثانية نفر من اجلعفريني وجدهم يف موضع فقتلهم 
  .رضي اهللا عنهم أمجعني

قتل باملدينة يف هذه . واحلسني بن احلسني بن حممد بن سليمان بن داود بن احلسن بن احلسن بن احلسن
  .ياماأل

  .وقتل بنو حممد بن يوسف أبا القاسم

  .أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي وابنه حممداً

  .وإبراهيم بن حممد بن هارون بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد

  .ن احلسنيحممد بن حيىي بن حممد بن علي بن جعفر بن حممد بن علي ب: وقتل اجلعفريون يف طريق اليمن

    

  .وأمحد بن علي بن عبد اهللا بن موسى بن احلسن بن علي بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني

  .وحممد بن جعفر بن احلسن بن موسى بن جعفر بن حممد

حممد بن إبراهيم بن حيىي بن عبد اهللا بن موسى بن عبد : وقتل صاحل بن موسى بن عبد اهللا أخو إدريس
  .اهللا بن احلسن

  . بن جعفر بن حممد بن إبراهيم احلسينوحممد

  .وقتل يف هذه الفتنة

  .أمحد بن موسى بن حممد بن سليمان بن داود بن احلسن بن احلسن

  .وحممد بن أمحد بن أمحد بن علي احلسين

  .واحلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن علي ويعرف بابن أيب رواح

  .عروف بأيب شرواطوعلي بن حممد بن عبد اهللا الفأفأء اجلعفري امل

  .وأمحد بن علي بن إسحاق اجلعفري

  .ومطرف بن داود بن حممد بن جعفر بن إبراهيم اجلعفري

  .وقتل أصحاب أيب الساج يف سنة حج

  .صاحل بن حممد بن جعفر بن إبراهيم

  .والعباس بن حممد بن عمه

  .ومحلت رؤوسهما إىل الكوفة

  .مكة يف وقعة كانت بني أهلها وبني إمساعيلوقتل احلسني بن يوسف أخو إمساعيل بن يوسف يف 
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  .جعفر بن عيسى بن إمساعيل بن جعفر بن إبراهيم اجلعفري: وقتل يف هذه الواقعة مع إمساعيل

  .وقتل السودان عبد اهللا بن حممد بن سليمان بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن يف تلك األيام

  .براهيم اجلعفريووىل املدينة موسى بن حممد بن يوسف بن جعفر بن إ

فوثب عليه حممد بن أمحد بن حممد بن إمساعيل بن احلسن بن زيد بن احلسن، وكان ابن عم احلسن بن 
  .زيد الداعي بطربستان، ودعا إىل احلسن بن زيد، وقتل موسى بن حممد هذا وابنه علياً

  . أهلها فقتلوهواحلسني بن حممد بن يوسف أخو موسى هذا، وجه به أخوه إىل وادي القرى وقد عصى

  .وقتل جعفر بن حممد بن جعفر بن إبراهيم اجلعفري

  .قتله أصحاب إمساعيل بن يوسف

  .والقاسم بن زيد بن احلسني بن احلسني بن عيسى بن زيد

  .قتله طيء بذي املروة

  .وعبد الرمحن بن حممد بن عيسى بن جعفر بن إبراهيم

  .قتله بنو سليم يف مرتله بالغابة

هذا ما انتهى إلينا من أخبار من قتل من آل أيب طالب رضوان : لي بن احلسني األصبهاينقال أبو الفرج ع
. اهللا عليهم ورمحته، منذ عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الوقت الذي مجعنا فيه هذا الكتاب

  .وفرغنا منه وذلك يف مجادى األوىل من سنة ثالث عشرة وثلثمائة

ذا الوقت، وبنواحي طربستان، مجاعة من آل أيب طالب عليهم السالم، قد على أن بنواحي اليمن يف ه
ملكوها وغلبوا عليها، إال أن أخبارهم منقطعة عنا لقلة من ينقلها إلينا، بل لعدمهم وفقدام، وينبغي أن 

