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أهـ10سنةأحداث

ومئةإحردسنةخلت5ث!

يلقونهغلمانهفواعد،العزيزعبدبنعمرمرضبلغهحينالسجنمنالمهلببنيزيدهربكانفيها

الفراتبنتعاتكةوامرأته،جماعةومعهمحبسهمننزلثم،)1(بإبلوقيل،الأماكنبعضفيبالخيل

منخرجتماواللهإني:العزيزعبدبنعمرإلىوكتب،وساررواحلهركبغلمانهجاءفلما،العامرية

الملكعبدبنيزيدمنخشيتولكني،خرجتماحياتكرجوتولو،مرضكبلغنيحينإلاسجنك

؟طائفا)2(المهلببنيزيدمنلأقطعنوليتلئن:يقولالملكعبدبنيزيدوكان،بالقتليتوعدنيفإنه

وكان،الثقفييوسفبنالحجاجبيتوهم،عقيلأبيآلأصهارهعاقبالعراقوليلماأنهوذلك

وله،()3(يوسفبنالحجاجأخيايوسفبنمحمدبنت()3(الحجاجبأمامزوجاالملكعبدبنيزيد

سيأتي.كماالمقتولالفاسقيزيدبنالوليدابنهمنها

الأمةبهذهيريدكانإناللهم:قالالسجنمنهربالمهلببنيزيدأنالعزيزعبدبنعمربلغولما

وهوماتحتىالعزيزعبدبنبعمريتزايدالمرضيزللمثم،نحرهفيكيدهواردد،شرهفاكفهمسوءا

منبقينلخمسالأربعاءيومفيوقيل،الجمعةيومفي،وحلبحماةبينسمعانديرمن،بخناصرة

بأشهرالأربعينجاوزإنهوقيل،وأشهرسنةوثلاثينتسععن-ومئةإحدىسنةأعني-السنةهذهمنرجب

أعلم.فالله

وإماما،مقسطاحكماوكان،أياموأربعةأشهروخمسةسنتينواحدغيرذكرفيماخلافتهوكانت

تعالى.اللهرحمه.لائملومةاللهفيتأخذهلا،ديناوورعاعادلا

)1(

)2(

)3(

الخيل.ذكرفيهماوليس"لهبإبلالأماكنبعضإلىيلقونه":(ب،ح)في

والطائفة:.أطرافهبعضأي.طائفامنهلأقطعن:وقوله،(ب،)حمنوالمثبت،"طائفة":(ق)في

.(طوف)اللسان.الشيءمنالقطعة

منتخففاإليهاأشيرولاتأتيسوفكثيرةزياداتعلىمثالالزيادةوهذه؟(ب،)حمنزيادةحاصرتينبينما

أراهماإلاالزياداتهذهمنأثبتولا(ظ،ب،)حمنهي(ق)علىزيادةفكلوراءهاطائللاالتيالحواشي

عليه.هيماعلىفأبقيتها(ظ،ب،ح)فيمثبتةليستزيادات(ق)فيفإنوبالمقابل،للنصضروريا



العزيزعبدبنعمرترجمة

)1(اللهرحمهالمشهورالإمامالعزيزعبدبنعمرترجمةوهذه

،منافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانبنالعزيزعبدبنعمرهو

بنعمربنعاصمبنتليلىعاصمأموأمه،المؤمنينأمير،المعروفالأمويالقرشيحفصأبو

،مروانبنيأعدلاوالناقصالأشج:يقالوكان؟مروانبنيأشج:لهويقال.عنهمااللهرضيالخطاب

الناقص.ذكروسيأتي،الأشجهوفهذا

سلامبناللهعبدبنويوسف،يزيدبنوالسائب،مالكبنأنسعنروى،جليلاتابعياعمركان

وغيرهم.التابعينمنجماعةوعنه.التابعينمنخلؤعنوروى-صغيرصحابيئوهو-

العزيز.عبدبنعمرقولإلاحجةالتابعينمنأحدقولأرى)2(لا:حنبلبنأحمدالإمامقال

.تقدمكماذلكفيلهمنهعهدعن،الملكعبدبنسليمانعمهابنبعدبالخلافةلهبويع

عنهمااللهرضيعليبنالحسينفيهاقتلالتيالسنةوهي،وستينإحدىسنةفيمولدهكان:ويقال

تسعسنةولد:وقيل.وستينثلاثسنةولد:سعد)3(بنمحمدوقال.واحدغيرقاله؟بمصر

أعلم.فالله.وخمسين

ومحفد.،وعاصم،بكرأبو،أبويهمنهمالذينولكن،الإخوةمنجماعةلهوكان

نأبلغني:قال،الليثعن،بكيربنيحيىعن،معينبنيحيىعن،خيثمةأبيبنبكرأبووقال

بنعمرولدليلةالمنامفيرأىرجلاأنيحذثكان،حسنةبنشرحبيلبنالرحمنعبدبن)4(عمران

اللينأتاكم:يناديوالأرضالسماءبينمنادياأن-بكرأبوشكالخلافةوليليلةأو-العزيزعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

معينبنيحيىتاريخ،(عبيدأحمدط)الحكمعبدلابنالعزيزعبدبنعمرسيرة:فيالعزيزعبدبنعمرترجمة

والتاريخالمعرفة،(6174/)الكبيرالتاريخ،(2261/)،(1286/)خليفةتاريخ،(2432/)

،(9254/)الأغاني،(6122/)والتعديلالجرح،(6565،573/)الطبريتاريخ،(1/568،062)

لابنالتاريخفيالكامل،(64)الشيرازيطبقات،(54001/)عساكرابنتاريخ(5/253)الأولياءحلية

الإسلامتاريخ،(21432/)الكمالتهذيب،(91/89)منظورابنمختصر(5/58،66)الأثير

العقد،(22605/)بالوفياتالوافي،(1181/)الحفاظتذكرة،(5411/)النبلاءأعلامسير،(4164/)

.(228)الخلفاءتاريخ،(7475/)التهذيبتهذيب،(1/395)النهايةغاية،(6331/)الثمين

.أدريلا:النسخبعضفي

.(5033/)الطبقاتفي

ورقمهاالنسخةهذهمنصفحةبمقداروهو(1)الحاشيةموضع(01ص)فيوينتهي(ب)فيخرميبدأهنا

.(116/ب)
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.(1ر)معالأرضفيفكتبفنزل؟هوومن:فقلت.المصلينفيالصالحالعملوإظهار،والدين

دخل:قال.العزيزعبدبنعمرمولىثروانعليأبوحدثنا،ضمرةحدثنا:إياسأبيبنآدموقال

:ويقولعنهالدميمسحأبوهفجعل،فشجهفرشفضربه،غلاموهوأبيهإصطبلإلىالعزيزعبدبنعمر

عنمعروفبنهارونطريقمنعساكرابنالحافظرواه.لسعيدإذاإنكأميةبنيأشجكنتإن

05)2(-
.صمره

غلائموهوبكىالعزيزعبدبنعمرأن،قبيلأبيعنإسماعيلبنضمامحدثنا:حمادبننعيموقال

جمعقدوكان.أمهفبكت،الموتذكرت:قال؟يبكيكما:فقالتإليهفأرسلت،أمهفبلغ،صغير

.صغير)2(غلاموهوالقران

أبوهحجفلما،يؤدبهكيسانبنصالحعندجعلهقدأبوهكان.)3(الحزاميعثمانبنالضحاكوقال

.)4(الغلامهذامنصدرهفيأعظماللهأحداخبرتما:فقالعنهفسألهالمدينةفيبهاجتاز

لهفقال،يوماالجماعةمعالصلاةعنتأخرالعزيزعبدبنعمرأن،()سفيانبنيعقوبوروى

علىذلكأقدمت:لهفقال.شعريتسكنمرجلتيكانت:فقال؟شغلكما:كيسانبنصالح

رأسه.حلقحتىيكلمهفلم،رسولاأبوهفبعث،بذلكيعلمهمصرعلىوهوأبيهإلىوكتب؟الصلاة

ينتقصعمرأناللهعبيدفبلغ،منهيسمعاللهعبدبناللهعبيدإلىيختلفالعزيزعبدبنعمروكان

له:وقالمغضباعمرعلىأقبلسلمفلما،ينتظرهعمرفجلس،يصليوقامعنهفأعرضمزةوأتاه،عليا

ثماللهإلىمعذرة:وقالعمرففهمهاقال؟!عنهمرضيأنبعدبدرأهلعلىسخطاللهأنبلغكمتى

.بخير)6(إلاعليايذكرذلكبعدسمعفما:قال.أعودلاوالله،إليك

:قال.هندأبيبنداودعن،اللهعبدبنالمفضلحدثنا،أبيحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

منرجلفقال!ي!)7(-النبيمسجدأبوابمنبابايعني-البابهذامنالعزيزعبدبنعمرعلينادخل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(54601،701/)عساكرابنتاريخ

.(54701/)عساكرابنتاريخ

المنتبه.وتبصيروالمشتبه(ح)منوالمثبت،تصحيف"الخزامي":(ق)في

.(54701/)عساكرابنتاريخ

.الألفاظبعضفيخلافعلىوفيه.(1568/)والتاريخالمعرفةفي

.بنحوه(54801/)عساكرابنتاريخ

أغيرقدوهكذا.عساكرابنوتاريخ(ح)منأثبتهوما"!لمجي!النبيمسجدأبوابمنبابإلىوأشار":(ق)في

فهوذلكإلىإشارةدونماعنهونقلالمؤلفسبقالذيالمصدريوافقعندما(ظ،ب،ح)منباخر(ق)متنفي

الحواشي.منتخففاكثير
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خليفة،يكونحتىيموتلنأنهويزعم،والسننالفرائضيتعلمهذابابنهالفاسقإلينابعث:القوم

