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 فاتحة الكتاب :

أحاديث فى المحن   

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 رب يسر وصلى هللا على محمد واله وسلم

قروي قال حدثنا رحمه هللا محمد بن احمد بن تميم التميمي قال حدثنا احمد حدثنى ابو جعفر تميم بن محمد بن احمد ال

بن معتب قال حدثنا احمد بن عبدهللا بن صالح الكوفى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عاصم عن 

  مصعب بن سعد عن سعيد  قال سئل النبي صلى هللا عليه وسلم أي الناس اشد بالء قال االنبياء ثم االمثل فاالمثل يبتلى

وما يزال البالء بالعبد الرجل على قدر دينه فان كان فى دينه صالبة زيد في بالئه وان كان في دينه رقة خفف عنه 

 حتى يمشي على االرض وما له من خطيئة.

نجود وحدثنى سعيد بن اسحق قال حدثنا محمد بن رزين عن على بن معبد عن وكيع عن سفيان عن عاصم بن ابى ال

 عن مصعب بن سعد عن ابيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه.

وحدثنى بكر بن حماد قال حدثنا معدبن ) ( هذا قال حدثنا حماد بن زيد بن  عاصم بن بهدلة عن مصعب عن سعد عن 

دينه فان كان صلبا يبتلى العبد على حسب  ابيه قال قلت يا رسول هللا أي الناس اشد بالء؟ قال االنبياء االمثل فاالمثل

اشتد بالؤه وان كان فى دينه رقة ابتلي على حسب حاله فالت يزال البالء بالعبد حتى يتركه يمشي على االرض وما 

 عليه خطيئة

عبيدهللا بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد عن حدثنى ابو بكر محمد بن محمد بن الفرج البغدادى قال حدثنا 

مثله سواءعاصم بن بهدلة باسناده   

وحدثنى بكر بن حماد قال حدثنا ابو نجدة قال حدثنا كثير بن سليم قال لقيت انس بن مالك بواسط القصب فسمعته يقول 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هذه االمة امة مرحومة جعل هللا باسهم بينهم فاذا كان يوم القيامة دفع هللا الى 

او قال من اهل الكتاب فيقال يا مسلم هذا فداؤك من النار. كل رجل منهم رجال من المشركين  

وحدثنى عبدهللا بن زكريا الجعفري قال حدثنا ابو معمر عن انس ابن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ثم الصابرون  اشدهم بالء االنبياء يوما الصحابه هل تدرون من اشد الناس بالء فى الدنيا قالوا هللا ورسوله اعلم قال

ء عليه اشد حتى ان العبد يمشي على االرض وما وانما يبلي هللا العبد على قدر ايمانه فان كان االيمان شديدا كان البال

 عليه خطيئة.

وحدثنى احمد بن زيد قال حدثنا موسى بن ) ( عن ليث عن مجاهد عن ابى هريرة قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه 

دالوهاب بن )  ( عن عثمان بن زيد بالء قال )  ( / قال حدثنا عبدهللا بن المبارك قال اخبرنا عبوسلم اى الناس اشد 

قال كنت عند سعيد بن جبير نريد النجف فقلت هل لك فى اخيك وهب بن منبه هنا قال نعم فانحرفنا ومع سعيد ابن 

ما رايته حتى بلغ من السن ما ترى فقال وهب جبير ابنه عبدهللا فتحدثنا فقال سعيد بن جبير انى خرجت وامه حبلى ف

اني وجدت فى كتب هللا عز وجل المنزلة فى ذكر الصالحين انهم كانوا اذا طالت بهم العافية حزنوا لذاك ووجدوا فى 

 انفسهم فاذا اصابهم الشىء من البالء فرحوا به واستبشروا به وقالوا عاتبكم ربكم.

ون عن عبدهللا بن وهب قال اخبرنى عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابى وحدثنى عيسى بن مسكين وغيره عن سحن

 هالل الليثي انه بلغه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لكل امة عذاب اعذاب امتى السيف.

وحدثنى فرات بن محمد قال حدثنا ابو الحجاج رباح بن ثابت قال حدثنى ابو معمر عن انس بن مالك قال قال رسول 

صلى هللا عليه وسلم امتى امة مرحومة ليس عليها عذاب فى االخرة انما عذابها فى الدنيا الفتن والباليا فاذا صاروا هللا 

 الى قبورهم ) ( تمحيصا لذنوبهم.

وحدثنى عبدالرحمن بن عبيد البصرى قال حدثنى ابو حفص الفالسي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا المسعودى 

دة عن ابي موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امتى امة مرحومة ليس عليها فى عن سعيد بن ابى بر

 االخرة عذاب وانما عذابها فى الدنيا القتل والزالزل والباليا.

وحدثنى عبدالرحمن ايضا قال حدثنا ابو حفص الفالسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الحجاج يحدث عن 

دوس الثعلبي عن ابى موسى ان نبي هللا صلى هللا عليه وسلم قال فناء امتى فى الطعن والطاعون قيل ابى قالبة عن كر

يا رسول هللا هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال وخز اعدائكم من الجن وفى كل شهداء او قال شهيدا او قال 

.شهادة  

 د



الفريابي قال حدثنا سفيان الثورى باسناده نحوه.واخبرنا عمرو بن ثور الشامى اجازة قال حدثنا محمد بن يوسف   

وحدثنا يحي بن عمر قال حدثنا يحي بن عبدهللا بن بكير وحدثنا سهل بن عبيدهللا قال حدثنا سحنون عن ابي القاسم قال 

عبدهللا حدثنا عبدالعزيز بن يحي كلهم قال حدثنا مالك بن انس عن عبدهللا بن عبدهللا بن جابر بن عتيك انه قال حدثنا 

بن عمر فى بني معاوية وهى قرية من قرى االنصار فقال لى هل تدري اين صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

مسجدكم هذا ؟ قلت نعم فاشرت الى ناحية منه فقال هل لك فى الدعوات التى دعا بهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يظهر عليهم عدوا من غيرهم وال يهلكهم بالسنين فاعطيها ودعا بان ال فيه قلت نعم قال اخبرني بها فقلت دعا ان ال 

 يجعل باسم بينهم فمنعها قال صدقت ولن يزال الهرج الى يوم القيامة.

قال وحدثنا احمد بن اسحق االشعري قال حدثنا اسد بن الفرات عن يحي بن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن طاووس 

أنه قال سألت هللا ثالثا ن ابيه وكان من اصحاب الشجرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم عن نافع  عن خالد الخزاعى ع

فأعطانى اثنتين ومنعني ؤواحدة سألته أن ال يمتحنكم بعذاب أصاب به من كان قبلكم فأعطانيها وسألته أن ال يسلط 

ضكم بأس بعض فمنعنيها.عليكم عدوا فيستبيح بيضتكم فأعطانيها وسألته أن ال يلبسكم شيعا وال يذيق بع  

وحدثنى أحمد بن اسحق قال حدثنا أسد عن بنس ابن ابي زائدة عن اسرائيل عن معبد بن مسرور عن عكرمة قال قال 

 كعب اذا رأيت الشارق قد غربت)  ( فليعلم أن حكم االله قد ضيع فينتقم من بعضكم ببعض.

عن ابن وهب قال أخبرنى مسلمة بن على عن  وحدثني عيسى بن مسكين عن عبدالرحيم بن عبدهللا عن سحنون

عبدالرحمن بن يزيد عن ابن شهاب أن عبدهللا بن عمر قال قال النبي صلى هللا عليه وسلم ان أمتى أمة مرحومة متاب 

 عليها ال عذاب عليها فى االخرة وانما عذابها القتل والفتن والزالزل والباليا.

ابيه عن جده قال حدثنى أبو أمية عن الحسن قال قال رسول هللا صلى هللا وحدثنى يحي بن محمد بن يحي بن سالم عن 

والذى نفس محمد بيده ما من أحد من هذه األمة أصابه من الجهد فى هللا ما أصابني. وسلم عليه  

وحدثنى يحي عن أبيه عن جده عن خراش عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى 

ليه وسلم ال يزال البالء بالمؤمن والمؤمنة فى ماله وجسده حتى يلقى هللا وما عليه من خطيئة.هللا ع  

وقال أحمد بن محمد بن تميم وأنا ذاكر بعد هذا من ابتلي بأن قثل أو حبس أو ضرب أو تهدد في صدر هذه األمة 

هذا بالرواية عن أهل العلم الذين سمعت بمن قتل من الصحابة والتابعين وتابعيهم الى عصرنا وخيارهم أبدأ فى ذلك 

 منهم وباهلل أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 ذكر مقتل عمر بن الخطاب رحمه هللا وكيف أصيب
قال ابو العرب حدثنى يحي بن محمد )بن يحي( بن سالم عن أبيه عن جده عن سعيد يعني ابن ابى عروبة عن قتادة 

بي طلحة أنه قال ان عمر بن الخطاب رحمه هللا قام خطيبا فحمد هللا وأثنى عليه عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن ا

وذكر نبي هللا صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر رضي هللا عنه ثم قال ايها الناس اني رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين وما 

 أرى ذلك اال حضور أجلى .

 قال وحدثنى الحصين بن عبدهللا عن سالم بن ابي الجعد قال وحدثني غير واحد عن اسد بن الفرات عن زياد بن عبدهللا

 قال عمر بن الخطاب اني أوشك أن افارقكم اني رايت كأن ديكا نقرني في بطني ثالث نقرات .

فيقرأ في الركعة  قال الحصين ثم حدثنى عمرو بن ميمون ولم يبق عمر اال أربعة أيام حتى طعن وكان يغلس في الفجر

أو النحل حتى تجتمع الناس وكان يمر بين كل صفين فيقول استووا فاذا لم ير خلال تقدم فكبر فطعن في االولى بيوسف 

مكانه ليس بيتي وبينه اال ابن عباس فسمعته يقول أكلني الكلب أو قتلني الكلب وأخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فقدمه 

اال طعنه فاصاب ثالثة عشر رجال مات منهم  يصلي وصار العلج بسكين ذات طرفين ال يمر بانسان يمينا وشماال

 سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا له ليأخذه فلما رأى العلج أنه مأخوذ نحر نفسه.

