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يخواألالبدتاب

اععرونواالحادىالفصل

فةنوماعاالختصارعالمحأأيامهماخرالىاميةبئىواليةفى
اعبيدابىالزبيروالختاربنابئفتةمن

أربعينسنةمعاويةالىاألمراروصسفإنابىيمعاويةوالية

الحسنسقمولقاصئةعيرينوعممانلفمرولىوكانالمجرةمنأ

وخراسانالبمنرةوولىشمعةبنالمحيرةاكوفةولىإليهاألمر

الحكمبنمروانالمدينةروذكرذبنعامربناللهبمد

كتاباالمميرةافتعلالمنةهذهوفىالشامالىمعاويةواضرف

يومفوقفبالناسوفياإلمارةفىالمو3اهلالمطمعاويةمن

نزعثمبمتابةالضاسيفأأنخوفاعرفةيوموفىالتروية
لماثمأبيهبننإدووالهاالبصرةمثنعلمربناللهعبدمعاوية



وهووالمرةاكوفةوهماالعراقيئلهجمعشعبةبنالمفيرةات

العراقانلهخمنهاول

ألهغيرإلىاقمناولمعاويةانشالواأبيهبنزيادققمة

غحبيدابنهودوزياونقاذهجلدهمنرأىلماأخازيادانادكأ

الانصكانوالشعبئالحسنقالوقدشميةواثثقيفمغ

أبسيطالمفرخابنيقولوفيهأبيهبنزيادفقلتكذب

رأيابأظنارذاثبهأنوتشرفوالئضاالللعبدالعبد

ثجاالشعرىموصىبىكتبثمشعبةبنلييرةزبادكاتبأوكان

ابىبنلمحآكتبثمعتاسالبنكتبثمعامرالبنتب

جمراعشرونمنهيوأربونثالنةالولدمنلهوكانغتمطابى
ؤخسينثالثسنةبابموفةذيافىوماتانىوعشرونونالث

العراقجبىهفموماظلوماغشوئاكاتانهوذلكالمجرةمن

كتببالقتلأهلهوهددالجمازىوجعلألفألفماتة

ففممفاركأةوشمالىبييئالعراضسبطتقدانىمعاويةالى

اودبئلعمصاللهرععولرمفىالمدينةأهلفمافيازااليه
مظيحالم



منايألوكانكذلىعنفشغلهلةااليدهفيفخرجصله
باكوفةفقتلهالفاجيعنىالردحةذوالضفادافضربهعمطآ

المغبةفهربباكوفةالطاعونوقعشعبةبنيرةالمفموتدبهر

أطويلاعرابىفقالفاتفعنعادسكنلماثمصعبةابن

تغزفوالجنالإلتوافىعليهتعرثللمغيرةدياليأرضم
صتصفألعركأذاأنفآغلغوفرعوتديأهامانالتجيتقدكنتفإن

الذعدابنهعليمافصلىالفطيومبمصرالعاصبنعمروومات

هنعمرووخففالعيدصالةبالناسصلىثمالعاصبنعمروابن

الغلةومندينارالفوعشرينوخسةدينارألفنفثمائةالمال

الىالورقومنيارفىالفمائتىالسنةفىارتفاعهايبلغفا

أصطوياآحهمالشاعريقولوفيههمدالف

معرلهتجبىالسخنىوسعلىعيونهأدصالدمرننقيألغ
الدنيدهاتيححقىوحيدتهوأحتيالهيهذهعةلتنولم

لهوكانتثالناناشعمربناوومممخرالسانماويةوولتىقالوا
له3العار

كثا60لعح



زيادبناللهعبدوتألهاثمبمرووماتالفورجإلواححبة

وانحهصوهزمهافقاتيالونظفغوملكتهاانءلخارستفترا

لهاوخلىمالعلىكافصالحاعملحاالىصارتثمئاسكلكتها

معهاوغنمبخاراعلىوأغارثر11ءوراماغراثمونواحيهائلكها

عفانبننظبنسعيدوقألفاثجالمعرةالىوعادكئيرةغناثم

منباتايدخلأنعلىحمرقندأهلوصمغالثهرءورامااوغ
بهيغدرواالانرهائنمنهمواخذالآلخرهنوجمرحأبوابها

المدينةالثموحملبهموغدربالرهائنوانصرففيوفدخل

وأربابألدهاقينأوإلدوهموالطينالخيلفيتعملهميسوجعل

حائفىعليهفوثبراعيشهيوممعثمواالعملذلكيطموافلمالم

ررعةبناسلموالهاثمختقابطبلانفسهمقتاثمنجقتاوهله

نقيقعنسهيكفوابانمروأهلفأخذغشوئاطلوماوكان

الخراجعليهمفضاعفغيرممكنذلكبأنفأخبروهالضفاضع

وهوزوذوسالروممنافئفحبعاويةاياموفىدرهملف01مائة

صنينسغبثاالمسلمونوأقامالقسظنطمنيةننيومينعلي
وافتتحوبخاراونسفحىوحمرقندخراسانمنوافتتح

معاويةعحدمنرالياوكانلجيهاومابخعالحارفئزيادبنبيعالى



3زضعيامىوابنوالحينالحسن70صامعاويةفيفيابمروات

أنهاشمبنىيادضونأمافقالضمنلحالهميفىأنوسألوه

مفةافىمماصميغطوأثحمانقتةوالممك6أمدعايكمئوقر
ءشا

وأربعينتسعشةفىالحوئوفتعلىبنالحسنعوفاة

قومفرعمموتهسبىواختلفواأأسنةواربعينسبعابنوهو

أناخرونوقالمويمبزفيالطواففىقدمهظهرزخاته
الحسنيئبأنصبناالشعثنتجعدةالىشفىمعاوية
نمنانىيدإنمدابرالةافقالوقعتفتهفستتهوريدويفىؤجها

مائةمنهوعوضهاأتمهارسولالبناليصلحمغلهيصلحجمف

وابوسلمةوأتمرضماعائثمهماتىماويةأياموفىدرهمالف
أيوبوابوعمرفياطه11وعدوقاصابىبنوسعدهريرة

شةعلىالئيىناقدمعاويةوكانبالقسطنطينيةاألضارى

اطمتبنوعمروظثىبنجمرفقلأصاثماينيقتيمعمعلى

بنأولمعاويةانالمتببنسيدوقالقتلمنهجمفى

كانألنهقاعذابمنواقلصتلعخاللهرسولعضماغير
هاهفاهـكذابهذأ



قتتتأنخمثىالصالةعلىالخطةقذممنواؤلبادناطينا

فىالمحراتنصصمنوأوللىبدامايقولأنقلعنهالناكأ

صصممطمالمناستصفاهاالتىاالموالمنولوئوفىألمسد

ةرهمفىألفافأخمسونوقعصر

يدفيبيعةالىاالسدعاثممعاويةبنيزيدلالبمعةأخذبهر

خذبخالحكمبنمروانالىكفمعاويةيةيدبايممغفأؤل

إليهئحعللمإذمروانفغصيباللعنةعليهليزيدالمدينةأهلبيفة

بعدهيديقعهاوألوجعلهدضهقاشأماالىفسارأصألمرا

نجابيععهمغالمديتةأهلفامتنحالمدينةلليوركتهأماامحام

وعبدالحينوئالقاهالمديثةالىفارسالففىحاجأمعاوية

يردفلمعاصهفستمواالزبيربئاللهوعدبمرأبىبنالرحمن

مهحيلةوذلكوعتفالقولفىموأغلظصألمهمجواب

المديةمعاويةودخلصآئهمنرأوالمامبهةالىالقومفتوجه

فيفموفرقليزيدأهلهابيعةوأخذئايغهلمأحدبهايعبقولم

لعحثلععنمهكععكةعلىمةمقفهىرإالالعيدوصالة

لمجمتحالة

همثخي



وخفلتاعلىبنالحسينفتلفاهمكةالىخرجثمعفطيمةمواال

الجعأهلشبابوسداآلرسولبأبنمرحقالعلبمره

مرحبافقالالزبيرفىاللهعدعلهمحالحثماللهعبدالبئداتة

كذلكثمخيبألبىدائيماكهوابناللهرسولحوارئبأبن

مكةخلفىثهوخحلبداتةلىوأمرحتاهطاغعليهطلعكلضا

أمرثماألموالاماهمحىويفدوعليهميروحجوائزهشوهداياه

أنحرسهبصاحبوأمرالناسوجمعالمجدإببفعثمتبرواحا

وقالباليفرجأاألشرافمنرجلكلرأسعلىئقيم

عنقهفاضربواكالففىيراجعنىأناليمنهمواحدذهبإن

المملميندةطالرهطهوالإنفقالوالمعبرصمعدثم

مشورثمغيرءقأمريقعنىوالدؤلهمأمر4يبمروالوخيارهم

يمذيبهجمنهمفلماألشراففأئااللهبممفبايغوهيزتدبايعواوقد
علموالما3صاعاىلمىاةءخرفالالناسسائرواماوئراجعته

الىوضربرواحلهورحىالبيعةفأخذيقولممابثىم

وفيهزصدىألبصرتيديئفىهواىلواليقولوكاتالشأم

تبةشاةنغ4ماامحعولأيهأمحنيأ4

حثمبه21ل



ثمبعضقول

بهندأوبرملةتأتوانإظ

آكرىقاكنرىماتماإذا

لوصقيناحتئالفيظيناخ

فراأو

مزمنيتاأميعرتنبايعها

3ئتناسقينابعدهبنو

ضفيناماأميةفيدمآ

رجالؤكانسنةثمانينابئوهوستينسنةبدهشقمعاولةومات

ثمااذاالفعالقبيحالوجهبهيلابيضبادناجسيئاطواال

الوفاعلىمعاويةبنذيدالشأمأهلوبايمءالئلياشفتمهناقلبتت

بيعتهممنمعاويةأخذالبما

المدينةوعلىمعاويةماتقالوااللنةطيهمعاويةبئثيديعةب

فلقازيادبناللهغبيدالعرأقوعلىصمفيانأبىبنهعةبنالوليذ

ابعثءغتةبنللوليدالحكمبنمروانقالاويةمعنىورد
فاضربوإالبايعافإنالزبيربناللهوعبدبلىبنالحسيناالى

معاويةاجهمااوندعىالملجوفطفىفاصتدعاهماأعاقها

اكلسان

هالهيبايها

اههألئتنافينا
هث43كذ



عندهمنوانصرفائفمبححتئفقاالليزيدباليعةأخذهما

أكوفةأهلوبخيبأدعاأنوأبيامكةالىأيلتحتمنوخرجا
القدومفىالحسينالىفكتبىاؤيدبيعةفىالحسيقتلو

بنممملمالحسينفارسلالبيعةبعيروصسخبواوبعثوالمجملعليهم

علىنزلحقءنجاأهلهامنالمعةليأخذطالبأبىبنل

الحسينيبايعونالشيعةمنكثيرخلقاليهوافيغروةبنهانى

بنالالعبيدالحبزؤبخوولدهبأهلهالحسين51اوخرح

الشيعةاليهفماراكوفةالىمبالبصرةوهواللعمنةعليهزيافى

وتفرقءالمماعدالكانبابهوأعلقضمرهدخلحتىوقاثلوه

فىخيألزيادبناللهغبيدبعثعملبنالمسلمعنالناس

شرفبينئسلماورفعواهافىوعلىمملمعلىفقضواخفمة

أأطويليقولوفيهسثهقهضربواثمالعضادةمنادناوقتلالمصر

فانطرىالموتماتدرينالكتتفإن

أتفهالعيفحاعقدرخألترى

لرتهالثمقاكيرقدجذاقىى

عقملرأئاالئوقفىهافىإفى

قتيسلطمارمنيهرىوإخر

مسيلكلالقددرنضح

اهـثنالمهثعالععأةالمرسط



1

قتلالحسينولماعلىبنالخسينالمهعبدابىمقتل

بنالمهعبدالهفبثالمديثةالىغبالرجهمعقيلبنمسلم

برئالةالحسيننجلتئفارسالففىاميمىيديقبنالحرزياد

كانفانكئبكمالىانخهىحتىاتكملمالحممهينلهفقال

ابنالحرفقالانصرفتكئبكمبهطثتماغيرعلىاقكم

تدررمحىأفارقكالأنأمرتوكنبقتالكاذمرأاقىيدفي
النزولوالاكوفةيدططئهطريفافخذاتيتفإذااكوفة

طريقعنالحسينفانثنىزيادانجهالىتباحتىةالمدين

هافنزلالناضرتةاليىاذحتىمادهيزيادبنوالحرالغذيب

وقدموستيناحدىسنةالمحرممنحنلتالليلتينالخمشيوموهو

وزعماكألفأربعةفىوقاصابىبنسعدبنكرالجمعةيومعليه
عملفلكالحمينقتلتإنلهقالزيادبنالذعبيدأنقوم

فاشلهيقضلهأانوقالالجوشغذىبنبشرمهوبعثالرئ

يينهمالرشلوجرتكربالنهرىبينفترلواالناسعاىوأنت
لغمرالحسينفقاليشربواانالمامعهومنومنعوهالحسينوبين

الموضعالىارجعانفاعرضكصاحالىمباسعدابن

المحقأنإلىالمسلمينثغورمنثفرااتىأومنهاقبلتالمذى



1

رأيهفىفيرىمعاويةبنيزيدالىبىيبعثأووجلعزبالله

زيادبناللهعبيدالىسعدبنعمرفكتبقتلىتمنعهالرحمفان

حكمىعلىينزلأنإالالوقالشيئاذلكمنيقبلفلمبذلك
عبيديعنىأبدامرجانةايحكمعلىانزلالواللهالحسينفقال

ومعهالجمعةيوموهوعاشوراءيومالقتالوناهضهمزيادبنالله

منتائباالتميمىالحراليهوانحازبيتهأهلمنانساناعشرتسعة

ولدمنسبعةمعهوقتلعطشانالحسينفقتلمعهفقاتلذنبه

وهوالحسينبنعلىوتركواالحالتولدمنوثالثةعمعلى

اليومإلىعمالحسينعقبفمنهمريضاكانألنهاألصغرعلى
رضهالحسينانقوموزعمانساناوثمانينسبعةأصحابهمنوقتلوا

منأدركهالذىالضعفولوالعدةمنهمقتلبعدماقتل

تمميمبنالحصينفرماهقالواأكثرهمعلىيأتىلكانالعطش

أنسبنسنانوطعنهصثفهشريكبنزرعةوضربحنكهفى

وساقواولت2مجثتهالخيلوأوطأرأسهفاجتزنزلثمبالرمح
فزعموازيادبناللهعبمدالىوبناتهنسائهمعالحسينبنعلى

وجههفىينكتوجعلطستفىالحسينرأسوضعانه

أنسفقالفقطالوجهاهذاحسنمثلرأيتماويقولبقضيب



1

بهبعثثمظهالذصئىالثبئيشبهنبمانهاماهمالكابن

وبناتهبنسائهأمريزيدأنفذئخرمعاريةبنيزيدالىإدهوباو

اليهـنآاالسلينضاألسارىتوقفحيمثالمجدبدرجةبنفأ

وهووجصهفابالقضيبينجتوجعلايديهنجينرأسهووحنمع

رمأليقونا

صعلاللىعمناسزرججزعمثهدرابيمدليأشياخىليت
تسلاليزيثياولقالوارخاراسحهقوانوال

ئكقضيأخذلقدوالذائافقالرفاألسلشيىزةابهوفقام

يرشفهعليهاتهاطصآالدسولرأيتلربمامأخذانغرهمق

عاشورايومالمجزمنوسثيتأاجدىشةغتمالحسينتلو
وكانصنمسةوخمسيماثمانياالسنمنبلغوكاقالجمعة3وهو

الوبنائهكلبخاللعنةعليهيزيدبعسثمرضهبالسوافىب

طأأبمأنجاطابىبنعقيلانةورأتةاندنة

االئماخروانترفعلتمذاما5المليكقالانتقولونذاما

بدمىخزخووقخلىأصارىمنهم2شفتقدبعدوبأهلىحابعآش

هاتفانهارهافىالحسيننتلاللةابدينةاهلوكعشال



1

ملأيهتف

جبيمةالرصولمسح

قريمىعنيامنأبواه

الحدوبفىبريةلله

الجدودخيبروجته

شيئايلوالتهاصاتالزيافىمنالقضةهذهفىاروافصأنواعلما

مناضاسامنألنكحيرمقطمابيتاهمقداروفىقليلغير

08بذاكاعلموالمهبهرضىأوبقلهأمريديقيمونأنينكر

اللهرصولعمةصفيةابنوهوالعوامبنبيراكبناللهعبدفمة

لزيدلويمولماقالرااالشالمفىبالمدينةولدمولودوأولصلعم

ائاثةفيولحاقابيقهعنالزبيرياللهوعدالحسإنتلكأ

بناالتجدوامايمربالكلداستثحتىاكؤصةإلىنحرجالحسين

وجعلممطالشرالىالناسودعاباكعةوالذتجةفامتنعالزبير

معاوييةدجمياللههـضرالوقالالميهترالفاسىعتاهويزيديلعن

ورأواؤلكالىالخاسفاجايهالمسلمينعاتةاليذاكوانمايدالى

ملىويعكموموجعاوالتنكاألئدالزبيرأبنواظهرفيهالحث

اخرجعاانالمديةأهلالىكتبإدالناسوماالفيهأثرستى

بندنملمنبعصيديفىالخبروبغنأخرجوهمأظهرعمنامعةنأ



9

هـجزأأكاأللمحم15وتجقوجعلبهعاجيشفىالئرئعفة

ىالجيقإذاجمأباابلغ
رفقكفلبحتألفماكرفي

اثمرىواثعلىالخيلرمرت

ترلىالقوممننثموابأنجمع

وقخلبالمدينةفأوخعقبةبنئسلمئحاقالالحرةوقعةدبهر

األنصاربئرجالوسبعينالناسأفنامقرخلاالفأربم
أالمثفثةالمدينةوأنهصاالخرموأباحالنسابطونعئوبقر

وكانىشتامافيهميفعلوجعلليزيدةفىانهعلىثموباي

وسمواالحرةسميىكوبحلةالمدينضاحىوهىبالحرةالوقعة

الملحدالربيرابئيستىوكاقبةبنفنرفعقبةبنمسلم

أطويلمااعدالاصلممحتدافيوقدقال

قايئمنأذلةاالصالمعليفننمافحرةيوآيقتلونافإت

إهللدعوةبقديدعنفالزبيرابننيبمكةنخومملنمسارثم

صاهأاليبئئئميربنالحصينالجيثىعلىواخلفالمدلحة

أمرنىالمومنينأميرانلوالالحمارفكةيالهوقالبذلكيذفي

حتىعتئبالجيثىفامضتائافإذاالنئكامافكابا



باكالمسحرةفانهيلقريشقمماأذنكتجعلوالالمحدوأخما

االنصرافثجالنقافهثمبالوقافوافيتاذاعليكوكن

بيرالتابئوحاصرمكةأتىحتىالئحصينفسارمسرثومات

فبثاالسعارفأحرقفالرتوالنفاطاتبابخنيقورمىأياما

رجآلعثربضعةمنهمصأحرقتاعتةابخنيقأصحابعلىاآل

ينفردالأنعلىيرالزبابنبايمالمقغىعبيدابىبنالختاروكان
اتلهوالحصيناليخارافوفيذونهأمرايقضىوألطبرأ

فانصرفوايدقينع6الهمإذككذانجيناهيمكةعنهـفردهي

اوجمستانخراسانابمهبنزيادبنسفمولةيديئؤكانالممأمالي

الىفكتبىخالؤنلهايقالبخاراتملكوامرأةالنهر4ورامافغزا

ماونفسهائزؤجهانعلى7رتممتبهدهتعهتدهالترلثمدثاطرضان

فهزمهمالاوناهضهمقدوالأإلكمنعظيمجيشفيطرضان

يقولسفموفىاإلحصايفوتماوأوالدهمأموالهمبنوبخم
أطويلمعاويةزيدبني

اقافاا

3دافكتب

8الويعورلهيتمت



1

سنمعلىتاقواممابهوجربثفقدئهفلتالمضعلىغبت

انهوذماوتةينيزيداحئضرولمامحاويةبنيزيدموت

بالماطرونيزيذؤلدوكانإليهاالمروسفميزيدبنمعاوية

نفثهشلوكانسنةوثالثينثمانابنوهوبحوارينومال

يئالهذينموتهعدتمحلانهروذأشهروثمانيةصننن

أأطوبلء

نفاخرجمقليذاتلىأكولماساعةالناسفىشنهنالميتنىفيا

اثمابررفنمارحتئالعثىمنائبلنةعاكأحلرينكذىكنت

أرجزاالعريقولاؤف

اجمعياالناسشراضمت8بشؤبريناالقبرأئهايا

يزيدهماتولمامعاوتةبنيزيدببنمعاويةوالية3هثيم3

اثخصالئهقدرئاؤكانيزيدبنماويةولدهالىالألمرصار

قالالناسبايظفالوتحفقهبةمداندلكفعهـمهآتالمفضوعقعمرا

ا09اقلمجور

اههبحورايا



بنتعئزلانوإتاتعتدلانإئااتالترىماقصوصن

نارعمعاويةجدىوانبناوابئليتمبمميليناإتافقالةمعاوي
صارحىتعلمونمامنهفريواحقبهأولىكانهناالمر

رفكةفركببهغيرظيقولقدكانابىتققدهثجبعملهئرتهثا

فشأنكمبتباتكمالفهألقىأقاحثوالهءخطاواكسن

لقدمعنفاالخالفةكانتلئنفوالذشئتممناوئوهوأمر
أصمابواماستعيانابى3انحسثشراكانتوانحطامنهاأصمبنا

ماتحتىللعادةوئخىوجههفياالبقواغنزلثمنها

واليتهوكانتسنةوعريناننتىأوستيناربمستفىبالطاعون

علىاميةبنوفوفاشيثفئةويقاليوماأربعينوقاليوقاعثرين

حياودفنوهوهفعطموعلمتهأفسدتهأئتوقالواالمقصوصعمرو

وافرأفيهقلوكان

كأيدءتإمعاوىصتماأبيهيزيدشتلقفيا

أبمماحروفال

ظبالمنلبكىأثابدوالملكمراجلهاتتلفمتةأرىافى



81

معاويةبنيدفيزمنفىالنامبىيدعوإكأبيركاقاابنفتنةذ

لنفسهاليعةالىعاهمفىيدفيماتفىالوالمتصإىاالمارةالى

ومصزطنواوحراسانوالعراقبالمجازوظنكرالخالفةىواق

يزيدبنلخالدالىألمريمونأنواأزافإثمردتاالاتاوالمثأم
ابنتستئالبالحئالفةويوتمالمنابرعلىلىوفممكوامعاويةابن