.فيه)1(ذلكرأيناحتىماتماوالله:داودقال!الخطاببنعمربسيرةويسير

علىحرصهالعزيزعبدبنعمررشدمناستبينماأولإن:قالالعتبيحدثني:بكاربنالزبيروقال

معهإخراجهأبوهفأراد،بلوغهفييشك،السنحديثوهومصروليأباهأن،الأدبفيورغبته،العلم

:قال؟هووما:قال؟ولكليأنفعيكونلعله-ذلكغيرأو-أبهيا:فقال،الشاممنمصرإلى

وأرسل،المدينةإلىأبوهأرسلهذلكفعند،بآدابهموأتأدب،فقهائهاإلىفأقعد،المدينةإلىترحلني

ماتفلما،ذكرهاشتهرحتىدأبهذلكزالوما،شبابهموتجنب،قريشمشايخمعفقعد،الخداممعه

بابنتهوزوجه،منهمكثيرعلىوقدمه،بولدهفخلطهمروانبنالملكعبدالمؤمنينأميرعمهأخذهأبوه

فيها:الشاعريقولالتيوهي،فاطمة

زوجهاوالخليفةالخلائفأختجدهاوالخليفةالخليفةبنت

سواها.هذايومناإلىالصفةبهذهامرأةنعرفولا:قال

والاختيال،النعمةفيمتابعتهسوىشيئاعليهينقمالعزيزعبدبنعمرحاسديكنولم:العتبيقال

عمرورثوقد.قلةمنإلاتعدولا،هفواتهعدتمنالكامل:قيسبنالأحنفقالوقد،المشيةفي

يوماودخل،ذلكتقذمكما،نعلمفيماغيرهيرثهلمماوإخوتههووالدوابوالمتاعالأموالمنأبيهمن

فيإن:قال؟!مشيتكغيرتمشيلكماعمريا:لهفقالمشيتهفييتجانفوهوالملكعبدعمهعلى

وجلدةالأليةطرفبينيعني-والصفنالرانفة)2(بين:قال؟جسدكمنهووأين:فقال،جرحا

هذابمثلأجابماهذاعنسئلقومكمنرجللوللهتا:زنباعبنلروحالملكعبدفقال-الخصية

.)3(الجواب

الوليدوليولما،يوماسبعينثيابهتحتالمسوحولبسعليهحزنالملكعبدعمهماتولما:قالوا

وتسعين،ثلاثسنةإلىوثمانينستسنةمنوالطائفومكةالمدينةوولاه،بهيعاملهأبوهكانبماعامله

حجثم،وتسعينإحدىسنةبالناسالوليدوحج،تسعينوسنة،وثمانينتسعسنةالحبئللناسوأقام

-"*-)4(
ولسعينوللاثلنتينسنهعمربالناس

الحجرةفيهفأدخل،بذلكلهالوليدأمرعنووشعه..!النبيمسجدهذهولايتهمدةفيوبنى

.(54951/)عساكرابنتاريخ(1)

تصحيف.وهو،بالقاف"الرانقة":(ق)في(2)

.(54951/)عساكرابنتاريخانظر)3(

.(54011/)عساكرابنتاريخانظر()4
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مشكلأمولهوقعإذاكان،سيرةوأعدلهم،معاشرةالناسأحسنمنالمدةهذهفيكانوقد،النبوية

منهم،حضرمنأو،بدونهمأمرايقطعلاوكان،منهمعشرةعينوقد،عليهالمدينةفقهاءجمع

،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكروأبو،عتبةبناللهعبدبناللهوعبيد،عروة:وهم

بنبكروأبو،محمدبنوالقاسم،يساربنوسليمان،)1(حثمة(أبيأبنسليمانبنبكروأبو

ثابت.بنزيدبنوخارجة،ربيعةبنعامربناللهوعبد،اللهعبدبنوسالم،حزمبنعمروبنمحمد

وكان،الخلفاءمنأحدايأتىلاالمسيببنسعيدكانوقد،المسيببنسعيدقولعنيخرجلاوكان

بالمدينة.وهوالعزيزعبدبنعمرإلىيأتي

المسيبابنوبهاالمدينةقدمت:عبلةأبيبنإبراهيمعن،الأيليالجبارعبدعن:وهبابنقال

.رأيا)3(يومئذعمربذهم)2(وقد،وغيره

شيئايوماالرحمنعبدأبيبنربيعةذاكرأنهالبربريقادلمحدثني،الليثحدثني:وهبابنوقال

.-)4(

بيدهنفسيوالذي،أخطأ:تقولكأنك:الربيعلهفقال،بالمدينةكانإذالعزيزعبدبنعمرلمحصاءمن

قط.أخطأما

منمج!ي!اللهرسولبصلاةأشبهقطإماموراءصليتما:قال.مالكبنأنسعنوجهغيرمنوثبت

ويخففوالسجودالركوعيتموكان:قالوا.المدينةعلىكان-حينالعزيزعبدبنعمريعني-الفتىهذا

.والقعود)5(القيام

.عشراعشراوالسجودالركوعفييسبحكانأنه:صحيحةروايةوفي

منخارجايساربنسليمانرأيت:قال،المدينيالنضرأبيعن،الليثحدثني:وهبابنوقال

نعم،:قال،تعلمونه:قلت!نعم:قال؟خرجتعمرعندمن:لهفقلتالعزيزعبدبنعمرعند

.)6(أعلمكمواللههو:فقلت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيوترجمتهعساكرابنتاريخمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما"حزم":()حوفي،"خيثمة":(ق)في

.والإكمال(3339/)الكمالتهذيب

ندبهم.(م)في

فيجاءماويعضدها()حمنوالتصحيحوالاستدراك(ق)فيوتحريفتصحيفآخرهوفيسقطالخبرأولفي

.(54121/)عساكرابنتاريخ

وسوفالجزءهذافيكثيرالتصحيفهذاومثل.عساكرابنوتاريخ()حمنوالمثبت،"قضايا":(ق)في

الحواشي.منتخففاسيأتيفيماإليهإشارةماغيرمنأصححه

.54411/عساكرابنتاريخ

.54171/عساكرابنتاريخ
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كانت:مهرانبنميمونوقال.منهتعلمنا)1(حتىبرحنافما،نعلمهعمرأتينا:مجاهدوقال

.92(تلامذالعزيزعبدبنعمرعندالعلماء

.العلماء)3(معلمالعزيزعبدبنعمركان:ميمونقال:روايةوفي

يستعملهالعزيزعبدبنعمروكان،عباسوابنعمرابنصحبقدكانرجلحدثني:الليثوقال

وما،وفرعهبأصلهالناسأعلمالعزيزعبدبنعمروجدناإلاشيءعلمالتمسناما:قال،الجزيرةعلى

.تلامذةإلاالعزيزعبدبنعمرعندالعلماءكان

حتىالعشاءصلاةبعدمنالعزيزعبدبنوعمرهوتواقفأبيرأيت:طاوسبناللهعبدوقال

هذاصالحيمنوهو،العزيزعبدبنعمرهذاقال؟الرجلهذامنأبهيا:قلتافترقافلما،أصبحنا

.-)4(أميةبنييعني-البيت

غلامضربأردت:قال؟إنابتكبدءكانما:العزيزعبدبنلعمرقلت)5(:كثيربناللهعبدوقال

.)3(القيامةيومصبيحتهاليلةاذكر:ليفقاللي

وخرج-وتسعينثلاثسنةفييعني-المدينةعنالعزيزعبدبنعمرعزللما:مالكالإماموقال

نأيعني-أ)6(المدينةنفتممننكونأننخشى،مزاحميا:لمولاهوقال.وبكىإليهاالتفتمنها

.(طيبها-وينصعالحديدخبثالكيرينفيكماخبثهاتنفيالمدينة

عمه.بنيعلىدمشققدمثم.حينا)7(السويداءلهيقالمنهاقريببمكانفنزلالمدينةمنخرج:قلت

خرجت:يقولالعزيزعبدبنعمرسمعت:قال.حكيمأبيبنإسماعيلعنإسحاقبنمحمدقال

.)3(نسيتالشامقدمتفلما،منيأعلمرجلمنوماالمدينةمن

معسهرت:قالالزهريعن،معمرعن،زيدبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

.(4)الحاشيةموضع(6ص)فيإليهالمشارالخرمينتهيهنا(1)

.54171/عساكرابنتاريخ)2(

.(54181/)عساكرابنتاريخ)3(

.(54012/)عساكرابنتاريخ()4

."قلت"بدل"قيل":عساكرابنتاريخفي)5(

ابنتاريخولا(ب،ح)فيليسمعقوفينبينيأتيوما،بنحوه(54012/)عساكرابنتاريخفيالخبرهناإلى)6(

وحسب.(ق)منمثبتوهو.عساكر

علىوهيمبنيقصرفيهاوله،ماءعينعطائهمنفيهاواستنبط،العزيزعبدبنعمريملكهاكانأرضالسويداء)7(

السويداء()أبقىآبائهعنورثهماجميععنالماللبيتتنازلولما.(البلدانمعجمأالمدينةمنليلتين

عنيزيدماوينفقغلتهامنيأكلخليفةوهووكان.شبهةأيةفيهليسخالصحلالأنهماإلىاطمأنلأنه(خيبر)و

.(54461/)عساكرابنوتاريخ(61،62ص)الجوزيلابنالعزيزعبدبنعمرسيرةانظر.الضرورة
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.)1(ونسيتحفظتولكن،سمعتهفقدحدثتماكل:فقال،فحدثتهليلةذاتالعزيزعبدبنعمر