قال فصلى بالناس صالة خفيفة فاما من قرب اليه فقد رأى منا ما رأى وأما نواحى المسجد فال يدرون اال أنهم فقدوا 

بحان هللا سبحان هللا فلما انصرفوا قال البن عباس أنظر من قتلني قال فخرج ابن عباس ساعة صوت عمر وسمعوا س

ثم جاء فقال غالم المغيرة بن شعبة فقال عمر الصناع يعني النجار قال نعم قال قاتله هللا لقد كنت أمرت به معروفا 

س قد كنت أنت وأبوك تستحبان أن يكثر العلوج الحمد للع الذى لم يجعل قتلي بيد رجل يدعي االسالم ثم قال البن عبا

في المدينة فقال ابن عباس ان شئت فعلنا يعني قتلنا قال كذبت أبعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا صالتكم وحجوا حجكم 

قال فحمل الى بيته وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ قال فانه ال باس عليك فأتي بلبن فشربه فخرج من جرحه 

ي بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فعرف أنه الموت فقال يا عبدهللا بن عمر أنظر ما علي من الدين قال فحسبه ثم أت

فوجده ستة وثمانين الفا كان يعطيها الناس قال فان وفى لها مال ال عمر فأدها واال فاسأل في بني عدي فأدها فانلم 

ام المؤمنين عائشة فقل لها عمر يقرأ عليك السالم وال توف فاسأل في قريش فأدها وال تعدهم الى غيرهم اذهب الى 

وتقول : يقول لك عمر ايذني لي فالدفن مع صاحبي قال فاتيتها وهى تبكي  تقل أمير المؤمنين فاني لست اليوم بأمير

ر فقلت لها عمر يقرأ عليك السالم ويقول لك ايذني لي فالدفن مع صاحبي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابي بك



قالت أما وهللا اني كنت ادخره لنفسي والوثرنه علي قال فرجع فقيل له هذا عبدهللا قد جاء قال فاقعدونى قال فأسندوه ثم 

قال ما لديكقال أذنت لك يا أمير المؤمنين قال الحمد هلل ما كان شىء هو أحب الي من ذلك المضجع قال ثم دخل عليه 

المؤمنين فان لك قدم فى االسالم وصحبة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم  الناس فدخل فتى شاب فقال أبشر يا أمير

استخلفت فعدلت ثم الشهادة قال مه يا ابن اخى ليتني وليت ذلك كفافا ال علي وال لي قال فلما أدبر الغالم اذا هو يجر 

وأنقى لثوبك قال عمر علي بالرجل فلما أتاه قال يا ابن أخى ارفع ازارك فانه أتقى لربكازاره   

ثم قيل له استخلف قال ما أعلم أحدا أحق بهذا األمر من هؤالء الستة النفر الذين توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وهو عنهم راض فذكر عليا وعثمان والزبير وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص قال ويدخل معهم 

ئة التعزية له ثم قال ان استخلف سعد فذلك واال فأيكم استخلف فليستعن به عبدهللا بن عمر وليس له من االمر شىء كهي

فانى لم أعزله عن عجز وال خيانه ثم قال أوصي الخليفة من بعدى بتقوى هللا وأوصيه بالمهاجرين األولين أن يقيم لهم 

هم وأن يتجاوز عن مسيئهم  حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه باألنصار الذين تبوأو الدار وااليمانأن يقبل من محسن

وأن ال يأخذ منهم اال ما فضل رضا منهم وأوصيه بأهل االمصار خيرا فأنهم ردء االسالم وجباة االموال وغيظ العدو 

وأوصيه باألعراب خيرا وأ، يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم فانهم أصل العرب ومادة االسالم وأوصيه 

هللا عليه وسلم وأن يوفي اليهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وال يكلفوا اال طاقتهم.بذمة هللا وذمة رسوله صلى   

قال زياد وحدثني ابن اسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال طعن أبو لؤلؤة عمر وهو يوقظ الناس لصالة 

طعنات طعنتين فوق سرته الصبح وكان اذا خرج أهبب الناس بدرته يقول الصالة الصالة قال فطعنه أبو لؤلؤة ثالث 

وطعنة تحت سرته فكان التى قتلته التي تحت سرته ثم أغار على الناس يطعن فيهم فطعن ثالثة عشر انسانا فلما غلب 

عمر قال مروا عبدالرحمن بن عوف يصلي واحتمل الى بيته فما علم به عظم الناس حتى سمعوا قراءة عبدالرحمن بن 

قال فلما فرغ الناس من أو خميصة سوداء فلما رأى أنه قد طرحها عليه قتل نفسه عوف قال ورمى مباح عليه برنسا 

صالتهم ودخلوا على عمر قال من أصابني قالوا قتلك أبو لؤلؤة غالم المغيرة ابن شعبة قال ابن اسحق وكان من أهل 

اصمني بها عند هللا قال ثم نهاوند وكان مجوسيا فقال عمر الحمد هلل الذى لم يجعله مسلما صلى يوما واحا صالة يخ

أغمي عليه بعد فأنبهناه لصالة الصبح وقد أسفر فقال نعم وال حظ في االسالم لمن ترك الصالة قال ثم قال أدعوا لي 

رجال فلينظر فدعي له رجل من العرب فسقاه النبيذ فأشكل عليه ثم دعي له رجل من األنصار فسقاه اللبن فخرج يصلد 

مؤمنين فقال عمر صدقني أخو بني معاوية ولو قال غير ذلك كذبته .فقال اعهد يا أمير ال  

 قال ابن اسحق وحدثني نافع عن ابن عمر قال مات ممن أصاب أبو لؤلؤة ثمانية نفر منهم كليب بن قيس وبقي سبعتهم 

طعن عمر يوم قال ابن اسحق حدثني يحي بن عباد بن عبدهللا بن الزبير عن أبيه )عن جده( عبدهللا بن الزبير قال 

 االربعاء لثالث بقين من ذي الحجة ثم بقي ثالثة أيام ثم مات رحمه هللا.

قال لما طعن عمر أتاه الناس قال ابن اسحق وحدثني ابراهيم بن كثير مولى ال الزبير عن عبدهللا بن عامر بن ربيعة 

ر المؤمنين استخلف علينا عثمان بن فسمع لهم هدة على الباب وهم يطلبون الدخول على عمر قال فقال الناس يا أمي

عفان قال فكيف بحبه المال والخيلة ؟ قال فخرجوا من عنده ثم سمع لهم هدة فقال ما شأن الناس قالوايا أمير المؤمنين 

 يريدون الدخول عليك فأذن لهم فدخلوا فقالوا استخلف علينا على بن ابى طالب قال اذن يحملكم على طريقه من الحق.

سحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن كعب القرظي عن عبدهللا بن عمر قال أكببت عليه عند ذلك قال ابن ا

 فقلت يا أمير المؤمنين ما يمنعك منه ؟ قال يا بني أحملها حيا وميتا ؟

ر قال زياد حدثنا محمد بن عمرو الليثي قال حدثنا أبو سلمة عن عبدالرحمن ويحي بن حاطب وأشياخ قالوا أري عم

بن الخطاب في المنام كأن ديكا أحمر نقرني ثالث نقرات بين الثنة والسرة فقالت أسماء بنت عميس أم عبدهللا بن جعفر 

قولوا له فليوص وكانت تعبرال الرؤيا فال أدري أبلغه ذلك أم ال فجاءه أبو لؤلؤة المجوسي الكافر عبد المغيرة بن شعبة 

حمله قال وكم جعل عليك قال كذا وكذا قال وما عملك قال أجوف ج ما ال أطيق فقال ان المغيرة قد جعل علي من الخرا

الرحى قال ما ذلك عليك بكثير ليس بارضنا من يعملها غيرك أال تصنع لي رحى؟ قال بلى وهللا ألصنعن لك رحى 

القمر  يسمعها أهل االفاق فخرج عمر الى الحج فلما فصل اضطجع بالمحصب وجعل رداءه تحت رأسه فنظر الى

فأعجبه استواؤه وحسنه وقد بدأ صغيرا فلم يزل ينمو ويزيد فيه حتى استوى فكان أحسن ما كان ثم هو ينتقص حتى 

يرجع كما كان وكذلك الخلق كله ثم رفع رأسه الى السماء ثم قال اللهم ان رعيتي قد كثرت واستشرت فاقبضني اليك 

وخرج عمر يوقظ الناس بدرته لصالة الصبح فلقيه الكافر ابو  غير عاجز وال مفرط وال مضيع ثم صدر الى المدينة

لؤلؤة فطعنه ثالث طعنات بين الثنة والسرة وطعن كليبا فاجهز عليه وتصايح الناس ورمى رجل برنسا على رأسه ثم 

فقال عمر ال أضغطه اليه وحمل عمر الى الدار وصلى عبدالرحمن بن عوف بالناس فقيل لعمر الصالة ودمه يثعب 

حظ فى االسالم لمن ال صالة له فصلى ودمه يثعب ثم انصرف الناس فدخلوا عليه فقالوا يا أمير المؤمنين ليس بك 

بأس انا لنرجو أن ينسىء هللا فى اثرك يقولون يؤخر هللا فى أجلكويؤخرك الى خير ودخل عليه عبدهللا بن عباس وكان 

ل أبشر يا أمير المؤمنين صاحبك أبو لؤلؤة المجوسي عبد يعجب به فقال اخرج فانظر من صاحبي فخرج ثم جاء فقا



المغيرة بن شعبة فكبر حتى خرج صوته من الباب ثم قال الحمد هلل الذي لم يجعله أحا من المسلمين يحاجني بسجدة 

فديناك بأبنائنا سجدها هلل يوم القيامة ثم أقبل على القوم فقال أكان هذا على مأل منكم فقالوا معاذ هللا وهللا لوددنا أنا 

وزدنا في عمرك من أعمارنا انه ليس بك بأس فقال ويحك يا يرفأ ايتنى )  ( حلو فشربه وألصق ردائه ببطنه فلما وقع 

قالوا الحمد هلل هذا دم كان فى جوفك استكن فاخرجه هللا من جوفك قال يا يرفأ ويحك اسقني الشراب فى بطنه خرج 

ما وقع فى بطنه خرج فلما رأوا ذلك علموا انه هالك فقالوا جزاك هللا خيرا قد وليت لبنا فأتى بقدح فيه لبن فشربه فل

فعملت فينا بكتاب هللا وسنته وسنة صاحبك ال تعدل عنها الى غيرها فجزاك هللا عنا أحسن الجزاء قال أباالمارة 

أمروا رجال منكم فمن خالفكم  تغبطوني وهللا لوددت انجو منها كفافا ال علي وال لي قوموا فشاوروا في أمركم ثم

 فاضربوا رأسه يعني الستة نفر.

قال ابن اسحق وكان عبيدهللا بن عمر حين طعن عمر قيل له ان أبا لؤلؤة قد كان باألمس هو والهرمزان وجفينة رجل 

قتل من أهل الحيرة وكان نصرانيا وكان يكون على خيل سعد بن ابي وقاص فوثب عبيدهللا على الهرمزان فقتله و

 جفينة فبلغ ذلك عمر فطلبه فهرب فلم يزل هاربا حتى مات عمر.

قال ابن اسحق عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان الذي تشبه عليهم فى جفينة 

والهرمزان ان عبدهللا بن أبي بكر قال اني قد مررت أمس وجفينة والهرمزان وأبو لؤلؤة جلوس يتناجون فمرت بهم 

رأسان فان كان الذي أصيب به عمر هذه الصفة فال أرى القوم اال قد كانوا  له خنجر بة ففرقت منهم فبرز منهم سهمدا

 فيه جميعا فنظر الى الخنجر فاذا هو كما وصف فمن ثم استحل عبيدهللا من القوم ما استحل.

ليعمري قال أصيب عمر يوم األربعاء وحدثني يحي بن عبدالعزيز قال حدثنا بقي بن مخلد عن معدان ابن ابي طلحة ا

 ألربع بقين من ذي الحجة.