اكوفةوقدمأعمالهمنغبيداببنالختارفارفبالخالفةالؤبير

بنعلىبنمحمدممالقاماأرسولأئاوقالالشيعةودعا
رضهالحسينبدميطلبراأنعلىلهالشاسبمعةوأخذطالى

وصلىالناصواستمالالخارجىالفهرئقيعىبغالضخاكوخرج

بالسألردنالحبنمروانويويعالخالفةتقراراسينتظربهم
علىالبصرةأهلواجتعبعدهماويةبنيديئنهخالدوبويم

ونصبوهويزيدمعاويةايامفىواليهاوكانزيادبناللهغبيد

فاطلقهمالسونفىيناذاالخوارجعنيطيقأنوسألوهأميرا

ةءالعجابنوقطرىالماحوزأأبناللهوعبيدأالزرقبننافعوفيهم

علىزيادبناللهغبيدوضافهمرأفسدوااالرضفىفعاثواالماؤفئ

الثمأآالىفهربتفسه

ككلورالماحاللهرعد



1

لهبويعلهالشأماهلبيعةوأخذطابئمروانمجر

بالسيفالخالفةأخذمنأولطوهوينوصأربعسنةردنبالأل

ليقبوفيهخلقهوأضهـطرابفامتهلطولباظاخيطيلقصوكان

أأطويلعرلشاا

ويمنغيثاميقيعطىاناسعلىباطلخيطامرواقومأالذلحى

منرأهطبمرحتلوافاقيسينالضحالهإديماوسارأقيهسث

الخزاكأصرفىبنسليمانوخرجالقحخاكفقامشقفىغوطة

الخسينبدميطلحبرنالشيةمناالفأربةفىاكوفةمغ

نميربنمينؤالزيادبنالقهغبيدمرواناليهفبعث

فاكابهأوتفرقصردبنسلمانفقعالواعإتهـأسفالتقؤا

الىالدعوفاظهرأمرهوقوىغبيدأبىابنالختارالىالمثميعة

بدمشهتمروانوماتالحينبدمعلبواالحنفيةلنىمحئد

بنالملكعبدالثمامأهلوبايمؤأياماأشهرسبةتهواليوكاث

مرواد

ذيدبنخالدأتمترؤجأتهدبمرواافىمممبخهمروأنموتخبر

طبةالابنيالهفقالضالدكالهوبينلهوجرئمعاويةابن



كأتقأهعاأصكحاأحتىشاتفىصمافاتتهالمرأةاحقدت

وصحارماتحىاظاتاةوعامحاثاشوصوحنمصىالميلفى

فقيلحليهفىإختالنواءاشتاقتاىمقيعد2ومروانجهنمأل
افطبنعلىبناطمينيددخقصيراجكانوقيلأصألطوان

تبستالهجرةبعدولدوالحسينطابى

كلالمجاروغلبصالواببااخطاوبينالختاربينجرىماجمر

اطوارفيوأفسدتإمينيةوأالجكورعلىعمالهووخهاكولة

الميمنلمإذمقتاكفأبئبنالمهقبأهلهافوذبالبصرة

المطجبخهاللهعدرب11بناللهعبذوبعثغهماميزيدفع

ءالقرامناجماعةفىعيدابىابئالختارسفرجاكوفةعلىوالم

فطردهالمطيعابنوواقعالخنفىوجابرالمقنئامحقابومئهم

أرجزأيقولوفيهعنهموابمنى

ةاطناقئلفأنجيقيقولءالشقاتهقغمطيعابن
ؤاقمنفيكملىملقربم

واالنقيادلهبالبيةالحنيةمحتدينفأضذبيرأكازاوبخ
خالفةكالتانفداألسمذاأولىاناالحثفيةبنمحقدفقال



2

اللهىوأالمميفىمعهوحشصمالحنفيةابناباصنجمع

الىالحنفعةبنمحتدفكفيعبايعوهلمإنبالعارمئحرأدتاذ
مسفدخلواومالألمدلمحاايخارفارسلبابخيرغبيدأبىبنالختار

انتهواضىاطسيناتشياينادونهماألحلعفمالبحتةالحرام
دمملبرؤظائرافىحبسوادقبهواعمطالحنفيةابخهالي

الحراتممواعذالحمنحييرالوجمعولمجفظؤالحربن

الىمعهوامحابهالحنفيةابنواخرجواالحطبفىالنارفاشعلىا

فإيعؤرعلهاالفأربةعليهواتجعطالبابىبنعلىشغب

اآلغبيداليالختاروفيثمالختارحملماالتىاألموالفيهمففرق

اببالتفالقواالفاعشرانفىفيالخعناألشتربناهـهيمزيادأبن
والحصيهاللعنةعليهدزنجكاللهعيدفقتلالموصلأرضمن

فىشركعنكلسعدوفربنالجوشنذىبنوشنرئميراين

عمرالولوكانقالاليهرؤوسهموحملتعمعاىبنالحسينقمل

لهققالأبيهكىأسدفيألماالختاررأسعاىقائعآسعدابن

قالصابىراسواقهاىقالالرأسهذاأتعرفالختار

بناللهغدوفىخنقهففمربحقميىبأبىألحقواحقصاالخإر

أبسيطالمفرثجنريدبئزياديقولى



3

بذمتهخحاراعاشالذىإذ

صرفوالأصلالللعبدالعبد

نانحةوالؤامتكثجيشقط

باراتاللهقتياعبداومات

وأنيابأظفارذالثبهأنوت

أسالبعتدجيادوالبمستك

فاقدمالعراقعلىمضعئأضاهالزبيرابنبعثثمأ03

ماكانصفرةأنيبنإثفبىوأمالطاعةأهلهاوأعطاهالصره

ضاراوكاناكوفةاليرخرجاألزارقةافتالمنوتوهثاأهل

الرواياتلىوىوكانالحيلمنبضروبالناساعمتمالةفىلمجتال

ئلومبريلجأنلزعماتالمعقويعذأاريقويستعمل

شدتالمالبمةرأىأنمهلهيشهدانابهأبعضويأمريأتيانه

أهؤحيقولوفيهلنضرته

ئضيالتاطيلكغتبأناعنىامحقأباابلغأال
بالئرماتعالمكالنا8تبصرالمماعينئأرى

أمحابهمنوقشلالختارفبيتهالربيربخهضصعباليهحفف

بئومحتدطابىابىبنعلىبناللهغيدوقتلاالفبسعة

ثىكلحيل01

همعحكهتبضرا



3

بهمايشعرولممصعبعسكرفىبرسينوكائاقيسبناألشعث

وفةاقصرالىفاجأقتالهفىمضعثجذالغدمنفياكان

وهمالمصرفىمعهكانمنوقتلقتلهأنإلىممعثنحاصمره

بشيربنالنماننصعمرةوأخذرخلمائةوثماناالفشة

شارامنةالبراةهاعلوعرضغبيدألىبنالخارتحتوكانت

خفيئأانحنماالرحمنعبديقولوفهاغنقهاضمربفأبت

ولهالجرالفاياتوعلىعليناوالقتالالقتلكب

مروانبنالملكعدإليهفسارالعراقينعلىمصعبواصلى

بنالذعبداليهبراصويصمصعبوفتكبمكنفالتقوا

يايفتنىإدقكمبلهودعاالزبيرالبنبايموقدنهراعانزمظ

طويألحازمابنايىفكتبسنينعشراممانصأطعمئك

يالتزثرمامقمرصفإنىأمتفانالحياةربيرئأعيق

كيربغالملكعدقالمروانبنالملكلعدأقالبواسنقام

قلكدمرواتبقالملكوعبدباكوفةاإلمارةقعردظثالليثى

مثمألحازمالىبئاآلعد



3

بنرأكأئصعبوعليهتوصقيديهؤبينسرهـهعلىاناالفى

أتيتالمؤمحينأميريافاتلثتبئمتمئافقالفستشمتالزبير

عاكأبنالحسينرأسيديهبيناإليوانهذافىزيادبنالقهعبيد

هذافىزيادبئاللهغبيدرأسيدلهويينالختاررأيمثثم

يديهوبينااليرانهذافىالزبيربخهمصعبأتيتثجااليوان

فقامئصعبرأصيديكوبينأثأراشعكبيدابىبنايخاررأس

بعثلماسذلكؤقالففدماأليوانبهدموأمرفزغاالملكعبد

بنمحتداليصعدبخهوعمرزالديئالذغبيددأسالختار

ليأالحنفيةبنمحتدكانالحرامبدالممفىالينصجهماالحنفية

وأتينايأكلوهوالحسينبرأسزيادابنأتىآلالحمدمحتدفقال

يقولالزبيربنمصعبوفىالحالةهذهعلىونحنزيادابنهـأص

أفسرحالرقئاتقيسابن

وابخيعةوالئصيبةمسكسنيومالرليتةإن

يحهاليوميغدلمالذىالحوالبآفي

فىةالزيافىوأظهوةباكعالزبيربناللهعبدالذمصعبفتلولما

أكشبزئشمعأنعسىوماشهثبطنيبقولوجعلئدنمكه



2

أبسيعلفيهفقيلوئخرصهاللهخلقوهوأشره

وقدشبعتقدصئرايطئكلوعن

جإنحةالذياممنأتثلثقإن

انانعينيعفاإذانقوألدال

يقرأماافالرسصورةفىزالما

ينللمسافحغألكثيراأقضلت

والددجامقسيامنكينللم

امينالعرشرلببامينإأل

اللينفىالحرمثليوأرىحفئ

ويقواوالفقمةالذهبيزجمالصدقةتمورمنلمتاسئحرجنوبم

اااكوفةمنالملكعدوخرجأمرىوعصيتمتمرىلتمأ
جلوبرولىزليالساقةفوالهشرطتهعلىالحخاجؤكانالشأم

ووابهاجمبماوجالدتهنفاذهمنالملثهعمبدفرأىبرحيله

اثأخاهالبصرةووذالقنمرئاللهعبدبنخالد4الكو

فقالالمجاجفاتاهيرالزبنابإالالهموألالشامالىورجع

فبثهجددهواسدمضاقتلهالمنامكأقفىأرىفانهاصهاابعثنى

تعانزبيرابنفتنةوكاتوصملعهدهوسيضفقتلهاليه

واليةمنسنينستمضتانالىمعاويةموتئتذسنين

الملكعبد

نحاصمرمتهةالىالحخاجالملكعبدوبعثقالوأيرالزبافىمقل



3

السنةتللثخهمالياسعلىوفسطميمونببثرقنرلالزبيرابن

فقالالحصاواشداليتالميصاواوأبعرفاتوقفهاألنهم

بالحسنبإلسوةالصلحفىلكانالزبيركغررةأخوهله

الحخاحعليهوعرضألببابغأنتماوقالبرنجلهضهفر

فقلبخيألخيحاوكانيقلهانفأبىالعهدلوبذلاالمان

طويألفه

باثنرفةالحالىبنىأنرعلىكالمثررتكأبابهررأيث

لوهراكابنعلىوبثمدواأحمافىالمجدالحخاجاقتمثم

ريخةبهأطويقالوصملبرهتبناوحشؤهجلدهولخوامعهومن

لطمةواالمجاذالحخاجوؤلىستوسبعينثالثابنوهوات

ءمروانبنالملكلعبدمكةأهلوبايم

ويلقبفمهلبخرنالذنجأبايكنىمروانبنالملكعبدوالية

بنزيدنملجهيانسفأبىبنمعاويةوكانلئخلهرابرخ

ولىجعلهثمهجرمروانأبوةوالهئمالمديحةديوانعلىثات

بعدمغةأهلوبابباثامومتينضستةويوجبعدهعهده

ببيعتهعمرابنإليهكتبوسبيننالثسنةالزبيرابنقتل



وتوقىوأحمابهلنفسهيستوئقالحنفيةبنمحمدإليهتب

ترالزبابنفتاطيوممغواليتهوكانتوثمانينستسنةيدمشق

احدىبالشأمبويبميوموهنائاموعشرةسنينتسعماتأنإلى

بايعتنىإنبخراصاشازمظبناللهعبداليكتبسنةوعمربن

برأسإليهبشوكانالترئرآإفأبىسنينعشرخراسانأطعمئك

يكيرالىالملكعبدفيهتبالمدينةالىورذهفأخذهالزبيرابن

ببدالوثوبيأمرهمروعلىخازمبناللهعمدحلفةوشاحابن
وصمفتبميراضاسانوولىففتلهفواقعهإلهفسارحازمبنالله

بالصرةمروانلئبثروماتمروانبنلللكلعبدالمملكة

3يقاوملثوالمواألهواذبالمراقالخوارحشوكةواصمتدت

وكانالعراقانيوعفبنالحخاجالملكعبدفهليويدافعهم

ومنهابزاسانخجتدأقصىالىالرقةفممنإذذاكالعرأث
مندواالسثد

الذعربألصمبهالحخاحأنقوهزعميوسمتينالحخاحخبر

ائماقالاذرفالخطاتبنعرةبدعالعراقاهلعاحأو

المعخلالقمالمليماعموأعلىليلدالراقاهلا
أكمحمر



3

ممحسنمنيبلالالجاهليةلمجكمفيهميحكمالذىالثقفىالنالم

وروىوفرخفعمباضقدالشطانفإنئسيثهمعناوزوال

اتاةعمرأنوروىالشأماهلمنالحفرممتعرفةابوالخبرهذا

بليقولواحدرغوحمعثامامهمصمبراواثمالعراقخبر

لمحاقؤفيوامنزثموكشوقعهمكماصاااقالعمعلىعوةفىت
اعلمواللهةالروايهكذاالجاهلمةلمجكمكمفتىفيهمثأ

الجوررتهيألانلمسلملمجوزالاذالئحالمنهذاثلألن
والطلم

أخيفشرجالحخاكانقالواوحرفتهوتسبهالمجاجقي

الصوتدقينالجحةمرفصالجلكرثينمنقوصالساقيغحفثى

بخأمسعودبخاياكبنلحكمبنيوسفبنالحخاجوهواطق

وكانكيئسمتهواقهمحقدابوكنيثقيفأجألفمنمرط

تبالةهاوواليةواولبالطائفالصبإنيعقمأنأمرهاؤل

المثلفىيقالثمفنوانصرفاخقرهاعليهاأشرففلثاازبا

ثممروانلنأبلنضطعاىولىثمالحخاحعلىتإلةمنأهون
لقتالبعثهثمالثامالىرجوعندساقتهعلىالملكعبدجعله

العراقألهوثمشينثالثالمجازهووفقتلهاربيراك



3

دخلولتاقالوامااتانالىوأخارهالعراقالحخاجقإلوم

وبههكثركطققدبعمابةمعماالمجددخالعراقالهجاج

قالحتىساتوفمكتافبرقصعدقوضامتوكمثاسفامتقتدا

علىهذاملنيتعمحينأميةبنىالذقبحالناسبعض

امهلفقالىابمماحصبمااالالبرفيضابئبنعميروقالالعرأق

قامماونهضآاللثاحبممراليعهالناكةعيىنراىفالقسىحتى

وامر

فعذتعىلمةادافئمشالثناياوطآرعجالابطايا

وافئظافهاوحانابنعتقدومارأزىإليالعراقتآهلوالله

رجزوالمحىالعائمفوقمغدمااليأظرفكأنئلصادبا

أليغنالثتنىبالحاوانهذا

كنموالإبلاعيليى

فثواصاتكأثترتقد

كردوترفيهاوفلقوس

غتزافيالليللقماقد

رحضمظهرعلىجمزاررال

نجترأمفطرفيوجت

ثذنوالتحوذراحشل

وقهتمثنتدبمعنفررلثوأغدبالشانلييقعقعماواللهإنى



3

عيدأزثافعنمكثانتهمملهثممأالمومنينأميروإنلمجربةعن

ألئكمبىنرماكممسرالبهاوأعودااشداهانوجدأعورعودا

والقهالضاللمراقدفىمواالفتنةفىاوضعماطالم

اإلبلغرائبضربوألضربتكمالسلمةحرصألحرصحنكم
مغركذارزفهايأدكامطمثعتةامنةكانتقريةكأهلفإنكم

والخوفالجؤعإلكطاللهفأنجاقهااللهبأئغمفكفرتنمقي

إآهموالثوإالقلثماوالذوافئيصنعونزاطاى

لمحاربةأوتهكموأنبإعطياكمأمرنىالمؤمنيناميروإنمضيته

رخالاجدالباللهأقممواقضفرةأبىبنالمهقبعدوبرخ
اقرأغالمياعثقهتإلألضربأيامبالةعطائهاخذبعدجلف

الرحيمالرحمناللهبسموقالافالمافقامالمؤمنينئمإرابعلهم
المسلمينمنباكوفةمنالىمروانبنالملكعبداللهعبدمن

كفصغالميااجافقالشيئاأحذوئلفلمعليكمسالئم
اماهةابنأدباهذعليهزدونفالالمؤمنينأميرعليكميسقم

لالسووخنزلثقراغالميااقرأهذاعرلألؤدبئكموالله
أيفافقالكبرأانحنىقدحمىاقىحتىخذوننجعلواإغطياثم

ئلحه



3

االصفارعاكأأقوىهوابنىوانقىىماالضعفمنفإناألصر
لهيلىوذفلتايغالشأيهانفعلفقالمنئبدالافحقلهمتى

4بدفوبئمقتولالنظعلىدخلالبرجمىابئضبغكيرهذ

الىبعتهآالشيخأئهافقالأضمالعهمنكعمرضلعمينحئئ
العلمينلعالحالكقتفىإنبدالالداريومثحمانالمؤفينأمير

اإسدئاالزبيربناللهعليقولوفيهععقهاضرباحرصىيا

أيلأطر

ضاباهابئورأنأماتجفز

منهمانجاولثخنعبصاهما

المهتباتزورنوإمطيرا

اصهياالفجمنحولمابهوبك

وئادىاألزارقةقتالالىالخروجالىالخففعناالمىذر

باتوجذناهفنتاالهنالةبعدألناعميزاانالناكطفىماحالمح

لحقأحدإيبقفلمدمهاآلمنبرئفقداليلةهذهبعد

ماتثنالىالخوارخوهماالزارتةالفىالمهفمثوجدبالمهقب
وقالماحوذفىالله9عكيدهمعليبهاصفولياألزرقبننافع

كللبفج01

ءال09ماخود

ا5ءنجال

8حعد



اعرهم

أصابهينالمؤنأميرفبضت

نعلهحذانامنالحليفةنفم

33

املأ

ثيغبهيصومنافونريف

بقهمقية4ماحوليابىذاك

الحخاججبهةمنعلعهوردتالتىباالمدادالمقبرأهمولتا
فأنجضييقولوفيهوفارساالهوازحدودإلىاجالهم

األهواذكأذحزحوادوانجعرشأضمدوننيامد

العزاذللنفوسفاواصكمنصالتردثيهولكومحلعات

أةالفبنقطرىفوقعخراصانالىالخوارحإفئفىآبالميوسار

علىبهدهالمهقبللىالملكديهبطبرضانالىالماذف

معاويةأيامالغفارئعمروبنالحكممعوفاهاكانوقدخراسان

إذمددفيخهفىالخارجىنريدهبنشببكلمغرشاولما

وفرقةالمازفينجأةكظرئمعفرقةفرقنيناالذارقةافترقت

الخوارجوأعلجمشتانثزأحتىومضوااكبيرالرفيعبدثمع
هماخور

طزبد

هحهثهمفدعهطعنةهبيال



ابميرالرتعدوقتلموقاثلإكلئناههـماليوآفاالمنهما
إثرهفىاكلبئسانيانالحخاجفبثجممممتاتالىقطرئوصار

عشريئوقاتلهمنعامةابايكنىوكانرأسهاليهوحملقتلهحى

إسبالالمذكورفيالرجاللحدهذاثشبيوكانالخالصةيذستة

فوارسفيكزالةامرأتهمعنجاإياهالحخاجثذدوبلغهوابخدة

اطخاجقصريابووقفوااكوفةادخحعتئعشريندون

وكانتنوتحقفهاهاالبرازفىلكهلحخاياغقالةونادته

وبالتاكوفةمسدفدخلصمثبرهعلىتبرلاننذرتغزالة

احدهيافىقرأابخركعتىفصلىالصالةفىشمبيعبوقامبرالمتعلى

بابأنالحمخاجينجمرولمعمرانبالالألخرىوفىبالقرة

امليقولونالناسجعلأنمرفواممانالىقصره

لهاالتمغفريارفينرهاالةقيأؤفت

متقاربيوضفبخهاجاطبهيهجأفيماوقيل

فارسمايتىفىغزالة

يلمابتخجغزالهوخيل

أطيطامنهاالعراتاليثط

طاالنوتيالباوتمى



مي

ألنتوازياصثىوكاناطجاحإلىتانبنعمرانكتب

املىأاططهن

امةالحروبوفىعلىأصد

فواريرقلبهكزالةصلحكت

الوكأفىالةقيالىخرنجتمال

العالئركعفيرعنئجا8رندا

الداثركأنمنابرةدكت

طائرجوافىقفبككذأم

طرضانملكضالحهالهعغدوشكزأالهرورآماالىالمهتنوسار

الىاازمسضبناللهعبدبنموصىوبعثعنهرفوامالعلى

غيدمروانبنالمدثعبدوولطلجهاماوعلىهاعلفأغارالترمذ

ثمفدفنقاكابل4شجاجواداوكانمحبستانبمرةأبىبنالله

الرغيفوبلغلوهافأواتهم3عقرالمطاتجؤامفحيقفىالعدو
قوأوالسيفبالجىمعهوالخلقأللهعبيدفاتدرجماسبين

املهدانأعشىيقولوفيهلقوامااالسالمفىجيثعن

تمرقواالذيتبالجعقأسمعت

جيادهميأكلونجمابللثرا

لقراالبالدكافىجيقيلقلم

كوجاللىماناكريثوأكسابهم

حمثرللةتضفى

شنمثعجللنراعفافلمثلهم

أول3حازم
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الفتالعلىقيعىبناألشعثبنالرحفنعبدالحجاجيعثثم

