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  معاوية بن يزيد بن معاوية
 أم ىاشم بنت أيبوأمو  ،أبو ليلى القرشي األموي: ويقال ،أبو يزيد: ويقال ،أبو عبد الرمحن

وكان ويل عهده من بعده يف رابع عشر ربيع  ،بويع لو بعد موت أبيو ،ىاشم بن عتبة بن ربيعة
إنو مكث يف ادللك أربعٌن : قيل ،ومل تطل مدتو ناسكاً  صاحلاً  وكان رجلً  ،األول سنة أربع وستٌن

: ثلثة أشهر وقيل: وقيل ونصف شهر شهراً : وقيل شهرين: وقيل عشرين يوماً : وقيل يوماً 
 .  أعلمفاهلل ،وقيل أربعة أشهر وعشرين يوماً 

ىو الذي يصلي الضحاك بن قيس وكان  ،مل خيرج إىل الناس ،وكان يف مدة واليتو مريضاً 
ثلث : ىذا عن إحدى وعشرين سنة وقيلمعاوية بن يزيد ومات . ويسد األمور ،بالناس

ثلث : وقيل. عشرين سنة: وقيل. تسع عشرة سنة: وقيل. وعشرين سنة ومثانية عشر يوماً 
وصلى عليو . فاهلل أعلم. مخس عشرة سنة: وقيل. إمنا عاش مثاين عشرة سنة: وقيل. ين سنةوعشر 
فإنو أوصى إليو  ،وىذا ىو الصحيح. الوليد بن عتبة: وقيل. عثمان بن عنبسة: وقيل ،خالدأخوه 
ىو الذي يصلي بالناس بعده حىت الضحاك بن قيس ، وكان مروان بن احلكموشهد دفنو  ،بذلك

أال : ودلا حضرتو الوفاة قيل لو. بدمشقودفن مبقابر باب الصغًن  ،دلروان بالشاماستقر األمر 
  ،أبيض شديد البياض ،رمحو اهلل ،وكان. لبين أميةال أتزود مرارهتا وأترك حلوهتا : ؟ فقالتوصي

حسن  ،مجيل الوجو دقيقو ،مدور الرأس ،أقىن األنف ،جعد الشعر ،كبًن العينٌن  ،كثًن الشعر
 .اجلسم

وقال . وكانوا من صاحلي القوم ،إخوةمعاوية وعبد الرمحن وخالد : أبو زرعة الدمشقيقال 
 :عبد اهلل بن مهام السلويلوىو  ،فيو بعض الشعراء

 معاوي عن يزيدا فدونكها ...اىا يزيد عن أبيو تلق
 وال ترموا هبا الغرض البعيدا... أديروىا بين حرب عليكم 

 ،فاجتمع الناس ،ذات يوم. الصلة جامعة: ىذا نادى يف الناسمعاوية بن يزيد ويروى أن 
فإن أحببتم تركتها  ،إين قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنو ،يا أيها الناس": فقال ذلم فيما قال

عمر بن وإن شئتم تركتها شورى يف ستة منكم كما تركها  ،لعمركما تركها الصديق   ،لرجل قوي

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17113


 معاوية بن يزيد بن معاوية

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                2

 "فولوا عليكم من يصلح لكم ،وقد تركت لكم أمركم ،صاحل لذلكوليس فيكم من ىو اخلطاب 
إنو : ويقال. إنو سقي: ويقال. رمحو اهلل تعاىل ،فلم خيرج منو حىت مات ،ودخل منزلومث نزل 

 . طعن
. زيدمعاوية بن ينعم : أتدرون من دفنتم ؟ قالوا: مروانفلما فرغ منو قال  ،دفنومروان وقد حضر 

 : أزًل الفزاريالذي قال فيو أبو ليلى ىو : مروانفقال 
 وادللك بعد أيب ليلى دلن غلبا...  إين أرى فتنة تغلي مراجلها

تويف عن غًن عهد منو إىل أحد فتغلب على أبا ليلى وذلك أن . كان األمر كما قال: قالوا
خراسان سلم بن ، وبايع أىل  احلكم بن مروانوأعماذلا دمشق وعلى  ،احلجاز عبد اهلل بن الزبًن

مث أخرجوه من بٌن  ،فسار فيهم سلم سًنة حسنة أحبوه عليها ،حىت يتوىل على الناس خليفةزياد 
عبيد اهلل بن زياد وطردوا عنهم  ،األزرقنافع بن وعليهم  ،واخلوارج بالبصرةوخرج القراء  ،أظهرىم

بعد فصول يطول الشام فذىب إىل  ،حىت يصًن للناس إمام -بعد ما كانوا بايعوه عليهم -
 ،ىند بنت أيب سفيان، وأمو ادللقب بببة عبد اهلل بن احلارث بن نوفلوقد بايعوا بعده  ،ذكرىا

فبايعو الناس يف مستهل مجادى  ،البصرة مهيان بن عدي السدوسيوقد جعل على شرطة 
  : قالفرزدوقد قال  ،سنة أربع وستٌن ،اآلخرة

 وببة قد بايعتو غًن نادم...  وفيت بعهدىم وبايعت أقواماً 
إىل ابن الزبًن فكتب  ،ابن الزبًنإىل البصرة فكتب أىل  ،مث لزم بيتو ،فأقام فيهم أربعة أشهر

جندة بن وخرج . مث كان ما سنذكره ،فصلى هبم شهرين ،يأمره أن يصلي بالناسأنس بن مالك 
 . وغًن ذلكاألىواز وفارس يف بنو ماحوز وخرج  ،عامر احلنفي باليمامة
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