ابن بكير عن الليث قال قتل عمر )   (. وحدثصنى محمد بن عمر بن عبدالرحيم البرقي قال  حدثنا   

 قال ابن عبدالرحيم يقال كانت واليته عشر سنين وخمسة أشهر.

حيم قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي وحدثنى محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن عبدهللا بن عبدالر

 األسود أن عمر بن الخطاب توفي وهو ابن خمس وخمسين سنة.

قال ابن عبدالرحيم وحدثني نعيم عن ابن الدراوردي عن عبيدهللا عن نافع عن عبدهللا بن عمر قال توفي وهو ابن 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم.خمس وخمسين سنة فقال سعيد بن المسيب استكمل سن عمر سن رس  

عن أبيه وحدثني عمر بن سيف قال حدثني محمد بن عبدهللا بن الحكم قال اخبرني رجل من ولد جعفر بن ابي طالب 

 قال لما قال كعب لعمر بن الخطاب انك تقتل بعد ثالث أنشأ عمر يقول:

لقول ما قال لي كعبتوعدني كعب ثالثا أعدها                                وأعلم أن ا  

 وما بي لقاء الموت اني لميت                           ولكنما بي الذنب يتبعه الذنب

وحدثني سعيد بن اسحق قال اخبرنا محمد بن عبدهللا بن الحكم أن قينا للمغيرة بن شعبة يقال له فيروز ويكنى أبا لؤلؤة 

الناس هل تعلمون قاتلي فقيل قتلك أبو لؤلؤة غالم المغيرة أصاب عمر فأمر عمر عبدهللا بن عباس أن ينادي في 

 فاستهل عمر بحمد هللا أال يكون أصابه ذو حق في الفىء انما استحل منه لما أخذ من حقه من غير مؤامرته.

 وحدثنا احمد بن اسحق قال حدثنا أسد بن الفرات عن يحي بن أبي زائدة عن رافع بن أبي نعيم عن نافع مولى عبدهللا

بن عمر قال كان عمر يكتب الى أمرائه أن ال تجلبوا الينا من جرت عليه الموسى من العلوج فلما طعن قال من 

 أصابني قالوا غالم المغيرة بن شعبة قال ألم أنهكم أن ال تجلبوا الينا من العلوج أحدا.

بو زكريا الحفري قال حدثنا عباد أقال أبو العرب وحدثني عبدهللا بن أبي زكريا الحفري ويحي بن عون قاال حدثنا 

يعني ابن عبدالصمد عن عبدالحميد بن سالم أن عائشة كانت بالمحصب اذ جاء عمر يجمع حصباء فجعل ردائه عليه 

 واتكأ ثم قام وخالفه غيره الى ذلك المجلس قالت عائشة فظننته عمر حتى قال :

اك األديم الممزقجزى هللا خيرا من امام وباركت              يد هللا في ذ  

 قضيت أمورا ثم غادرت بعدها              بوائق في أكمامها لم تفتق

 فمن يسع أو يركب جناحي نعامة          ليدرك ما قدمت باألمس يسبق

 وكنت سترت الدين بالعدل والتقى         كساك الهي حلة لم تمزق

  وانا اليه راجعون نعي اليكم صاحبكم.قالت عائشة علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقالت انا هلل

وقدم عمر رحمه هللا المدينة فى أربع وعشرين من الشهر فصعد المنبر فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس اني 

رأيت البارحة في النوم كأن ديكا أحمر وثب على بطني ونقرني ثالث نقرات وال أرى ذلك اال بحظور أجلي اني 

فأخبرتني أنه يطعنني رجل من العجم ثالث طعنات وقد صدقت وأن ناسا من الناس يأمروني بنت عميس سألت أسماء 

أن أستخلف وأن هللا تبارك وتعالى لم يكن ليضيع خالفته وما بعث به لنبيه صلى هللا عليه وسلم فان يعجل بي قدر هللا 

 عليه وسلم وهو عنهم راض شورى بينهم وعبدهللا عز وجل فالخالفة بين هؤالء السته الذين مات رسول هللا صلى هللا



بن عمر معهم المتابع وليس له في األمر شىء فان كان خيرا فقد أخذ ال عمر منه وان يك غير ذلك فحسب ال عمر 

وقد عرفت أنه سيطعن في هذا األمر أناس من الناس وأنا قتلتهم بيدي على االسالم فان فعلوا رفأولئك أعداء هللا 

الضالل الفجرة واني وهللا ما تركت شيئا هو لهم عندي من أمر الكالله وما أغلظ لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

في شىء ما أغلظ لي فيها قد طعن في باصبعيه في خاصرتي وقال يكفيك اية الصيف في اخر سورة النساء واني ان 

اشهد على أمراء األمصار فاني انما بعثتهم ليعلموا  اللهمأعش أقض فيها بقضية ال يختلف فيها أحد ممن يقرأ القران 

قومهم دينهم وما بعث به نبيهم وأن يقسموا فيهم فيئهم فان أشكل عليهم شىء أن يرفعوه الي أيها الناس انكم تأكلون من 

عليه وسلم  شجرتين وما أراهما اال خبيثتين هذا الثوم والبصل ولقد كنا نجدها من الرجل على عهد رسول هللا صلى هللا

فيؤخذ بيده فيخرج من المسجد الى البقيع أال فمن أكلها فلينعمها طبخا ثم نزل عن منبره فأتاه أبو لؤلؤة فقال يا أمير 

المؤمنين ان المغيرة بن شعبة عدا علي يأخذ مني كل يوم درهما قال فما عملك قال أصنع هذه األرحية قال وكم تصيب 

هو بكثير أن تعطي أهلك نصف ما تصيب يا أبا لؤلؤة أال تصنع لي رحى قال بلى  قال أصيب كل يوم درهمين قال ما

أصنع لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب فقال عمر تهددني العلج ورب الكعبة فلما قام عمر يصلي بالناس 

ال الحمد هلل الذى لم الغداة وكان يقيم الصفوف طعنه أبو لؤلؤة ثالث طعنات فقال عمر من ضربني قالوا أبو لؤلؤة ق

فلما حمل الى بيته دخل عليه رجل من األنصار فقال يا أمير المؤمنين جزاك هللا  يجعل خصمي من صلى هلل سجدة قط

عن األسالم خيرا فقد كنت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحب هللا ورسوله وتعمل في األرض نصحا 

فك هللا فعملت في خالفته الذي  يحق عليك قال يا بني أما األمران األوالن فقيض رسول هللا وهو عنك راض ثم استخل

فبالحري أن يكون كما ذكرت وأما الخالفة فليت عمر أفلت منها كفافا ال عليه وال له ثم دخل عبدهللا بن عباس فقال يا 

د مألت األرض عدال قال أهلل تشهد أمير المؤمنين أما وهللا لئن مت لقد كان اسالمك عزا ولقد كانت خالفتك لنصرا  ولق

لي بها يا ابن أخي عند ربي اذا قمت بين يديه؟ قال نعم قال عمر وكلكم يقول كما قال ابن عباس قالوا نعم قال فما أبالي 

ما لقيت قال فوضع رأسه في حجر علي قال ثم في حجر ابنه عبدهللا ثم قال يا بني اذا رأيت النفس قد بلغت اللهاة فضع 

ركبتيك في ظهري وشمالك تحت حنكي ويمينك تحت جبهتي فتغمض عيني وال تغل في الكفن فان يكن ربي عن 

راضيا فلن يرضى لي بكسوة دون ثياب الجنة وان يك ربي علي ساخطا فانه سيبلى سريعا وال توسع لي في قبري اال 

يق علي قبري حتى تختلف قدر رجل فان يرض عني ربي فيوسع علي قبري مد بصري وان يك علي ساخطا فسيض

أضالعي وال تزكوني بينكم فان ربي اعلم بي منكم وال تبك علي امرأة باكية وال تجهر وعجلوا بالمشي عند حمل 

النعش فاما خير تبلغونيه واما شرا تضعونه عن رقابكم فلما دفن جاء عبدهللا بن سالم ولم يكن أدرك الصالة عليه 

م جزاك هللا عن االسالم خيرا فوهللا ان كانت فاتتني الصالة عليك فما فاتني عليك فضرب القبر بيده وقال أخو االسال

حسن الثناء وهللا لقد علمت يقينا أنك كنت سخيا بالحق بخيال بالباطلترضى حين الرضا وتسخط حين السخط لينا حين 

  عن االسالم خيرا.ينفع اللين شديدا حين تنفع الشدة ما كنت عيابا وال مداحا تعف الطرف فجزاك هللا

هال بعمر لقد قال ولما بلغ ابن مسعود موته كان بمسجد الكوفة فطرح ردائه وقام يبكي ويقول اذا ذكر الصالحون فحي

كان فضل ما بين النقصان والزيادة واذا ذكر الصالحون فحيهال بعمر لقد كان عمر اذا نحر الجزور أطعم ابن السبيل 

ل عمر واذا ذكر الصالحون فحيهال بعمر لو وضع في كفة ووضع الناس في كفة لرجح كبدها وسنامها ويكون العنق ال

 بهم عمر واذا ذكر الصالحون فحيهال بعمر يا ليتني خادم لعمر واذا ذكر الصالحون فحيهال بعمر.

مذي قال وحدثني بكر بن أحمد بن عبيديس من ولد عقبة بن عامر بن نافع الفهري قال حدثنا محمد بن اسماعيل التر

حدثنا عبدهللا بن رجاء قال أخبرنا همام بن يحي عن قتادة عن معدان بن ابي طلحة اليعمري أن عمر ابن الخطاب قام 

على المنبر يوم جمعة فحمد هللا وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بع أيها الناس اني رأيت رؤيا وال أراها اال لحضور 

قرتين فحدثت به أسماء بنت عميس فخبرتني أنه يقتلني رجل من األعاجم وأن أجلي اني رأيت ديكا أحمر نقرني ن

رجاال يأمروني أن أستخلف وأن هللا لم يكن ليضيع خالفته وال نبوته التي بعث بها نبيه صلى هللا عليه وسلم ثم ذكر 

 الحديث.

وضع عمر عبدهللا بن عمر  وحدثني عيسى بن مسكين وغيره عن ابن وهب قال واخبرني محمد بن سعيد عن نافع عن

بين القبر والمنبر فجاء علي بن أبي طالب فشق الصفوف حتى قام بين أيديهم ثم قال هو هذا؟ قالوا نعم ثالثا فقال 

 رحمه هللا ما أحد أحب الي أن ألقى هللا بصحيفته من هذا المسجى بثوبه اال أن تكون صحيفة النبي صلى هللا عليه وسلم 

كين وغيره عن ابن سحنون عن ابن وهب قال وسمعت عبدهللا بن عمر يحدث عن عاصم بن وحدثنا عيسى بن مس

عبيدهللا عن أبان بن عثمان قال أنا أخر الناس عهدا به دخلت عليه وهو فى الموت ورأسه في حجر عبدهللا بن عمر 

األرض فقال مثل ذلك فقال له يا بني ضع خدي باألرض فقال ما حجري واألرض اال سواء فقال يا بني ضع خدي ب

فقال له الثالثة ضع خدي باألرض ال أم لك فوضع خده باألرض فقال ويل عمر ويل له ان لم يغفر هللا له مرتين ثم 

 مات رحمه هللا وغفر له.