إليبعث:العزيزعبدبنعمرقال:قالالزهريعن،عقيلعن،الليثعن،وهبابنوقال

يديهبينفجلست،اجلس!أنإليفأشار،عابسهوفإذا،عليهفدخلت،الظهيرةمنساعةذاتالوليد

أميرياأقتل:فقلتأعادثم،فسكتأعادثم،فسكت؟أيقتلالخلفاءإيسبفيمنتقولما:فقال

الريانأبنليوقال،أهلهإلىوانصرففغضب،بهينكل:فقلت،سبولكن،لا:قال؟المؤمنين

إليه.يردنيرسولأنهأظنوأناإلاريختهبوماعندهمنفخرجت:قال.اذهب:السياف

علىالعزيزعبدبنعمرومعهالمؤمنينأميروهوالملكعبدبنسليمانأقبل:زفر)2(بنعثمانوقال

تقولما:سليمانلهفقال،والرجالوالأثقالوالبغالوالجمالالخيولتلكوفيه،سليمانمعسكر

مناقتربوافلما،كلهذلكعنالمسؤولوأنتبعضابعضهايأكلدنياأرى:فقال؟هذافيعمريا

:سليمانلهفقال،نعبةونعب،بهاطائزوهوسليمانفسطاطمنفيهفيلقمةأخذقدغرافيإذاالمعسكر

أينمن:يقولكأنه:قال)3(؟يقولأنهظنكما:فقال،أدريلا:فقال؟عمرياهذافيتقولما

،فعصاهاللهعرفمنمنىأعجب:عمرفقال؟أعجبكما:سليمانلهفقال؟بهايذهبوأينجاءت

.إليها)4(فركنالدنياعرفومن،فأطاعهالشيطانعرفومن

عمر:لهفقال!الناسكثرةمنيعجبسليمانفجعل،()بعرفةوعمرسليمانوقفلماأنهوتقدم

يومخصماؤكوهم:روايةوفي.غداعنهم4مسؤووأنتاليومرعيتكهؤلاء،المؤمنينأميريا

نستعين.بالله:وقالسليمانفبكى.القيامة

منيضحكعمرفجعل،شديدةوظلمةوبرن،شديدرعدالأسفاربعضفيأصابهملماأنهوتقدم

،الحالهذهفيونحنرحمتهآثارهذهنعم:فقال!؟ترىفيماونحنأتضحك:سليمانلهفقال،ذلك

وعقابه؟غضبهباثارفكيف

:فقال،كذبت:الكلامجملةفيسليمانلهفقالمرةتقاولاوعمرسليمانأن،مالكالإماموذكر

إلىالرحيلعلىوعزمعمرهجرهثم.أهلهيضرالكذبأنعرفتمنذكذبتماوالله؟كذبتليتقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(54012/)عساكرابنتاريخ

فيهوترجمته54121/عساكرابنوتاريخ(ب)منوالمثبتتصحيف"زبربنعثمان":(ق،)حفي

(45/217).

عساكر.ابنوتاريخ(ب،ح)منوالمثبت،تصحيف"قلت":(ق)في

.بنحوه(54112/)عساكرابنتاريخفيالخبر

.(ق)9917/انظر
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علىخطرتإلايهمنيأمرليعرضما:لهوقالفصالحهإليهبعثثم،سليمانيمكنهفلم،مصر

.)1(بالي

بنعمرإلىبعدهمنبالأمرأوصىالوفاةالملكعبدبنسليمانحضرتلماأنهذكرنا)2(وقد

الحمد.ودله،ذلكعلىالأمرفانتظم،العزيزعبد

فصل

الأخبار)3!منيؤثرفيمامنتظراكانوقد

بناللهعبدحدثنا،الماجشونسلمةأبيبناللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا:الطيالسيداودأبوقال

يعمل،عمرالمنرجليليحتىتنقضيلاالدنياأنالناسيزعم!!عجبايا:عمرابنقال:قالدينار

هو،يكنفلم-أثربوجههوكان:قال-عمربناللهعبدبنبلاليرونهوكانوا:قال،عمرعملبمثل

.)4(الخطاببنعمربناللهعبدبنعاصمابنةوأمه،العزيزعبدبنعمرهووإذا

،الترمذيعيسىأبوحدثنا،المقرىءعليبنأحمدحامدأبوأنبأ،الحاكمأنبأ:)5(البيهقيوقال

،أسماءبنجويريةعن،لاحقبنالحميدعبدبنعثمانحدثنا،عفانحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا

الأرضفيملأيلي،شينبوجههرجلاولديمنإن:قالالخطاببنعمرأنبلغنا:قال،نافععن

العزيز.عبدبنعمرإلاأحسبهولا:قبلهمننافعقال.عدلا

الذيهذامنشعريليت:يقولعمرابنكان:قال،نافععناللهعبيدعنفضالةبنمباركورواه

؟عدلا)6(الأرضيملأعلامةوجههفيعمرولدمن

أيهايا:يقولوهوشيبةبنيبابمندخلرجلاكأنرأيتنائمأنابينما:الوردبنوهيبقال

:قال؟رمععليهمكتوبفإذا،ظهرهإلىبيدهفأشار؟من:فقلت.اللهكتابعليكمولي!الناس

.العزيز)7(عبدبنعمربيعةفجاءت

!ي!اللهرسولرأىأنه،العزيزعبدبنعمرعنالخزاعيحدثني:رزينأبيبنعيسىعنبقية:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(54122/)عساكرابنتاريخانظر

.(ق)9181،182/انظر

.(ق،ب)منوهو،(ح)فيليسالعنوانهذا

.وغيرهالطيالسيطريقمن(4/5123)عساكرابنتاريخفيالخبر

.(6294/)النبوةدلائلفي

.(54123/)عساكرابنتاريخ

.(5337/)الأولياءحليةعن(54124/)عساكرابنتاريخ
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الناسفياسمكفإن،)1(الدمعنفرغ،الدمعنفرغأمتيأمرستليإنك":لهفقالخضراءروضةفي

."جابراللهعندواسمك،العزيزعبدبنعمر

بنأيوبحدثنا،الحرانيمودودبنمحمدبنالحسينعروبةأبوحدثنا:المقريبنبكرأبووقال

خرج:قال.عبيدةبنرياحعن،يحيىبنالسريحدثنا،ربيعةبقضمرةحدثنا،الوزانمحمد

فلما،جافالشيخهذاإن:نفسيفيفقلت،يدهعلىلمح!متوكىوشيخ،الصلاةإلىالحزيزعبدبنعمر

رياحيا:فقال؟يدكعلىمتكئاكانالذيالشيخهذامن،الأميراللهأصلح:فقلتلحقتهودخلصلى

أنيفأعلمنيأتاني،الخضرأخيذاك،صالحأرجلأإلارياحياأحسبكما:قال!نعم:قلت؟رأيته

.فيها)2(سأعدلوأني،الأمةهذهأمرسألي

عن)4(حملةأبيبنعليعن،ضمرةحدثنا،عميرأبوحدثنا:)3(سفيانبنيعقوبوقال

بيدفأخذ)6(مقطعاتعليهشابفجاءمعاويةبنيزيدبنخالدمعجالساكنت:قال،(أعيس)أبي

سميعة،وأذن،بصيرةعيناللهمنعليكمافقلت.أعيسأبوفقال؟عينمنعليناهل:فقال،خالد

بنعمرهذا:قال؟هذامن:فقلت،وولىخالديدمنيدهفأرسل،الفتىعينافترقرقت:قال

.هدىإماملترينهحياةبكطالتولئن،المؤمنينأميرأخيابن،العزيزعبد

فيينظروكان1،وأقوالهمالأوائلأخبارمنجيد!شيمعاويةبنيزيدبنخالدعندكانوقد:قلت

يكتبأنعزمالوفاةحضرتهلماأنه)8(الملكعبدبنسليمانترجمةفيذكرناوقد.()7(والطبالنجوم

نأعليهوأشارذلكعنصرفهحتىحيوةبنرجاءالصادقوزيرهبهزالفما،أولادهأحدباسمالعهد

العزيزعبدبنعمرعمهابنلهافعينرشدهالخليفةاللهفألهم،لهمالناسلأصلحبعدهمنالأمريجعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.متقاربومعناهما(54412/)عساكرابنوتاريخ(ب،ح)منوالمثبت"الدمعنفزع":(ق)في

.(54412/)عساكرابنتاريخ

الزهدفيأحمدوأخرجه،(54124،125/)التاريخفيعساكرابنعنهونقله(1/578)والتاريخالمعرفةفي

.بنحوه(092،192ص)

عساكرابنتاريخفيوترجمتهعساكرابنوتاريخ(ب،ح)منوالمثبت،تصحيف"خولةبنعلي":(ق)في

.(17276/)المختصر

فيالموحدةبالباء"الأعبسأبيعن":(ب)وفي،بالإهمال()حوفي،"عنبسأبي":(ق)في

17015/)الكمالوتهذيب(1001/)الإكمالفيوترجمتهعساكرابنتاريخمنوالمثبت،الموضعين

عنهيروي،العزيزعبدبنعمرأصحابمنسلمانبنالرحمنعبداسمهالخولانيالأعيسأبووهو،(3347/و

معاوية.بنيزيدبنخالدوعن

.(قطع)القاموس.وشيعليهبردأو،لفظهمنلهواحدولا،لوب:الواحد،الثيابمنالقصار:المقطعات

.(ق)منمثبتوهو،(ح،ب)فيليسمعقوفينبينما

.(ح،ب)منالمثبتةوالعبارة.السابقةالصفحةمن(2)الحاشيةوموضع()ق9181،182/انظر
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صحيفةفيالعزيزعبدبنلعمربعدهمنالعهدسليمانوكتب،وصوبهحيوةبنرجاءرأيهفجود