بناخيةيلرتوقياوحابمرةأبىبناللهغيديليهاكانالتى

المجمقصورمغقصوراوافغوغقاكايلمالعاىوصمالحهيمنت

دقكلانإليهفكتبالحخاحالمطكتبوغائمسباياوأصاب

الجموعوجمعاالشعثابنفاستععىهالكهبذلكيريدالالدفى

اجانحوهكأميوتوجه

منبزةالىالفراودعاالجموعجمعاإلشمعثبنالرحمنعبدبرخ

فأجابهمروانبنالملكعبدوعماحهيوسفبنإجاالفاسق

الشعبىفيهمالتملىعددمثلهجمعفىالعراقالىواقبلهالحلق

وجابرغلةبنوشويدليلىأبىوابنالمرثةوابنجبربنوسيد

مسعوبنالذبمدبئعبيدةوابوالسبيشامحقوابوالخننئ

الحخاجعمالونفىدجلةءوراماعلىوغلبهمدانوأعشى
اميرناصرالرحمندبدمنالخواحىالىكعبالمحطاليوتسئى

عبدذيانأباظعتقدانىاالفقالالثاكىوخطبالموشين

ةملطفيهفقيلمروانبنالملك

آاألقوااسوسالئرىمخرلوانهتحتوسارنلوكظع
ممالةارات



حمم

جمعهملفىأطجأهءوصاتعمترأتىحتىاالشعلىابئوعمار

وانهزمرجلآالفثماثيةكلممنويمتلاألشعصابهىثمفقعاتل

الىوخرجوالجسوبرالقشاطروقصطعابصرداالىوعادالحخاح

6اكوفة

االشثابنضروجأإبراواضطربقادابالعرةالرنوجخروح

واحققواالصرةعلىفغلجواالسودانوتجقعالخواجمونجمت

فقتيمالمجاجهمإلجمثفوالسالحكاألمووانتبمااإلسواق

المناهضةوطالتالبصرةدخلحتىاألشصابنسارثموسإهم
وأمذوالبصرةبالكوفةوقعةئمانينفواقعهالححاجوبينيينه

عبدوابنهمروابنمحقدبأخهألمجاحمروانبئالملكعبد

الىوأهلهبماالاالشعصابنفحبثمرواتبنالملكعبدبنالله

خمربرجل8االفثالثةأصحابهمنالحجاجوأسرالبعرة

رتلناحةابوانحازانجمستالىاالشعثابنوهمصبراهماعنا

بالفرتلالىالمجاجوبعصقالواوأمنهفقبلهبهواتجار

ثالثينفىخيمبنعمارةمعرهمفىألفواربعمايةدرهمألف
زتبيلبهفغدراالشعثبنالرحمنضبدعليهيسقمأنعلىرساظ

اثهغوأمذ8ل6الف



فقالالحجاجالملمجملوهأنعاىبالحديدفاوثقوهإلميهمصلمه

فرمىبالفأرةالهقةئلعبالمجانيبىيتلدبالؤاللهاالشعثاين

اليهرأصهلمحملوافاتبالرخجعليهقصركانوافوقمننفسه

ويهمصرإلمالملكعبدنبعةمروانبنالملكعداليفبثه

أنحاملالشاسيقول

بالرخجرنجثةبمصرراسرأحمامنخةبفدمضرعيا

فعزلهالمهلببنفىيدابنهلفاوقدبخراسانالمهثنومات

فسارالرئعلىنفينهمالباهلىمسلمبنقتيبةوبصثالمحخاج
عبدهلكالطريقببضاذاكانحتئكأيدوأقلخراسانالي

فقضالمللثعدبنالولدالىاألمرارومروانبنالملك

منفهربمالىوينتهبئعذيةعليهتوأذيدغلىاجا

فكفالولدإليلهفشفعالمدكعبدبنبسإلنواستارحبسه

بيطبقالوفهماخماغاوقتيمةسريايدوكانعنه

يهااذلمحفيذأرضاخرأصانكانت

أنامأاجعدمدفاصتبدلت

ئظلمةكياعئيفعطالجوغ

مفترعالحيراتمنبابكأل

منفحبالحلوجههائما

الجعماالجوحأهلاللهمتعال



3

العمالفألوأليةأحبصلفوعاعئوفآرجألقالواكان53ول7ألأ

نهرالءوشاماالىمسلمبنايةقتخرجواليتهوفىالواحىعلى

قدوالالتركنجاشتارتدواقدؤكانوابخاراتمدينةالىوصار

مهموقضاهزمهمثاشهرأربعةبهوأحدقواوفرغانةوالشاش

حمرقخدءفأ3ائاخحتىمفىثمبخارأواخفارسألفخسين

الىءجاالذكطاالتركطرخانوقمتللخاهااحتى4صيفية

المنطقةوالمحخاجالىومتطقخهبرأسهوبىدجردلنضرةمرو

المامنهاوعادفرغانةغزاثجفتليومنردجردعلىكانتالى

والبموهـهمفىوليسرجلالفمايةهائينسبىفملغخوارزم

كفلإنمهثم

الناسأفاضامنجيربنيدسعوكانجيربنسعيدمقتلدبهر

ثممعودبنعتةبناللهلبدكتببعإيئالظأفافملمغوكان

بنالرفيعدمعوخرجالقضاعلىوهوبردةبىالتحب

اكهالالويد

لكالمدينة

113كهم01

كاالصمفنه



3

الىسعيدهربالجماجمدنرمناالشعصابنسمافالاالشعص

علعهالموليدعامالوكانالعسرىأآلعبدبنضالدذهفمتهة

اولكألنمبنكسيريايشقىالمجاجلهفقالالمجاحالىفيعثه
لعرببإثساالقضااليصلحوقالواالكوفةأهلففغءالقضا

بلىقالونكفىأمرايقطعالأنوامرتهدةئحابافاستقضيث

الفاقاتذوىفىلتفرقهوكذاكذاالمالمناعلتكأوماقال

فاقالبلىقالهشىعغاسألكلمثمالحاجماتوذوى

كاصةفقالسكنقىفىاألشصالبنكانتبيعةقالعألأخرجد

وتثنمرعفاعتذرسيدألقتلنكبكأؤليالمؤمنيناميريية
أتاختربلقالشئتقتليماأئاخترفقالبناتهبصفاروقىحمه

إلىبنيمثيبعدهينتفعلمثمفقحلهأمامكالقصاصفإنلنفسك
ماتأن

أحئضرفلئاالرقاذرهوالسلأخذهأثةذكرالمجاتموت

احمهيموفيطكاأرىقاليموتملكاصهـطهل3عندلمنخمقال

انتالمنخمقالأمىسشننىبذلكاكليبواللهأنافقالكلحب

تدمئكالاجالهقالالنبرمعليهدئتكذأكتموتوالذ

لالمحهنكعثههامثه



4

عدبنالوليدواليةفىالحخاجوماتعنقهفضربفأمرهىأما

وولسنةوخمسافيئألقالسنمنبلغوقدمرواقفيالملك

والروسااألشرافمنقتلوكانسنةعثعرينوالعرافيالمجاز

ومنالصاصعوامسرىصبراألفاوعشرينافمأيةالمدبهورين

وجلألفخمسونحبهفىفاتوكانالحروبمعاركفىفمل

وأخوهلابنضدابنهموتهقملوماتامرأةالفولألثون

املأذالمفىفقلواحدةليثهفىيرسفبنقد

محتديناألميردفنوصاعتينلملتينفى

فراوإأصماثتهثدامرائهقالتاجاتفلتاما

المسخىيلجذايمهاأال

رجيمسيطالقرينبهت

العيونبمصرعكقرتقد

القرينمقمكئثفلما

السكستكىأنجاكبشةبنزيدموئهقلفاستابئاوكان

مدينةزيادبنقطافخالولداناموفىيخهاالوليدفأقره
طليظلةفدايةوغزاالمجرمنءبخةمغعليهاوبمراالئدلى

أثءإسلمكمات



4

اسليمانثاكانتاتاباكأهلبهرههأممائدةهاوأصاب

حينالمقدسبيتمنالزبملوكبعضحملهاكانعمداودإبن

النةبثوفضةذهبميظيطيقوكانتاسرائيلبنىعلىظهر

عدبنضالداستعملوكانوزبرجدوياقوتلؤلبرمغأطواق

ءماعلهنخرجبئرانحفربهارأنفأمرهكةعلىالقسرفيالله

رسولهمناللهعلىكرئماللهخلمفةإنالوليدالىفكتبعددث

المؤمنينوأميرعذبيرشمافسقاهاستسقاهعمارهيمألنابرهيم
واليهوكانتوشينتسعسنةالوليدوماتفراتاعذبا8ماسقاه

ذفراعشراربعالدبهورالولدمنوخقفأشهروثمانيةشينتمع

حسنوكانوماتاشهركسةولىالناقصالوليدبئكأيدمثهم
نفسهخلعثمشهرينوليالوليدبنوابرهيمالطربقةمحمبردالسميرة
مرواقبنىفحللىيقالالولدبنوعمرمروانطأعةفىودخ

لصليهرجآلستونهءورابهونوكان

نشأافمبرااكانشالوامروانبنالملكعبدبنسليمانوالية
المظالمورذيخرواختملمجرفافتغعنبنىاخواالعندباإلدية
العريزعدبنعمرلفواالمثسينواخسرجيرينالمواوى

المهقبأنجاكأيدعليهاواستعملالعراقعنكشةأبىابنوعزل



الىوسارأخاهالمهفببنمروانالعراقعلىيزيذلففا

كيغعليهفوئبفرغانةالىفتوجهمسلمبئقخيحةابهخراسان
الفرزدثيقولوفيهخراسانصلمانفبىالهفقتلهانحابن

أطريل

منلمثنالتاهلىقتلناونخن
بحاشمعواإأسفةرورسكأق

خاذمابنذاكفيقتلناونحن

باالهانمهاماتهمئعلمقغة

المهتنبنيزيدووفاهاخراسانعئحسانبنجمععرلثم

جرجانفالتتح

أهيصاطونجرجانأهلوكانقالواوطبرستانجرجاننجتح
وصالحيمالمهفبابنهمنجاهألفومأيتىألفمأقةعلىاكوفة

دهمتانانىاروصأصبابهمنرجألعليهمفواسوركثيرماكعلى

عاىلواحتىصرهمالثرلثجرصانوعلىعليهاغلبوقدكان

فصاسانطبرالىومضىصبرامنهمألطأعشرأربعةفسقتلحكنه

واربمزعفراناموئرةخارمأيةبعوايممالعلىاالصمنهبد

عالحاؤم

هـول09فذا



مغوجاموطيلدانقىصقمثههمرجلكلرأسعلرجلأية

زنجحاصولماالقرشىسمرةبنالرجمنعدفعلكذاذهب
كلرأكطأعلىوصيفوألفدرهمألفألفاعامصالح
موسىابوبعثههذاالرحمنعبدوصصانذهبمنجاموجل

حالعجرجانأهلونقعضقالوامانعأيامفىإليهادثسرئأ1

الذرارىويسبىالمقاقهئليحتىيبرحأقالالمهببننريدلمحلف

قالحعلةيهييجدالئدةثمبناحيمفأناخمنهقوماانوتحق

حتئجلفىيتوقاوعأفاتبعتصيدالعسكرمنرجلفخرج

الللمنفاطاكانبذلكفىيدفأخبرءنجاالبدعورةضلىأشرف

بابوأوفالنقرةمنالملدموافاقطائفةفىالرجلاحآل

ومثافذهاوفىقيابأبوابهايدوكلعليهاواسشولواالمدينة

الطريقعلىفنعبتبالجذخوأمرلمجفظؤلمثاالرجال1هثأم

وفهبايذرارىسبىثمكقمفصلبهمالمقاتثهأخرضممفراسخ

إاللوارىاوهربمنإتالمجرجاناالسمنيبقفلماألموال

فيحملبهيومر11أوذفنماإالالمالومنفيهفثةالفي
حتىفعمارمسلمهسلماتوتهزةالصائفالملكعبدبنسملمةغراة

الئوناستعبنأبألفاوعشرينألفمأيةفىالقمطنصييةبلغ



علىوموانيقهودهوأخذوالعورأتالطريقعلىليدتهلمرعشى

برحافالقسطثطينيةوحاصرواالخليجفعبرواوالمثامحةالوفا

عتوةإتألهاأنفأبىمسلمةكلىالفديةعرضواالحصازبهم

إليهمفبعهؤيقهمكالمنامنارجلفإتهئوناإلينافابعصقالوا

اهليافقالاألمرعفيهمضاققدةالحيلةوجهعنفسألوه

املكاعلىفإيعوهلمسلمةافتهاأعليممدكتمئإنالقسطنطت
جمونالمأإالئجابوفىتدلمسلمةوتالاليرنفخرجواألئرة

نحلفغدرمنكهذاانواآلأخههىمسلمةقالعثهمأفيئما

وفقمةذهبمنقهممطنطيةفىماكليدفعانهاليونله

ودخلالرساتيقبضالىفتنخىمسلمةفارتحلوسبئوديباج

الطعامبنقلوأمرالملكسريرعلىوقعدالشاجبىفلاليرن

الخبروبلغالمطاميروشوااألهراظئواخارجمنوالعاوفات
الطعاممنشافأدركراجيافأقبلغدزكانانهفعلملمسلمة
بالعهدءالوفايناثمدهاليونالىوبعثدونهاألبوابواغلقوا

بفناثممسلمةونزلبالوفايبايمالالرومملكاليوناليهفارسل

منهموقلوالعظمالميةعسكرهأهللأحتىبرافثالثين

بدابقالملكعدبئسليمانوئوققوانصرفرحلنمظقكثير



فيفاتلمانبنايوب4ابايموكانوتسعانتسعنة

اخممرلماوالحكمبنمروانبنالعقيزعبدبنعمرفهفا
أرصفقالاشصلهفيلصلمان

صيفئوتمحمنيةبنىان

ضازكيبهفيان

الشاعريقولوليه

ربعيونلهكانتمنأغ

بهازلهكانتمنأفلح

أصعسر

والتىسالدكلومغبالولىالوفىيأخذلم

الضبى4سمئةخليفةالمهدئخليفسةيايهاة

بىأخرواالثرقآواكة

قسنثثاواليتهوكات

عمربنعاصممنىعاصحمأتموامهرضهاهريزاعبدبنعموالية
منإنيقولكانرضهاطظاببنعمرأقزوىالخطابابن

كاتصهايتواونالناسمنثيروعدالاألرضايماألارلدى

أخفيفأالثاعريقوليهوفصدىلم

قىهـتهس



الناروتاجنكنومننمبروئبنالعريئرعبذأبومن

وابعتهيمونمابخبرعالماالعزيرعدكاألصغأخوهوكان

أشىجلفمرويقالالهموخلعلبموذلكيمونمابخبرعالمةحبيمة

أخذهاالفيرافلماوجههفىداثةضربتهافوذلكأميهبق
هوممطاألصقاليمالثطالذىمرواقبقاشىبئأكبراللهوقمال

كصدأهرالمنبىوصحد5فاألشبئالدزدنثانيالصثتابفى

التقوىعاىوحققرضمهمالينأهلعنالحنةووضعأالمطا

اضوجمذةالقبلةأهلعلىوبىاجممتثماوالقهوقالوالواصل

فيهبونزلبثوبهتصذقثموظلمةاسرافعلىاالبمهه

أبسيطالخارجىعمربناليه

ئرافئسيلتصدتالن

موارأنتقويملحفتوإن

مماوأثيامافىاللهفىأخاك

نذفالحكغمصيروسرت

وطالهخراسانعنالمهتنكرزيدامرفىاعبدبنعمروعزل

المهفبالاحثاليقولوكانجرجانمنأعهـايهاالتىباألموال

مبله



4

قووئرائيالألظنهإلييقولكانالمهلصبنوذيدجحإبرةألثم

بنالحميدعدوالعراقالغفارىئعيمبنالرحمنعدخراسان
أرءالمنخناصرةينزلنوبمالخطاببنزيدبنالرحمنعبد

منثىفراعلىفرأميةبنىبعفنعليهدخلمرضكالالثأم

المونكاعفالثمفةذابالبثماآلمسخىيمأفشمقوساددتحتهليف
وجلعرباللهخوفتئاالتد114ورجمكوقالوبمىاللهمئيف

وهوطعانبدوماتالصاطينفىراذلناوأيقى

يمسةيئواليضهوكانتةومأيإحدىةستصنةوئالثينتممعابخط
أبعيطأفيهأشهرواياممافقيلونهمحة

ينللواقحطاسصعانبددقوااذالمحدالدافنرنغيبقد

البراذينكضوالالمحيلوالينخرهاأركمماههنيلممن

حبسلمحقالمهئنمنيدىهربالعزذمحعدبنعمرماتولتا

أميةبمنالتبرئإلىودعاواتجالالصرةألىوصار

تحزكتالععبدبنأعمرأوفىوالعنةاممتاباألؤالزجوع

3هابىدولة

فيىاشزالدأبولهيقالمروانبنالملكعدبغدفىيوالية



4

وخراسانالعراقينجملىاصمغملولىوال4حإبةصمابمروان

الملكعدبنمسلمةبنزيدوبثالفزارئفبيرةبنعمرو

رزيدؤكاقتيدالىكأيدبرأسوبعثفقتا4المهتنبننريدلقتال

علىعزمثمبدجمرهاواستهترلحبابةوشعفوقصفالواحىص

مضهحظهاعلىحبابةفخشيتالعزتعبدبنبعمروالةالرثمد

فقالوالطرباليوتزتينأبيائالمايعملأناالحوصفسألت

أيلطو01

لتتداانأيومالتلنهأال

المنىثافنجفدىالصبىتجم

والصبىاللهوشعزماةاذاكنت

وثتهىتلذمعااترالعيقنا

تحتداانالمحزونغلبققد

واسعداالبالهفىاماشاومن

حلمداالصخربإبمنجمرافكن

وفتعداالثانوفيهالمالن

ثمعليهماكانالىوعاديرذدهاأقبلاالبياتبهذهغتهفلما

ألحذاليرمعلىتأدتاالوخدمهبمابهلوقاليحبابةيوماخلى

أمرئموإقالمقصورةبابعاىحمواوالبراخالىوالئتهوأ
المجلعمغبهمااستقرفالمنهاحلىواخذاليرمألنفردبمموصححت

مثحض



شئصلوفقالسالالحمتالىعمرلثسةمنهماالشرابأخذ

فلقت3برهالبهمناحتاتمافقالتجمراجمرااليكلنقلت

ينادىلمجعلفاتتمثهاجتةفغضتثافتنتتلزقانةحأ

فبتىاألولألمرهئغرضمونعنهوهمويناشدهممموالمحماالخد

جنازثافىخرجنهاأمسىانالىنثارهطولمئتةوهىمعها

نهىصنةوماتيوماضعثمرحمسةبعدهاوعالقعاتقهعلىيحملها

اوستمصنايئبمأشوالتهنتوحومأيه

أباوئكنىأميةبنىأخولاليقالىالملكعبدبنهماموالية

ضالدووتألهاالعراقعنهبإشةبغعمروعزلىبويمولماالوليد

خرجأيامهوفىكربنوالهاثصفنمالقسرىاللهعبدأبخه
رضوانطابىابىبنعلى7بئالهسينالمهعدابىبئعلىبنزيد

عليهيالله

واسرعتاكوفةقدمانهوذلكالمحسينبنعلىبنزيدمقتل

الذىالزمانالزمانهذايمونئنلنرجواتاوقالواالشيعةاليه

عمربنالخبزيوسوصأسرايبايعونهوجماوااميةبنوفهيهلك

آاهصهنلهءاللىئعلفىبهذا
لألمالهلمح



الميناجهافىعلىالفاعشرأربعةوبايعهبالخروجأطزأمر

وتواخدتطلبمافىجادعمربنويوسالممتضعفينعلىخوالد

وعمربمرابىفىتقولمافقالوازيدالىوجاودالخروج4ا

وسعوابيتهوممثوأمنهوأفتبرةخيرااالفيهماأقولمافقإل

يخرجولمزيدفخرجقوماطلفىفبثعمربنيوسفالىبه

المتالناوثصهمثتمخسيحةجعلتموهافقاكرجألعشراربعةاالمعه

وذفنالللةتلكوماتالمعركةمنفحملدماغهسسئمفأعابه

يوسفالىهشامفأرفملوصملبىقبرهمناخرجوهاجموافا

زيدبنيحيىابنهوهربنحرقوهالعراقجملحرقأنعمرابن

أطولجهوقالبلخأتىخما

بئغابالمدينةحتىخليلى

طلبونهمعثزتيللل

رالمحاربالنقاأهاهاشمبنى
طابىبالواقينلزيديىول

فلمنصرتهالىخروجهعندزيدكاهوكاناكميتوقال

أوافرئجنه

اجبهفلمالىصولابندمافى
منهاالئذمنيةحذار

الوثيقللرأىنضهياأال

طئفمنالمنيهدونومل



5

شغانرأيتقالشريماانخورزاذتأريخبصفيورأيت

كلفىدراهمثالثةورزقهريدجأخيخوسمإئعطاالورئ

منبرصافةهثماموماتاعلمواللهالشرطاعوانمنوكنم

عرينواليتهنتومأيةوععثرينضسنةقتسرينأرض

6شهراإتاصنة

الفاصقبنالخليعويقالالملكعبدبنيدتبنالولدوالية

خفيفيقولالذىوهوولهولعبصمابوكان

الحعالحأحملرالعابدينالدنجرارةرالمالناتميدف

المالحالحدودفىوالعكهالسيلرشرنيلمح11اصتهىأئق

هشامنعىأتاهيوموقال

الئالفةفربوطابنومىطاب

أضيفأ

بالرصافةمننعىأتافىإذ

قلطوأالناسالىبمنبوكان5هكم

ستقلغالخرعنكمءصمابأنمنيقىخهلمإنكمخممنت

وهوحرملةابنوسوقهاالمدينةغشورولىإليهاألمرصحارولما



الربهاةأخذامرأهرخلتزؤجإذافكانانعبخأمانلهولى

قعالوايىاثهمناةالزأخذأحدماتوإنمخرهامن

أطويلفيما

ستةأحدثتالسوقيتورنتا

مبمرهاثاالوانمانوشاحم

ظالميعتادهاكلوحضدية

دمرطغنئمنمناماتومن

زيدفتلهودماالسدمعليهيالمحينبنعلىبئذيدبنيحيىمقتل

عمربنيوسففكفبلخأتىزيدحتئبنيخيىهربباكوفة
يهظفرحتىأبيون01عليهواكلبمطلبهيأمرهسيارفىنضرالى