 ذكر مقتل عثمان بن عفان رحمه هللا وما روي في ذلك



ه عن أبي األشهب عن الحسن قال أول من حدثنا أبو العرب وحدثني يحي بن محمد بن يحي بن سالم عن أبيه عن جد

طويل اللحية فهزه حتى وجف فقال دخل على عثمان حين قتل محمد بن أبي بكر فأخذ برأسه وكان رجال حسن الوجه 

مهال يا ابن أخي ما كان أبوك ليقعد مني هذا المقعد قال وجاء رجل طوال بيده نصل فأهوى اليه بمشقص كان أو 

حب المشقص نيار بن عياض األسلمي.سالح أصابه به فقال صا  

وحدثني سعيد بن محمد القيسي قال وحدثنا سعيد بن عبدهللا األنباري وحدثنا عبدهللا بن خالد بن يزيد اللؤلؤي قال حدثنا 

 أبي عن حماد بن زيد عن أيوب قال لما كان يوم الدار أخذ عثمان الحربة فنودي من السماء مهال يا عثمان فرمى بها .

ي أبو بكر البغدادي وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحدثنا يونس بن أبي يعقوب العبدي عن أبيه عن أبي سعد مولى وحدثن

عثمان بن عفان قال دعا عثمان بن عفان بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها قبل ذلك في جاهلية وال اسالم وقال اني 

كر وعمر وانهم قالوا لي تفطر عندنا الليلة قال فدعا بمصحف رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم في النوم البارحة وأبا ب

 ونشره بين يديه فقتل وهو بين يديه رحمه هللا .

قال حدثنا أبو حرب قال قال لي عثمان وحدثني غير واحد عن أسد بن الفرات عن زياد بن عبدهللا قال حدثنا مجالد 

وجلسنا عليه وفيه غرارتان مملوءتان دراهم وقد بلغت  ولرجل من األنصار قوما فاجلسا على بيت المال قال فقمنا

وافتتح سورة  عراهما سقف البيت قال ثم رموا شيئا على الباب فدفعوه فوقع فدخل على عثمان وقد فتح المصحف

بن  البقرة فلما راهم قال بيني وبينكم كتاب هللا قالوا أي عدو هللا مالك ولكتاب هللا قال وشتموه ودخل على عثمان محمد

ابي بكر وهو جالس يقرأ فى المصحف فأخذ بلحيته فقال لو كان أبوك لم يقبض على ما قبضت عليه ثم وجأ في لبته 

بسهم فقطرت من دمه قطرة على المصحف ودخل عليه المصري رجل من تجيب من كنده ساال السيف فخرجت امرأة 

بية زوجة عثمان فقبضت على السيف فقطع يدها من كلب يقال لها نائلة بنت الفرافصة بن األحوص بن عمرو الكل

 وضربه بالسيف حتى مات ونادى مناد أن الرجل قد قتل .

حدثنا أبو حرب : لما صاح الصائح من وراء الدار : أيحل دمه وال يحل ماله قال قلت لصاحبي : تعلم أن الرجل قد 

لم نجد فيه اال حبتين قال فلما كان بعد العشاء حمله قتل وهللا ان القوم يريدون المال قال فرجعنا بعد الى بيت المال ف

فجعلوا يرمونه بالحجارة فلما راى مروان ذلك مال مروان وموال له ثالثة وخرجت ابنته تبكي عليه فعرفه الناس بها 

 الى حائط لعثمان فدفنه فيه فقبره اليوم فيه.

ما ال يصلون عليه وال يدفن حتى جاء جبير بن مطعم قال زياد قال عوانة بن الحكم فى حديثه فبقي عثمان ليلتين ويو

فدفنه في اناس من قريش فزعموا أنه حيث أرادوا الصالة عليه جاءهم نفر من االنصار فمنعوهم أن يصلوا عليه فقال 

 ابو حذيفة بن الجد ادفنوه فقد صلى هللا عليه ومالئكته.

رحمه هللا يوم الجمعة لثمان عشرة مضت من ذي الحجة قال أخبرني هذا الحديث أبو عثمان عن قتادة وقتل عثمان 

 سنة خمس وثالثين وكانت خالفته احدى عشرة سنة واثنين وعشرين يوما.

وقال زياد قال ابن اسحق حدثني محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن الحصين التميمي قال لما قتل عثمان سجي بثوبه 

بابه ومعه شىء كأنه ينكت في االرض به ونائلة بنت الفرافصة امرأة  واجتمع الناس اليه قعد محمد بن ابي بكر على

عثمان جالسة في البيت تلعنه وتقول عليك لعنة هللا من ابن العشيرة جمعت الى أمير المؤمنين أوباش العرب وكالب 

نك أيقع عليك السهم أم ال فلما أكثرت عليه قال وعليك لعنة هللا وهللا ما أنا اال في شأالناس حتى قتلوه عليك لعنة هللا 

 قالت قبحك هللا .

قال ابن اسحق بلغني أن الذي أجهز على عثمان حين وجأه محمد بن ابي بكر سودان بن حمران المرادي من أهل 

 مصر عاله بالسيف حتى قتله.

فاخذ بلحية  قال زياد عن عوانة كان الحسن ابن ابي الحسن يحدث قال دخلوا عليه يقدمهم الشيعي محمد بن ابي بكر

عثمان وقال له يا نعثل ما أغنى عنك معاوية وما أغنى عنك فالن قال الحسن فوجأ عثمان في أصل أذنه بمشقص 

 فوثب عليه اخر يعلوه بالسيف حتى قتلوه فكان الحسن يقول : دخلوا عليه مسلما محرما فقتلوه العنوهم لعنهم هللا.

ا لعثمان أسود قام الى التجيبي الذي قتل عثمان فقتله فاغلق الباب عليهم قال زياد قال عوانة بن الحكم وبلغنا أن عبد

 ثالثتهم مقتولين.

وحدثني يحي بن محمد بن يحي بن سالم عن أبيه عن جده عن اسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي أن عثمان 

دون قتلي فما تأمرني فأرسل اليه : أرسل الى عبدهللا بن سالم وهو محصور قال ان هؤالء القوم قد حصروني وهم يري

أن كن عبد هللا المقتول وال تكن عبدهللا القاتل فانه أعظم لحجتك عند هللا يوم القيامة قال وعنده في الدار ستمائة مستلئم 

منهم عمرو بن الزبير والحسين بن علي فعزم عليهم بما له من الحق عليهم ليخرجن عنه وليخلن بينه وبين القوم فان 

عمر بن يوسف قال حدثنا ابن مرزوق عن وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت حميد بن هالل قال حدث رجل ممن 

دخل على عثمان يوم الدار قال لما قتلوه فتحوا تابوتا له فاستخرجوا منه جوزا فجعلوا يأكلون ويضحكون فقلت في 

ون جوزه ويضحك بعضهم الى بعض.نفسي ال يصيب هؤالء خيرا أبدا قتلوا أمير المؤمنين ثم جلسوا يأكل  



وحدثني غير واحد عن أسد عن زياد بن عبدهللا عن عوانة بن الحكم قال بلغنا أن كثير بن الصلت دخل على عثمان 

فقال يا كثير اني مقتول فقال بل يعلي هللا كعبك ويظفرك يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لمنام فقالوا انك تفطر عندنا الليلة فقتل في ذلك اليوم الذي قال فيه هذا لكثير.وأبا بكر وعمر في ا  

وحدثني يحي عن أبيه عن جده عن أيوب بن خوط عن حميد بن هالل عن عبدهللا بن معقل أن عبدهللا بن سالم كان 

وال تقتلوه فالذي نفس ابن سالم  يجيء يوم الجمعة فيكبر فلما ثار الناس لعثمان قام فقال يا أيها الناس استبقوا عثمان

بيده ما قتلت أمة قط نبيها فيصلح هللا أمرهم بينهم حتى يهريقوا دما سبعين ألفا وما قتلت أمة قط خليفتها فيصلح هللا 

فلما فرغ منه قيل مر أمرهم حتى يهرق دماء أربعين ألفا فاستبقوا عثمان وال تقتلوه وال تحملوا القران على السنتكم 

أبي طالب فقال يا ابن أبي طالب أين تريد؟ قال أرض العراق قال أتترك منبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  علي بن

وال أدري هل ينجيك ذلك أم ال والذي نفس ابن سالم بيده لئن اتيت أرض العراق ال ترجع الى منبر رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم فيما بقي .

بصري قال حدثنا محمد بن يحي بن عبدالكريم بن أبي حاتم البصري االزدي قال حدثنا وحدثني عبدالرحمن بن عبيد ال

خلف بن تميم قال حدثنا بكير بن أيوب السجستاني عن ابيه عن أبي قالبة قال دخلت فندقا بالشام فاذا أنا برجل مقطوع 

لي كنت فيمن دخل على عثمان يوم الدار  اليدين والرجلين أعمى منكبا لوجهه ينادي : يا ويله النار فقلت له مالك فقال

وكنت في سرعان من وصل اليه فلما دنوت منه صرخت امرأته فرفعت يدي فلطمتها فنظر الي عثمان فتغرغرت 

وأعمى بصرك وأصالك نار جهنم قال فخرجت هاربا من دعائه فركبت  عيناه فقال لي مالك سلبك هللا يديك ورجليك

 جملي حتى أتيت مكاني هذا ف

 

اتاني ات ففعل بي ما ترى ووهللا ما أدري أانسيا كان أو جنيا فقد استجاب هللا له في يدي ورجلي وبصري ووهللا ما 

 بقي اال النار.

 قال أبو قالبة فهممت أن أطأه وقلت له بعدا لك وسحقا.

فقال يا أمير  )  ( وحدثني يحي عن أبيه عن جده عن سعيد عن محمد بن سيرين أن زيد بن ثابت جاء الى عثمان

 المؤمنين هذه األنصار بالباب يقولون ان شئت كنا أنصار هللا مرتين قال ال حاجة لي في ذلك , كفوا.

وحدثني عمر بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني يحي بن 

سعيد عن عبدهللا بن عامر بن ربيعة الخدري  أنه كان مع عثمان بن عفان وهو محصور فقال عثمان بن عفان أعزم 

كف يده وسالحه فان أفضلكم عندنا غدا من كف يده وسالحه ثم قال يا عبدهللا بن  على من يرى لنا سمعا وطاعة بما

ابن  عمر قم فاحرس الناس فقام ابن عمر فقمت معه وابن مطيع وابن نعيم وابن سراقة ففتحنا باب الدار فأخذو بتالبيب

عمر فدفعوه ودخلوا الدار فقتل عثمان رحمه هللا ورجعت الى الدار فاذا رجل لم يسمه جالس في عنقه سهم جالس 

مسند ظهره الى سرير )ورملة( بنت شيبة بن ربيعة خلف السرير فقالت للرجل يا فالن أمعينا علينا اليوم فقال في 

 القسم االن أنتم.