ف تكون هلم أخبار قد فاتتنا ومل نقدر على علمها، وال ندفع أنه يكون فيما بعد منا منهم قتلى مل نعر
أخبارهم ممن سبيله سبيل من ذكرنا ممن خرج على السلطان وأظهر نفسه ودعا إىل ما كان سلفه يدعون 

  .إليه

  .ويدرس ذكره. وكان كل من خالف هذا السبيل وقتل على ضدها منهم يستتر خربه وخيفى أمره

  .ونعم الوكيلوهو حسبنا . ونسأل اهللا العصمة والتوفيق لطاعته فيما أتيناه وحنوناه من قول وعمل

    



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  310  

  الفهرس
  

 3..............................................................................................................................خطبة الكتاب
 4......................................................................................................................جعفر بن أبي طالب

 6....................................................................................................ذكر مقتل جعفر بن أبي طالب
 9...........................................................................................................................محمد بن جعفر

 11.....................................................................................................................علي بن أبي طالب
 13......................................................................................................ثم نعود إلى ذكر خبر مقتله

 21.........................................................................................................................عليالحسن بن 
 23..............................................................................................بيعته بعد وفاة أمير المؤمنين علي

 32...................................................................................................رجع الحديث إلى خبر الحسن
 37...................................................................................................................................الحسين

 37.....................................................................................................مقتله ومن قتل معه من أهله
 37........................................................................................فمنهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب

 37................................................................................................................علي بن الحسين
 38...............................................................................................وهو علي األكبر وال عقب له
 38..............................................................................................عبد اهللا بن علي بن أبي طالب
 39................................................................................................جعفر بن علي بن أبي طالب
 39...............................................................................................عثمان بن علي بن أبي طالب
 40...............................................................................................العباس بن علي بن أبي طالب

 41.....................................................................................محمد األصغر بن علي بن أبي طالب
 41..............................................................................................أبو بكر بن علي بن أبي طالب

 42.............................................................................................................أبو بكر بن الحسن
 42........................................................................................................بن علي بن أبي طالب

 42...............................................................................................................القاسم بن الحسن
 42........................................................................................................ي طالببن علي بن أب

 43.............................................................................................................عبد اهللا بن الحسن
 43........................................................................................................بن علي بن أبي طالب
 43............................................................................................................عبد اهللا بن الحسين

 43........................................................................................................بن علي بن أبي طالب
 44...................................................................................................عون بن عبد اهللا بن جعفر

 44..........................................................................................................بن أبي طالب األكبر
 44...................................................................................................محمد بن عبد اهللا بن جعفر

 44...................................................................................................................بن أبي طالب
 45............................................................................................... بن عبد اهللا بن جعفرعبيد اهللا

 45...................................................................................................................بن أبي طالب
 45.........................................................................................................عبد الرحمن بن عقيل

 45...................................................................................................................بن أبي طالب
 45.................................................................................................................جعفر بن عقيل
 45...................................................................................................................بن أبي طالب

 45......................................................................................................عبد اهللا األكبر بن عقيل
 45...................................................................................................................بن أبي طالب

 46......................................................................................................محمد بن مسلم بن عقيل
 46...................................................................................................................طالببن أبي 

 46....................................................................................................عبد اهللا بن مسلم بن عقيل
 46...................................................................................................................بن أبي طالب



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  311  

 46..................................................................................................محمد بن أبي سعيد األحول
 46........................................................................................................بن عقيل بن أبي طالب

 46.....................................................................................................خبر الحسين بن علي ومقتله
 56...........................................................................................................رجع الحديث إلى مقتله

 61........................................................................................................أبو بكر بن عبد اهللا بن جعفر
 61................................................................................................عون بن عبد اهللا بن جعفر األصغر