أمرثم،رجاءوالوزيرسليمانالخليفةسوىمروانبنيمنأحاولاعمربذلكيشعرولم،وختمها

فيماعلىسليمانفبايعوا،وغيرهممروانبنيمنالناسورؤوسالأمراءبإحضارالشرطةصاحب

فيلمنثانيةفبايعواحيوةبنرجاءاستدعاهمالخليفةماتلماثم،انصرفواثم،المختومةالصحيفة

المنبرعلىفأجلسوهفأخذوه،العزيزعبدبنلعمرالبيعةفيهافإذا،عليهمفقرأهافتحهاثمالصحيفة

البيعة.لهفانعقدتوبايعوه

من،فيهماعلىويشهد،كتابفيالوصيةيوصيالرجلفيالصنيعهذامثلفيالعلماءاختلفوقد

قال،العلمأهلمنجماعاتذلكفسؤغ،فينفذفيهماعلىيشهدونثم.الشهودعلىيقرأأنغير

أهلجمهوربهالحكموأنفذ،وأمضاهذلكأجاز:الجريريزكريابنالمعافىالفرجأبوالقاضي

المخزومي،مسلمةبنومحمدمالكمذهبوهو.اللهعبدبنسالمعنذلكوروي،الحجاز

منوافقهمومن،العزيزعبدبنوسعيد،والأوزاعي،إبراهيمبنوزرعة،أوسبنونمير،ومكحول

سعدبنالليثقولوهو؟جندهوقضاةأبيهعنمالكأبيبنيزيدبنخالدذلكنحووحكى.الشامفقهاء

،قتادةعنوروي.وقضاتهمالبصرةأهلفقهاءقولوهو،والمغربمصرأهلفقهاءمنوافقهفيمن

بهذاوأخذ؟سبيلهمسلكفيمنالعنبريمعاذبنومعاذ،الحسنبناللهوعبيد،اللهعبدبنسواروعن

فيالبخاريبهاعتنىوقد:قلت.راهويهبنوإسحاقعبيدأبومنهم،الحديثأصحابمنكثيرعدد

صحيحه.

وهو،والحسنوحمادإبراهيممنهم،العراقفقهاءمنجماعةذلكوأبى:الجريريالمعافىقال

يذهببالعراقالشافعيأصحاببعضوكان،جعفرأبيشيخناقولوهو:قالثوروأبيالشافعيمذهب

.()1نذهبالأولالقولوإلى:الجريريقال.الأولالقولإلى

ء)2(-

منفامتنعليركبهاالخلافةبمراكبأتيسليمانجنازةمنرجعلماالعزيزعبدبنعمرانوتمدم

:يقولوأنشأذلك

زاجركلالصباحبفيلعاصيتالردىخشيةالنهىثمالتقىفلولا

الغوابراللياليأخرىصبوةلهترىلاثممضىفيماقضىماقضى

بغلتي.إليقدموا.باللهإلاقوةلااللهشاءما:قالثم

.الجريريزكريابنالمعافىعننقلأ.(4/5132)تاريخهفيعساكرابنذلكفيالعلماءاختلافساق(1)

.(54135،136/)عساكرابنتاريخفيوالبيتانوالخبر،البيتينذكرفيهوليس.(ق)9183/انظر)2(
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وجعلفباعها؟المثمنةالجيادالخيولمنوكانت،يزيدفيمنالخليفيةالمراكبتلكببيعأمرثم

.المالبيتفيأثمانها

،مهموممغتموهوانقلب،باسمهالخلافةواستقرتالناسبايعهوقدالجنازةمنرجعولما:قالوا

وليسأغتملاليوما!ويحك:فقال؟هذابوقتهذاوليسمهمومأمغتماهكذامالك:مولاهلهفقال

وأذلكفيإليكتب؟إليهأؤديهأنبحقهيطالبنيوهوإلاالأمةهذهمنوالمغاربالمشارقأهلمنأحد

لهفراغلاأنهعلىمعهتقيمأنبينفاطمةامرأتهخيرإنهثم:قالوا؟!يطلبلمأومنيطلبه،يكتبلم

مقامهااختارتثم،دارهفيضجةفسمعت،لبكائهاجواريهاوبكىفبكت؟بأهلهاتلحقأنوبين،إليها

الله.رحمهاحالكلعلىمعه

:يقولفأنشأ؟المؤمنينأميريالناتفرغ:رجللهوقال

السلامهطرقعنوعدلتشاغلشغلجاءقد

القيامه)1(يومإلىلناغفرافلاالفراغذهب

العزيزعبدبنعمروليلما:قالسليمبنسلامعنسلامبنمحمدحدثني:بكاربنالزبيروقال

فليصحبناصحبنامن،الناسأيها:قالثمعليهوأثنىاللهحمد،خطبهاخطبةأولوكانالمنبرصعد

منويدلنا،بجهدهالخيرعلىويعيننا،رفعهايستطيعلامنحاجةإلينايرفع.فليفارقناوإلا،بخمس

الشعراءعنهفانقشع.يعنيهلافيمايعرضنولا،الرعيةعندنايغتابنولا؟إليهلانهتديماعلىالخير

فعلهيخالفحتىالرجلهذانفارقأنيسعناما:وقالوا،والزهادالفقهاءمعهوثبت،والخطباء

)1(ا"

!وله.

حيوةبنورجاءكعببنمحمدإلىبعثالعزيزعبدبنعمروليلما:عيينةبنسفيانوقال

بنمحمدفقال؟عندكمفما،بينزلقدوما،بهابتليتماترونقد:لهمفقالاللهعبدبنوسالم

.ولدكعلىوتعطف،أخاكوصلأباكفبر،ولدا!2(والشاب،أخاوالنصف،أباالشيخاجعل:كعب

أنكواعلم،إليهمتأتهفلاإليكيؤتىأنكرهتوما،لنفسكترضىماللناسارض:رجاءوقال

.تموتخليف!أول

.(54138/)عساكرابنتاريخ(1)

:(ق)وفي،"ولداوالشابأخاوالضيف":(ب)وفي،"ولدأوالشابأخأوالضعيف":()حفي)2(

نصفبلغكأنه،الكهل:والنصف،(4/5913)عساكرابنتاريخمنوالمثبت،"ولداوالصغيرأخاوالشاب"

.(نصف)للسانا.عمره
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،الموتفيهفطركآخرواجعل،الدنياشهواتعنفيهوصم،واحدايوماالأمراجعل:سالموقال

.)1(باللهإلاقوةولاحوللا:عمرفقال.قدفكأن

أصلحواالناسأيها:-العبرةخنقتهوقد-فقالالناسيوماالعزيزعبدبنعمرخطب:غيرهوقال

أل!ادموبينبينهليسعبداإنوالله،علانيتكملكميصلحسرائركموأصلحوا،دنياكملكميصلحاخرتكم

.)2(الموتفيلهلمعرنإنه،ماتقدإلا

قليلعمامغتبطمقيممنوكم،يخربقليلعما)3(موثقعامرمنكم:خطبهبعضفيوقال

الدنيافيادمابنبينا،النقلةمنبحضرتكممابأحسنالزحلةالدنيا)4(مناللهرحمكمفأحسنوا.يظعن

قومإلىوصير،ودنياهاثارهفسلبه،حتفهبيومورماه،بقدرهاللهدعاهإذ،قانعفيهاالعينقريرينافس

طويلا.وتحزنقليلاتسر،تضرمابقدرتسرلاالدنياإن،ومغناهمصانعهاخرين

الناسفيقامالعزيزعبدبنعمراستخلفلما:قالمهاجربنعمروعنعياشبنإسماعيلوقال

وإني،!محمدبعدنبيئولا،القرانبعدكتابلاإنه!الناسأيها:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدخطيبا

ليسالظالمالإماممنالهاربالرجلإن،متبعولكني،بمبتدعلستوإني،منفذولكني،بقاضلست

.وجل)5(عزالخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلاألا،العاصيهوالظالمالإمامأنألا،بظالم

لمخلوقطاعةلاألا،حملاأثقلكمولكني،منكمأحدمنبخيرلستوإني:فيهاقالأنهروايةوفي

أسمعت.هلألا،اللهمعصيةفي

بنإسحاقحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،الحلوانييحيىبنأحمدحدثنا:مروانبنأحمدوقال

بنعمرخطبهاخطبةآخركان:قالالعاصبنلسعيدابنحدثنيصفوانبنشعيبحدثنا،سليمان

لكموإن،سدىتتركواولم،عبثاتخلقوالمفإنكمبعدأما:قالثمعليهوأثنىاللهحمد،العزيزعبد

جنةوحرم،تعالىاللهرحمةمنخرجمنوخسرفخاب،بينكموالفصلفيكمللحكمفيهاللهينزلمعادا

نافداوباع،وخافهالآخراليومحذرمنإلاغدايأمنلاأنهتعلمواألم،والأرضالسمواتعرضها

بعدكممنوستكون،الهالكينأسلابفيأنكمترونألا،بأمانوخوفا،بكثيروقليلا،)6(بباق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(54913/)عساكرابنتاريخ

.الموتفيأصيلوأنهعرقأفيهلهإن:أي"الموتفيلهمعرق":وقوله.(54014/)عساكرابنتاريخ

.(عرق)النهاية

مؤنق.(م)في

.(ق)منوالمثبت،"الرحلةمنهااللهرحمكمفأحسنوا":(4/5041)عساكرابنوتاريخ(ب،ح)في

.(54041/)عساكرابنتاريخ

عساكرابنوتاريخ(ب،ح)منوالمثبت،"بكثيروقليلا،لهنفادلابماونافذا،بباقفانياوباع":(دتى)في

(/54142).
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يرجع،لااللهإلىورائحاغادياتشيعونيومكلفيإنكمثم،الوارثينخيرإلىتردحتىكذلك،للباقين