راهيم بن مرزوق قال حدثنا أشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن محمد أن وحدثني عمر بن يوسف قال حدثنا اب

عثمان بن عفان قال البن عمر : ما تقول في هؤالء؟ قال أعرض عليهم كتاب هللا فان قبلوه فهو خير وان أبوه فهو 

 عليه وسلم أمير خير لك وشر لهم قال فأقبل علي ومعه رجال قال فساروه فسارهم فقالوا ابن عم رسول هللا صلى هللا

المؤمنين يعرض عليكم كتاب هللا فاقبلوه فاصطلحوا على خمس كتبوها واشترطوا اثنتين قال فكتبوا المحروم يعطى 

 والمنفي يفلت ويعدل في القسم ويوفر الفىء ويستعمل ذوو القوة والرياسة واشترطوا أن يرد ابن عامر على أهل مصر

على أهل الكوفة فكتبوا بينهم كتابا وانطلقوا فال أدري أين بلغوا ىورجعوا وقد فانهم به راضون ويستعمل األشعري 

اشتد أمرهم فقالوا ال تكلموا أحدا قال فقال لهم أال رجل يأتيهم قال فأتاهم المغيرة بن شعبة قال فقالوا ال تدن منا يا أعور 

يا أمير المؤمنين اني جربت الناس فلم أر قوما ألج من ال تكلمنا يا أعور ال تدنون منا يا أعور قال فأتى عثمان فقال 

العرب لو أنك خرجت عليهم بكتيبتك فلعلهم اذا رأوك أن يكفوا قال نعم فخرج علي كتيبته فصعد المنبر فاضطرب 

رجل من اولئك ورجل من هؤالء بسيفيهما فقال أفي نزعي وتأميري قال فنزل فال أعلمه خرج قبل ذلك وال بعده حتى 

.قتل  

قال وقال محمد وفي الدار يومئذ سبع مائة لو أذن لهم لضربوهم حتى يخرجوهم من أقطارها منهم الحسين بن علي 

 وعبدهللا بن الزبير وفالن وفالن.

وحدثني / قال وحدثني أحمد بن معتب قال حدثنا أبو الحسن الكوفي قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا عيسى عن 

مة بن عبدالرحمن بن عوف قال دخل على عثمان محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته وقال يا نعثل أبيه عن جده عن أبي سل

يعني يهوديا كان في المدينة قال لست بنعثل ولكني عبد هللا دع لحيتي فلو كان أبوك ما أخذها وجاءه رجل من أهل 

 مصر بمشقص فقطع به أوداجه.



زيد البصري قال حدثنا يحي الخراز عن الربيع بن صبيح عن سنان وحدثني عبدالرحمن بن عبيد قال حدثنا محمد بن ي

 بن سالمة عن أبي العالية قال لما أجهز على عثمان دخل عليه علي فبكى حتى ظننا أنه سيلحق به ثم أنشأ يقول:

 عثمان عثمان لقيت الحتف            فابشر بخير ماله من وصف

طعت رجلي وفيها خفياالن جاء حقا يقينا وحف              قد ق  

 وفضله علي يعلو السقف                  واحدة لي واثنان عرفي

 خاالت أوالدي يرفن رفي               يرفعنه الى الجنان زفي

أي لكم الويل قتلتم سلفي                         

اد المنقري قال حدثنا حماد بن زيد وحدثني بسطام قال حدثنا أحمد بن داود المصلي قال حدثنا سليمان بن داود بن زي

عن محمد بن سيرين قال لم تعتذر الخيل البلق في مغازيهم اال مذ قتل عثمان بن عفان .عن ابن عون   

وحدثنا أحمد بن يزيد قال حدثنا موسى عن أنس بن عياض عن عبدهللا عن نافع أن الغفاري تناول عصا عثمان وهو 

ته في رجله األكلة .على المنبر فكسرها على ركبته فاخذ  

وحدثني عمر بن سيف قال حدثنا محمد بن عبدهللا بن الحكم قال أخبرنا عبدالملك بن الماجشون قال سمعت مالكا يقول 

لما قتل عثمان اقام ثالثا ال يدفن حتى اذا كانت الليلة التي دفن فيها أتاه اثنا عشر رجال منهم حويطب بن عبدالعزى 

بن الزبير ومعهم عائشة بنت عثمان تحمل حقا فيه مصباح فحمل على باب وان رأسه ليقول  وحكيم بن حزام وعبدهللا

طق طق فأنزلوه ليدفنوه فأتاهم رجل من بني فاتك فقال لهم وهللا لئن دفنتموه هاهنا ألخبرن الناس غدا فاحتملوه حتى 

دهما فلما قربوه ليدفن صاحت عائشة أتوا به حش كوكب فوضعوه فتنازع الصالة عليه حكيم وحويطب بالسن فتقدم أح

فرفع عليها السيف عبدهللا بن الزبير وقال لئن لم تسكتي ألضربن الذي فيه عيناك فسكتت فلما دفنوه وفرغوا منه قال 

 لعائشة صيحي ما بدا لك.

 قال مالك وكان عثمان يمر بحش كوكب فيقول أما أنه سيدفن هاهنا رجل صالح.

وحدثني يحي عن أبيه عن جده عن فطر يعني ابن ابي خليفة عن منذر الثوري عن محمد بن علي قال لما جاء الركب 

الذين قتلوا عثمان أرسل عثمان الى علي أن رد هؤالء فانطلق وأنا معه وهو متكىء علي فانتهينا الى الدار فألحم فيها 

م قال اللهم أشهد اني لم أقتل ولم أمالىء.ولم يستطع ان يدخل قال فنزع عمامة سوداء على راسه فألقاها اليه أمانا له ث  

وحدثني غير واحد عن أسد بن الفرات عن زياد  بن عبدهللا عن عوانة بن الحكم قال واقبل المغيرة بن األخنس بن 

شريق يعني يوم الدار فقال لعثمان ما نقول هلل وقد خذلناك أفتأذن لي في القتال فأذن له كما يزعم رواة أهل العراق 

وهو يرتجز ويقول: فقاتل  

 قد علمت جارية عطبول لها وشاح ولها حجول

 لها ابن عم ولها خليل أني بنصل السيف خنشليل

 ليث اذا ما أرعش القبيل ألمنعن منكم الخليل

 بصارم ليس له فلول

عى قد كان ذلك الرجل زعموا جاء من البصرة فيمن يسفقام يومئذ فجعل كما زعموا يكشف الناس ورجل في المسجد 

على عثمان فرأى في منامه كأن قاتل المغيرة بن األخنس في النار فاعتزل وقال ال أكون من هذا األمر في شىء وقد 

كان أري في منامه في مسيره الى عثمان كأن رجال يوقد نارا فقيل لمن هذه النار فقيل لقاتل المغيرة بن األخنس فلما 

رة فأخذ سيفه فشد على المغيرة بن األخنس فقتله ثم قال من هذا ؟ قالوا رأى المغيرة يكشف النا س غاظه ما صنع المغي

بالويل والعويل فبلغنا بعد أن الرجل أتى الى بني المغيرة بن األخنس فقال اقنلوني  المغيرة فذكر رؤياه وجعل يدعو

 بابيكم قالوا ال نفعل قال فبلغنا أن الرجل لم يخرج من المدينة حتى تقطع .

وحدثني غير واحد عن أسد عن زياد عن أبي  اسحق قال حدثني يعقوب بن عتبة عن عقبة عن الحارث بن أبي بكر 

عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال كنت في النظارين يومئذ يعني يوم الدار قال فخرج عبدهللا بن زمعة 

يعني يوم الدار وكان رجال جبارا فقال هل من مبارز يقول ذلك مرتين أو ثالثا فخرج عبيد بن رفاعة حتى كمن له 

خلف الباب فلما خرج صاح به من خلفه وخرج مبادرا يشتد في سكك المدينة فكلما سأل عنه أحدا قال وهللا مر يشتد 

 وخلفه رجل يشتد بالسيف يتبعه ما ندري ما أمره حتى أدركه في بعض سكك المدينة فقتله .

لدار مع عثمان من بني أسد بن عبدالعزى : عبدهللا بن وهب بن زمعة بن األسود قال زياد قال ابن اسحق وقد قتل يوم ا

بن المطلب وعبدهللا بن عبدالرحمن بن العوام بن خويلد بن أسد ومن بني عبدالدار بن قصي : عبدهللا بن أبي هبيرة بن 

شريق وضرب سعيد بن  عوف بن السباق بن عبدالدار بن قصي ومن بني زهرة بن كالب : المغيرة بن األخنس بن

العاص على رأسه ضربة فاشتد فلم يزل مأموما حتى مات وجرح عبدهللا بن الزبير جراحة في ثديه وجرح مروان بن 

 الحكم حتى ارتث.



وحدثني عيسى بن مسكين وغيره عن سحنون عن ابن وهب قال وأخبرني الليث بن سعد عن عبدهللا بن المغيرة قال 

ل فقتلوا رجال من المسلمين فقال عثمان يا أبا هريرة دله اليهم حتى يعلموا أنهم قتلوا نفسا رموا في دار عثمان بالنب

مؤمنه فسبوا أبا هريرة فنزل فقال يا أمير المؤمنين طاب الضراب فأذن لنا فقال يا أبا هريرة انما تراد نفسي فعالم 

 نقتل الناس أحتسب بنفسي عن الناس.

ن بن المغيرة قال حدثنا أبو حبيبة الكفوف مصعب بن سعيد بمثله . قال حدثنا عيسى وحدثني محمد بن بسطام عن غيال

بن يونس عن وائل بن داود عن البهي عن الزبير بن العوام قال قتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال من قريش 

عثمان بن عفان فاقتلوه أال  المشركين صبرا يوم بدر ثم قال : ال يقتل بعد اليوم رجل من قريش صبرا اال رجل قتل

 تفعلوا تقتلوا قتل الشاة.

قال وحدثني عمر بن يوسف قال حدثني ابراهيم بن مرزوق قال حدثني عمارة عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم 

عن سليمان بن يسار ان رجال يقال له جهجاه من غفار دخل على عثمان ومعه عصا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

الغفاري فكسرها على ركبتيه فوقعت األكلة في ركبتيه.فأخذها   

وحدثنا يحي بن عبدهللا عن جده عن سعيد عن قتادة أن عثمان رأى رؤيا قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 فقال لي يا عثمان أفطر عندنا الليلة فاصبح عثمان صائما فقتل من يومه.

قال حدثنا سالم بن مسكين قال بن مرزوق قال حدثنا عارم بن النعمان وحدثني عمر بن يوسف قال حدثنا ابراهيم 

سمعت محمد بن سيرين قال لما أناخوا بعثمان يريدون قتله قالت امرأته أن تقتلوه أو تدعوه فانه كان يحي الليل بركعة 

 يقرأفيها القران.