 61........................................................................................................................عبيد اهللا بن علي
 62............................................................................................................عبد اهللا بن محمد بن علي

 62.............................................................................................................................زيد بن علي
 65...................................................................................................مقتل زيد بن علي والسبب فيه

 71......................................................................................من خرج مع زيد بن علي من أهل العلم
 75............................................................................................................................يحيى بن زيد

 75..............................................................................................................ذكر السبب في مقتله
 79.......................................................................................................................عبد اهللا بن محمد

 79.....................................................................................................................عبد اهللا بن المسور
 79.....................................................................................................................عبد اهللا بن معاوية

 82..................................................................................................ذكر السبب في خروجه ومقتله
 84....................................................................................................................عبيد اهللا بن الحسين

 84..............................................................................................ذكر من قتل منهم في الدولة العباسية
 84...........................................................................................................أيام أبي العباس السفاح
 86..........................................................................................................أيام أبي جعفر المنصور

 86................................................................................................عبد اهللا بن الحسن بن الحسن
 89................................................................................................الحسن بن الحسن بن الحسن
 90................................................................................................إبراهيم بن الحسن بن الحسن
 91...................................................................................................علي بن الحسن بن الحسن

 93................................................................................................عبد اهللا بن الحسن بن الحسن
 93................................................................................................العباس بن الحسن بن الحسن

 94.............................................................................................إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن
 94.................................................................................................محمد بن إبراهيم بن الحسن
 95....................................................................................................علي بن محمد بن عبد اهللا
 95..................................................................................................محمد بن عبد اهللا بن عمرو

 107........................................................................................................ابن محمد بن عبد اهللا
 108...............................................................................................محمد بن عبد اهللا بن الحسن
 122..............................................................................................أمر محمد بن عبد اهللا ومقتله

 129.............................................................................من عرف ممن خرج مع محمد بن عبد اهللا
 139............................................................................................................الحسن بن معاوية
 143................................................................................................................عبد اهللا األشتر

 144.............................................................................................إبراهيم بن عبد اهللا بن الحسن
 177....................................................................................................الحسين بن زيد بن علي

 178..............................................................................................موسى بن عبد اهللا بن الحسن
 182.....................................................................................................علي بن الحسن بن زيد

 182..................................................................................................حمزة بن إسحاق بن علي
 182..................................................................................................................ذكر أيام المهدي

 182.............................................................................................................حمد بن عبد اهللام
 182.................................................................ومن قتل فيها أو حبس أو توارى فمات حال تواريه

 182.................................................................................................علي بن العباس بن الحسن



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  312  

 183......................................................................................................عيسى بن زيد بن علي
 195...............................................................................................................أيام موسى الهادي

 195................................................................................................الحسين بن علي بن الحسن
 196...........................................................................................................سليمان بن عبد اهللا
 196..............................................................................................................الحسن بن محمد

 196...........................................................................................................عبد اهللا بن إسحاق
 209.........................................................................................................................أيام الرشيد

 209...............................................................................................يحيى بن عبد اهللا بن الحسن
 221...........................................................................................................إدريس بن عبد اهللا
 223...........................................................................................................عبد اهللا بن الحسن

 224.................................................................................................محمد بن يحيى بن عبد اهللا
 225..........................................................................................سين بن عبد اهللا بن إسماعيلالح

 225...............................................................................................العباس بن محمد بن عبد اهللا
 226..................................................................................................موسى بن جعفر بن محمد
 229..................................................................................................إسحاق بن الحسن بن زيد

 229.................................................................................................................أيام محمد األمين
 229.......................................................................................................................أيام المأمون

 229.....................................................................................................محمد بن محمد بن زيد
 230.................................................................................................الحسن بن الحسين بن زيد

 230.................................................................................. بن علي بن الحسينالحسن بن إسحاق
 230...............................................................................................محمد بن الحسين بن الحسن
 230..................................................................................................علي بن عبد اهللا بن محمد