اذاحتىقسار8مدصالولمدالىفكنبسرأيشيعتصرنو

فكرعمربنيوسفاغحيالخثبىخراسان3حدومهيخرجكاد

فهزمهموقاتلهماألعوربنصلمفاحتعثدشابوركردالىراجعا
وصلهفقحعلهصلملهقهالخوزجانبأرضأذاكانحتئوسار

4االلعمههذاالوليدأنباخممالصوفىطالبابووحدثنى
ويرميهالضحفيستهذفوكانالديانةقليلضاماجتاكان

عط4هـ4هـولاأمثإهـهولعهكلعهمسطريناوسطرترك

هأكمباحميم



يقول

خنيدجتارلتهذ

يوآرتكجعىمااذا

س

فراأو

عنيدجتارذاكأنافا

وليدخرقشربئيافقل

واجماخكرمافئأبنعلىأنريخإلاركخبسبئنصروكان

مشغولطفوكفيهخراسانعصلانجوابهفىستبفالشيعة

وشهرينسصةواليتهوكانتعانثةوابنومنبدبالنريضى

ألنهاالقصستىوانماالملكعبدالولدثبنرزيدوالية

يقةالطمرضىالسيرةخمودانوبمأرزامنالنخندنقص
مناسترجهمروانؤلىصلماوماتأشثرحممعةواليتهوكانت

والعدليرةالىبحسنا3صتبفىرمدبههأنهويقالوصلبهقبره

واليتكنتباألمحارسخاثاا3صنوزيارمبنياثمبعضقالكا
فطبوكأخذولثفتنةووفاثك

بقيزالعقعجدوواليةالملكتجدبنالوليدبناهـهيموالية

ولمالعزيزعدبعدهوبرخابرميمبهيمالملكعبدبناجا
ذلكسبنولنفسهأطالفةوطلبمحتدبغمروانيعهمايمإ

لمثأولألءأكالهلمجتارئلىتوليزيد



ابنهبعدهمنعهطهولىجعلالملكعدبنيديئبنالوأجدن

وكانقآوومالوليدولدمهمأبيهمعفقتلالولدبنالحكم
فرواقال

المؤمنياأميرفروأنعهدىووذأناأفلكفإت

نفسهوظالولدبنابرهيمجابخوهزمهممروانفقاتلهم

بنالحضجالعزذبنعبدذلكرأيفيامروانطاعةفىودخل

خبنأاالىالقرئالفهعدبنضالدبنرزيدبثالملكعد

واليةوكانتالقإعبدينبخالدهبيرةبنعمبنيوسفقتل

زوتصفاينشابرهيم

المجعدئمروانلهبقالالحمبنمروانبئمحتدبنمروانوالية
بلنهمنهاالماتييمرهوناميةبنووكانتىةالجرلمجارويلف

لهوقإقصدثةاثومبروان8أمةسرعلىملكهاذهابأن

يقولوفيهشيهظبكاناكلديقدرهمبنجداألنالجعدمما
يعأصالشاعر

اكرىالفزا

كحطمابه



5

الجعددينينصرنحالفجردبرجالقرمأتاك

الوغديوملمجحدذتأم

سنةالععاسبنىالىاألمرارووعشريئسبعسنةمروانوئوبع

واليتهؤكاتالسنةهذهنطمروانوقلوماثيةوثالثيناثنى

برزوزثمنالخارجىقيسبنالضحاكعليهوخرجسنينس

وأققهبيؤبنعمربنكأيدالعراقعلىمروانواستعملفقاتا4

أبىوربأميةبنىأمرانجتفضثمخراسانعلىستاربننصر

الخرسافئمسلم



والعشرونالعافىلفصل

وشةوثالثيناننئمنالعتإصينىءخلناوعدةهاشمبنىعمفةفى
ونلثثةخسينعنةالى

اعلمصتقتمالنبئأناألخإربعضفىزوىامرهمءالدابهر
انفىالعتاصىواشأذنهالخالفةعاولدهءاستيالالعئاس

أعلمواللهكائنأمرفإتهالفقالدـمذاكييجثاويختصى
عفانبنكمانخالفةفىالعئاسوماتوالصدقبالحثت

اللهعدوماتننفحتىقبرهعاىنظبالبقعوجلودفن

ومنوستينثمانسنةالزييرابنفتنةفىبالطائفالعتاصابئ

كانالتهادالسشوبقالءالخافاالالقهعبدبنعاكأةول

طابىابىبنعلىانوزوىكعةأفأولجةيومصيصاى

عئهفسألاللىصألةوقتفىأمباسابناللهعبديوماافتقد

ول5يحث



حأتاهاليهبناامضوافقالصالتهعلىفقفىمولولهؤلدقالوا

قعتيهحتىاسهيهأنلىوزمافقالسئيتهماوقالوهحأه

األمالكاباالكخذرقالالردهثملهودعاةوحرفأخذه

وممقمحتدابوكنيتهعلسفةوقدالخلفاأباهاكويقال

زيتوبئأصلمأيةخمىلكانألنهالثفناتذاالسحاديد

عبدبنالوليدوفربهكعتينأصلكلالىمكلبصلىوكان

جعفربناللهعدبنتهتروقىإحداهمامرتينبالسياطالملك

علىعألنهفطققهامروانبنالملكعدعندثعلمهأصوكانت

أميطقالتتصنعينمافقالسكيافأخنتالهاجمارمىثمئفاحة
دمالوليدلهفقالفطتقهاأنجخرالملكعدفكانعنهافالث

هذامنالخروحأرادتوتعدعمهاابنثاتاكبهاتزوجت

اتبمألتزؤحإنماالوليدفقالمرئااالكوتفزوجتهاالبلد

يدذبنحالداثمتزؤجالحبنمروانألنمتالتضعالخطفا
ثيمونالألمرهذاإنقولهفىوالثايخةمنهلتقمعاويةمابن

بعيرعلىوحملهسوظيةمسبعفضربهاكلبئابئقالولدى

بنعلىهذاهعلئيوصاخالبعيرذنبيملىتماووجغه

لبمايضع



5

فقالإليكتسبوهالذىهذامافقالاتفأتاهاكذاباآل

لمكووالمآطقالولدىفىصونسياألمراهذاأنقولىبانصبم
التركيعنىالوجوهالعراضاألغيقأصغاراضيدهعيملكهمحتى

ألىبئاعاقتلايلةؤلداآلعبدبنعاىأثىالواظروىوف

اطارثيةتزويممنهاشمبنىيخعوناميةبخووكانترضهطالب

بنعمرقامفلارثيةااإلنيتياألمرهذاأنالمروىفبر
اسابناللهعبدبنعلىبنمحهدأتادباالرالعرنررضهعد

كحببنالحارثبنمنضالىابنةأتزوفيأندأريإفئفقال

بناآلعبدبئصريطةفتروفيشئتمنتزؤجقالليأفمأذن

أربعةعاكطوأبيهمحمدنجينوكانالعباسأبافأولدهاالمدانعبد

بقهشامعلىلعتاس01بناللهعدبنعلنودبئقالواسنةعشر

إنهشامفقالجععروابوالعباسأبواطليقتانومعهالملكعد

الطينتقلاألمرهذاانيقولاواختلطاختانقدالشغهذا
هذاناويملكنليكوقواللهفقالالهفالتغعتعلىفسمعولده

عدبنعلطبئقدأنجىالحنفيةبنمحتدوكاناوأثعار

مضتاذالهفقالولدهالىصحازةالخارفةأنالعباسبناتها

كيويمكن



منالحارثيةالألبئيتماألمرأنواعلمدعاتكلوخهشنةأية
فاولمأيةشةاالسءدعافىعلىبنتداإلمامفابتدمأولدلى

وأبوالمدافئاالمدرا3سفةأهلمننفرأربعةلهاباستمن

يدعوأنوأسهماطخاناومصقلةالبزازعمروابوالنتالرياح

بنبمرفنرلمممفاتجابألاكوفلمجوزوالامارشهاليالخامن

الدعوةبثفىفاصثأؤوغيرهمأاطأللآلسلهوأبوالمروزئماهان

والشامعمانصعةوالصرةعاىثبعةاكوفةاإلمائماعثدافقالط

أبويهرعليهآغبقدوالمدينةطومسفيانأبىالإالاليعرفون

بيلالشممىمطلعالىاتفألفإقبخراسانعليهيكنوعمر

فىالهجرةمنمأيةسنةفيهذاوكانالخلقومصباحالديا

ومأيةاحدىسةوفيعلهاللهرضوانالعزطفعبدبخهكروالية

بنىإمامةالىيدعونخراسانالىفكاتةالنتالرإحأبووجه

ناشلهمضابواسرايدعوثمنجعاواالبيتأهلوواليةهاغ
بنمحتدعلىخرأسانمنبهرمةابوقدمومأيةأربمسنةنف

هذهوفىالاألمرامقدواوقدأصحايهمنجماعةفىاالمامعا ى

خرقتيفىضدرلماثالهمفأخرجهالعباسابوؤلدالسنة

وبمعلمنأتاربمئدبهواحتىبهويقوملهذاتتماألمرإنوقال



6

بمرهاشمابووجهمرواطبنالملكعبدبنهشامواليةفىوكان

اليالشمعةمنجماعةفىالصادمحقدأباالمروزئماهانابن

عاصهـغفنقبواقوملمحمفاستجابالروذمروفنزلوافنهاةخراسان

شبيببنةوتحطالخقاسكثيربنسليمانمثهبمنقيمضشراثتى
عدبنأسدالواشبياسرصىالتميهثينطقبنوالهذالطاى

خراسانحأعاخليفةوكاتآء11عبدبنضالدأخىالقمسرىآ11

وصبهمصموارجاأيدهمفقطععلمعمفتمبضالملكعبدبنلهشام

وأفشنوالواتحثاةومأعشرةدشعسثةالىاغوماأنروعفا
نلثمايةفضربهيظبنالهقاآل4عبدبئأسدفأخذالدعوة

أصابهمنوضربانهأسننحطمجذبهثملمجامموسىوألجمسشط

أبوماتومأيةضثرةالنصنةوفى3سبياوخلىمتياومن

لالشامأرضمنبالحميمةالعحاسبنالقهعدبنعلىمحصد

علىواللبدبنرماهانبئبمروجهالسنةهذهوفى

بخداكأوتسمىاحمهوغئرمرونزلحتىءنجابخراسانالشيعة

ولهـقريط

مكيالقريطة

مأ54ال549اءةسكه3وصدتبهذا



6

اليهدعاهمماغرأنيلثلمثمالاالستجابةالىاناشافسال

بعفيتسافىابعقهمفرخمىالحقصووةفىاإلطللهيمومثل
أمرائهوزعياألرضفىطتئةاإلمذهبابدأمنأؤلوهو

اآلعبدبناصدفأخذهوشريعتهوديئهعلىبئمحقدالإلمام

ظفربهمنوفعلعينهوحملولسانهورجليهيديهفعقطعالقسرممما
محتدإماماللالىخراسانمنالشيعةكتىثمكذلكأصحابهمن

رأىمالتبامنهممرمثواإلمامعلهميقدمأنبعلىابنأ

اللهبمغيرفهلمجدوالمفكوهفلماكتاباإليهمفكتبخداش

باطلخدايثىبههمنجاماأنوعرفوالكثففهالهمالرحيمالرحمن

الميعةحملخداشتاانمعهكتبماهانبنآبمراإلماوفيثم

واشدواخداشرثىلىمنهممنفكذبهمنهاجهغيرعلى

مملإلىيذخأنوأمرهعصىومعهثانياإليهموردةفرجعبه

وبينهمبينهضالمةيمونجمعئىاوالنقوالدتكاةءالرؤسامغرجل

بماأتاهمفلتااإلماممنذلكوعدهمنالالنرياحأباألن
سارةومأيوصرينضسنةوفىوهـجعواتاالحقأنهعرفوا

وهوالمجلىعاصممبنيوشفأتوااكوفةإليخراسإنمن8النقإ

الدعوةفهموصديخدمهخكالثمسلموأبوهبيرةابنححشفى



36

ارتفاعهفيتفرسواالعالماثوفيهالنقإرأتهفلماإالجمهاسارعش
بنابىهيماإلمامفلقمامكةاليءالنقإتساثميدلهأعااألمر
منحملوهماالكانواإعطوهوألمسلمأبتجبربروهفأخعاكابهتمحمد

وإنفاشتروهعبدالمببأبوكانإناثهيمالمفقالخراصان

واليةفىومأيةوعشريثمانسثةوفىمعكملمحذوهخراكاق

كتبخراسانالىمسامأباالإلمائماثهيموفيتدبنمروات

أنةوذلكبخراسانالفمنةفوقعتعاليممردـبتأمالشيعةالىم

بننصرشنحالناشاختلفثمرضفيبئزيدبنيىقمللما
ابنواحتالمروفتنهدزفىأكا2ثاأصاكرماثبنعاثصيار

أنهوزعمواحتشدالناصوجمعءالماىمجهنوانسلفآاكرإ

الهـضىفاتهصتلعغمحتدالمنوالرضاوالعئتةا3ستابيحللب
المسلمينعاكأذالةوعماالنصر

فأصابواضطربتلذلثهفتشوشتامعا4أبىخروحابتد11

يناوشسباربنونصقالدعوةإصامةفىوجدالفرصةمسلمأش

راألقطافىعاةالدبثوقدمسلمألبيتغمرتالاكلىماقابن

ابرهيمالإلمامكتصثالدعوةوفثمتأفوأتجاخاأفوالناصفدخل

ا6ابوىءثثأنألثع4هصث3مع8اهس3ف3اعكهعم4



6

فخرجأصألموالاكأفيماولمجملمالمويوافىأنمسلمأبىالى
والحموالتاألمتعةسوىدرهمألفوسمينثاثنأيةوحملمسلمأد

فىالإلمامتابفلقيهالشيعةمغوعدةافقبآفىمعهوخرح
وإظهارخراسانإلىباإلنصرافيأمرهلهعقدهولواالطركه

مروقدمحتىمسلمأبروعادبالمالشبيببنتحطبةفبصالدخىة
الفطريوميوافوهأقوالواحىاالفاقفىاشععةاوواعدحمفيا

بهاعةأؤلوممطقفصبمفأيمأنبحاسشعبنمقاوأمرفخرج
باظهاوصةافىالشيعةابمسلمابوكتبئمالعباسبئى

نزلحتئمسلمابوواقلىأميةبنىاعواناعمالشفةومالدعوة

وكثرتمافآىابنعاىضدقستارؤعثدبننصرخندق

عاىالنصرويعدهمعهأنهمنهاواحدكليظهروهوبهوعه

نصركتبالتركتاتهابهبؤسهويماشفأمرهقوىفياصاح

أوافزبذلكئحبرهمروانسيارالىابن

تجبوميقىالرماد8خللىأ

ئذكلىبالفودينالنارفسإن

فرائمولحصنئنويوصلث

الئمائنتجهالفنو

البوثه

098بخلل



أل4

نيامأمأمية9أيتاشعرئيتالعخباأقوألمن

اثاالهـىمائيالشاهدفإنقبعدأمامروانإليهفبتب

صاحبكمأعلمكمقدألمحابهنصرقالققبلك4الئؤلولفأنحبم
حتىقليآلاالنصريلبنلمبخألنفسفاحتالواعثدهقوةالأنه

فىوبعثففاقهأفىدـفىمسلمأبووبصثيسابورنالىهارباخوج

ونصبثمأعناقبوتفرهمفاونقبائهقوادهمثافلالىااليا

ذلكهالهماليهاووظروااالمقحأاللهـالمسدفى3رؤو

ئفروابمعرت3نفمعفىمسلمأبووعطمعنطيمرغثمودخ

تحطبةوخرجسيارفيتمرأفىفىآالعطاشمبيببنخطبةوبحص

أليمهفرجلمروأنعاماخظلةافئوفيهانجريىهـطا حاغاط

وسارافاتاساوةالىصئاربنثصرفيوحفقلهلمحطبةفقاتمله

ةلقارذليوننيسابورمسلمابوووافىالرىاليتحطة
الىضطبةبنالحمنابنهفبىوالرجالباالمؤاليمدهوجعل

أهلمننطمنإفااألماناالموبذلفاستنزالمفهاوند

هورعندضاسانمنخرجواألنسمثمكققالمفإنهخراساق

مالولول



6

هبيرةبنعمربنيوسفوصاالعراقالىتحطبماوسارمسلمأبى

ونزلبماوخحدقجلوالنزلحتىالوإثعاثأمروانظينثة

اكرمانمآابنمجدمسلموأبوخانقينالمطابنهوسدمخلوانلمحطية

يتبعهائهويريهبالإلمارتعليهومسقمآثااألحوالهذهفى
افنىفلتاوئفمرربعةعلىأع22أممنهاسعتظساشبرأيهويعمله

لهالمملكةوصتتفقتلهاكرمافئابناعاوثبوئضرربيعة

الىشاراليهاالمدادؤادفتفدتاوالرجالباألموالتحطةوأمذ

واستولىالعراقالمهبيرةبنعمربنيوسثتوانصرفجلوال

باكوفةانقباارأكثالمشيعقسلمةوابودجلةءوراماعلىبن

ونالثيناحدىسنةوهىواطقأسانيةالمربمنفيجمعفى

عبدبنعاىبنمحضدبنابرهيمالإلمائمالسنةهذدفىوحجومأية
ومواليهوولدهجعنهروأبواسالعابوأخواهومعهالعثاسبنالله

فششهواألئقالوالىحاكةالفاخالثيابضليغمنجيثالثينعاى
ورمنالدنيافىانتشرمماواطرمينالبرادىوأهلالشامأهل

الوليديدمشتأما4الىفكتبخئرخهممروانوأمرهم

هخاقين

هولهـواالقالط
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وكانابأخيلبتوجيهيابرهاطكمبنمروانبئمعاويةامم

فهبواخلزالوليدإلهفوجهالثئراةيقاتلرةالجقيبأرضمروان

يالحديدواثقاوهحرانجمغالىوحمفوهفأخمذوهابرهيمعلى

ابرهيمأحقولتابقيدهفنفدةماتحبئالحبقبماعلهوصموا
الىباضيروأمرهاليهنفسدونعىالعتاسأبىإلىأوصىبالطلب

داودوعماهجعفرأجمرواخوهالعباصأبوفساريتهببأهلاكونجة

عمةوابنالعتاسبنالفعهعبدبنعلىبنالذوعبدعلىابئ

شامبنجعفربنيىشايعهمرجالستةعلىبئداودبنموسى

أبرهيمتعنالشيعةءوجاشيناكونجةقدمواحىالعتاسابن
يطأبهدبةأبوفقالاإلمام

الدزخنراناوشت8يداكشكلهقلتإبرممكشىناع

ميموانجادىايدعليهأختتكلهمسانوخيرماماش

يهشتصواانعنىيوقالأمرهموكتمدارفىسلمةأبوموأنز
وأرادأموبعدهذثولعلماتوقداوهحمبايوااباسفإن

األمرإولألنطابىأببنعلىولدالىاألمريضرفأن

خناالير

8ايديك
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وعسكرشهرينمننحواحصظفيفكانواإليهمالناسدعماكات

الطتوكتوالجبلالسهلفيكاالوفرقأغيقلمجمامسلمةأبو

بناطسيغبنعمروالىالحهيئبناللهعبدوالىتدبنجعقر

ماقبلفإنمحتدبئجعفريفةقيأنوأمرهرجلالىودفعهاعلى
الحسينحمناللهعبدلقىقللموإناكتابينمزقالهبهكستب

لقىيقبكأفإنالمابثتابالمزققلفإناطنممنابن

جعفرولقىالمدينةالرسولفقدمعلىبنالحسينبنعلىبنعمر

الرسولالفقالوصكتاكتابفقرأليالباكتابمحدابن

جوابهاهنوقالواخرقهالسلمناكتابفقدمئجيمثما

اكتابوأوصلالحسنبنالحسنينبنالذعدالرسولفلقى

باإلعرافمحتدفيجعفرضلفأشارذلكإلىرأجابفقبلال

فإنكميتمالاألمرهذاوإنمقتوالنحدخسلمةأبافإنسكنه
الذىالودتوفاتلعباسولدفييمونأئهأخبرهمشمهاابا

ابىالىفاتجبواخراسانأهلفارتاب3بخروجينتظرونهقوملت

منمضىوقداليكخراصانقعرمنخرجناقدوقالواسلمة

وإقاإليهدعوتاالذىاالمامإليائخرضأنفإفاؤىماالوقت

أول2لمحا3أالمسودةيسئؤثمالناسوكانأوطانناالىنعودأن



6

هيرةابنصادنمأنلمحطبةألىمسلمأبوتبوثإبثملسوإد

ابنشمفاكوفةميفرظعسثعرعلىوهوكأابابتممفالتقما

يدرفلمكطبةوفقدفهاوتحقثنواسطالىومضىهيرد

ابناهـفىفسارلمحطمةبنحمدالمسودةأمروولىغرقأنمأفتل

منممذايومالخروجصمافيواعدمسلمأبووكانلمحاصرههبيرة

لهاابهامعكانواالمحذذوالنقباةالقوادمعهموبعثركذاث

اميفوابالمعوأدعمهموبعصاليوملذالئفةء5االىوتابعوه

4ثائ4الاووالئريقالمالمنإليهالإلمائملمجتاجوماباوالم

افهيملموتصاذلكمنيرواولمالومتففاتوالسالح
فناظروامحضدالوزهـسلمةألبىيقالنسلمةأبىوغدر

جعلاشالتجسبلمةأبوفقالعليهوألحواذلكفىسلمةبأبى

شندىفىالمححميدابووكانالعلوئةمئكاتجهمميورود3ينتظر

السإلمامإلىسابقلىيقالارزمياخغالماأهدفأغوآداأحد

فىانهقأخبرهاإلمامعنفسألهالطريقبعضفىفلقابرهيم

أبولىفقالوالخروجسرالعنيثهاهسلمهأباوأنفألتبنىدار

أغلننىفاستأذثهقالبإذنهإلألافعلالفقالأليهخذفىحميد

كهواالالثمينتظررا
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اوفالهـوهابوافخثواحميدألىبخبربرهمفأخاليهمسابقفذهب

كاذأمهألسلمةأبريقتلناأنأمرناعاىاحميلرناأإننأمنال

أوعلوفخاتيفىنحنمتىإلىالعتاسأبوفقالفيلزاذرهم

أدتالطسابقكأئحميدأبافهاتالياصائراألمرأنهاسثيايو
سالحثدضنكأنهقسابقالقالالدأرصفلمابهءنجاحمد