فارققد،ممهدولاموسدغيرصدعبطنفي،الأرضمنصدعفيتغيبوهحتى،نحبهقضىقد

فاتقوا،قدمماإلىفقير،تركعماغني،بعملهمرتهنفهو،الحسابوواجهالترابوباشر،الأحباب

وجهه،علىردائهطرفوضع)2(ثم،هذاأقولإنيأما،بكمالموت)1(ونزول،مراقبتهانقضاءقبلالله

.)3(حولهمنوأبكىفبكى

منأعلممماأكثرالذنوبمنمنكمأحدعندأعلمولاهذاقوليلأقولإني،اللهوايم:روايةوفي

كمهووضع،اللهوأستغفر،معصييهعنفيهاونهى،بطاعتهفيهاأمر،عادلةاللهمنسننولكنها،نفسي

.)4(اللهرحمهماتحتىلمجلسهعادفما،لحيتهبلحتىفبكىوجههعلى

له:يقولوهوالنومفي!ي!اللهرسولرأىأنهالعزيزعبدبنعمرعنالدنياأبيبنبكرأبووروى

وليتإذا":فقال،"أصيبهأنخشيتحتىفدنوت:قال،عمرياادن،عمرياادن،عمرياادن"

وهذابكرأبوهذا":قال؟هذانومن:فقلت،اكتنفاهقدكهلانفإذا،"هذينعملمننحوافاعمل

)5(
عمر"

إنك:سالملهفقال.بهاأعملحتىعمرسيرةلياكتب:عمربناللهعبدبنلسالمقالأنهوروينا

الخيرعلىيجدكانلأنه،عمرمنأفضلكنتبهاعملتإنإنك:قال؟ولم:قال.ذلكتستطيعلا

.الخير)6(علىيعينكمنتجدلاوأنت،أعوانا

له.شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاخاتمهنقشنكانأنهرويوقد

.عزيز)7(الوفاء:روايةوفي.باللهامنت:روايةوفي

الله،أراهحيثيضعها!ي!اللهرسولبيدكانتفدك)8(إن:فقالفخطبهمالناسرؤوسيوماجمعوقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وكلاهما،"الموتوترونتراقبهالقضاءقبل":(ب)وفي"الموتقبلراقبوه،القضاءقبل":(ق)في

عساكر.ابنوتاريخ(ح)منوالمثبت،تصحيف

.بالصوابأشبهوهو،"ردائهطرفرفع":عساكرابنتاريخفي

ئمة.وتخريجه(54141،421/)عساكرابنتاريخفيالخبر

.(54421/)عساكرابنتاريخفيالخبر

.(54431/)عساكرابنتاريخ

.(4/5431)عساكرابنتاريخانظر

.(54451/)عساكرابنتاريخانظر

منمنصرفهسبعسنةفيء!ي!رسولهعلىاللهأفاءها-ئلاثةوقيل-يومانالمدينةوبينبينها،بالحجازقرية:فدك

الخلفاءمعقصتها(024-4238/)البلدانمعجمفيياقوتوذكر.كثيرةونخيلفوارةعينوفيها،صلحاخيبر

إليه.التوما
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أقطعهامروانإنثم:قال-عثمانفيقالماأدريوما:الأصمعيقال-كذلكوعمربكرأبووليهاثم

وقد،منهاعليأردشيءماليمنيكنولم،نصيبهماوسليمانالوليدووهبني،نصيبمنهاليفحصل

منذلكعندالناسفيئس:قال.!اللهرسولزمانفيعليهكانتماعلىالمالبيتفيرددتها

المظالم.

إليهفاستشفعوا،المظالمأموالوسماهاالمالبيتإلىفردهاأميةبنيمنجماعةبأموالأمرثم

وقال،شيءالحقعنيردهولم،شيءفيهينجعفلممروانبنتفاطمةبعمتهإليهوتوسلوا،بالناس

فيكمأقمتلووالله:وقال.بهالناسلأحقالأمرهذاعنفنزلتمكةإلىذهبتوإلالتدعني:لهم

حتىالدنيامنطمعمعإلاأنفذهفماالأمرلأريدوإني،العدلمنأريدماإلافيكمأقمتماعاماخمسين

.)1(قلوبهمتسكن

فهومهديالأمةهذهفيكانإن:قالأنهمنبهبنوهبعنأبيهعنالرزاقعبدعنأحمدالإماموقال

.واحد)2(وغيرالمسيببنوسعيدقتادةقالهذاونحو.العزيزعبدبنعمر

المسيءعلىتيب)3(المهديكانإذا،كلهالعدليستكمللمإنه،بهوليسمهديهو:طاوسوقال

بالمساكين.رحيم،العمالعلىشديد،بالمالسمح،إحسانهفيالمحسنوزيد،إساءتهمن

أبوبكرالخلفاء:قالأنه،المسيببنسعيدعن،حرملةبنالرحمنعبدعنمالكوقال

تعرفه.أنعشتإنيوشك:قال؟الآخرعمرفمن،عرفناهماقدوعمربكرأبو:لهفقيل،والعمران

.العزيز)4(عبدبنعمريريد

.مروانبنيأشجهو:قالأنهعنهأخرىروايةوفي

خمسة،الخلفاء:يقولالثوريسمعت:-الثوريسفيانيجالسوكان-السماكعبادوقال

.العزيز)5(عبدبنوعمر،وعلي،وعثمان،وعمر،بكرأبو

.واحد)د(وغيروالشافعيعياشبنبكرأبيعنرويوهكذا

غيروذكره.المهديينوالأئمةالراشدينالخلفاءوأحدالعدلأئمةمنأنهعلىقاطبةالعلماءوأجمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(54481/)عساكرابنتاريخانظر

.(54531/)عساكرابنتاريخانظر

.(54541/)عساكرابنوتاريخ(ب)منوالمثبت،بمهملات(ح)وفي،"ثبت":(ق)في

.(54551/)عساكرابنتاريخانظر

.(54561/)عساكرابنتاريخ
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حتىمستقيماالأمةهذهأمريزاللا":الصحيحالحديثفيهمجاءالذين،عشرالاثنيالأئمةفيواحد

.")1(قريشمنكلهمخليفةعشراثنافيهميكون

حقه،حقذيكلإلىوصرف،المظالمرد-حتىقصرهامع-ولايتهمدةفياللهرحمهاجتهدوقد

أغنىحتى؟اليتامىأين؟المساكينأين؟الناكحونأين،الغارمونأين:ينادييومكلفيمناديهوكان

.هؤلاء)2(منكلا

ومعدلتهلسيرتهعمربعضهمففضل؟سفيانأبيبنمعاويةأوهوأفضلالرجلأيالعلماءاختلفوقد

منمعاويةشهدهليوم:بعضهمقالحتى،وصحبتهلسابقتهمعاويةاخرونوفضل.وعبادتهوزهده

بيته.وأهلوأيامهالعزيزعبدبنعمرمنخيو!اللهرسول

زوجتهجواريمنجاريةيعجبهكانالعزيزعبدبنعمرأن)3(تاريخهفيعساكرابنالحافظوذكر

الخلافةوليفلما،ذلكعليهتأبىفكانت،هبةأوبيعاإماإياهاسألهافكان،الملكعبدبنتفاطمة

فصدفالجاريةلهفتعرضت،عنهاأعرضبهأخلتهافلما،منهووهبتهاإليهوأهدتهاوطيبتهاألبستها

كمالباقيةمحبتكإنوالله:فقال؟إيايمحبتكمنلييظهركانمافأينسيدييا:لهفقالت،عنها

أينومنأصلهاعنسألهاثم،غيركوعنعنكشغلنيأمرجاءنيفقد،فيكليحاجةلاولكن؟هي

فأخذتنصيربنموسىفصادره)4(المغربببلادجنايةأصابأبيإنالمؤمنينأميريا:فقالت،جلبوها

عمر:فقال.إليكفأهدتني،زوجتكفاطمةأختهإلىالوليدفوهبنيالوليدإلىبيوبعث،الجنايةفي

وأهلها.بلادهاإلىمكرمةبردهاأمرثم،ونهلكنفتضحواللهكدنا،راجعونإليهوإناللهإنا

ودموعه،يدهعلىخدهواضعا،مصلاهفيجالسوهوعليهيومادخلت:فاطمةزوجتهوقالت

وليت،ماالأمةهذهأمرمنوليتقد،فاطمةياويحك:فقال؟لكما:فقلت،خديهعلىتسيل

والغريب،المقهوروالمظلوم،المجهود)5(والعاري،الضائعوالمريض،الجائعالفقيرفيفتفكرت

وأطرافالأرضأقطارفيوأشباههم،القليلوالمال،الكثيرالعيالوذي،الكبيروالشيخ،الأسير

؟المهديكتابفي(9427)داودوأبو؟لقريشتبعالناسباب:الإمارةفي(1822و1821)مسلمأخرجه)1(

،ومختصرامطولا(52802و80502و34702و93102و70302و89202و9202.و28102)وأحمد

.سمرةبنجابرعنكلهم

.(54158/)عساكرابنتاريخانظر)2(

مقاربة.بألفاظفيهوالخبر،(54581،915/)عساكرابنتاريخ)3(

البربر.منجاريةكانتأنهاعساكرابنتاريخفي()4

تاريخفيولا(ب،ح)فيالزيادةهذهوليست"الوحيدةوالأرملة،المكسورواليتيم":نصهماهنا(دتى)زادت()5

عساكر.ابن
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نأفخشيت،ع!ي!محمددونهمخصميوأن،القيامةيومعنهمسيسألنيوجلعزربيأنفعلمت،البلاد