وحدثنا يحي بن عمر وبكر بن حماد وفرات قالوا حدثنا زهير بن عباد قالوا حدثنا محمد بن تمام الدمشقي عن محمد 

بن موسى الخراساني عن وصاف ابن حبان عن الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن 

عامر الجهني قال قال النبي صلى هللا عليه وسلم لما عرج بي الى السماء دخلت جنة عدن وأعطيت تفاحة فلما وقعت 

عيناء مرضية كأن أشفار عينيها مقادم أجنحة النسور فقلت لمن انت قالت للخليفة المقتول  من يدي انفلقت عن حوراء

 من بعدك ظلما عثمان.

عن وحدثني محمد بن عمر عن محمد بن عبدهللا بن عبدالرحيم قال أخبرنا أبو صالح عن الليث عن عبدهللا بن عمر 

ابن شهاب عن المسور بن مخرمة قال/ أخبرنا أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال : 

واخبرنا أسد عن أبي هالل عن الحسن قال عمل عثمان ثنتي عشرة سنة قال محمد بن عبدالرحيم ويقال ثنتي عشرة 

 سنة اال ثنتي عشرة ليلة.

ن تسعين او ثمان وحدثني محمد بن عمر عن محمد بن عبدهللا بن الحكم قال اختلف في سن عثمان فقيل توفي وهو اب

 وثمانين فيما ذكر لنا عن ابي هالل عن قتادة وقيل كان ابن ست وثمانين .

قال أبو العرب قال الواقدي : قتل عثمان رحمه هللا بالمدينة يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة وهو ابن 

نا أبو عثمان أن عثمان قتل رحمه هللا فى أوسط اثنين وثمانين سنة قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدث

 أيام التشريق.

وحدثنا عيسى بن مسكين وغيره عن سحنون عن ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد القال عبدهللا بن سالم للذين 

أمة حضروا عثمان حين قتل : ما كان قوله وهو متشحط في دمه ؟ قالوا كان يقول اللهم اجمع أمة محمد اللهم اجمع 

 محمد قال ابن سالم : قالها والذي نفسي بيده ولو دعا عليهم أال يجتمعوا أبدا ما اجتمعوا.

محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة قال ابن وهب وأخبرني الليث قال كان أشد الناس على عثمان المحمدون 

محمد بن أبي بكر بمصر وقتل محمد ومحمد بن عمرو بن حزم األنصاري وكلهم قد ذاق ما ذاق عثمان من القتل قتل 

 بن عمرو بن حزم في وقعة الحرة وقتل محمد بن أبي حذيفة في الحرة أيضا فيما أحسب.

حدثني عيسى بن مسكين وغيره عن سحنون عن ابن وهب قال وأخبرني يحي بن أيوب عن زيد بن أبي حبيب عن 

ء عثمان ليدخل تلقاه الرجل بالخنجر ليضربه ثم عروة بن أبي قيس قال رصد عثمان ابن عفان رجل بخنجر فلما جا

أنه دهش فقال عثمان خذوا الرجل وال يقتل فأخذ ثم قال ما ترون فيه قالوا أقتله يا أمير المؤمنين قال أنقتله قالوا نعم 

 قال ولم ؟ قالوا انه أراد قتلك قال وأراد قتلي ولم يرد هللا فتركه ولم يقتله.

لهيعة عن أبي األسود بذلك وقال : الرجل ضابىء التميمي قال أبو العرب فقتل الحجاج بن قال ابن وهب وأخبرني ابن 

 يوسف ابن ضابىء بعد ذلك.

قال أبو العرب ومعبد بن العباس بن عبدالمطلب خرج غازيا في خالفة عثمان رحمه هللا الى افريقية مع معاوية بن 

.خديج أو ابن أبي السرح فاستشهد معبد بها رحمه هللا  

ذكر قتل على بن أبي طالب رضي هللا عنه                            



قال أبو العرب حدثني أحمد بن الزبير قال حدثنا بذلك ابن عمر قال حدثني ابن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن 

يه فضربه ابن أبيه أن عليا كان يخرج الى الصبح وفي يده درة يوقظ بها الناس للصبح فخرج في اليوم الذي أصيب ف

صححت فأنا ولي دمي أعفو ان شئت وان شئت استقدت.ملجم فأخذ فقال علي أطعموه وأسقوه وأحسنوا اساره فان   

وحدثني يحي بن عمر بن يحي بن سالم عن أبيه عن جده عن فطر يعني ابن خليفة عن أبي الطفيل قال دعا علي 

مرتين أو ثالثا ثم بايعه ثم قال أما يحبس أشقاها والذي نفسي الناس الى البيعة وجاء عبدالرحمن بن ملجم فيهم فرده 

 بيده لتخضبن هذه منهذا وأشار الى لحيته ورأسه .

وحدثني عمر بن يوسف قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبدهللا بن مخلد األصبهاني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا 

حبان عن أبي المغيرة عن أبي عبدالرحمن السلمي قال أذن حماد بن غسان قال حدثنا علي بن هشام عن الجحاف وأبي 

علي باجالء )   (من السواد الى الكوفة وكان ابن عم )  (  له ضيعة بالسواد فأتيت الحسين بن علي أستعين به على 

أصيب أمير المؤمنين أبيه ليؤجله أياما حتى يفرغ من ضيعته فوعدني أن أغدو اليه فغدوت فوجدت أمير المؤمنين قد 

ووجدت الحسين بن علي يحدثهم وهو يقول ان القتلة كانت ليلة بدر وكان أمير المؤمنين بات يوقظ أهله للصالة ثم لما 

كان في السحر خفق خفقة فاذا هو ينادي يا حسين يا حسين فقلت لبيك قال اني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فقلت اللهم أبدل لي بهم من هو خير لي منهم وأبدل لهم من هو شر لهم مني الساعة فشكوت اليه ما لقيت فقال ادع هللا 

 قال وخرج الى الصالة فأصيب فقال الحسن فعل هللا وهللا به ذلك فعل هللا وهللا به ذلك مرتين؟

ن يونس حدثني ابن أبي القاسم األندلسي عن أبي بكر عبدهللا بن محمد المعروف بابن أبي الزبير قال حدثني عبدهللا ب

بن بكير قال حدثني علي بن فاطمة قال حدثني األصبغ الحنظلي قال لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي بن أبي 

فعاد اليه الثانية وهو كذلك ثم عاد طالب رحمه هللا أتاه ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه بالصالة وهو مضطجع فتثاقل 

 اليه الثالثة فقام علي يمشي وهو يقول :

 شد حيازيمك للموت                     فان الموت القيكا

 وال تجزع من الموت                       اذا حل بواديكا

 قال ابن أبي الدنيا وحدثني هارون بن نجيح عن شيخ من قريش أن عليا لما ضربه ابن ملجم قال : فزت ورب الكعبة.

لد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن وحدثني يحي بن عبدالعزيز قال حدثنا بقي بن مخ

سفيان قال سمعت الهذلي يسأل جعفرا كم كان لعلي حين هلك؟ قال قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة ومات لها الحسن 

 وقتل لها الحسين.

فطر قال حدثنا أبو الطفيل  وحدثني عمر بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا الحجاج بن نمير قال حدثنا

قال لما دعى علي الناس الى البيعة أتاه عبدالرحمن بن ملجم المرادي فرده مرتين أو ثالثا ثم قال أين أشقاهاأما والذي 

 نفسي بيده لتخضبن هذه من هذا لرأسه ولحيته ثم قال:

 خذ حذرك للموت                         فان الموت اتيكا

ل                        اذا حل بواديكاوال تجزع من القت  

وحدثني عمر بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح يعني ابن أمية الدؤلي قال مرض علي بن أبي 

طالب مرضا شديدا حتى أدنف وخفنا عليه ثم انه برأ فقلنا هنيئا لك يا أبا الحسن الحمد هلل الذي عافاك قد كنا خفنا عليك 

ال ولكني لم أخف على نفسي أخبرني الصادق المصدق أني ال أموت حتى أضرب على هذا وأشار الى مقدم رأسه  قال

األيسر فتخضب هذه منها وأخذ بلحيته وقال لي يقتلك أشقى هذه األمة كما عقر ناقة هللا أشقى بني فالن من ثمود وقال 

د.نسبه النبي صلى هللا عليه وسلم الى فخذه الدني دون ثمو  

وحدثني عمر بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح ابن اسلم قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال 

 حدثنا أبي عن عبيد بن محسن أن عليا ضرب أول ليلة من العشر األول من رمضان.

يزيد قال حدثنا هالل بن وحدثني عمر بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عارم/ قال حدثنا ثابت بن 

يساف عن خالد أبي حفص عن أبيه أنه سمع عليا قبل أن يصاب باربع يقول ان الشقي ان له يجىء فيضرب هذه , 

 جبهته حتى يخضب هذه بدم لحيته.

قال وقال الواقدى قتل على بالكوفة صبيحة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين ودفن بالكوفة 

مسجد الجماعة في قصر األمارة والذي ولي قتله عبدالرحمن بن ملجم المرادي.عند   

قال أصيب علي رضي هللا عنه غداة الجمعة لتسع عشرة وحدثني محمد بن عمر عن محمد بن عبدهللا بن عبدالرحيم 

 عنه وهو ليلة خلت من شهر رمضان ومات ليلة األحد لسبع بقين من شهر رمضان سنة أربعين وتوفي علي رضي هللا

 ابن سبع وخمسين سنة ويقال ابن ثمان وخمسين.

قال محمد بن أحمد بن تميم ورأيت في خطبة له ابتدأها بكالم ثم قال لقد نهضت في الحرب وما بلغت العشرين وها أنا 

 ذا قد أذرفت على الستين . وقال محمد بن عمر عن ابن عبدالرحيم كانت خالفته خمس سنين اال ثالثة أشهر.