شيعتهعارأىفاللدخاثمسالحةفألقهيهابونكمفاكوموا

قدذاكقالواسمماإلمائمهيمامنوقالووقفعليهمععقم

ابنمنةشالثمعةاهموىعليهوقىخمفاسزجعلمبيلهمضى
وقبللمجالفةضليهفسقمالعئاسابنالىفأشاروامنكماطارثية

فأخبروخرحوظيتتإمامممهذاوقاليديهبأيئاألرش

فةاباعليهوبفمرابعمهومعرواإلفاسرعواوالنقباالفتوآد

انمياوفالفاغذروحاتدبيزهعلمهفاتقضصلمةأبااطبرو

فعتذركرعذرناكقدالعتاصابولهفقالالخرفعلىبمااردت

مففورةوزلئكمشكوسةدوقنافىوسالفتكئعطملديناحتك

خلل4يدخالئعسكركإلىفار
ت

الئنئالجمةليلةالعاسأبووخرحالعتاسبنخألفةتدمااب

هثمالععتههلع
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رتهيومصلعنمالنبىمولدمثلفىاألولربممنخلتعشرة
ففماشؤذكساسؤداذزاعةومحليماومأيةوثالثيناثنتىسنعة

الخاللةفىالهاصضالةأؤلفهىأيوببنىمفىالمغرب

وقدوافيةمعبيةالالقواذيعليةضداأبمفلتامنزلهونحل

معهامنفىالعتاسأيوتخربموالسمفوالمركبادالمىلهواأعدفى
وصعدوجلىالمنبردوالمقصورةالىحرحثماالمارةقصرالى

وأعيانالقؤاداتجعوقدبينافصيوكاتبكلىبندأودعمهمعه

اللهلرسبعدأحدهدافبركمعلىقامماواألفقالثاسال

هذايرالمؤمنينوأمطالصأبىبنعلىمنبهاحقعمص

بخاعلىبنداودأنااودفقاليدهفبسطابايعذيدكطاب

فصعدنزلثمبايعتكوقدالمطلبعبدبئالعتاسبئاللهعبد

ثاحقواداثمهافموبنوهبيمأفلبايهصتمفبايعهأخوهجحفرأبو
ابوقامالمالةاذنأنالىيدهطىيفربونبزالواولمالرطيا

ابامثاثمأمئعكراتىحتىكىثموصلىنخطباسامها

أهلوبايعهفبابعهسلمةابوءوجافنزللمحانبنحفصسمة

عبدعمهووتجةغبةابنلمعاضدةجعنرأباأضاهفوخهععكره

ثالهفيمن
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برمكبنخالدوولىبانزابوهرنازذمروانالىعلىبنالقه

ؤأكلنالشرابابخوإرزمىوسابقءالقمفمالليألىوابنالجرل
ارتحلثقتلتهأطؤارحبأنوأرجفواسلمةبمأبىفعفتكوارجاال

ببيعتمهالوفودوبعثفنزااليرةالحالىاالكيةامن4العتاسأبو

بناللهعبدوواقعوقتلوهفامنوهفبيرةابنوأستامنسلطانهفى

وانتهبفهقمهمحمدبنمروانامتاسابناللىعدبنعلى

لهينتحفلمالموصلأتىحتىوحمهعلىمروانفرئعسكره

عدفنزلالعفنوأحرقحرانفوقالفراتجسرفعبرومعئى

معاويةبنالويدحوليعنرإلمقنيمالفراتعلىلىبناآل

إلهواجغنماسوفرضائنالخمرواتفيالملكعدابن

قطرسبنهرعظياجمفامروانوجمعبدمتأالمقاتلةمنألفاخسون

مسلبمأبىالىجعفرأباأضاهالعتاسأبروبعثفلسطينأرضمن
مسلمأبوعهؤبايقلهمنويعتذرسلمةأبىبفدرأيخبرأهبخراسان

وحملومقدازخطرالبمالجعفرأباووسلاخراسانأهلييعة

اللهعدوعبرجتةوهداياوسالحاورفيفاخيالالعتاسابىالى

منبهامنوقتلكهااحتىدمشقاوحاصرالفراتعلىابن

الالماسابر8ر



حرقسمفقبررهمعغونثجمراجمراسورهاوهدمأمتةبنى

خطااإاللفةعلمعاويةقبرفىلمجدوأبالنارعظامهمواحرق

ظرهأرةإالاطألعنهيدقبروالفىرمادمأنهأنصود

العياشأبىالىواليثبمواوالدهممنبهظفرنوبصففاحر
مرواننحوعلىبغاللهكبدوارتحلبالحيرةموصلمهمتلهمفق

ءرؤساوافياالستراحةئنعاخفيونزلعسكرهبراستاحفهقفه

اللهعبدعلىيسماذنونوجاؤارجبنوثمانوناثنانأمتةبنى

فرالومبهمالمسودةكأارجاأبمنوقدلهمفأذنينمعتذ

القومخلوفىفاوزوااألرفنبئبقلنضربمثإذاوقالكوبات

علىبئحسينياعلىكحسنيافنادىبالخمألفةعليهفسقموا

بخووئجيبالئجيبونماكمزيدبيقلمجيىياعلىبنؤيديأ

امأليقولاتهاعدوأتثأبالهألكالمومفأيقنأمية

هاسئماسترخىأنأميةحبت
كتابيهمحتلوربئال

هاوضعينزيعاويذهبكلنها

وخؤوئهائثادكنرزماحفئ

فخرجتالحسينئاراتيعاوقالأسألوضابقلنسوتهضربثم

ثماخرهمعنشدخوهمحتئفركوباتبالودقوهمالمسزدة



فوقلفأأبالطعاكاويمعلوفرشثاواألنطاعبالشئطكا
ئذطعائالثأماوقلأئهطيأت4لميطمفموإنهامهم

لأنناصنوحافقالوامذامنأطيىالحسينبقتلسمصث

عيدوبعصاميةبنىغيرقرابةالفهلرسولعلمواماآااالعشأم

حدودهنببوعحيفلحقوهمروان1اه2الأهأزفىعلتىبخااآل4

أبىالىاسالعابوثهذياهباساأبئألىبرأسهوبعىفقتلهممر
مرواثأيقنولئاوقالواخراسانفىبهيطحأنوأمرهملم

الكىرملفيونحصقتهضتلعتمالمهرسولقضيبدفنكباله
فأستخرجاياذخنضمنخصرعليمافدقمينالوالأحذعايهيعز

بنصكامرمروانقتلالذىاتويقالالعئاسأبطالىبهماويعى

مروأهلناسماعيل

أفاواليةمنالمانةالسنةوفىاصثاساأبىعلىالسفيافئخروح

اآلعبدبغزيادخرحومأيةونألثينثالثسنةوهيالعئاس

نيابهموبيضهابحلبسنيانأفابنيةمعابنرويدبنضالدابن

جانبمن5فأأضاهالعتاسأبرفبعثالخالفةواقبرأعالم

ومرقواوهزماهفوأقعاهفوقهمنعلىبناللهعبد5وجاوةالجز

كالبهال



العيونوااذثماللمجعىماهماوقمرقيخلعه

قبورهمعيطوينشونهمءونساالمرجايقتلونالذموتينحلى

يقولوفيهالسأللعلىيناغبدشقىثمفئفيئحرقوفهم

ءإأممقاربالشاس

هاملفىأميةوكانت

طغتقدأدآالفةرأىقلتا

الرموألالبقعاحرسامم

ظغيانهارئظهرتخرك

عدوانهاالذرفىتطقولم

أذقسانهاقيسهبلمحز

بئبرمبخاراأمرانتقضالنتاسأبىواليةمنالثالثةالسننةوفى

وسازبالغفاللمنألفماثالئينفىالففرئفيبئشئريك
فىوإسرافهحقلميرالدئاسقكنةمسلمأبىعاحأوتقموأالناس

وأبومابنزيادمقدشهوعلىمسلمابوالهمفنهضالقتل

شهخبغشريكوقعلفناجقهمئفلى11الىهيمبنلدداودظ
ليصونحمرقندحائطءياوأمرثانياوالسقداراوافتغ

ورفافتغعبنزيادوبثعدوددجمهمإنمحصنا

وجاؤواالصينأهلفشركواطيخاطرازابخحتىانهراوراما

كافىاارطر
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الطرازمدينةفىخمدبنسيدوتحقمنألفةمأمناصثر

وحشرالفمالواتهدجمرتندئعسكرهفىمسلمأبووأتام

خمسة3شوقلدفطابفواقعهمخميدبنصعيدالىالمطوعة

فاستوليالباضنواتؤمألفاوعشرينخسةوأصرالفاوأربعين

ملوكءقيدهوبسطبخاراالىوانعرفعبهرهمسكلىالمسلموق

واستصثاذراريهموسبىثيأعاففضربهاودهالتيرالءوراما

افاأخمسينألقابخمسينمرةغيرالسبىمنالنهروعبرأموالهم

إظصاذعنهفشغلهلذلكاهبةوهيأالصينبئومسلمأبووهي

غيرقخرأسانعلىبواليتهالعتاسأبىمنكتاباصالحبئزياد

ذياداقتلحتىذلكفىملممبأبوفعملأصللذلككانأن
واختارخأفىلشأذنهأبإكتمبالعباصأبىالىبرأسهوبعث

51اثا152وخربمأمامهفقدمهـمف3اخمسةرجالهجفةمن

كتاب5ثلةالرئالىافتهنىافداوداباخراسانعلىافواس

فىعلهتتصدموأبارئالجمودمنمعهمنتخليفالعتاسأبى

عاحاإنوالأساساوزلتقدبفئإلهتبفرجلمأيةخمس

افأفىافبلانايهأفكفقوقيكنففىاكوقأتسانفسى
ل5رالطر01



وسائركالغبنىفيالعتايىابوتلفاهالحيرةمسلمابوبلغال
صنيعهوثويمرمتهإلطافهفىوبا4والموالىالعربمنالعواد
عردتقدأخىياالعباسأبوفقالبقتلىعلهجعفرأبووأشار

رأسهفىإنقالدولتنافىفيتهوساببامرناوقإمهعندناهءب

قالبئيتعثمأنقبلبهفتغذوأتامنابدولتشاماوأنما

أتيهحتىامباكلفاشغذعليكدخلإذاقالفيهالحيلةجمف

ودخلعاخانتمافاصغدونكقالغقةفافريةورائهمن

إذوحياوقاثعهعنيعألهالعتاسأجمىفاخذألمللمسلمابو

قلرئتهشالمضفقالهمكاصرفتهحالةدركتها

وذجعفرأباأنلوالملممألبىقالثمذاكهعلالجعفرألبى
مسلموابرجعفرأبولخرجأنتبمنمتالحاضعلىأميرأئيخهابن

عرقوذاتالئعمتانبينهوضعاضفيمةإذاحقبتقدمته

منصرفاوأقلبالناسفيحقءفاراساماأبىوفاةخبربثه

الحرةافي

العتاسأبوماتولماجعفرأبىلىعلىفياأل4دعخروججمر

وذكوالجزممشالشأماهلوبإلعهشكلىبناللهاعبدالخالفةاد

هذأتققدمنوقالمميفاوضعأمرهلهرلثاالعئماساباأن



الناسفتحاماهبعدىالخالفةفلهفقاتلهمروانالىوسارلسيف

اتءفلمافقتلهمروانفقاتلوسارفتقلدهعلىبناللهعبدوقام

أجلدهموكانذلكعلىالناسوبايعهبالخالفةقامالعباسأبو

انالرأىفقالمسلمأباواستشارجعفرأباذلكفهالوأشجعهم
هورآءوماأصعأماالوجعلمسلمأبافانهضبهتتأنىوالتعاجله

اللهعبدوافاهاوقدنصيبينالىمسلمأبوفسارالخراسانياتمن

الخندقوحفرالفعاةمنألفومأيةمقاتلالفمأيةفىعلىابن

العدةمناليهيحتاجمافيهوجعلنهرهاالىنصيبينجبلمن

الطريقوسدالحسكوبثوالعراداتالمجانيقونصبوااللة

فلماهءوراوالقرىالخضبوجعلالعراقمنيقصدهمنعاحأ

والميرةوالقرىالخضبغلبقدوانهذلكالىمسلمأبونظر

فعدلإخراجهفىاحتالباذائهللعسكرمقامالوأنوالعلوفات

يستولىأناللهعبدفخشىالشأمطريئفىوأخذاللهعبدعن

عظيمجيشفىعاىبنالمنصورأخاهفوجهالشأمعلىمسلمابو

يظهروجههاعاوسعظيمةمقتلةمنهموقتلمسلمأبومهمفة

منمسلمأبوارتحكلماأثرهفىاللهعبدفخرجالشأميريدأنه

عساكرهجميعخرجانهمسلمابوعلمحتىفيهاللهعبدنزلمنزل
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كضانصإنضامحامسلمابوعطفانعورةوضميعواالخخدقعن

اآلعبدواتلفيهماجمغيدهفىوصارخدقاطتعاىقغلى

مآفيهيمىلمرضعفىنصيايئمنفراخاربععلىصلحتى

نطلمثماألموالوبدلإساأألمانشطفالألالر8ماإتأل
وأموألىخزاثنهعاتمسلميوواستولىلالثربفالمقاماألعبذ

ثجالمثمأمكنوزأميةبنىبمناحتوأهوماكانه412أه
أنإلىالجىرهفجعفرأبىاليوخلعلىبنالذعبداسر

وسرحالشأمأمورلهتقامتوابنصيبينمسلمابووأقامات
موسىبننيقوبعثوالخقائبئاألفياضعلىأمناجعفرابو

جعفرأنجاوشتممسلمابوفغضبالعسكرافىمابإحصوأمره
الجزهـةمنحلوااألموالعلىالدمآخوئةعلىأمناوقال

األنجارمنجعفرابووخرجبخراسانئعارضاالخالفعلىئحمآ
ملمابواليهخبفبالمصيرمسلمأبىأالىكتبالمدافهالى
وقدفهاآلصهأمإلألعدوالمؤمنينألميرتهيلمفانهبدائا

اذاالوزراذبرنتماأخوفانساصاقملوكعنروىكثا

ءالوفاضامحأيصونقربكمننافرونفنن8الدهماصكنى

بميدمنأثماكهبوالطاعةحباحريونؤفيتماكبهط
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عبيدكأحسنةفأناذلكأرضاكفإنالسالمةيقارثاحميث
تاضمأبرمتمانقحنتارادثانضعدئفطىانالألأبيتوإن

صفئكويستكتابكفهمصقدالمنصوراليهفنهتبنجفهى

الهيالدولةحنلاضطرابالذينالغششةءالوزراأولئكصمفة

سوتلنتعةاطفظامانتمثارفىراحتهموانماجراثمكثرة

حملتطااألعكواوئناككطاعكفىوأنتجمبمنفك

رسالةالمومنايئأميرحتلوقدأنتلمجيىاألمرهذاأغباهمن

بيننحولانشالىافاسألنحوهاأصفيتإنإليهالشكن

عبدين3جربنكأيدبنلمجرهـووجهمنكتىغاتهوبينالشيطان

والدهاوالخداعالمكرفىرإنهأوحدوكانالمجلىالذ
أجمىلهفوبمواعدهومحرهبمالمهفخدعهوالالنوالليش

والعتاقالطالقمناألدياناذوومايحلفعينبكلجعفر

جريربنكأببنوجزيرموصىبهقعيسىلهوضمنانواأل

أبووكاناألمانحبالكشهابالعهدجعفرأبىمنءالوفا

الىالرئمنمنصرفاوأقلالرومبأرضألقتلنبقولمسلم
لعراق11

الهـفوى



8

الجإلطرثعلىمسلمأبوأخذولتااقالهمسلمابمقتلدبهر
الىسعقههوإنوخثىجعفرأفارغثاشتدورةالجقأركطمغ

اكالدوعملالرأىفاتجعبهلهقبلهالحايقاتدهأنخراسان

مسلمابووأتادنفسهويخاطبوحدهمذيوجعاالومرو

رأمهوواترالهبتلقهالناسفأمرمفاربهفابالروجمةوهو

وكانجمسلمأبوقهابهعلاتجتئفىأخذثمأياتااكرامةغاية
عليهشلالورودعندبالىىأمحابهمنرجأبانويهاستشار

فقالشلاااعاقوضربخرأصانالىباالمتدافىعايهفأشمار

بالرئالرئىجمتقالالراىفاثمينىارىهوذامسلمأبو
دحلتفإذامقتوذفانكبهتبدأأنالحيلةوكنمعألفذهى

ئدافعأنأمكنكانثمأنإبعاىوتحي3بسيغمكفأغلهعليه
وأعدلتلهعلىجعفرأبوواجمحأيكاتصلأقإلىنفسكعن

شبيبهمالبيوتفىمزثمفأنفرألينةالحرسأبأصمغ
بيدىفقمتأناإذاوقالقشبنحفىلثيفةخوأبو3المروز

الهءنجاوتتعرفىيدعوهملمابالمطوبثمتشأ
مقدممي

8عدبيقينفالمحقة
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الفقالودمئهدهصتاحبوهوموصبنعيسىباستدعاثة

سنةعلىأخافهأنامسلمأبولهفاقالك3راوأناشتقدنمعيسى

بأماليرلظنجمفوجوارىذمتىفىأنتهث5أمعيمىفقال

تخففانعيسىالىجعفرابووأرسلكعطيقضأنالمؤنين

األميرلفطينىوقاليالبىالثاليهفقامامسلابوءوجاالمجثعئ

هطفاعأنهبدالهذاقالقلمذايثدعلماكانقالسيفه

الآلقجهذلكأمرهومنفقالذلكجعتىابىألىفشكىوكخل

تأقالانعليهعدفماويذكرعثرانهيعاتبهعليهاسلئج

الحارثسيةابنأيئفقلتاليناونحلتنفسكتدأالىتبا

انثهوشعمالعتاسبنالقهعدبنظىبنتامنةبوجعلت

كثيربننسقتلاكفكاكماعكآسبنآااعدبنستييط

يدخلكانقملولتنا3فىوسعيهنادضىقفىأثرهخالحزائن

إإرشاويقبلىإليهيعتذرمسلمأبواألمرنجعااهذامنءشىفى
جعفرأبهفاتالفقتلئهعلىالخألفأرادويموليديهبين

قتلنىطمتلكفالوتعصيافتقتلهحاوضندناوحالهيغصيك

الحرسنخرجوعفقيدهفىبعمودنجهصثماقئلكلمانالله

يدتقماجعابووبقولوبسثأمنيممتصرخرهويوفهمبمضربوه
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فىوهولفقتلوههاقتلهائهاقصلكمافقلغيظاإال4اقناابنيا

الذاذناثهىاضبناصحعيلاستأذنثمناحيةونخوهبساط

طأألوافىكبشمأذئحتكأنكالمنامفىثرأيافيقالقامدال

فتوطأهقنمالفاسقوجاحزاآلقتلروياكدقتقالبرني

وقالقامثمنومةوئاامعلهيؤذنالأنجعفرأبووأمربرجاك

مغاالفثالنةفىوبانويهاليومالىفالفةقهيأتما

جعفرابوفقألالخبرمايدرونالالبابعاحأوقوفالخراسانئة

ضرخأيقولوانشأعتئالعلوجهوللفرقوا

يقتضىالالدينأنزممى

بهاتمقىاكنتكأشقيت

مخرمأبابامجلىقأستوف

قمالعلمنأنحفقفىأمسر

اسانخعلىبعهدهداودأفطالىجعفرأبوكتب

المجوصعر8سنفادصقيمسلمابوفتلولماالمجوسب8شفادخروج
غلبحتىوساربأرهوالحطالبمسلمأبىولىاثهذعمبنمشابور

مسلمأبىخزائنوقبضالنواحىمغنهرالوراوماالرىعلى

محالالمحناةملمحثحاالكلفىبهذا

كال8بعفاد
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4المنصورجمهورفبعثألفاتسعايئجموعهوبغتالفروضفىوفركتها

مثهمفقتلوالرئهمذإنبينفالتقوااالفعشرةفىأالمجا

سنفادوفستللجمبهالقهماواوالدهمنسئآئهممنوسبىألفامتتين
اايرماسبعونومرجهمقتلهبينقف

ءوراماالىبالمسيرداودأبووهمابرهيمبخالدداودأبىموت
قصزفىالرتساحة4نازهوفبيامروالىرالعساوقادرال

ليألداودأبوهمعلفأشرفتشويثاليةالجندنارإذ3مهنبكنث

علداودابوفساقطاألجرةفقتتأصرةعلىتهداالقصرمن

الرىينزلأوأمردالمهدىانهالمنصورفوسرفانهر

الحارفىالرحمنعبدبنالجتارعبدخراسانعلىويسخعمل

االكيةابمدينةخراسانأهلمنناشوخرحالرونديةخرئي

ويميتنائحيعيناايثاجعفرأباأنوهوأ2ثاأل15عظيماقوالوقالوأ

فىتحؤلتادموحوأناألردلبتناخقالواويسقيناويطعمنا

الىوجاؤاجبريلهومعاويةبنثماوابويخكبنعثمات

نجفورمع

ولمبسفاد

كاا59بممملى
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ذلكرفأزرئخاقمنرهذاولونويبهفونتحارجعأبىقصر

صورالمفرجننفتبالى34ربهتاكطالرخألىبهىاوخجعنكرابو

بيناليومذلكزائدةبنمعنفابلىثاتأحفقتابمايهموافى

حستا5بايد

جعنثرافألىعلتبنالجسينواصدنايرهيم2وعتدحروج

فأخرجبهبارانابن4آالعدمألطنكاالعتاسأبووكاناقا

وابقولاللهعبدفانشأهوتتجوهرمنيوماصفطا

يبنىأمىحوظترالنم

كئعترصأئؤشل

4نفيدلبقنففهاقصورا

للةكاتزلالذوأنر

إبوولىلتاثمينةاإطالىونفاهقرا4منالعتابىأبوفففب

العاللينعنفتوارىوابرهيممدابنيهطابفىأخأجعفر
اطسنفيالقهعبدأيهلبنجموامرجعضأبووححعنهوتغيبىا

لممنابناللهعبدفسأالبالربذةوهمابهفأفقؤابرهيموداوفى

العذابعليهموبسطوايأذنفلملهيأذتاأنبهيروهوفخ
طبهمفىنجعثءيحبأتىمنهملمحتنىكانمناعلىدآحتئ