.)1(فبكيتنفسيفرحمت،خصومتهعندحجةلييثبتلا

غيرعلىمنيكتال!جاءكإذا:ليقالثمعمالةالعزيزعبدبنعمرولاني:مهرانبنميمونوقال

.)2(الأرضبهفاضربالحق

ونفاد،عليكاللهقدرةفاذكر،ظلمهمإلىالناسعلىقدرتكدعتكإذا:عمالهبعضإلىوكتب

.)3(إليكيأتونماوبقاء،إليهمتأتيما

إلىالعزيزعبدبنعمركتب:قالعاصمبنعيسىعنحازمبنجريرعنمهديبنالرحمنعبدوقال

يستكملهالمومن،الإيماناستكملاستكملهافمن،وفرائضوشرائعسنناللإسلامإن:عديبنعدقي

.بحريص)3(صحبتكمعلىأنافماأمتوإن،بهالتعملوالكمأبينهاأعشفإن،الإيمانيستكمللم

.به)4(مجزوماتعليقاصحيحهفيالبخاريوذكره

ولاغيرهايقبللاالتيهيفإنها،اللهبتقوىعليك:عضالهبعضإلىكتبعمرأنالصوليوذكر

.)3(قليلبهاوالعاملين،كثيربهاالواعظينوإن،عليهاإلايثابولا،أهلهاإلايرحم

مناجتزأالموتذكرأكثرومن،وينفعهيعنيهفيماإلاكلامهقل،عملهمنكلامهأنعلممن:وقال

.باليسير)5(الدنيا

مماأكثريفسدهماكانعلمبغيراللهعبدومن،خطاياهكثرتعملهمنكلامهيعدلممن:أيضاوقال

.)5(يصلحه

يستفزنيأنأردت:للرجلقالثم،نفسهأمسكثمعمربهفهم،أغضبهحتىيومارجلوكلمه

.)6(مقاولتكفيلناحاجةلا-اللهعافاك-قم؟غدامنيتنالهمامنكفأنال،السلطانبعزةالشيطان

الولاية،فيوالرفق،المقدرةفيوالعفو،الجد)7(فيالقصداللهإلىالأمورأحبإن:يقولوكان

القيامة.يومبهاللهرفقإلاالدنيافيبعبدعبدرفقوما

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(54915،016/)عساكرابنتاريخ

.(54162/)عساكرابنتاريخانظر

.(54164/)عساكرابنتاريخ

فيالبابترجمةفي"خمسعلىالإسلامبني"غ!النبيقولباب:الإيمانفيمجزومامعلقاالبخاريأخرجه

أوله.

.(54165/)عساكرابنتاريخانظر

.(54166/)عساكرابنتاريخانظر

.بالصوابأشبهوهو"الجدة".(54167/)عساكرابنتاريخوفي،(ب،ح،ق)فيكذا
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وجاءواابنهشجالذيالصبيفاحتملوا،منهمصبيفشجهالغلمازمعيلعبصغيروهولهابنوخرج

هوني:عمرلهافقال.يتيموإنهابنيإنه:تقولمريئةفإذا،إليهمفخرجالجلبةفسمع،عمرإلىبه

زوجتهفقالت.الذريةفيفاكتبوه:قال!لا:قالت؟الديوانفيعطاءأله:عمرلهاقالثم.عليك

:فقال.ثانيةابنكيشجالأخرىالمرة،وفعلبهاللهفعل؟ابنكشجوقدبههذاأتفعل:فاطمة

.أفزعتموه)1(وقديتيمإنه،ويحك

أتته،العزيزعبدبنعمرالزاهدإنما؟)2(عنديزهدأي،زاهدماللثيقولون:ديناربنمالكوقال

.)3(جملةفتركهافاهافاغرةالدنيا

مرةوقفوقد،ييبسحتىالمنزلفيجلس!غسلوهإذافكان،واحدقميصسوىلهيكنولم:قالوا

الشاعر:بقولعليك:لهفقال،عظنيويحك:لهفقالراهبعلى

مجردوأنتالدنياإلىخرجتإنمافإنكالدنيامنتجرد

.)3(العملحقبهوعملويكررهيعجبهوكان:قال

عندهايجدفلم،عنبابهالهيشترىفلوساأودرهماتقرضهأنفسألهايوماامرأتهعلىودخل:قالوا

معالجةمنأيسرهذا:فقال؟عنبابهتشتريماخزانتكفيوليسالمؤمنينأميرأنت:لهفقالت،شيئا

.)4(جهنمنارفيغداوالأنكالالأغلال

.طين)5(رأسهنفيقصباتثلاثعلىبيتهسراجوكان:قالوا

في:قال؟شويتهاأين:فقال،مشويةسريعابهافجاءه،لحمةلهليشويغلامهيوماوبعث:قالوا

.)6(رزقكهي،أرزقهالمفإنيكلها:فقال.نعم:قال؟المسلمينمطبخفي:فقال،المطبخ

.حطبا)5(بدرهمذلكبدلفرد،العامالمطبخفيماءلهوسخنوا

.)6(خليفةوهواحتلمولاجامعما:زوجتهوقالت

فبعث،الحوضبحديثثوبانعنيحدثأنهالأسودسلامأبيعنالعزيزعبدبنعمروبلغ:قالوا

تشافهنيأنأردتولكن،عليكالمشقةأردناماسلامأباياكالمتوجعلهوقالالبريدعلىفأحضرهإليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(54167،168/)عساكرابنتاريخ

."؟!وكساءجبةولهمالكعندزهدأي":(54168/)عساكرابنتاريخفي

.(54916/)عساكرابنتاريخانظر

.(54172/)عساكرابنتاريخ

.(54173/)عساكرابنتاريخانظر

.(54174/)عساكرابنتاريخانظر
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عمانإلىعدنبينماحوضي":!يالهاللهرسولقال:يقولثوبانسمعت:فقال،مشافهةبالحديث

شربةمنهشربمن،السماءنجومعددأكاويبه،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشدماؤه،البلقاء

الذين،ثياباالدنس،رؤوساالشعث،المهاجرينفقراءعليهوروداالناسوأول،أبدابعدهايظمألم

بنتفاطمة،المتنعماتنكحتلكني:عمرفقال."السددلهمتفتحولا،المتنعماتينكحونلا

.)1(يتسخحتىثوبيألقيولا،يشعثحتىرأسيأغسللاجرمفلا،الملكعبد

المسلمين،مصالحعليهيكتبالماللبيتوسراج،حوائجهعليهيكتبسراجلهوكان:قالوا

وكان،القراءةيطيلولا،النهارأوليومكلالمصحففييقرأوكان.حرفالنفسهضوئهعلىيكتبلا

،الرسولمعردهثمفاشتمهتفاحابيتهأهلمنرجللهوأهدى.حرسيمئةوثلاث،شرطيمئةثلاثله

الهدية،يقبلكان!يالهاللهرسولإنالمؤمنينأميريا:رجللهفقال،محلهابلغتقدلهقل:لهوقال

.)2(رشوةلنافهينحنفأما،هديةع!اللهلرسولكانتالهديةإن:فقال،بيتكأهلمنرجلوهذا

،دينارومئتي،دينارمئةالشهرفيمنهمالرجليعطي،النفقةفيعمالهعلىيوسعوكان:قالوا

تنفقكماعيالكعلىأنفقتلو:لهفقالوا،المسلمينلأشغالتفرغواكفايةفيكانواإذاأنهميتاولوكان

غيرهم.حقأعطيهمولا،لهمحقاأمنعهملا:فقال؟عمالكعلى

منلرجليوماوقال،ذلكقبلمنكثيراسلفامعهمبأنفاعتذر،عظيمجهدفيبقواقدأهلهوكان

اللهمنلأستحيإني:منهملآخروقال.لكيؤذنولاببابيتقفأناللهمنلأستحيإني:عليولد

به.اللهأكرمكملمابالدنياأدنسكأنبكوأرغب

حتى،إليناويلجؤونإليهمنلجأ،عليناومرةلنامرةهاشمبنوعمناوبنونحنكنا:أيضاوقال

.)3(ناطقكلوأسكتت،منافقكلوأخرلست،نافقكلفأكسدتالرسالةشصسطلعت

عنزيدبنحمادحدثناخداشبنخالدحدثناخطابأخو)4(بكرأبوثنا:مروانبنأحمدوقال

والوحشوالغنمالأسدكانت:قال-عيينةأبيبنلمحمدالغنميرعىوكان-الراعيأعينبنموسى

)1(

)2(

)3(

)4(

صفةفي(2444)الترمذيأخرجهثوبانعنسلامأبيعنالحوضوحديث،(54174/)عساكرابنتاريخ

وأحمد.الزهدفي(4353)ماجهوابن؟غريبصحيححسنحديث:الترمذيوقال،والورعوالرقائقالقيامة

إلى...الناسأول)قولهدون،صحيحمنهوالمرفوع.(22367)المسندفيوأحمد؟(21862)المسندفي

وهببنوحارثةالأسلميبرزةوأبيعمربناللهوعبداليمانبنحذيفةعنالحوضحديثمنالبابوفي(اخره

.شدادبنوالمستورد

.(177-54174/)عساكرابنتاريخفيبأسانيدهاالأخبارهذهانظر

.(54917/)عساكرابنتاريخانظر

.(54018/)عساكرابنوتاريخ(ب،ح)منوالمثبت،"خطابأخيبنبكرأبوحدثنا":(ق)في
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لله،إنا:فقلت،ذئمبمنهالشاةيومذاتفعرض،واحدموضعفيالعزيزعبدبنعمرخلافةفيترعى