 240................................................................................................... بن جعفر بن محمدمحمد
 251..............................................................................................عبد اهللا بن جعفر بن إبراهيم
 251...................................................................................................علي بن موسى بن جعفر

 256...............................................................................................محمد بن عبد اهللا بن الحسن
 257............................................................................................ذكر أيام المعتصم ومن ظهر فيها

 257....................................................................................................محمد بن القاسم بن علي
 262............................................................................................عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا

 263.........................................................................................................أيام الواثق بن المعتصم
 263..................................................................................أيام المتوكل ومن ظهر فيها فقتل أو حبس

 264................................................................................................محمد بن صالح بن عبد اهللا
 272...............................................................................................................محمد بن جعفر

 272..............................................................................................القاسم بن عبد اهللا بن الحسين
 273.....................................................................................................أحمد بن عيسى بن زيد

 278............................................................................................................عبد اهللا بن موسى
 280......................................................................................................................أيام المنتصر
 280......................................................................................................................أيام المستعين

 280..................................................................................................يحيى بن عمر بن الحسين
 289................................................................................................الحسين بن محمد بن حمزة
 289.................................................................................................محمد بن جعفر بن الحسن

 290.........................................................................................................................أيام المعتز
 290.........................................................................................................إسماعيل بن يوسف
 290............................................................................................................الحسن بن يوسف
 290..............................................................................................................جعفر بن عيسى
 290..............................................................................................................أحمد بن عبد اهللا



ابو الفرج األصبهاين-مقاتل الطالبيني  313  

 290..........................................................................................................عيسى بن إسماعيل
 291...............................................................................................................جعفر بن محمد
 291.............................................................................................................إبراهيم بن محمد
 291................................................................................................................أحمد بن محمد

 291.......................................................................................................................أيام المهتدي
 291....................................................................................................علي بن زيد بن الحسين

 292..............................................................................................................محمد بن القاسم
 292...................................................................................................طاهر بن أحمد بن القاسم

 292................................................................................................الحسين بن محمد بن حمزة
 293.................................................................................................................ى بن علييحي

 293..............................................................................................................محمد بن الحسن
 293.............................................................................................................جعفر بن إسحاق
 293............................................................................................................موسى بن عبد اهللا
 293..........................................................................................................عيسى بن إسماعيل
 294.............................................................................................................محمد بن عبد اهللا
 294...............................................................................................................علي بن موسى

 294.............................................................................................................محمد بن الحسين
 294...............................................................................................................علي بن موسى

 294............................................................................................................إبراهيم بن موسى
 294.............................................................................................................عبد اهللا بن محمد

 295........................................................................................................................أيام المعتمد
 295.................................................................................................أحمد بن محمد بن عبد اهللا
 295...................................................................................................أحمد بن محمد بن جعفر

 295.............................................................................................................عبيد اهللا بن علي
 295..............................................................................................................علي بن إبراهيم

 295....................................................................................................حمدمحمد بن أحمد بن م
 296.............................................................................................................حمزة بن الحسن
 296..............................................................................................................حمزة بن عيسى

 296.................................................................................................محمد وإبراهيم ابنا الحسن
 296..............................................................................................................الحسن بن محمد

 296.........................................................................................................إسماعيل بن عبد اهللا
 296.............................................................................................................محمد بن الحسين
 297.............................................................................................................موسى بن موسى

 297...................................................................................................محمد بن أحمد بن عيسى
 297................................................................................................................أحمد بن محمد

 297..........................................................................................................الحسين بن إبراهيم
 297.............................................................................................................محمد بن عبد اهللا

 297...................................................................................................علي وعبد اهللا ابنا موسى
 297................................................................................................................علي بن جعفر

 298.............................................................................................................محمد بن عبد اهللا
 298......................................................................................................................أيام المعتضد

 298.................................................................................................................محمد بن زيد
 298.............................................................................................................محمد بن عبد اهللا