كيهبهذثبئ
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فىوحبسهمابرسفوفةالىكآثمورحابمانماناعثمراثنىفأخذوا

بعضعاىبعضهميحبرلهقعدهمنأحدهمالصكنضميقبمب

القذرراثحةكداعنيخرجوالءاهؤاروحعيهميدخلالويتفوط

بالمديعةالحنبناآلعدبنمحتدفخرحاخرهمعغمالؤاحتى

أبواليهفبعثبعالمصدئوتسىالفروضوفرضعالجموجصر

يعةالخرسانفىشبيبخطمةبنوحمدموسىبنعيمىجعفر

اآل4عبدبنمحتدخرجثجمرازاوواقعوهمأثائاالمدينةوصاصروا
مقتولفاقاالديوانفأحرقواطرد4السماقيلرتانألهلهوقال

الديناراخزتمالحزسافيةيعنىثصارسأهلياوقإكالموموواقف

بئاللهعبدبنحدأناإفطصلعمايهرسولابنعلىوالدرهم

الخرسانتةفاثشقضتطابىأبىبنعاكأبنالحستبنالحسن

شبيببنقطعةبنحميذىفناالخارتمؤسيبنعيسىوخاف

شبيببنلمحطبمابنفأناحميداللهعدبئمحضدكنصإدثالمطافإ
رأسهوحزوافقتلوهواحدةحملةعليهكمبهشندهلمانالطاش

أبىإلىوحملبهيضلوما45أحشابهمعتفارقمتهأصلمن

تؤفيمحابةهاجمتالذعبدبنمحمدخرفيولماقالواجعفر

نالدطفأحرق
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ألفانالثايئفىبالمبمةاللهعدثممابرأخيهخروجثم
إلرواحلوأعدجضرأألنحافة4واشتتألفاسبعينفىويقاق

لقاعيسمىوبعثدمشقالىبيتهوأهلديوانهونقلللهرت

ذىااهذاأنأتروقوقالاألمرمنجعفرابوويثساهـهيم
لهفقالصبياننابهتلعبحتتىفياإلكفالاألمرانباطأللجغنا

ابرهيمأسعيىءجاأنلجبنفلم3الظفرفانالبأسسمص
طويلاالشاعرابوجعفرقوالثا

الئسافربالإلبابجمماقركاالنوىبهاواضقرعصامافانت

8الخسنبنالحسننجهاللهعبدبئمقادرلمرثمومنفى20ام

اليومالىهافغنمالمغربالىطابىابىبئعلىابن

ثلعمأيةنحوالفزيةمنعواقالوابخراساناسشادسيسخرفي

ؤجمسخانرصاقفيوباذغيسهراةأهلمنمقاتلالثف

افعتاوسيسيخسهموشوالتووسوالمساحىالمرورومعهمونواحيها

أيالكاسئت

ول8لحينا

ول09ورتقكنبم
4لملرر01
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فقاتالمخزيمةبنضازمجعفرابوفوخهحنراساناقةصعلىوغلبوا

وفرقوهرمهمألفائسعينالمعركةفىهمموقتلشديدأقتالألا

ذراريهمبىوسجمعهم

والهاجعفرابوكانبافرلقيةضفرةابىبنحفصبنعمرقتله

الفةمأيارخفىاالباضئإنصاكوابوعادئابوهعلتحرضإتاه

رجافاالقاعثمروخمسةطمأيةمئهموالمغاربةالبربرمنرجل
فوجهالمغربأضاوغلبواوقتلوهوهفغلفرساناالفاوثمانونوخمسة

شالجزلكعايوانفقالفاسينفىحامتمينكأيدجعفرابو

طانينووفرالفىوشار1اباونليدرهمألفألفوستإقئفثة

وئهلماتموابوعادىابوفقمتلالفاثالئونوقرلووقرا
بغدأذمدلنةجعتمرأبووبنىالمغرببألذلهواستولتإليههماروو

وحمسينسبعسننةالخفدقصروبئىومأيةوأربعينضسنة

وبابنم3ابابالىالسالممدينةمناألسواقونقلوهأية

خندقالعضردجمذلكوسؤجاوفةاعلىوخدقالمحول

للهـجدئمحتدالبةاليعةوعقدهوسىبئعيسىوظععليثا

ببثرخسةطريقفىجعفرابووماتبعدهمنىموبنيعىولع

دأيلييئعتد
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مجدبنهئامثمعاويةبنالرحمنعبدصارأتاههوفىطون

عبدينهشامابنهكفابكبماندلبىااالىستإطشةالملك
ماتسنةالكاالرحمنعبدوقوعانومعنةخثرينأثالرحمن

اليومألىؤالثافجمونالثين

عاىبنتدبناللهعدالعباسأبوهمأوأالعتاسبنىخلفادبهر

منخلىعثرةالثنىالجمعةيومئويعالباسبناللهعدابئ

أميرالعتاسأبوووومأيةوثألئيناثتإلتفةاألؤلرببعشهر

المهاعبدبنالثقاتذىالخافىعلىبنمحتدبنالمرتفمىالموفين

ابئوأمالحمدشيبةالمطلعبدبغأىااذىالعباسبنالحبر
انضثمرتالذىوهوالمدانعبدفياللهعنتريطةالعباس

طوايرجارطباالهأبوانىوإليهالخالفةبايفااألخمإر

عدبنهشامأيامفى3بالشراةؤلدالوجهحسناالونأبيض

صامةأبىعسيماسموضعفىأعينلمجمامنزلاكوفةقدمولتاالماك

منئخولثجيرةاطالىاثهيةامنتحولثمأثهيةافستى

ثل3طن01

8ثايأءلها3أسثا3فءلاالفىبهذا

4لل5اةبالى
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ومأيةوثالئينستصنةومالمحفمدينةبهاوبنىاالنإرالىاطيرة

وخشريئأربماصئهوكانأشروئمانيةسنينأربمواليضهوكانت

وثالثطإلسةبعوأرسراويالتوضاقصةأربعةوخففسنة

أاملأأبوذالمةخرورثاهمالرف

يمنفلمعنئهالصإرفى4مخمامن
عالموافىأبدإالدوت

تهمبعدكأآلناسسأإنى

جميالعليكىرالبجزصكلى

بديالرجدتمادهرىعثتما

بخيالكطمنأنجردفوجدت

وضكيرلثقأخبهيبأماالعتاسابىامرأةالفقالتبم35افا56

منهولدىوالولدتالوالسؤمراخاركاندالهةابوفاقال

ارباالنقصردفىوفننالعتاساببنمحئدلسهولدتوكات

واللهضةئينىوثاثثاالنمنانهخرزاذثاريخوفى

لمعمالفهرصولبتأهلطلىوئحابىءالدمايمرهوكانااضا
الحسنيناآلوضدالماكعبدبنهشامقببعسليمانختمفاوكات

بن4االعبديقعذانوطالبأبىبنعلىبناطعنابئ

احخشلهصكثأاسولإفىمم

8كمهالطسإت01
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أأالقهعدانشدهافيممارهعنوالألموممايهيمعنالحسن

فأخشديفبقولانئمألتاثمللدينةألىنفادترحوشبا

دويااالرجالانآتحترجاليمنماشىاليغرئك

أبرالظهرهافوقالترىككنهمزطارآرخالعميففضيم

فتتلهبسليمانأمرثتم

العباسبنفدبئاآل4عدوهوالممصورجعفرابأخوهبريع

بأرضؤلدااليالمةئقاليةفيوامهومأيةوثالثينسبعسنة

منبرأوكانمروانبنالملكعدبنالوليدأيامنىراةالش

نحيفاأكررجةكاناتهوبمرواسنةعثمرةثافتالعباسأبى

خفقأشىخالخلقذميمالصورةدميمالوجهقيالقامةطويلى
هـوداباختاراءمااللىسفاخاوالدراهنملمديارخةوأشذهألله

األرضفىجالوكانالرحمةقليلنجالثعمكفوزابالمواثقغدمارا

فىوتصرفالماجدفىوحذثالحديىوعستبنماكطوتعرض

سلمانوضربهألهلهاالقودوقادالشائنةوالحرفالدنيةاألعمال

خسهساديخئارجالكانوالتفصلالجملةفىاصياطباحبيباالق

كمةاالر



وتطويلالزىتجغييرأمرايىاألمراففىفلئاشريراريها

ذالمةأبواللدامغممبباالهاتمالوننجعالقالنس
طويلوهفى

زيادةإمايممنرتجىكتا
كأتهاالرجالمامعلىقىاها

بالعالشالمصطنىالإلمائمفزاد

بالبرانىجفقتيهوديار

داركلعلىدراهمخةووظفامموفةأهلذوربعددوامر
4أأرملفقالوادرهماينأردرهماربعايئجإهمعددهمعرففيا

أربعيناوجبانافينااخحسةذصمالمؤفيناأميرمنلقينامالقوييا

الرأفتهةومدينةالحممةمذيةوبئالقدشوزارمرةغيروفي

وأمراوأرباضهالمدينةطرثووشعالسالممدينةقدرعلىبالرقة

أماالمالمنجمع5أاررإالمسوومحععنهاصشمابقدم

باطتئخرماجوخالدوانحيئأبولقيلولذلكقإ4أحذيجمعه

اةماتج0

8ا3دراهاكمةخيمأثبلسكة51أثه

كهالآمرا
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فىكوكمثانقمىثمبطخهلههافميونييزوجغلىفعرفى
مكمثعوففذفنةكلالىلمحملاتوالشمسيتطاخالىافىه

ألفسمينسدرهمإفأافأمأيةتسعالصادتمنوخافالرأس

زاعثموزعمبشىههايرواولماألصنافسائىسوىدرهمألف
بستموتهقجلطريقهفىأعرأف4ه712مهعلوقفأنه

أءلويلأفأنشدهأيانم

وانقحتوفاتكحاختجعفرأبا

منخمأرخاهنهلجعغرابا

وافبذالالذوأمرصوك

دافعالمنيةعتدتهمح

أظويألفصةصأببنمررانورئاهنومهفىبههتفبلويقال

إلفماعلعكممتىجعنرابا

ثوىإذتوإآدإلتئالثقالنطبكى

دثانالسأنجظمأشسىتكلم

هعالتيالثقبفكميتئاينكولم

وبلدهاكهفىاالساختلفالدعوةصاحبمهنعلمأفيخبر

بهانباؤلدسلمبخهالىحمنعبدمسلمابوأنهعلىفاكزهم

فى3ـولدمعفكاندنيأبىجدعيممىبنىادريعتدونشأ
هوبعضهيوقالاألصعاروروىأنالةحمظأناليالمكتب



9م

انهقوئموزغمنالنبنتوشملةواتهعثمانبابرهيمامحقابو
وقإسأالعربمنكانبلوأيقالمروثرىسشاقريةمنكان

3ـهاحيثاأللمجرادالىتىفاقهآلذالالبروأئاعبلماكان
وقيئاالونطرأاغامةأيركانأصهوهإثهتهحليفىوقالوا

ايرضاحلمالساققصيرظهر11طوبلالمشنطرحلوةالث

ويمىوجصهفىهيثنرذحرففظامالهوحتاياتيهممازحاوال

اغلباكتاسىالرحمةقليللهاثامةئيىفاطةالىسبةال

اسانصفىمرألبدأاالاألصنافمنقتسيفهسوطه

مالملوكفترائم11ماالتضاةثمالربيعةثمالىجنثمفأفناهي
اسهودوااوندتةالنووالدماونديةوالحصارىوالمراربةالدهاصين

قلوهمنالئعرفمنسويصمبرايغرفتمنألثتمايةسلو

عبدأوالقاذاوالدارايتركوأوفتتلعباتوالالحروبفى

وكانشوةثئاعنددـكانتدرهماوالدصارأوالأمةألولم

االنسانيموئقولواحدةمرةإتاالسنةفىمنمسأةاإيحالال

يدخلالالناكأأغيرمناومرهالسنةفىنغسسهحمةنألت

اليهلمجتمافهالنمسانهيطرحكوىيهغإلدأحدقحممره

بتهرالذىبالبرذونأمرامرأتمهإليهزئتوليلةاقالوا



دخلثلثئبرئةابققالدهاذكركهلمآلسرجهوأحرق8ذبم
ياألفشيفابدهوفىامصجمرهفىفرأيثليالدملمأبىعاى
صلثالسيفأمهذاأشهبإليهماوأشارإنماهماشعفرمةابن

لخمدإقإلفىقومكآلفقالاالصاخخمناألميرآاااصاح
صمهمهفىينخبزطعائاثرهموأطمقاالناسأقلت

أطيروابقرالسهوىشاةمأيةويطخمازفاالفثألثةيوم
منتومأيتيالفأعائحملخمالمطوالةطثمأيةلهوكان

فكفىنازاأوقدتمنلذمة01هـئتلماس01فىنادىفيولئاالدوالت
ثمفوفتصذهابهمفىثمبرابهموثمطحاامرمهومنالعمعكر

بهحمعوالماكانواأحدثممعالمناهلفىيبقفلمبهاألغراوهرت
سياربنتصرقالبتآلىوتناشدواماا1فكبولوعهمن

أبسيط

تؤممخمنكلنصانألكنننبهإلما6

باالضياقتلأنديتنهبمفإت

واتهمسلمأباومكةاهلالىضدكتبكمروأنوكان

ممقنبحت
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ينظرونخرجبرابقدومهععوافلماالمساجددموالمصاحفئحرق
أعاحاصاومشىنعليهوخلعتهداتعننزلالحرمبخفاالعه

الملوكمنأصدقفماهماصلكاوقضىللبيتإعظائارجليه

مأيةسنةوؤلدإعظامهاطرممأعظسلطانارأينامافقالواغيره

منةونالثينخمسابنوهووثألثإلطسجأسنةوقتلواننتين

الخرميةيمصوقألهاسسلمأبىبنتفاطمةااليقالبنئاوخقف

حآبااألرضعلىيشهلىرجلىنسيمنيخرجأنهعمونو

أأطويلليتىوفيهئامممالعباسبئبئويى

نعمةالذكيهتماأبائجرم

غدرةحاوامتالمهدئدولةوفى

فانىالفخكخؤفتفىمجرمأبا

البذيغازهاحفئعبدهكاى

داأباؤكننر11أفلإناال

الوزداالسدخزتنىبماكليك

سيذوتسعصنةجعفرابىبئمحتدثدئالمابنهبعدهويويع

ويردتهصتققمالنبئتخبشفةلخا61خاتميهاوصعارومأية
جماعةفيالصلواتوثهدالمظمرذمصدئاادياشةفكافكان

الىبمرةأبى3اوال7ورداطرشبلفىالمنصورخزاوفرق

سفيانابىالىتممبهممندزالوالءورذعفقعماللهرسول
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ووشعواألمصارإلمدنالبذلكيهبنقيفمنضكبيداق

نالكنوالمديةئحةحجهفىوفرثالمديخةوصدالحرأمالمسد

وضنوامصرمالمناليبماحملماسوىرهمفىألفألف

قبلهأحذملهولمالموصلأرضىمنالثلجعمليمانكمحمداله

كانالذىالحذالىالمثايزوتاتضيرالمسماجدعنالمقاصيربترعوأم

علىوأجرىالمزضىذوروومضعقغغالقهرسولمنبرعليه

المهدىبنهازونابنهالصائفةوأغزىوالضفةىوالجذميناممإنا

وأهلرألتباعواالمطوعةصىالمعترقةمنالفمأيةفى
منابواوأصافااوأربعينةخمعالرومفنفقتلواوالتراةاألسواق

سيفاودثرونبدرهموالدرخبدرهمالبرفؤنبيعماالمال
أبابنيقولوفيهدينارألفسبعينسنةكلالجقيةوأكموهم

طويلحفصة

منداالرومالبقبطنطينتأطقت

ملوضياقفعيكحفئرمتهاوما

صوزهاالذكىكأالتنايها

وزهاتتقلىوالعرتجمزيتها

وفىبهاللهوعدالذىالفغالمتىذلكيروناالسمئكثر
كثصهثمهالمسقزتةحأإشطنطية
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خلناكثيراواستغرءطالبرميوسفلهيقالإبئخرجأتامه

فأصروهكلهجمففضرجيثاإليهفبصانبؤةواثبوشمارجمع

افارولنجتتاصاوقالالمقئعحكيموخرجفضلبررىالمىبهفأمر
قريةمنخرزقصيرارجآهذاحكحموكانرناصقطو

المحابهوجطعناليسفرركانلهاكارهيقالمروقرىمن

8كانتالتىنتهركأأنآكءوزالمقنعلهقطماأماص8إفدذالمث

موسىالىثمايمابرالىثمنوحالىثمشمثالى9تحولتادمث

ثمالحنفئةشنحتدالىثماعاالىثممحمدالىثمعيسىالىفي

أطأفوىثاتوالنيرئخاتةذصبالثمناثشيحسنوكان4إإ

ماالىثعارطلهفى3المهدفبىفاستمالهمالضعيفةافعحولا

والعلوفةاظعاممذفمهاوجمعكشقلعةفىوتحقمنالنهرءورا

واحنيبأوضالموظءأحإواذقاضاسافىالدحكاةوبى

ىاةوغا70نعماتضليهالحصاراشتدفلمافحوصرطلبمافىإبدئا

المهدلمحةالىكاصااخرهمعنفالؤانههووشربالسمبمئ

091اتممكعالماللىفىبهذا
ثه31تجم

9كأ

لألهمجثى



عاىأكطرجلقابىالىروخهجمولأقابهأوعدكان

فنماألرضسمويملسنةبعدكذااليهميعودواثةأشمبهـذون

معوضابخرأسانالمحئرةخرجايامهوفىالمبمتضةويسمونينتظرونه

وشتليليهاوماسانخعلىفظبالوهابعبذلىليقارجأل

فقتا4ءالعالبنكروالمهدئالهفاثضاالسمنخاغاكثيرا

يعضهمالمهدىفقتلالزنادقةظهرتأئامهوفىجموجمهوفقى

ألخيهوبعدهاالدىاموسىالبنهالبيعةوعقدبعفهاواسضتاب

المايتروخماسبذانالىفحملدئأاواعتلالرصيدهارون

8حنةنجرتجنازةلمجدواأإذدرابةعلىفخملاتالواباذلك

أنإلىكذلك3تزلولموصحائفهافىالمسرحوالبستعمدها

رملأعتاهيةأبوفقالءالنساأجملمنوكاتالدنفارقت

الموحعليهنوأكنالوفافىرخن

نفوحايرئملهعاشوإننطاحكل

كآكنتإنمسسسكإلتيانفسكعلىنح

اا3ماصتدان

8كحعبه

دافىيزل
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نوحكتبماغسسرترلمحولتموتن

يدحالموتعلمفيكلععنئبإت
وح7يندورالموثؤكفلمةفتافى

وأرمينثمانابنوكانومأيعةنوستستآلسفالمبدئولوفى

أطويلفيهوقيلوشهرسنينضثروواليتهسنة

محملقبربعدقيمرأفضل
فوقهالترتحشتيلللىءجمممت

جماصتذانيقبدالفدىنبئ

بخانبيريرفلمكداة

الىفأقبلئحرجانوهوهارونالبميعةلهولؤذالهادىيعوس

الحنبنعلىبنالحسينعليهوخرجالبريددواختعلىبفداذ

علالواواشريىىالطالتاينفىبالمدينةطالبابتبنأعاابن

أزفعطساالباقالالذىوعمرأوعاطباطا41أيقالالذى

عاىكالحسينقصدثمالمالبيىرزثبواالمدينةعاملواخرجو

متهةمنفرغضاىفأدكهثعيسثبئموسىىاكىبعثمآل

أئيالمنمعهكانكلقوئفرقالمصدئالىرأصهوحملفاتتإه

لمثالاصتدانمقأا5

78موسبئعيى
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علىبنالحعنمنبنلمعنابناللهعدبنادريفوقعطالب

عدحأيىوأخوهعايهاوظباألنددالماطالبابىأبن

تلكأما82ة15إليفوليىادشفأماام1الىجإلالىالقة

وأخرجه9هارونامنهفإفهيخيىوأتااالبومالىوولذهالناجة

بخأموسعلىادىاوغضباسطوانةبطنهعلىوبنئغدرثم

بهيقدمان4وويمموافقلغيرمنفبنالحسينقتلفىىعم

ىافىاخوتتوضمياعهأموالهعاىفقبضرأيهفيهفيرىعايه

موصبنطينيدياداركاشباشمزثمقل7حأفاقتابمالزنادقه

وصجقرذثمائشمافقاليهرولوتالطههـاففىالناسالىتنطر

تمأصالثماعرفيهقالاليدرة

بالبيدراكحبةثتسهكافىرجافىترىماذا

عأتمراخرالوق

عحعاليئنذمالىماتدق

خمالدأبوالبيتالىني

إزذاياداربداقد

العارأوالقتلخافة

8ا09نلحمعأل01

8كثهرون
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أبوخاللوالفهووذ

دينهقىاطياتيقتلال

خرفىافأرأئؤذىولي

نار11قالقهبيتكتلى

الدارالعصنورئوالكترا

الفأرفىالذوحيقول

فقتلعهالحئيمنرجلعلىخثتهفسقطتوصملبهىاالفىأفقتله

وكانومأيةضبينشةاباذبعيىالهاثىومات5حماقملتكص

وشهراشةلمطوشصنةوعشرينثلثاالسنةمنيلغ

ؤاتالمأمونلهوولدممطاالصئوفئيومالرشيدهارونوبويع

الوزارةولىالرشيدبويعولتاخليفةوولدخليفةوولىظيفة

األصعصبنمحتدبئجعفرخرصالطووبرمكبنخالدبنير

وقمهاشملبئاخنسافيوأللطالبتيناالمانوبذلقشابن
ومواليهمغحابيشهمبينوساوىمايةحمىوالزنثىألفالدبمر
ابافيهاوأنزلطرسوسوعمرواألنصارالمهاجرينألبخاوفرض

ظريفبنالوليذعليهجوالمرالىمنجماعةفىالخادمسلجاق

واذرجمانارمييةوعلىلجهاواشرلىالجزهـةبأرضالمثهارى

سرىأوبقولمموفكاالرونقجيومجذةرهزم

دارىمنظفبكماخرجنىألثارىالطريفالوليدثأنا
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منهاألمجراباضىبعانتهزثمسينعشرمنحاقرفشتهودامت
عقللهشعكرافاكرهارونالىراسهلهوسغيلهفقتملهالفرصعة