عنغيرهورواه.الليلةتلكفيهلكقدفوجدناه،فحسبنا)1(قال.هلكقدإلاالصالحالرجلأرىما

اخر.وجهمنشاهدوله،نحوهفذكر،بكرمانالشاءنرعىكنا:فقالحماد

كانإياهمتوفيقكوإناللهم،نهيتهمعماوانتهواأمرتهمفيماأطاعوكرجالاإناللهم:دعائهومن

نأأهلرحمتكولكن،رحمتكتنالهأنبأهلليسعمرإناللهم:ومنه.)2(فوفقني،إياكطاعتهمقبل

.عمر)2(تنال

أحياك:قلولكن،منهفرغقدشيءهذا:فقال.لكخيراالبقاءكانمااللهأبقاك:رجللهوقال

.الأبرار)3(معوتوفاك،طيبةحياةالله

بالخطايا،متلوثا،بطينابطيئاأصبحت:فقال؟المؤمنينأميرياأصبحتكيف:رجللهوقال

.وجل)3(عزاللهعلىأتمنى

زينوأنت،زينالهمالخلافةكانتقبلككانمنإنالمؤمنينأميريا:فقال.رجلعليهودخل

الشاعر:قالكماالمؤمنينأميريامثلكوإنما،الخلافة

زيناوجهكحسنللدركانوجوهحسنزانالذروإذا

.عمر)3(عنهفأعرض:قال

أميريا:فقلتالسراجفعشيليلةذاتالعزيزعبدبنعمرعندسمرت:حيوةبنرجاءوقال

فقلت:.عملينعليهأجمعأنأحبلا،ينامدعه!لا:أطفقا؟يصلحهالغلامهذاأنبهألا:المؤمنين

زيتافيهوصبفأصلحهبنفسهقامثم.الضيفاستخدامالمروءةمنليس!لا:فقال؟أصلحهأقومأفلا

.العزيز)4(عبدبنعمروأناوجلست،العزيزعبدبنعمروأناقمت:وقالجاءثم

.شكرها)5(ذكرهافإن،النعمذكرأكثروا:وقال

.المباهاةمخافة)6(الكلامكثرةمنليمنعنيإنه:وقال

عليه،بالبكاءوجههفيفصرخوا،فيهليعزيهمأهلهإلىفجاء،توفيأصحابهمنرجلاأنوبلغه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.4/5018عساكرابنوتاريخ(ب)منوالمثبت،"فحسبناه":(ق،ح)في

.(54018/)عساكرابنتاريخ

.(54181/)عساكرابنتاريخ

.(54184،185/)عساكرابنتاريخ

.(54186/)عساكرابنتاريخ

.(54187/)عساكرابنوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،تصحيف"ذكرهاكثرةمن":(ق)في
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لم،هذاصاحبكموإن،يموتلاحييرزقكمالذيوإن،يرزقكميكنلمصاحبكمإن،مه:فقال

اللهإن،يسدهاأنواللهبدلاحفرةمنكمامرىءلكلوإنألا،نفسهحفرةسدوإنما،حفركممنشيئايسد

امتلأتإلاأ(3حبردارامتلأتما،بالفناءأهلهاوعلى،بالخرابعليهاحكمالدنياخلقلماوجلعز

باكيامنكمكانفمن،عليهاومنالأرضيرثالذيهواللهيكونحتى،تفرقواإلااجتمعواولا،عبرة

.غداإليهيصيرونالناسكلصاحبكمإليهصارالذيفإن،نفسهعلىفليبك

بنيآبائيقبورهذه!أيوبأبايا:ليفقالالقبورإلىعمرمعخرجت:مهرانبنميمونوقال

،)2(المثلاتفيهمخلتقدصرعىتراهمأما،وعيشهملذتهمفيالدنياأهليشاركوالمكأنهم،أمية

أنعمأحداأعلملافوالله،بناانطلقوا:فقالأفاقثم،عليهغشيحتىبكىثم؟البلاءفيهمواستحكم

.()3(اللهثوابينتظرأ،اللهعذابمنأمنوقد،القبورهذهإلىصارممن

قبورآتيحتىقفوا:لأصحابهقالدفنتفلماجنازةفيالعزيزعبدبنعمرخرج:غيرهوقال

بالأحبة؟فعلتماتسألنيألاعمريا:فقالالتراببههتفإذ،ويدعويبكيفجعلفأتاهم.الأحبة

وأكلت،المقلتينوشدخت،اللحوموأكلت،الأكفانمزقت:قال؟بهمفعلتوما:قلت:قال

المنكبين،منوالعضدين،العضدينمنوالساعدين،الساعدينمنالكفينونزعت،الحدقتين

والورك،الوركمنوالفخذين،الفخذينمنوالساقين،الساقينمنوالقدمين،الصلبمنوالمنكبين

:قال؟تبلىلاأكفانعلىأدلك،عمريا:لهقاليذهبأنأرادفلما،يبكيوعمر.الصلبمن

.)4(الصالحوالعملاللهتقوى:قال؟هيوما

القبرفي:قال؟المؤمنينأميرياوفيم:قال،مفكراالليلةأرقتلقد:جلسائهمنلرجلمرةوقال

الأنسطولبعدقربهمنلاستوحشت،إليهصاروما،قبرهفيثلاثبعدالميترأيتلوإنك،وساكنه

الريح،تغيرمع،الديدانفيهوتخترق،الصديدفيهويجريالهوامفيهتجولبيتاولرأيت،بناحيتهمنك

.)5(عليهمغشياخرشهقةشهقثم:قال،الثوبونقاء،الريحوطيبالهيئةحسنبعدالأكفانوبلى

)1(

)2(

)3(

)4(

النعمةأثر:والحبرة؟(54187/)عساكرابنوتاريخ(ب)منوالمثبت،تصحيف"خبرة":(ح،ق)في

.والسرور

منوالمثبت،"بهمخلت":(ق)وفي،"المثلاتفيهمحلت":(54918/)عساكرابنوتاريخ(ح)في

بالسيئةولمجمتتخجلونك):تعالىقولهإلىإشارةمضت:وخلت.الاعتباربهايقعالتيالعقوبات:والمثلات(ب)

المثلاتأصحابخلاأوبأقوامالمثلاتخلت:وتقديره(6:الرعدأ!أتمثنمتقتلهوكتظمتوقذاتحسنةقتل

.(3278/)البيانمجمعانظر.المضاففحذف

.(ق)منوهوعساكرابنتاريخولاالأصولفيليسالحاصرتينبينما

.(54918/)عساكرابنتاريخ

.(54091/)عساكرابنتاريخ
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(24:الصافاتأمهو!مئولونإنهموقفو!):فقرأالعزيزعبدبنعمروراءصليت:حيانبنمقاتلوقال

.(يتجاوزها)1أنيستطيعومايكررهافجعل

كان،منهربهمنفرقاأشدأحداولا،منهوصياماصلاةأكثرأحدارأيتما:فاطمةامرأتهوقالت

.)1(عيناهتغلبهحتىيبكييزالفلاينتبهثم،عيناهتغلبهحتىيبكييجلسثمالعشاءيصلي

العصفورينتفضكمافينتفضالآخرةأمرمنالشيءفيذكر،الفراشفيمعييكونكانولقد:قالت

الخلافةوبينبينناكانليتيا:أقولوأنا،لهاللهرحمةاللحافعليهفأطرح،يبكيويجلس،الماءفي

.فيها)2(دخلنامنذسرورارأينامااللهفو،المشرقينبعد

.العزيز)3(عبدبنوعمرالحسنمثللهماإلاتخلقلمالناركأنرجلينرأيتما:زيدبنعليوقال

ربيإت!و:قرأفراشهإلىأوىإذاوكان:قالوا.دمابكى)4(حتىيبكيرأيته:بعضهموقال

يآتيهمأنآئقرىأقلأفأمن!و:ويقرأ،لايةا.(45:ا!عرافأأياهـ!ستةفىلأزضواآلسنؤتظقالذىالله

.)4(الآياتهذهونحو.(79:ا!عرافأ!ونآيمونوهتمبآسنابينا

كأنحتىيبكونثم.والآخرةالموتإلايذكرونفلا،الفقهاءمنأصحابهليلةكلإليهيجتمعوكان

-)5(ا.

هجناربينهم

الشاعر:بقوليتمثلالعزيزعبدبنعمركان:المبردعنالصوليبكرأبووقال

خرقفيالبينغداةحنوطسوىيجمعهكانمماتزودفما

لمنطلقزادمنذلكوقللهتشبأعوادنفحةوغير

يسق)6(قصدهافيطائعايسرلاإنمنيتهكانتبلدبأيما

الظل،إلىوانحازوا،والشمسالغبارمنتلثمواقدقومإلىجنازةفيوهوالعزيزعبدبنعمرونظر

:)7(يقولوأنشأفبكى

والشعثاالشينيخافالغبارأوجبهتهالشمستصيبحينكانمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(54191/)عساكرابنتاريخ

.(54191،291/)عساكرابنتاريخانظر

.(54291/)عساكرابنتاريخ

.(54391/)عساكرابنتاريخ

.(54491/)عساكرابنتاريخانظر

.(54591/)عساكرابنتاريخ

.(ح،ب)منوالمثبت،"وقال":عساكرابنتاريخوفي،"وأنشد":(ق)في
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جدثاراغمايومايسكنفسوفبشاشتهتبقىكيالظلويألف

لبثا)1(الثرىتحتقعرهافييطيلموحشةغبراءمظلمةقعرفي

عبثا)2(تخلقيلمالردىقبلنفسيابهتبلغينبجهازتجهزي

البيت:هذامنفوهيجفلاالعزيزعبدبنعمركان:)3(الغلابيغسانبنالمفضلوقال

نصيبالقراردارفياللهمنلهيكنلمامرىءعيشفيخيرولا

قوله:وهوحسنابيتامعهغيرهوزاد

قريبوالزوالقليلمتاعفإنهاأناساالدنياتعجبفإن

:الجوزيابنأنشدهالذيشعرهومن

سأموتأننيتيقنتقديموتلامنوعزميتأنا

)1(
)2(

)3(

عساكر.ابنوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،"اللبثا":(ق)في

هي:وهذهالحاشيةفيهناوضعناهاعساكرابنتاريخفيولا(ح،ب)فيليستزيادة(ق)فيالأبياتهذهبعد

سعدبنعمرحفصأبوأنبأنابكرأبوأخبرنا:أطفقافيهابزيادة"النفوسأدب"فيالاجريذكرهاالأبياتهذه