وحدثني يحي بن عبدالعزيز عن بقي بن مخلد عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي 

ل عثمان وهو ابن اسحق قال مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلموأبو بكر وعمر وعلي أبناء ثالث وستين سنة وقت

بن كثير قال حدثنا خلف بن تميم الكوفي قال حدثنا ابو  ثالث وتسعين سنة/ وحدثني عبدهللا بن الوليد قال حدثنا علي

الحسن عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي قال أوصى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب الى ابنه الحسن 

ه قال : بسم هللا الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن ابي طالب أوصى بشهادة أن ال اله اال هللا وحده ال شريك ل

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم ان صالتي 

ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين واني أوصيك يا حسن وجميع 

وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا فاني أهلي وولدي ومن بلغه كتابي ان تتقوا هللا وال تموتن اال 

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول صالح ذات البين أفضل من عامة الصالة والصيام فان المبيرة الحالقة 

تام ال تبغوا فساد ذات البين وال قوة اال باهلل أنظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون هللا عليكم الحساب وهللا هللا في األي

أفواههم وال يضيعن بحضرتكم وهللا هللا في جيرانكم فانها وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما زال يوصينا بهم 

هللا في الصالة فانها عمود دينكم وهللا هللا حتى ظننا أنه يورثهم وهللا هللا في القران ال يسبقن الى العمل به غيركم وهللا 

ون ما بقيتم وهللا هللا في رمضان وصيامه فانه جنة لكم من النار وهللا هللا في الجهاد في سبيل هللا في بيت ربكم فال يخل

بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وهللا هللا في الزكاة فانها تطفىء غضب ربكم وهللا هللا في ذمة نبيكم ال تظلم بين أظهركم 

ليه وسلم قد أوصى بهم وهللا هللا في الفقراء والمساكين شاركوهم وهللا هللا في أصحاب نبيكم فان رسول هللا صلى هللا ع

في معايشكم وهللا هللا فيما ملكت ايمانكم فان اخر ما تكلم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال أوصيكم بالضعيفين 

قولوا للناس حسنا كما أمر هللا اليتيم وما ملكت أيمانكم وال تخافن في هللا لومة الئم يمنعكم ممن أرادكم وبغى عليكم و

تبارك وتعالى ال تتركوا االمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي األمر شراركم ثم تدعون فال يستجاب لكم عليكم 

بالتواصل والتباذل واياكم والتقاطع والتدابر وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان واتقوا هللا ان 

يد العقاب حفظكم هللا من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم استودعكم هللا واقرأعليكم السالم ورحمة هللا .هللا شد  

 ثم لم ينطق بشىء اال بال اله اال هللا حتى قضى رحمة هللا عليه  ورضوانه عنه في العشر األواخر من رمضان.

وحدثني عيسى بن مسكين عن سحنون عن وهب بن منبه / عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم أن علي بن أبي طالب 

هللا اني سألت ما فيه فأبوا علي فاعطني ما فيه قال فلم يلبث اال ثالثا قال يوما وأخذ المصحف وعلقه على رأسه ثم قال 

 أو نحو ذلك حتى قتل رحمه هللا

 

ن عثمان يعني الحمصي وحدثني محمد بن بسطام قال حدثنا أبو الزنباع قال حدثني يحي بن سليمان قال حدثنا عمر ب

 عن أبي اسماعيل الجعفي قال قالت أم الهيثم بنت عوثان الخثعمية ترثي عليا رحمه هللا ورضي عنه :

أال تبكي أمير المؤمنينا                       أال يا عين ويحك أسعدينا  

وخيسشها وخير الناصرينا             رزينا خير من ركب المطايا   

ومن يقري الثماني والمئينا              ومن حذاها ومن لبس النعال  

وحب رسول رب العالمينا                   وكل مناقب الخيرات فيه  

يقيم شرائع هللا فينا                                  وكنا قبل مقتله بخير  

ويقضي بالفرائض مستبينا                    يقيم الخير ال يرتاب فيه  

ولم يخلق من المتحزبينا                        بكاتم علما لديه  وليس  

ويهتك قطع أيدي السارقينا                   ويدعو للجماعة من أتاه  

 وغرونا بأنهم عكوف                       وليس كذاك فعل العاكفينا

بخير الناس طرا أجمعينا               أإلي شهر الصيام فجعتمونا  

وكان لقاؤه حصنا حصينا                  لم يأتوه اذ هربوا جميعاأ  

بعبرتها وقد رأت اليقينا                           تبكي أم كلثوم عليه  

فلما استيأست رفعت رنينا                  تطوف به لحاجتها اليه   

نافان بقية الخلفاء في                    فال تشمت معاوية بن صخر  

الى ابن نبينا والى أخينا                وقد أتت المقادة عن تراض  

طوال الدهر غيرهم األمينا            وأن يعطى زمام األمر قوما  

نعام في ظالم قد عشينا                     كأن الناس اذ فقدوا عليا  

حدثني محمد بن بسطام قال حدثنا حمدان بن أيوب البغدادي قال حدثنا أنمار يعني ابن بكار قال حدثنا مضاء بن 

الجارود قال حدثني يحي بن سعيد عن زياد بن المنذر عن منصور بن المعتمر عن ثعلبة الجماني قال دخلت على علي 



بن أبي طالب اليوم الثاني وهو يجود بنفسه مغمي عليه وأم كلثوم تبكيه فأفاق وقال ما هذا الصوت ؟ قالوا أم كلثوم 

ل ما يبكيك يا بنية قالت مما أرى بك يا أمير المؤمنين قال أما أنك لو تري ما أرى ما بكيت هذا موكب مالئكة تبكيك قا

 السماوات السبع تاتي فوجا فوجا يسلمون علي وهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أمامك خير لك؟

نة عن جعفر بن محمد قال قتل علي وهو ابن وحدثني فرات بن محمد قال حدثنا موسى بن معاوية عن سفيان بن عيي

 ثمان وخمسين سنة وقتل حسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة ومات محمد بن علي بن حسين وهو ابن ثمان وخمسين.

وحدثني محمد بن بسطام قال حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا يحي بن سليمان قال حدثنا ابن زياد قال حدثنا أبو معشر بن 

ل علي في شهر رمضان ليلة الجمعة لتسع عشرة من سنة أربعينقال وزاد الحسن بن عمارة عن الحكم شرحبيل قال قت

 أن ابن أبي طالب في ذلك الوقت ابن ثالث وستين سنة.

وحدثني محمد بن علي بن الحسن البجلي قال حدثنا عبدهللا بن محمد المدغشي عن أبيه عن سعد بن طريف عن 

صيب علي كنا عنده ليلة فأغمى عليه فقال ما يجلسكم قلنا حبك يا أمير المؤمنين قال والذي األصبغ بن نباتة قال لما أ

أنزل التوراة على موسى واالنجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على محمد صلوات هللا عليهم أجمعين ما 

نعم فقال أما والذي أنزل التوراة لموسى أجلسكم اال ذلك ؟ قلنا نعم ثم أغمي عليه فأفاق فقال مثل ذلك مرتين وقلنا 

واالنجيل لعيسى والزبور على داود والفرقان على محمد ال يحبني عبد اال رأى حيث يسره وال يبغضني اال رأى حيث 

ال يسره ارتفعوا فان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد الي أني أضرب في تسع عشرة ليلة تمضي من شهر 

مات فيها موسى صلى هللا عليه وسلم وأموت في احدى وعشرين ليلة تمضين منه في الليلة  رمضان في الليلة التي

 التي رفع فيها عيسى فقال األصبغ فمات والذي ال اله اال هو فيها.

وحدثني عبدهللا بن عبدالغافر االندلسي وحدثني زهير بن عباد الرواسي عن حماد بن عمرو بن زيد بن رفيع الزهري 

ى النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره بما علي ابن أبي طالب يصيب بعده فأراد النبي صلى هللا عليه وسلم أن جبريل أت

 أن يدعوه فيخبره فقال جبريل ال تدعوه فانه بالء كتب عليه.

وحدثني يحي عن أبيه عن جده عن الحسن بن دينار عن حميد بن هالل عن أبي قتادة عن أسير بن جابر عن عبدهللا 

سعود أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لعلي يا أبا الحسن أنك مقتول فأردت أن أراجع ربي فأبى علي.بن م  

وحدثني محمد بن بسطام قال حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا يحي بن سليمان قال حدثنا أحمد بن نصر حدثنا هارون بن 

فجر على راحلته ومعه درته ينبه الناس بها فجاءه عنترة عن أبيه قال رأيت علي بن أبي طالب يوقظ الناس لصالة ال

 ابن ملجم فضربه بالسيف على هامته فقتله.

 ذكر قتل طلحة والزبير وعمار بن ياسر

قال أبو العرب وحدثنا أحمد بن مغيث قال حدثنا أبو الحسن الكوفي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة 

فانطلق التقى الفريقان يوم الجمل كان طلحة بن عبيدهللا أول قتيل فانهزموا عن حصين عن عمر بن رجاء قال لما 

الزبير على فرس يدعى ذو الخمار حتى أتى سفوان فتلقاه النغر المحاشعي فقال يا حواري رسول هللا أين تذهب تعال 

قي الزبير بسفوان قال فما فأنت في ذمتي وجاء يسير مع التغر قال وجاء رجل الى األحنف بن قيس التميمي فقال لقد ل

تأمن ان كان جاء فحمل بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف قال اذن يلحق بنيته فسمعه عمير 

بن جرموز وفضالة بن حابس ورجل يقال له رفيع فانطلقوا حتى لقوه مقبال مع النغر وهو في طلبه فأتاه عمير من 

زبير فلما استلحقه وظن أنه قاتله قال يا فضالة يا رفيع فحملوا عليه فقتلوه.خلفه فطعنه طعنة خفيفة فحمل عليه ال  

وحدثني غير واحد عن أسد عن زياد عن عوانة قال أما طلحة بن عبيدهللا فرماه مروان بن الحكم بسهم فقتله ورجع 

بير فقال له ابن جرموز هللا الزبير الى المدينة حتى بلغ وادي السباع قال ولما رأى الزبير ابن جرموز حمل عليه الز

هللا يا زبير فكف عنه ثم تغفله ابن جرموز فقتله بالبصرة وأخذ سيفه وجاء الى علي فقال أنا رسول األحنف فدخل عليه 

فقال أنا قاتل الزبير فأخذ علي السيف فقال : سيف وهللا طالما جلي به عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكن الحين 

.ومصارع السوء  

وقال ابن اسحق وقال علي لو كان الزبير على بصيرة ما ولى أبدا وان كان لهو الشجاع قال وبلغني أن عاتكة بنت زيد 

بن عمرو وكانت عند عبدهللا بن ابي بكر فخلف عليها بعده عمر بن الخطاب ثم خلف عليها الزبير بن العوام فقتل عنها 

 فقالت

قاء وكان غير معردغدر ابن جرموز بفارس نجدة    يوم الل  

 وهللا لو نبهته لوجدته         ال طائشا رعش اللسان وال اليد

 شلت يمينك ان قتلت مباركا      حلت عليك عقوبة المتعمد

وحدثني ابو بكر البغدادي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان وحدثنا رجل من موالي 

مرأة عمر قالت فذكر هذه األبيات.بني تميم أن عاتكة ا  



فقال استأذن لعمير بن جرموز البصري فلم  قال وذكر عبدهللا بن عامر قال كنت بباب على فجاء رجل عليه أثر السفر

يؤذن له ثم قال استأذن لعمير بن جرموز فلم يؤذن له فقال في الثالثة استأذن البن جرموز قاتل الزبير ففتح الباب فاذا 

فقال وأنا أسمع وصاحبي معي ليلج قاتل ابن صفية النار رافعا بها صوته ثالثا ثم أغلق الباب.علي جالس   

قال زياد وحدثني منصور عن ابراهيم قال استأذن ابن جرموز على علي فأذن للناس قبله ثم أذن له فدخل فقال أتأذن 

أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال هللا  لفالن وفالن وتدع أهل البالء قال اسكت بفيك التراب وهللا اني ألرجوا

 ونزعنا ما في قلوبهم من غل االية.