ومأيةوسبعينتممعسعةفىوذلكفاهوأبالهماكالوبئ

أطريلالطربنعتالفارعةأنجتهورثة

نجوفازمعتلناوللداردوللبلىيوفيالمقومأال

بجسوفبعدههنترللثمهوىإذالكواكببينمنبني

اذلمجملونهاننعثقودتولليثاثفى9كل

وضعوفودةوضدةالى

مطيفىموإلبارجاللوعنايعدىعلىآستققتلتاخغبكت

الطريفابنعاىتجزعلمأنكئهرقماللصماالحابورمحرايما

وصيرفقنىإألمنالالوالالتقىمنإلدالزاداليحذفقى

ووئبفافسدبإذغيسفعاصقبخراصانالشارىحمزةعابوخرج

قتلأحفهمشلوجمرعهفففىعيسىبنعلىبنعيىعلى

العذافرابوفاتالوقمندهارابلاليلحيسىزجمةاوانخهت

إخنيت

كلثهحثعةكهوللبال
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القرفيذاجمصنعيىكاد

تاوزابلابأليدعلم

فيوالمؤبالمرتبنيلغ

8خخأليئالرالىحولهاومان

ابرفيوختةالحمطائفتهوتسثهةبمرمانوادفىحمؤةغرقثم
ونيعابوروسرضوطوسأبيوزدوعلىعليهاؤغلببنساالخصيب

8هارونإليهفبعثأمرهوقوىجموعه3كحفتوأفسدوخرب

راسهأصهارحملوذراريهأهاصهوسبىفقتعلهعلىبنىعض

فانتدبأقإبباالخرميةوتحرقيخراسانأحوالواستتمامت

همنساوسبىالماثالثين3ففقتلمالكبناللهعيدلهم
وبنعاألسارىبقتلفأمربقرميممينهارونجممووافىوصبيانهم

لذلكنخقابضتهخاقانالىيحيىالفضلوخطىالسبى

وأهلبالمسلماليئوأوقعوااألبرأببابمنالحرروخرجتضاقان

الرجالمنوقملواانانالفواربعينالفمأيةوبرأالذتة

وأحرقواوجاءالذالألعددهميعلمالماوالوندانوالنساه

ولثامأ91ال

ا5خيناللرض

511كنت

لمروت
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قبلهمثلهزيذلممااالشالممنوانتثواوالقرىالمذن

بعدهوال

يتوتونكغبلخبيوتالتاأهلمغكانواابمقيلالبرامكةقضة

البيتمصدنةآبمامعىعلىالبرامكةلمعمفقيلناراولتالهار

الخرلولىانعتإسأبىأتامفىاألعمالمنوتوامافأؤلوحخابه

الرزارةفولىالرشيدايامالفيهميدورصارثمبرمكبنضالد

تمابغداذبابدونوماخراسانوولىبرملثبنضالدبنيحيي

اتماطيحيىبنجعفراألخرابنهوولىيىبنالفضلابنهيليها
عمعلينحطسثمبقيةمننهمالبقىصةبرمالوزارةبعكتهمقال

ففالذلكعلىحملهالذىالسبفىواختالفرافأفناهمهارون

بنعحمانالمونقاالملكوإفسادإشندقةاارأرادواانمقوئم

هارونإتاخرونوقالذلكعلىونهافقتيمالفاسقتين

قيصقلأمرنخيطحتىبرمكينلمجيىلمجعفربهتنحتصتاان

باراوكاقبهواختصافبهلقتهوجعفرهارونيلبسهنببيذو

بنجعفرمنفرؤجساعنهايصبرذالبمبهامولئا8عآسةبأخته

حضرتاذأمحرمالهاليهونايفموألاليمعتهاأنعلىلمجيى

حدالعتاجة
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ففضبتؤامينوولدىمنهحملتانالقفتامنفقضىالمجلبى

وحبيخيىفيجعفرعنقأولعلع3أفربوأمرلذلكهارون

كنبجثةوأمرالحبفىماثاحىبالرفةوأباهفضلااأضاه

أحرقتثمبهلتوصنينبنصفقطعتالسالميةملىالىورأء

عاحأإقبااللدانشالنواحىحمجفيالفمالالىكحصبالنار

منهمهوهنفحومواليهموأإلدهموحاشيتهمالبرامكة

بمواستصفاثحاتسالممأأحواجتمتبمثواالشاقدثتلي

الكثواالحتيالوتغيبامنهاخحفىمنضاىالعيونءوإذكا

اصابربهمبأحىاومبلىأحاطقدأشهضلماذاحتماعاصه
اذصمييخهينظانبأمرهبختومامذرجاثابا3عاملكآل

يومافىكآمقمافوافقفيهلىبئ4مافئفحلكذاسنةمن

وهىبثرفىودفتقصخدشفىفخطىبعتباسةأمرثمواحد

وشاوشملئااليخمافنظرفأخثفمرالولؤتانبابنيهاكأنفماوأسحية

نطاألهـهنوقالاكمءوكلمهاألبزبهماارمىثموبمىنفسه
لسللمحههالحملافىبهذا

ا3السثاقرا

كدأعا
هولوبها



لبراجمعسة

أ6

مجالفىالشرذؤيمإذا

سوردعندهمئلبعتوبن

أربأمقا

لرمكبنئوجوهرتأ

برمكمنباألحاديثأتوا

كتاتاكتبالماموناللهوعبداألمينمحتدبنيهبأهارونوبح

اكبةعلىوعلقهعلوأشهدللمامونوبعدهاألميهقوالبيعةبالعيد

ألأصأالموصلىابرهمفقال

بمالتمانمأنررأحقبخبةاألمورخيماس

الحرانمالبيتامحعبةفىاسهاخىأث

وذلكسنينخسابنوهواوألمينوستاهلحمدالعهدعقدوكالط

أاملأالخاسرسلموفقالومايةوسبينحمسسنهفى

األرهرنلولالخالفعةبيتبخاإذالحليةاللهرفتقد

جعنر4أنتةزبيطةبئلحمدمهدالئقىفىاصقثناقدبايم

أأطويكحمدالالحقىبئأبانوقال

المهدفىبالسئبؤةعيمىوقدخحتىيتالهاانبهصلتقوما

اكهبعنثه01



العهبواليةافي3تحااليعةئخذوبأيةنوثماتسصنةفى
نالمأممايبمامانثةئدبعصدهفصارؤاالموتمنوسقاهالمأمونبعد

وغدبهرقندسيابننصربنليثبنرافعوخرجنانوثم
واسقكعفاهاساءاثمةالرشمذلىالثءرزاماعا حرديهريلوأس

طوسنلغظمابثغسمهوعمارمروالىالمأمونموفرافعأمر

السنمنبخوقدومأيةوتسعينثألثسنةفىفذفناهـفى
وسهرينسنةوعشربنناثاواليتهوكانتسثةبعينوأليسبفا

أرمألأبوالثيصوأياممافرناه

خمعللعينفقلالشمىالمشرقفىبتفي

ضنلغحيثمنكربتثماقمامارأياممأهل

بعضهمبالعهدالوفااعاأمارئةالولدهالناصبايمهارونماتفاما

اصض

وهوالعرابفمابنهووتتوغدرفنكثالذمينعقدوبويع
عنوبىالمابرعلىلهءبالدعاوامرنباطالناطقهولقبطنل

والدنانيرالدراهممغاألمونضربمابإبطالوأمردانأمونءالدعا

لهوزينالمأمونوبينبينهالربيعبنالغضلوأغرىخزاسان



801

الحربماهانبنضشىبهتعلىفؤلىونأامحءالمعزبنبمر

ءإآلوندبهجمرهفومحمتطبالحقاكاطبئالبئهالبيعةوأخذا

لمهقوالاإأموناوثرضأرقالذمنقيدايهاودفعالمأمون

سوىردفيالفألمشالصامصمنواخحطاهعلىبهتقدمحى

وقطعالمؤبئينبأميرفتتىالمأمونالحئروبلغؤاكرلأألثاث
والدناتروالدراهمأزالعلمنههايوألقىاألمين8ممالخرل
عيسىبنعلىالىاعإلتبنوهرثيالحسينبنطاهرواثض

هرصاكتبأموالهأءوؤاواجيرشهوقعتلوابالىئاضقوافا
ورأشاليككتىابأمووزهـسهلبنالففحلاليالحسينابن

العالمينربللهوالحمديدىفىوضاتمهجمرىفىعيبنعلى

بالخالفةعاحهوسأمالمأبنعلىودفيسيلبنالفضلفنض

والؤادبالرجالوأمدهواألمرالبالهدايااطاهرالىالمأمونفبص

العراقالىيمضىأنوأمرذالدكقيخلاحبوصنيناذاوسقاه
احماصعاطخةاألهوازوأخذطرلقعلىطاهرفأخلى ودريىى

منالمثرقعلىلهوعضدصهلبنالففلقدرالمأمونورفع
ندوافارسلمجر3قوطوأثوتبتسقينجلالىهمذانجل

كالكهعال8لماسمروس1حة5االصافىكذا



01

ذىشانعاكالوالهوعقذعرصفاوالدللمجرجانلمجرالى

صارولمااقدطرورإسةاطربرياسةالرياساليئذاوستاهشثتين

هرمةويختواسطالامتذثمشديهأاصتولتفىاالهراتالىطاهر

أربعةرزقأععطاهمفاألمينمحمدأعاالجخذشنبحاوانميت

وخلعوهفأخرجوهالخلدقمصرفىوهوعلوثبرأثمششثاوعشرين
ن5الخبرجافاتالجعنثرأئيمدينةفىوولددـأتلىمعوحشو

حبهوكانهـوبايعأخرجوهثمجبمنخرالحدجباا

وبيضبايموفةالعاوطإطابنجمخنياأكلوشصمهـيئ

امموفةاعلىوغلبواالسرايابهى01اليقالشانبئمنأعرافآوهمعه

بناسعيلبنابرهيمبنمدوهوطإطباابنماتثموالسوا

اجمعينهمعااآ4ارفوانطابىالبنعاتلالحسإلتبنالحمن

عيافييقاتلونالذينلمجتاللهإن4اهمالدليوالخاتمونضش

وخرجاألصغراالفاطهثوسطهوفىمرصرصياتبنمصغاكأ

بنالحسينبنعلىبنمحمدجعفربنفيمحضدنجةعاىأجصرةبا

االفطماآلفيوخرضوشضفعلىرضمهمطالصالىعاق ى

لماعليهمطالبأبىبئعلىبئالحينبنالحنبئالحين

موالالدارهم8ثت1



لقتدبالمديثةوخرحمأيتينسنةباالسوبخوبئضمحغلب

افاوكعاىبخهاطئمينبقالجسنود1ة5أهينسعليان

بنمابرطنباوخرحوبيففغلصعايماللةسالمطالب

بالعاموخرجوبيضوغلبثحمدبغمحمدبئجعفربغموسى
نفسهالىلدمعاولةلدألدعحدالمهعا عوبنيىبههبنكابلى

صابئأجكاربانوجعالاالمينمحمآلطةوهرطاهروحاعمر

كتبأمرهوضغفالمالمييذهوخضتابهأفقلبمغداذ

غهيربقمبميىاليهفبثمحتدقتلفىبستأمرهالمأمونالىطاهر
وأحدقوأتدقصرالىالجيمئقوخلصبقتا4يأمرهانهفعلمشتزر

منالوفالهوضنقامنهاألمانيألههرثمهالىفوجهسه

والحجارةبالمطالحرأقةعلىوحملفعنرغاطاهرنجاالمسلمإن

وأتانهقريبازورقاعفإئههرثمةفأقافيهابمنأتفاجمع

وجاواطاابأفأخذهالبصرةبثخرجحتىفيمحئد

دصأمرناألمراوخلصخراصهانالىبرأسوبعثللتهمنلهفقتبه

وعتكدخراسانفأقدمهجعفربنوشىةبئعلىالىالمامونوبث

المأمونبنتةحيائمينته01وزؤجهإسضااوصهقاادبعدهمنالعهدال

ذأطىفقموادالبطرحوأمروالرأياتوايعإسالشإبؤخقمز



11

الىمنامراأليخرجوقألواالعتاسبنوفوشهاشمبىعاحط

المباركوسموهئالمطبنابرهيبموبايعوالمأمونفخلعواأكدائنا
سهلبنالقكنلقتلسرخافالعراقنحوالمأمونولوجه

عحدوذفبطوسالرضاموسىبقشكلىوماتغيلةالحقامفى

أنهواخرتمأتهقاثلنموتهسبفىواختلفواهارونقبر
الحضرةوعليهبغداذدخلحتىالمأمونءوجافاتعنألأ

لوفالموتمنالقابموخلعالسوادبإعادةوأمركالبطرحفأمر
وعشرينطانصتهكانومأيةوتسعينثمالقسشةاألمينحتد

خمسوتقالوأياماأشروأربعةشينأربعتهواليواياماصنة

أمتقاربيقولونجيهسنين

الوزيركئقالحالفةأضاع

وزيروفضلينمثفبكر

المشالوجهاالذميروفنن

الدميرحنثفيهماصيهدات

الحسنالىمحرنيومأيتيبناشثتينينةالمهدئبناوهيموئريع
أيخاماتوالمأمونبغدإذبايعثبواسطفالحقهسهلافى

بقداذالمأمونودخلاشالعشرواحدسنعةالمهدئلما
ومأيتأربعصنة



11

عندبئوبايوهوكاكأاومأشثناربعشةالمأمونالهابمديعوأ

ءاالتردوالخاسامورولوتفالسيرةأحسنتأخوهخلعهما

هوألخالجيعةوأخذاغاسبماأفاهوخلعوالخطةلألةااودر
انأموناللهعبدمنالناستحببعدهمالمعتصماحمقابىا

وأمبرالمعتصيامحقأبىبعإلهمنالخليقةوأخيهإؤمنيناأمير

رذمتنمةاتابثلىيهئئاشونادىاوالمحدأغمضاذاحانبات

العفموأحياعابةالصكماأحدعلماوفقعلهبخبرثبةمعا

وكان4إفملسذواابخومءأموأظهرامربالسانالىابرنخالتديم

آغينحمرتعاوهالبثؤأبيفيأذفطينآففسهفىفانحمأئر

إلآلتراكباتخاذامحهتابووأمرأشو4خابخدهدصيتهاالميةطريل

وفىألفومأقيألفطايةمنهمالواحد3يعترىوكاتفدمة

فيهدخاجاويذانروحأنفهباواقكطالخرميةتحركهأيا

ءاةوحميدبننحقدفقتلحمدبنمحمدالمأموناليهفبعث

ىشسديناراعشرينالمذبلغحعتىاعةمالناسوأصابابهأت

فى5ئا01

كلهنحبرا

ديسى
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كثيراافتىذريحموتبعددوقعثمالذنبذوفيالنهقبا

بينيمشىامرأةزئفىاءثدالمبنبابرهيمالمامونوظفرالثاسمن

لاأاابرميمفعالونادمهوأمئةعنهفعفاامرأتين

ايالإلمامآافلبمنحازهاالمكارمقسمالذىإن

دثافعإلمكيثعغغولمعقحومثلهعنيمتلمعفنفعفوت

لمحملابوماتوقالغاحصونامنهفافمغمرةلههرالرومولمحقا

أخفصالشاعروقالطرسويالى

صوشدلفزةبعىخقفهه

الماككنأغنتابخومرابمل

وسقبأباخقنرامامسل

المالوتوزيرهكأأرمرب

محفدقتلئنذخألفتهنتجومأيتينعثمرةمانسثةوتوفى

باذغيسيةالمأموناتمنتبمسنةواربعإلشاماتوعمرهاسنةعشرين

الرقاشىفقالشىكاابههضربالمأمونتوعاجلمرتممى

أرملألمجوه

اراماالموظتتعصرفأمةتلدةلم
جارااطكمالفىخانوالالرالحذ



11

ثمانضةهارونبنتدوهوالمهباالمتععمامحقابويعوي

ذانشمماكلكهالجالأهلمنكحيررمفتينومأيثرتخب
مضعببنقامفيبمابثفوتجمعواومهرجانوماشذان

بالدالىالباقونوهربألفاشينوديألقاستينثممنوقتل
منصثروبايعهنفسهالىؤدعاالمأمونفهالعباسوصخالروم

بالحشفاتيناوستاهالمنابرعلىبلعنوأمرنجهالقواد

مضىثجعةايىمساجدفىالمقاصيربردفأمراألقىاكظيهوشعب

بابكوقعلدازاواتخذهافيعهافابتنىرأىمغئمرالمبإنزا

ومأتينوعشرينثالثسنةالخرمن

كانتأثوأنرشدهلئيركانأنهمجروا9الخرفبابكققمة

نطمنرجلبهافشففاذرجماققرىمنفقيرةضبراةأمرأة

لموباصندان

سثاثمحاالكملفىبهذا

اعجيمنهـثحلعمه9ولكمعثكنالذىالحرثىذاككهالبابك

فارستريةكمكرةخدمةالمعتصمزمنئقتكثمالمالكضلىاستولى
مذافىبملمانحالفكنهعنالقاموصفىحاكذأإصبابكنا

ةاالدلفىكذااذربيبانمنامرمنكتاب

لمايهـاأاعلىعاناذربياءاءأفيالاءالهـ5هعمميالاذجمان



511

اوبابكالرجلوصلهنحملىللهاورءلهيقالأدالسه

وصارمماالىمبغخأأنالىعليه4يمتعسبوجعلصامهفوضممته
4امسرىلىقريتهأهلواستأجرهحذوزاثغالما
ظثقاقلوهوطبامهيومتذاأتتهاتهفقعمواظهرهوكوة

كارأسمنرهاقشرأء38أهقدبدنهضعرفرأتصانعل

تكافىوكاتعنطيماشأنأهذاالبنىإنفقالتءفىقطرةسمعرة

أحذماويخالفنحانييمرئيعانولجهمالخرميةمنقومالجإل
فى7جاويذاؤتعمرانواالضكجاويذاناألحدهمايقالخرأأ

وأطخزدةالجففتفرصىفرابابكةئتريحاجافبعض

وأقثت3جاويذانامرأةاليهفاكقالواناححيهالىوحماأمهمئ

قلينإاليلثفلمكخوزهدفاثةعلىواطاهتهزوجهاأصرارإل

جراحة6جاويذانابتفأعوعمران3جاويذانبيننتصوقعتحتى

عاىهذالفاقدبافيأتدجاويذانامرأةفرعمتمنهافات

انععرةواالظبمنوعدآكانالذقوانإليهشخهوثحؤلتأمره

مكيهتسبرجا

8ا109حذور

امثجاونمان
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يصمجونألالخرميةأنوذلكحذايدىعلىاليهمصالركله

اخاالمرأةوصحدقواشوفهبوهقأتالحركةءتوعلىإقاطسونوال

قاآلفىكاتوالقرىالنواحىمنأمحابهبابكوأمرثمهإدثا

قراهمالىهـجعواأنوأمرهموخناجرسيوقاوأعطاهموذتة

الوقتذأصككانؤإذااألخيريلاثكويشمظرونومضازلهم

والطافألواألصعئاامرأةواألرنجاريلرتفالالناسعلييخرجوا
أهلبصفأحذالشاالقومففعلوقتاودأإظعهاوبعبقربمن

اشأبذاأمرهمدطيدرونالالخرميةبأيدتلىفتالقرىتلك

أثمعتليموهو4شدذزغالناكودخلفهالمببماوال

أصابوامنفيقتاونالنوأحىمنعمهنأىماالىثمبعأتيمهل
ذئأأوامساأوأوكبيرأصغيراكانكاتصنفأئمنالثاسمن

والحرابطغأااليهوانضؤىالتلعلىالخوئممرنحتى

جموعهويهاثتتالزائغةالنحلوأربابالفتنوأمحابوالذغار

واحتوىالرتجالةسوخأفارسألفضمرينرجالهفرسانلمحتى

واالناكبالناروالخربتبالناسباتكثيئوأخذىوشدنصكلى

لملطانجيوصماكثيؤموهوالماإلةالرحمةوقتةالفسادفى

خفظفماقتلاتهاكخببعفىفى3ولهضادعذةصل



11ها

حالتأفىوذوصبىوامرأةرلجأبينمنانسانألفألف

ااوكسونوكسةانسانالفأمأيتابابكقتلمنجمحأن

ءلقااالفثينالمعتحممفندباعلم4واالانسانمأآلوخماثسان
عشرةفيهكبرمكللهووظفاكالججالعاىلهوعقدكباب

الألرزاقسوىدرهماإلفخمسةالكبمويهصادرهمالف
عندوأجاردالجبالعملمناليهيملوماوالمعاوطالواال

منبابكوانزسنةاالفعشينفقاومهدرهمالفبالفخرؤجه

ةحممديةوالدالىتجىةبابكوعاوددجمرةغيريديه

ازمينيةالىوولدهبأملههازياخرفيأمردوضاقأجاولقربؤال

لجارقةأحداقالنصسناطبنسهلفعرفهاتجارزئفى

يقلفبريمعظيالفهففسهفافتدىإسارهفىوكانارميتية
لديهبيناضاحشةاواهرأتهوأختهأمهمنكبمابعدهمن

عايهفقضحرمهمعأسرهمإذاباالسينثعاالملعونكذاكان

بهجالمنالفإفىأجعلصمالمعتوكاناالفثينالوبعثه

كمماين

ا3لسمد01

8لاساباط
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ألفى4سنجاطبنسلالىلمحمابرأسهخالمنافاوالفحيا

البابك31هسهـالثأمإلتاالوحملناحيتهكاللهوسموخالف

وصلبهورجيداهفحطعتبهفأمررأىمنبسروهوالمعتعم
يذهفطصتالمالملعرنبابكاقوموزعموعشرينثالثسنه

آوأغايؤلمهأأنهالناسيرىوككبدمههولطخ

تمتوحاأعنطممنذاكوكاتذلكمنبشىتحقليىروحه

مةالجهيوموكانفيئليضيداكانخليهقضقويوماالسألمفى

ينومأيوعشرينثثاضةخان4رمنخاتعشرةألربع

منظومينوشاحينوألبطوتوجهاألفثمينقدرالمعتصمفرفع
رهمفىالفألفبعريئووكعماسوارينوسورهوالجواهربالدر