 298.......................................................................................................................أيام المكتفي
 298................................................................................................................محمد بن علي
 299................................................................................................................علي بن محمد



299...............................................................................................................  الحسين بن زيد  

300............................................................................................................... حمزة بن محمد  

300...................................................................................................................... المقتدر أيام  

300...........................................................................................................  إسحاق بن عباسال  

300............................................................................................................ جعفر بن المحسن  

301............................................................................................................... يحيى بن رطاه  

301......................................................................................  منهم جماعة مقاتل علي بن محمد ذآر  

301.............................................................................................................. محمد نب الحسن  

301............................................................................................................. محمد بن اهللا عبد  

302.................................................................................................................. علي نب علي  

302.................................................................................................................  زيد بن القاسم  

302............................................................................................................. اهللا عبد بن محمد  

302................................................................................................................ أحمد بن محمد  

302...............................................................................................................  موسى بن علي  

302.............................................................................................................  يعقوب بن القاسم  

303..............................................................................................................  صالح بن جعفر  

303......................................................................................................  محمد بن الرحمن عبد  

303...............................................................................................................  القاسم بن أحمد  

303..............................................................................................................  يعل بن الحسين  

303................................................................................................................ أحمد بن محمد  

303...............................................................................................................  فرجع بن محمد  

304...............................................................................................................  أحمد بن القاسم  

304............................................................................................................  الحسين نب جعفر  

304..........................................................................................................  الحسين بن الحسين  

304..............................................................................................................  الحسن نب أحمد  



304................................................................................................................  عيسى بن زيد  

304................................................................................................................  محمد بن علي  

304.............................................................................................................  إسحاق بن جعفر  

304................................................................................................................  علي بن دمحم  

305.................................................................................................................  علي بن أحمد  

305................................................................................................................  محمد بن داود  

305............................................................................................................... القاسم بن أيوب  

305................................................................................................................  علي بن جعفر  

305..................................................................................................  الكوآبي أحمد بن الحسين  

305..........................................................................................................  الحسن بن اهللا عبيد  

306...................................................................................................  العقيقي محمد بن الحسن  

306............................................................................................................. عيسى بن الحسن  

306............................................................................................................... حمزة بن محمد  

306.........................................................................................................  إبراهيم بن داود ابن  

307............................................................................................................... علي بن إدريس  

307..............................................................................................................  علي بن سليمان  

307 ...............................................................................................................عيسى بن أحمد  

307...............................................................................  والجعفرين العلويين بين الحرب في قتلوا الذين  

314                                                                                              األصبهاني الفرج ابو-الطالبيين مقاتل  

 


	خطبة الكتاب
	جعفر بن أبي طالب
	علي بن أبي طالب
	ثم نعود إلى ذكر خبر مقتله
	الحسن بن علي
	بيعته بعد وفاة أمير المؤمنين علي
	رجع الحديث إلى خبر الحسن
	الحسين
	مقتله ومن قتل معه من أهله
	خبر الحسين بن علي ومقتله
	رجع الحديث إلى مقتله
	مقتل زيد بن علي والسبب فيه
	من خرج مع زيد بن علي من أهل العلم
	ذكر السبب في مقتله
	ذكر السبب في خروجه ومقتله
	أيام أبي العباس السفاح
	أيام أبي جعفر المنصور
	ذكر أيام المهدي
	أيام موسى الهادي
	أيام الرشيد
	أيام محمد الأمين
	أيام المأمون
	أيام الواثق بن المعتصم
	أيام المتوكل ومن ظهر فيها فقتل أو حبس
	أيام المنتصر
	أيام المستعين
	أيام المعتز
	أيام المهتدي
	أيام المعتضد
	أيام المكتفي
	أيام المقتدر
	ذكر محمد بن علي مقاتل جماعة منهم
	الذين قتلوا في الحرب بين العلويين والجعفرين