وحدثني محمد بن القاسم األندلسي عن ابن أبي الدنيا قال واخبرني أبو زيد النميري عن محمد عن يحي بن علي 

ف الزبير يوم الكندي عن عبدالعزيز بن عمران الزهري عن سعيد عن عبدالعزيز السلمي عن أبيه قال لما انصر

 الجمل وهو يقول:

 ولقد علمت لو أن علمي نافعي                أن الحياة من الوفاة قريب

وحدثني عمر بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا يحي بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن المعتمر عن 

أذن على علي فقال ليدخل قاتل الزبير النار أبي موسى أو أم موسى شك أبو اسحق قال سمعت عمير بن جرموز يست

 سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير.

 وحدثني محمد بن محمد بن الفرج قال حدثنا محمود بن خداش الطالقاني قال حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور

اشترك في قتله على علي فرأى في األذن جفوة فلما أدخل قال عن ابراهيم قال استأذن ابن جرموز الذي قتل الزبير أو 

 اما فالن وفالن فتأذن لهم فذكر مثل حديث زياد عن منصور.

وحدثني عمر بن يوسف وحدثنا ابراهيم بن مرزوق وحدثنا أبو عاصم شيخ من ولد المصعب بن الزبير قال قال الزبير 

عليه وسلم قالوا حتى فرجك قال نعم  . ما مني عضو اال وقد تكلم مع رسول هللا صلى هللا  

وحدثني محمد بن ابي القاسم عن ابي بكر بن ابي الدنيا وحدثني احمد بن عبدهللا عن شيخ من قريش أن طلحة بن 

 عبيدهللا قال عند الموت :

 أرى الموت أعداد النفوس وال أرى                          بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد

عبدالرحيم البرقي قال : الزبير يكنى أبو  عبدهللا بن  حمد بن عمر أخو يحي بن عمر قال حدثنا محمد بنوحدثني م

قتل يوم الجمل وهو منصرف فى جمادى االولى ويقال في رجب سنة ست وثالثين .عبدهللا   

الجمل وأدركه ابن  قال واخبرني اصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال ولى الزبير يوم

 جرموز ورجل من تميم فقتله وقتل الزبير وهو ابن اربع وستين فيما ذكر ابو اسامة.

عن هشام ابن عروة  عن أبيه , قال ابن عبدالرحيم وطلحة بن عبيدهللا قتل يوم الجمل سنة ست وثالثين. قال أخبرنا 

معتدل في بعض الصفوف بسه غرب فقطع ابن اصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال رمي طلحة وهو 

 من رجله عرق النسا فنشج حتى نزف فمات ويقال انه كان يوم قتل ابن خمس وسبعين.

وحدثني عمر بن يوسف عن ابن مرزوق قال حدثني أبو عاصم النبيل قال حدثنا شيخ عن ابي نضرة عن جابر قال 

االرض .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلحة شهيد يمشي على    

وحدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا خالد بن عبيدهللا قال اخبرنا اسمعيل بن ابى 

 خالد عن قيس بن ابي حازم قال رايت يد طلحة التي وقى بها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد شلت.

وقتل معه محمد ابنه وطلحة سنة ست وثالثين وقبره بالبصرة وقال الواقدي قتل طلحة يوم الجمل في جمادى االخرة 

 يومئذ ابن اثنين وستين سنة ويقال ابن اربع وستين.

وحدثني محمد بن عمر عن ابي الطاهر وحدثنا عيسى بن مسكين عن سحنون عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 

ه ويلك اجعلني على هذه البغلة فات بي هذه الدور قال رمي طلحة بن عبيدهللا بسهم فقطع لطاه في ظهره فقال لمولى ل

حتى اموت فيها قال وهللا ما ادري اين اذهب بك فلم يزل به حتى حمله وردفه وأسنده الى صدره وهو يقول ما رايت 

كاليوم قط لمضيعة دم شيخ كان أمر هللا قدرا مقدورا مرتين فأتي به دار رجل من ثقيف فمات فيها فكان الحسن اذا 

هذا الحديث قال : لقد كنت في امان من هللا واسع عليك فما جاء بك؟ ويقال ان الذي رماه مروان بن الحكم لما  ذكر

 راى الهزيمة قال ال اطلب اثرا بعد عين ال اطلب ثأري بعد اليوم وأشعره سهما.

 الرقاشي قال حدثنا وحدثني محمد بن بسطام وحدثني الحسن بن علي حدثنا محمد بن سنجر وحدثنا محمد بن عبدهللا

ابي عبدهللا بن محمد عن جده عبدهللا بن مسلم عن ابي جرول الغازي قال شهدت عليا والزبير حين توافيا قال فقال 

علي للزبير نشتدك  هللا يا زبير هل سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول انك لتقاتلني ظالما لي قال اللهم نعم 

هذا ثم ولى منصرفا.وما ذكرت ذلك قبل موقفي   

وحدثني عيسى بن مسكين وغيره عن سحنون عن ابن وهب قال واخبرني الحارث بن تيهان عن محمد بن عبيدهللا عن 

ابي اسحق عن الحارث ان علي بن ابي طالب استأذن عليه ابن طلحة فاذن له فلما دخل عليه قال اني الرجو ان اكون 



ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين قال الحارث : هللا انا ووالدك من الذين قال هللا عز وجل 

 اعدل من ذلك قال علي فمن هم ال ام لك فامر به فوجىء في عنقه فأخرج.

وحدثني يحي عن ابيه عن جده عن الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان وعن ابي رجاء العطاردي أنهما سمعا 

ت هذه االية زمانا ما أحدث نفسي ان اكون من أهلها فاذا نحن المعنون بها : واتقوا فتنة الزبير بن العوام يقول لقد تلو

 ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة .

قال يحي بن سالم بلغني عن داود بن ابي هند عن احمد بن الفرات قال حدثنا المعلى صاحبنا الرازي عن ابي محمد 

الزبير قد أخذه فجعله ن الزبير قال أسلم ابي وهو ابن ثمان سنين وكان عم الهيثم الواسطي عن ابي االسود عن عروة ب

 في حفرة قد حفرت لبعض حاجة االنسان فتوقد فيها النار ويعلقه في دخانها فيأبى الزبير اال االسالم.

نتم بقادة وحدثني يحي بن محمد بن يحي بن سالم عن ابيه عن جده عن ابي امية عن الحسن أن حذيفة كان يقول كيف أ

 تنجو وتهلك اتباعها؟

وحدثني يحي عن ابيه عن جده عن الصلت بن زياد عن الحسن مثله وقال تنجو القادة بما سبق لها وتهلك التباع بما 

أحدثوا. وحدثني يحي عن ابيه عن جده عن ابي أمية عن ميمون بن سيابة عن شهر بن حوشب ان عمر بن الخطاب 

ناج وظالمنا مغفور له .قال : سابقنا سابق ومقتصدنا   

 قال ابو العرب محمد بن احمد بن تميم : وفي قتل الزبير يقول جرير لقاتله:

 قالت قريش ما أذل مجاشعا                     جارا وأكرم ذا القتيل قتيال

 قتل ازبير وأنتم جيرانه                         تعسا لمن قتل الزبير طويال

ين مجاشع              شيعت ضيفك فرسخا أو مياللو كنت حرا يا ابن ق  

وحدثني يحي بن محمد بن يحي بن سالم عن ابيه عن جده عن شريك بن عبدهللا عن اسمعيل بن مسلم عن الحسن قال 

قال رجل للزبير أقتل عليا قال كيف تقتله ؟ قال أخبره أني منه ثم أقتله قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

 يقتله مؤمن.

وحدثني بكر بن حماد قال حدثنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن حنبل عن حماد بن اسامة قال اخبرنا هشام عن 

ابيه قال اسلم الزبير وهو بن ست عشرة سنة ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قط وقتل 

 وهو ابن بضع وستين سنة.

بل حدثني حجير بن المثنى قال حدثنا حبان بن علي عن معروف عن ابي جعفر قال كان علي بن وقال الاحمد بن حن

 ابي طالب وطلحة بن عبيدهللا والزبير بن العوام في سن واحدة.

وحدثني محمد بن علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن علي الدغشي عن اسماعيل بن ابان عن يزيد بن ابي زياد قال 

بن ابي ليلى قال سمعت عليا يقول يوم الجمل اين الزبير؟ فجعلت اتخلل الدواب حتى نظرت اليهما حدثنا عبدالرحمن 

قد اختلفت اعناق دابتيهما وعلي يقول له اتذكر اتذكر فانصرف الزبير راجعا فقال طلحة ما شأنه فاخبروه فركب 

 يشيعه فرماه مروان بن الحكم فقتله.

وحدثنا مسلم بن ابراهيم فال حدثنا ابو الحسن الكوفي احمد بن عبدهللا بن صالح قال ابو العرب حدثني أحمد بن معتب 

وحدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي قال كنت بواسط القصب عند عبداالعلى بن عبدهللا بن عامر فقال االذن هذا ابو 

العالية عادية الجهني فقال عبداالعلى ادخلوه فدخل وعليه مقطعات فاذا رجل ضرب كأنه ليس من هذه االمة فلما قعد 

قال بايعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت بيمينك ؟ قال نعم خطبنا يوم الجمعة فقال يا ايها الناس أال ان دماءكم 

وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ال 

دي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.ترجعوا بع  

قال وكنا نعد عمار بن ياسر جبانا قال فوهللا اني لفي مسجد قبا وهو يقول : ان نعثال هذا لو وجدت عليه أعوانا لوطئته 

حتى كان بين الصفين طعن رجل في ركبته بالرمح فانكفأ حتى اقتله فلما كان يوم صفين أقبل يمشي أول الكتيبة راجال 

ه فاضربه فاذا رأس عمار )   ( يقول لمولى له أد لي كفنا قال الراوي فلم أر أشد ضالال منه انه سمع من المغفر عن

 رسول هللا صلى هللا عليه ما سمع ثم قتل عمارا.

وحدثني عيسى بن مسكين القاضي قال حدثنا محمد بن عبدهللا بن سنجر قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ربيعة 

ال حدثنا ابراهيم قال كنت بواسط القصب عند عبداالعلى بن عبدهللا نحوا منه وبعضهم يزيد الكلمة ويبدلها .بن كلثوم ق  

وحدث عن أسد بن الفرات عن زياد بن عبدهللا عن اسحق قال حدثنا صالح بن ابراهيم عن شيخ من اسلم قال شهدنا 

منازلهم الرجل يصلح سرجه والرجل يعلف دابته فوهللا صفين مع علي بن ابي طالب قال فوهللا ان الناس لفي سكناهم و

الظمان يرد الماء الجنة تحت  ما راعنا اال عمار يصرخ باعلى صوته يا معشر المسلمين من رائح الى هللا عز وجل

ظالل السيوف واطراف العوالي فاخذ الناس في السالح والتهيؤ والركوب قال ثم التقينا حتى صارت الشمس على 



فتنازعنا حتى انتصف الليل وقتل عمار بن ياسر وابو جهم وحذيفة بن ثابت االنصاري وابو الهيثم بن التيهان رؤوسنا 

. 

 وحدثني عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبدهللا بن سنجر 

 

 

 

 

                                            

 