رملفيهقيلضماعنددـصطتهماوجعلبمدحه6الشعراوئمر

أشلهبحدكيرماعل

سدةسيافتاالنشينإنما

ساكنهمن3ابدفىيدخلم

المجنمأوالدخازوتلبفى

المضصغبحفله11قدر

إرنمصأمثعالخاليأكال

وفغاليرالمعتمممفترتجهزبطرةفترلتالرشئمنجىجثأتاطوفى

كعالهـاسباط8ا3السطدة



11

الفغذلكوفىألفاثالئايئوأسرلألئالنوقتلعمورتة
بسيطأالطاثىيقول

يلكضبصنانباأخممدثالسيف

أمتقاربأذلكفىعيرؤقأل

الهدىمبازالذماماقام

امستوثقماالدينأحعبحفقد

عتوريهناقوسوأضمى

يهموليالمفدىدزوأنخحت

منفقتجيشئااليهفإجهاشأمباالمبرخحربابوعليهوخرج

بوهورأىمنبئروهوالمعتصمالىوحملوهالفاعشرفيهابأ

وذلكاالفشينعاكاالمعصمغضبثماألرللتجناصغهولوكان

والمفصيةالخالفوسألهطبرستاناصعفصبذ2مازياركاتبأنه

ووجدهبادائابكوصملبمافاتتلهالمجمالىالملكيقلانوأراد

المعتصمومات3فأحرقوهاأصناممامنزالمنوأخرجوائختنأبفلفته

وثمانيةسنينثمانففظتوعومأيتينوعشرينصضسة

ولممرصقا

8ولمازازدما

كيالفأحرقو
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بناحمدانخغالذىوهوبناتوثمافىبمينثمانيةوخففاضهر

بنابرهيماتأيامهوفىبالسياطوضربهرضهحنبلبنحمد

سنةوأربعينثمانياالمعتصمعمروكانالمهدئ

هارونلطائئ01فيهيقولارزئاوهو4اباالوائقهارونويويع

فىبالرياسةالنحترممأانفرداثامهونىوماتهارودقكأتهفيه

الرجدوئممدوىثافيثاكمنئأربنأقأيامهوفىالشعر
بيوئافهدمصعاضطريحتبعهاثمفاحرقتيوتاتفأحاطث
ونالنينأننتينسنةاثقااوماتفرع11منيركحخلقومات

ائنانبرسسهأشهروتسعةسنينخسخالقهوكانتومأيتين
سنةونالثين

البيغةفأخذأسكعبرمياللهعاالمتوكلامحقابىبنجعفروبويع

اتؤندجعفرفيوالبرهيمبانهالمنتصرجعفربنلمحضدالثالثةلولده
النتصرالعهدوجعلاللهالمعترجعفربناللهعبدوألببالله

ووذلوامثهمواحد3سلوعقد4الويدوبعدهالعتزوبعده

والجإلوالرئخراسانالمعترووذنواوالحجازالراقالمنشصر

احمعيلبنامحقاتثعايامهوفيأمثأماأنجنادالمؤئدوولى

مثمالمويد
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وكاتالمدينةوأحرقامحقفققاكير4يغاالهفبعثبتفلش

اررانالفخمينمنثراوأحرثالصنورخشبمغكلها

كزفاتصزافىوسقطألقرعااالجوتقطعالزلزلةوهاجت

اتهدوأخرحابموفيوتنافىتاثمدةتلدمناالذقيةأأهل

أبطبنأحمدوننىبغداذالىوصرفهووصلهالحبسمنحنلأبن

أمميطبابعتاهيةأبؤنذالأمواالأضاوقبصدؤادث

ترذثفيهعكزمماكعؤئوكنرخلالىنسوبممالرأىفىلوكنت

فلوتاللهكتالثئقالأنمنبهلرقيغتئثقلالففهفىمحان

الجذلتركبافبرعلىقرئبفدأذكتاباأهلالىالمؤكلكتب

وولىخلقعرأوبخلتييقولكنبرئةالذمةوانالقرانفى

ووذإمموروكانقيسبنانحالشرقيةقفتا3كثمبنلمجى
الشعرابعضفقالأغوروكاناطهأعدبنسؤارالغربىءفضما

فرأواأ

7كهلعا

ثلى3إودد

اكقي



اخميينقبائرالمنأيث

قمانححيهتالعمىأقماهما

افاففايئفىوشتطاتهمط

الجانبايئقخماهاقتمااى

الفرجفيودمحهلهيقالرىمنربرجلظهراياوث

كالماالفقدضغمحثتومعهنأغزاذواتهوزعمابررئال

ذىالىذهتيهفلىفايلرجألعممرسبعةذلمثلىوتعه

النبزةيدعانبغداذرجلينألنقالالناسبينناممرنين

ابهواصهووتاتصفيعاتففمفعبهاثئالوناأنفكرهت

ليالفأعلوطنأوائخذهاماالوتحولالموكليةالمتوكلوبنى

طأفهفقملفقتل3وهوثمل

هـماجعةينوالحمتيئهحانت

حماجرةأعاديهاثتههمؤ

مدقاقضاواالمابااتشتهمال

تجتلذواالطالتنزراحمربئ

ستعشرةأرفيواليتهوكانتومأيتبنوأربعينسبعسئةتلو

يماا3ثةخذو01

8األ3تتمى01

8األ3ضبل

هكهيماج
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دشافتصرابنهأنويقالسنةأوبعينوعمرهوأياماأشميئهروعثرة

مماالحنزاسقىعلىبنثنهلوروىبرأشستةبعدهفعاشلقتله

11نجعميطيقولقائألالمنتصرجوبالمتوغفهـافتلليلةالحسن

أحدلهتمقىيالمماتخلمفة

يتبعهؤئمالثوشذاكفمر

أحذبهيفرخلماخرقام

شثذاواالخفقاممذاوقام

بعدوماتوالمؤندالمعتخاحالمشحربويعولتاأظ5لع15

بنمحمدلتئحدأبريعأثمصنةوعمثربنأربعبنوكانأيش

واخوتهالألدشينبنالحنوأطلثوالمؤئدالمتعرنحمبيامالمحتع

عدبنطاهربنلمحئدوعاتدمعليهوخلعالجمنومواليما

المجنبابوكمعمرواوالشاكريةأالمهافشغبخرأسانعلىالته
يثصروتسعةسنخينأتافنتبمالمستعينوظعوأالمعتزواترلوا

انبطبرسيدشبنالحسمنخربمأتامهوفى

خاهوااوالفراغشةازقىالثااتحعتثمالمعتراآلعمدألووبويع

أصهروتمعةسنإلتاربعأتامهوكانتالمعتز

وخسينضسعةالواثقهاسونبنحتدبالذالمتهدىوبويم
حلبماوالفرإعته



31

أتامهمئشهراععثراحدواليتهوكانتستسمةوفتلومأيتين
يناذاالتثجوجمعرةبالحمايبرقعىوظيبالتهأالمهترئوفئأنالى

أمرهودمإىإخالسبشنسونكانوا

ستسننة4المتوكلجعفربنأحملوهوالفهعلىالمعوبويع
ونوالمعتزوبنوالواثقبنوخيفةأنغوبايعهومأيتينوستين

لوقىوالمعقدوبنوللعتصموبنونالمسضعوبثوالمثتصرونوالمتوكل

وفىصةوعشرينثألناوالتهوكانتومأيتينوسبعينتسعسنه
الرئ1ضلىزيدبنالحسنوظب3بالصرثالزنجأمرقوىاياملى

وظبجمستحاناالليثبنلعقوبوخرفيوطبرستانوصرجاق

الجمالسرحمثوخرجخراسانعاى3المجمممتافئاللهعدبنأحمد

تانعاوخرجونبرخسمروفنلبوونممانمنصوراخؤصهفي

أهلمنوقتالحسناالخروأصممحتدأحدهمااسمبالمدحنة
نوألمثاومالتدينارف3ابعشرةوطالبوهمجةظءمقتةالمدية

صتققغاللهررشسولمسفىيصاوأجو4ها8وضسفااثابرولإل

الىوعاروافنهبوهاالببستعلىاألعرابووثبحمعات

احامنهابنسحمألتافىا

8مثيالناجبم
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فانتثبوهمالحابئعلىوطوقيسفرارةوخرجتبالبصرةالزبر

يقينولمخاحاقاكثيرامنهموقتلواالمبمواسافواحرمبموسبوا

الراخوتسمىباذرجمانعلوئوخرججراحةأشبقطبمإقألاحذ

بنأحمدوخرسنماوأستغواهبمراداألوجمعتلهاوتجفتنباآل

فىاخيندنىرافجوعاثالننطانعتعمىواصتجصرنحىاهـأ

بنيعاقربالطتالواثبناالعدوصاردأضخراساضأشأقاصى

بغداذخسدفىأمحلمعهالذىفذلكالمضمجيستعينهحثا

النهررأماصبباليةخذائشاهانأسدبنأحمدبننصربكس

النهأبيعةاطداوأخذوخإلهـقصةنادبمطنواحدوكاس

بعدهالصممدولىوجعلاطهأاليالمافوضادـوصأحمدبنجعؤ

المفوضانهالمكرخلعالموفقلؤخمهاباللهالموفهتأحمدأباأخا

بالمهالمعتضدؤصمتادـالموفقىبالعتاساألئيالعبدوأثمت4االلىا

3ومأيتينوصبينتسحسنةإلمعآطدوئوف

شأسنةوماتالنةهدهفىآه2شثهبالنهالمعتحندوبويع

شرينوتأشغوستةسنينستواليتهتفومأيتينوثمانين

ماالحاجماكأكننفىمثىولمجهبنجمرويهصاأيامهئ5يوئا

ا009جم



ثمفارسجثاطانالهانيهفآؤثضفة3اصدووسإهمقت

الشهرةطردقعلىبغداذالىلمحماوهبهإغرواثمأشصحممة

القرامطةفسرقهضلىأخرجثمالححشفىفاتوحشلوال

خشتهكه

براشوسبةسنينخمولممااحملىبنعاىهباآل3ستفىاوبوفي

عتدابووكنحضهومأيتينوتسعينبعأششةوكأوتوأياما

منهأصغرالخالفةاياوأجعفرالفضلأبباللهعرالمقتليعوبم

سنةوضشريهنىخعئاأيامهؤكأنتالحنالفةأموفسدتأتامهف

ومحتةواحداعائاواليهوكائتعياهوسملتباللهالقاهروبويع

واأليشهمأوكاالمقتدرجميبنمحتدالراكىوبويمأضهر

وكانالمقدرجعفربنابرهيمباللهالمتةثوبويمشينسج

لذالمطيوبويعيناهوسملىخلعتتالمستوبويعدالخا

يومنفسهوخلحوئالثينعأربسنةاالخرتجادىمنبعينمان
مكرهعرذئهوحفلىبئالقعدةذىمنععرالثالثءألربعاا

ول4أاأهكهمحعث

8ث

أ09كأالمزبن



1ال

محقدسيدناعاكأافوضنمهوالمحمدوالتأريخءالبداخىكتابهذا
رحمةالىاجىالتنتييرالضيفالعبدكتحبماوسقموالهالنئ

كفرسالشجرضااكردئالحسينإنهفيالمطيفرفي

وسمتنثلثبررصعةشفىالمسلمينولجميعلهالله

حلىوالصلودوحده4آاوالمحمدوممتمأية
والهتد

كهـآمحماب01





ألالدف
الصحيفةءزالذاهافهفهوسف

األختصادعلىايامهمخراالىاهيةبنىواليةفىوالعئرودالحادىالفصل
سفياناابىجمتمعاويةدألية

ابيهبنيادنسبمشحولتحعيهت

عطالبهبىابنعلىهنهملجماعةكاتاكاتباؤيادافى
2سزيادوسببهموتفى

3ثمعبهبنمغرةهوتفى

شالالمالمنوماخلتالعاصعمروبنهوتش

هـ3ومروخراالنمةلحكيمعاويةوألهمذكرجماعةقى
معاويةاتامسمرقمدوروذوسختح

يةهعاثوبينعباسوابنالحسنينبينفيماجرى

وسببهاعلىتالحسنوفاةحولتحقيق

عائشةلنهممعازمنفىماتواجماعةذكر

معإلقيقتلهمعكللىشيعمنذكرجماعة
ه6االهوالمالهوهاكانسالنبىسننهنمعاويةماغرذكر

انوموبينبينهوماجرىليزيدالبيعةاخذفى

لدلتاهلبامنواخذالبيعآهةالمدالىمعاويةعفقى

زبيربنوعبدالدةلمالحسينأوبينبينهجرىوسمالكةالىسفرصى

أللدلتمنهمواخذالبيعةمكةاهلختلهفى
هعاويةهوتفى

ط9هكةالىوجهماخيزيدتيةبجرمنذبنوعبدالدهعالمصيناهتناعف
ليباجمهعلىبنالحسينالكوفةاهلدعوةقة

الكوفةاهلهنالبيعةالخدعقيلبنمسلماعلىبنالحسينعالا

تىوهامسلموشهادةالكوفةزيادبنرودعبيدالثهفى

01ينيدبقحرومالقاتفةالكوالىعأحمهمياخروجفى



آلحيا1انلعنو

ءبالكربالغاضريةنزولهفى

ءببسعدبنعمروروفي

سعدعمربنمحءإالحسينمذاكرةفى

بهجاوعاحسيناثادةفى

الكوفةالىوسوقهموالبناتءالنسابالحسبنعلىسبىفى

الذمالىاكوفةامنمموقهمفى

الحسينشهادةتاريخ

تالمدبالىلبيتااهلرجوع

فىمكدبيرالزبنعبدالدهقصة
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نميربنالحصينواصتخالفهالطريقفىتلهقمكةإلىمسلمصيرفى

يربالزبئعبداثهالمختارفىمساعحة

الثعامإلىالحصينجيثنعمرافوايزيدهوت

عنهاتعسهفخلعهعاويةابنهالىامرالخالشةملماقيزيدفى

اياالمختارقةوهفافىبيرالابنكرفتنة

منربامالحلمروانالناسمبايعة

ارجالخومننينجوالمواطالقهزيإدبنعبيدالدةعلىالبصرةاهلاجتماع
02ءالنساقتلىمنيعدنهويببهوانمذكرموت

الحنفيةبنطلبيعةالناستهعهوالمختاربالكوفةخروج
هكةفىحسنفيةالبنكلبيرثالقابنبينماجرى

الحنفيةابنضعنيرللدفاعكثومالبجيشدبعنهالمختاإلىالخبرلجوغ
زيادبقاعلىإثابنبراهيمامختاراابهث

كراهيابيدااحسبشاامنقتلدوجماعةزيادبناقتل
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صه3حجبيربيدانحجاجسمعيدبنمقنله

3صاوتاريهموتهحجاجهفىكللمنعنهذكرفا
الوليدفزمنزيادبنطارقابيدأالندلىفنح
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بنىالعبمعاءوخلنابنىهاشمصفةذكرفىوالعثردنفىانالفعل

الخالفدعلىولثهءباصتياالعباساعلمعألنبىاافى

عبداللهابنهثالعباسفاةشفى

علياصماملمحلمؤهثينااهيروانالعباسبنعهدلددهبنعبىاحوالفى

عبدالملكولشدبنبينوبينهوهاجرصألقهةوكثعبادتفى

ثالحاثشىمنخالهبابنةالعباسبنالممدعيدابنعلىتكىتزويج

كا6

ه6

ما7

35ه

ه



الصحيفةلمنوأن

8الملثأعبلىبنوهثامالعبابنعبدالدهبنعلىبينالكالممنىماص

85العباسبنابخالفةتعيةابنذخباركاف
95العباسبنعبدالدهبنعلىبنكلدعوةبندإه

95ييضهماالكالممنماجرىعلىمحمدبنعلىخراسانمتعكرمهبىافدوم

06العباسيينإلىدألدعهالقسرىعبدالثهينأععدبينانخرافىماجرى
6ب16التاطنيةمذهببدثثالبلىثارتكبهوهاانبخرابديلىعحاربننزة

016بخوادانصاهانبنبكولىنز

2616انخراساناأبىملمههاجنماعمفيماإلىيخراصانمننقبلىاامب

62علىفدثبنبراهيمامعكاجتماعهمإبهمكةعمب

26خروجهوبدإالخراصانصلمأنزفىلى

1636انيزامهيارونعرينامبىسلمبينىبص
6صصتتناثوفىمثبيجالطائىيئصطبةهلمأيت

6فهاوندإلىافيثهوبعالرىإلىخطيةأفز

ممالعراقإلهخظبةصب

56منمإبيدبحالكرمانىعلىقتل

13156صنةفىجعفربئواالعباسابىلهاتمعتبخهايراهيمحج

66هكةيبئطفىحهابدمروانعاملمعاويةبنوليدبيدبراهيملق
اخنفاوهمالكوفةإلىأنعباسيينمنوجماتجععركلوأالعبلسمماأمير

66إجمإطمةدأرفى
76الحسينتثهوعبدماصكألبنجعفرإلىالثاللمحةبالمكاتيمبسلمةالصارتأ

الحسينوعمربن

76بىصلمةباواعتراضهمخرلماناهلهبرتيات

مالوفقدخطبةامهوافهقوابنعبيرةفخطبةمبارة

96العباسابىبنهامعوييعههمالمسمودةبينابراهيمهوتءأفثا



الصحيتةانلعن

أل231صثفىالعباسبنىابتداصالفة

7ال1اياالناسمبايعآسعباسبىاوجخلمحىكالمبسط

أل1اههفهزالنوامروإلىعلىثلفباسرعمألعبدالدهابىابعث

أل1الناسومائرسملهاابىوبيعةخراساتإلئأخاالعباسابىجمعث

كالعلىبنعبدالدهبيددمشئفتهـح

23اللعنةعليهماويريدفىقبرمعاويةوجدوصعظاههمواحمراقاهيةبنىنبشفبور

ال2أميةبمىمؤعمثبجمةعبدالثهبنعالمدمنعه

كالسلمابىإلىثالعباسابىإلىأصهشببوميروبعثمروانقتل
33ألاههنوانهزبالعمفيابويسىمعاويةيدبنلدبرثتتبنثهعبدازيادبنخرو

43بىمسلمابيدهالغهرىثيئبنحثبوفتلبخاراامرققلضان

53بغزوالصينوهمهءفالعمافىهابعمملمارتكبهممانبذ

بنوبيضههاجرىوجالحامفرإلهعرمهوسالحبنزيادفتله
أل5ثيواباجعفوامباماا

ثمجعفرابىبنعدىعلىأخهلىعممكبخروجكمالعباسموقما

كالااهبراميقعالهنععوربنواخيهعلىثوععداللهابهصعلمبينماجرى

ألصحأليمعكرهأذللعابشجعفراباهسلمابىدعوة

2جععرمبيدابرهلماهقمتلفىبمعطالكال3

2ولى3وهقتلهاهريهرعاقبهونيمعابررفىالمجعوصىسنفادجنجر

3خراساتاوالىالدبياهوت

ك8احرهماليهوماصارخائفآرائهمءوجملةالرونديةخروج
هعله6اهرهماعاقبةوالحسنبئتهضبداابنىاههمواخروبم

ألماليمهبغخبييدخلزموانهزلمفىجماعآكحيرةبخراصاتاادسياصخردج

اليقبةأالى3صفوةاببنحفثهعمربنقتله

513صندصىبغدادهديشةجعفرصابنا



الصحيدآللعنواق

0688فيبعبدالنهأبوالعباسهوالعباسيينمنخليفةاولخالفىيسطكالم

2909نيتئاالدهالمنحموشجعنهربهاوهوالعباسيينمننىالثاايخليفةافىطكب

ذكروومإلدهاسمهفىوالفحضقالدعوةحبمسلمامخبر

5629هوافعااوصاشهمنجملة

6656يخهتاسوصاشهاهـمنكراثمجملةجعفربىابنداخالفة

66وقنلةلنبهاادعأوهالبرميرمفخروج

6الالناساوهواغهبالتناصخقالالذفالمقضعحكيموجخس
89دىإصاايامفىنادقةوالزبخراسانتالمحبخروج

66ىالميوفاةتاريخ

بنعلىبنالحسنبنعلىبنالحسينوخروجادىاخالفة

99ئبمينالطفىاببطالب

1011وفاتهوتاريخقةنالزالمهدىاقتل

101مبنأفعالهوجملةشيدالوهاخالفة
201101وقمتلهعليهطريفخروجمالوليدث

301201امروعاقبةاسانبخراتارىحمرةخروج

301بآذربيجانوالخرميةبنساالخعيباباخروج

401جعفثصضلابنيهوأليةوالبرمكىيحيىوزارةثالبراهبهةقصة
01ث61سةالبرامامروعاقبةهاروناخمتضباسةجعفقفمية

1صال701والحعؤتمننوالمأمهمينلسدالعواليةواخذههالضنحج
1ألامرهسياربسمرقندوىاتبآبنرنبنلبثبنرافعخروج

391701سنةفىبهاووفاتسإلىضهسيرهارون

701المأمونعهدواليةونكثهاالهبكلخيالةآل

1ه011لبتوالطاالعلهيينمنجمعبرخووجؤالمأموناألمينبينماجرى
011االرضابمولعىلعلىالعهدواليةالمأمونواخذاالميبئقتل



ةسالتىلعنرأت

111المهدىبناعيمبر31وبيعتالمأمونوخاحهـمالعباسبنىبغقع
211ففعائلهواوصافهكرائممنجملةوالصأهونةخالحشق

311حفالفتهوهدة12سنةفىلمأمه21وت

411ءصمامراهدينآهبنأثشاحوالهمنوجملةبالدهالمعمصمدحاقةابىخالقة

11ءالدماوسفكتجنابامناوتكبهوماالخرمىبكباالاحوثعالعبسط

711بابكلحرباالفشينالمعتحمبعث

11ئمالنصرانىلمناطبيتصهلبيدابابلثإساش

811ءسامرافىلبهوالمعتصممإلىبابكاالنفيئحمل

11أبوعأقبةفالمبحرببىاوخروجزاهماومالرثخروج

11صال021المعتصبوموتوقتبهاالفشينعلى3المغتدكضب

021الريخهوبالدةالوائتأاردناخألفق

021الثالثةلمنيهالبيعةواخذداللهعلىالمتوكلاسحاقابىبنجبفخالفة

121امرهعاقبةوبتفليساسماشكيكبنأساخروج

221ىلنيعبعابوشاالفوجبنظهورهحمه

0321221تهمبىوواليتةتاريخوالمقوكلقنل
أ4213بالدهوالمهمدىوالمعتزالمنتخاألفة

821421ـوفاته5دلبأفىايامهفىالهرجووسوخأددهعلىالمعتمدخالشة

21ه621بالتهالمعتصدةخال

0621مجمالالعباصبينهناخرىعدةكرخالفةث