الخطاببنعمرأخبرني،القرشيصالحبنمحمدحدثني،الدنياأبيبناللهعبدبنبكرأبوحدثنا،القراطيسي

إلىرسولايبعثهأنالعزيزعبدبنعمرأراد:قالعمرةأبيبنالأعلىعبدبنالصمدلعبدابنحدثني،الأزدي

معييخرجبنيبعضفيليإئذن!المؤمنينأميريا:الأعلىعبدلهفقال،الإسلامإلىيدعوهالرومطاغيةأليون

لهفقال،اللهعبد:فقال.ولدكمنمعكيخرجمنانظر:لهفقال-الذكورمنعشرةلهالأعلىعبدوكان-

أما:الأعلىعبدفقال.الشعريقولأنهوبلغني،عليهاومقتهمنهكرهتهامشيةيمشياللهعبدابنكرأيتإني:عمر

،غيرهمعكوخذيأتينياللهعبدمر:لهفقال،نفسهعلىبهاينوحنواحةفإنماالشعروأما،فيهفغريزةتلكمشيته

:المتقدمالشعرذلكفأنشدهفاستنشده،إليهاللهعبدبابنهالأعلىعبدفراح

عبثاتخلقيلمالردىقبلنفسيابهتبلغينبجهازتجهزي

ورثاوماالباقيوارثالردىإنوتفتقرييبقىلمنتكديولا

بحثاكالذيتكونيلاواستيقظيمهلفيالدهرصرفحوادثواخشي

حرثاكماموفوراالحرثفوافتمدتهقطعفيهاكانمديةعن

خبثاأوطابمنعندهاستوىقدختلمترفجهرفجعتأمنيلا

حدثاوقدأمسىامنابهأضحىوجلعلىفيهأملذيربيا

والشعثاالشينيخافالغبارأوجبهتهالشمستصيبحينكانمن

جدثاراغمايومايسكنفكيفبشاشتهتبقىكيالظلويألف

اللبثاقعرهامنالثرىتحتيطيلمظلمةغبراءموحشةقفراء

ويبكي.كثيرابهايتمئلعمروكان.أعلموتعالىسبحانهوالله،عنهأنشدهافعمر،الدنياأبيابنذكرهاوقد

عساكرابنتاريخفيوالخبر،(ب،)حمنوالمثبت،تحريف"الحلبيعباسبنالفضل":(ق)في

(54/691).
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يموتلامنملكالملكإنماملكاالموتيزيلهملكليس

:يقولالعزيزعبدبنعمركان:المباركبناللهعبدوقال

حالمالنومفيباللذاتاغتركمابالمنىوتفرح)1(يبلىبماتسر

لازملكوالردىنوموليلكوغفلةسهومغروريانهارك

)2(البهائمتعيشالدنيافيكذلكغبهتكرهسوففيماوسعيك

ويعاتبها:نفسهيلومالعزيزعبدبنعمرقال:كثيربنمحمدوقال

هائمحيرانالنوميطيقوكيفنائمأنتأماليومأنتأيقظان

السواجمالدموععينيك)3(مدامعلحرقتالغداةيقظانكنتفلو

لازملكوالردىنوموليلكوغفلةسهومغروريانهارك

)4(البهائمتعيشالدنيافيكذلكغبهتكرهسوففيماوتشغل

لقد:يقولوهوليلةذاتعمرانتبه:قالتالملكعبدبنتفاطمةعنبسندهالدنياأبيابنوروى

ثم،بالمسلمينالصبحصلىفلما،نصبححتى:فقال،بهاأخبرني:فقلت،معجبةرؤياالليلةرأيت

قصرفيهاوإذاأخضربساطكأنها،واسعةخضراءأرضإلىدفعتكأنيرأيت:فقال،عنهاسألتهدخل

،!اللهرسولأقبلإذ؟اللهرسولأين،اللهعبدبنمحمدأينفنادىخارجمنهفخرج،الفضةكأنه

:فنادىاخرخرجثم،فدخلفأقبل؟الصديقبكرأبوأين:فنادىاخرخرجثم،القصرذلكدخلحتى

خرجثم،فدخلفأقبل؟عفانبنعثمانأينفنادىآخرخرجثم،فدخلفأقبل؟الخطاببنعمرأين

فقصت؟العزيزعبدبنعمرأينفنادىاخرخرجثم،فدخلفأقبل؟طالبأبيبنعليئأينفنادىآخر

يمينه،عنبكروأبو،ع!ي!اللهرسوليسارعنوهو،الخطاببنعمرأبيجانبإلىفجلستفدخلت

هاتفاسمعتثم،مريمابنعيسىهذا:قال؟هذامن:لأبي:فقلت،رجلع!ي!اللهرسولوبينوبينه

أنتماعلىواثبت،عليهأنتبماتمسكالعزيزعبدبنعمريا:يقولوهو،أراهلانوروبينهبينييهتف

عساكر.ابنوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،"يفنى":(ق)في(1)

.(54791/)عساكرابنتاريخ)2(

عساكر.ابنوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،"عينيكمحاجر":(ق)في)3(

الثلاثة:الأبياتهذهالأخيرينالبيتينبدل(ق)في()4

عظائممفظعاتأمورإليكدنتوقدالطويلالنومفيأصبحت

البهائمتعيشالدنيافيكذلكغبهتكرهسوففيماوتكدح
حازميقظانالأيقاظفيأنتولابسالميوماالنوامفيأنتفلا

.(54791،891/)عساكرابنوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت
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القصرمنخارجوهوعفانبنعثمانفإذافالتفت،فخرجتالخروجفيليأذنكأنهثم:قال!،عليه

.ربي)1(ليغفرالذيدئهالحمد:يقول!وهوإثرهفيعليئوإذا،ربينصرنيالذيدلهالحمد:يقول!وهو

)2(فصل

يبعثاللهإن":قال!يماللهرسولأنسننهفيداودأبورواهالذيالحديثالنبوةدلائلفيذكرناوقد

بنأحمدمنهمالعلمأهلمنجماعةفقال.")3(دينهاأمرلهايجددمنسنةمئةكلرأسعلىالأمةلهذه

وقال!؟الأولىالمئةرأسعلىكانالعزيزعبدبنعمرإن:-وغيرهالجوزيابنذكرهفيما-حنبل

فيدخلمنأولىهوكانوإن-الأولىالمئةرأسعلىالدينأمربهاللهجددمنجملةمنهو:اخرون

بسيرةشبيهةسيرتهكانتفقد،الحقتنفيذفيواجتهادهوقيامه،ولايتهوعموملإمامته،وأحقذلك

به.يتشبهماكثيراوكان،الخطاببنعمر

العزيز،عبدبنوعمر،الخطاببنعمر،العمرينسيرةالجوزيابنالفرجأبوالشيخجمعوقد

بنعمرسيرةوأما؟ضخممجلدفيومسنده،حدةعلىمجلدفيالخطاببنعمرسيرةأفردناوقد

.نذكرهلمماعلىبهيستدل،هناصالحاطرفامنهاذكرنافقد،العزيزعبد

العلمونشرللفقه،وغيرهابلدهمنالجامعالمسجدإلىانقطعمنيعطياللهرحمهعمركانوقد

بالسنة،الناسيأخذواأنعمالهإلىيكتبوكان،دينارمئةالمال!بيتمنعامكلفي،القرانوتلاوة

اليهودمنذمييركبلاأنالبلادسائرإلىوكتب.اللهأصلحهمفلاالسنةتصلحهملمإن:ويقول!

أحديمشينولا،)5(خدمةذاتسراويلولاطيلساناولاقباءيلبسولا،سرجعلىوغيرهم)4(والنصارى

منه.أخذسلاعمنزلهفيمنهموجدومن،الناصيةمقرونوهو،جلدمنبزنارإلامنهم

نأأولىفغيرهمخيوعندهميكنلمفإن،القرانأهلإلاالأعمالعلىيستعمللاأنأيضاوكتب

خير.عندهيكونلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4/5552)عساكرابنتاريخانظر

الله"رحمه":قولهإلى"..مناماتلهرئيتوقد":قولهعند(34ص)فيجاءماهنا(ب)النسخةأقحمت

.الجزءهذامن

صحيححديثوهو(522)4/والحاكم،المئةقرنفييذكرماباب:الملاحمفي(1942)برقمداودأبوأخرجه

حجر.ابنوالحافظالعراقيالحافظمنهمالعلماءمنجمعصححه

.(ح،ب)في"اليهود"كلمةليست

بنعمرسيرةفيوالخبر.(خدم)القاموس.الخلخالأو،المرأةرجلأسفلعندالسراويلرباط:الخدمة

.(915ص)الحكمعبدلابنالعزيزعبد
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منسواهالمافهوأضاعهامنفإن،الصلواتحضورعندالأشغالاجتنبوا:عمالهإلىيكتبوكان

تضييعا.أشدالإسلامشرائع

العمالةعننفسهبعضهمعزلوربما،منهافينخلععمالهمنالعاملإلىالموعظةيكتبكانوقد

قلبدخلتالواعظقلبمنخرجتإذاالموعظةأنوذلك،منهموعظتهتقعماشدةمنالبلادوطوى

إليهكتبوقد،ثقةالعزيزعبدبنعمراستعملهمنكلبأنالأئمةمنكثيوصرحوقد.الموعوظ)1(

إلىإشار!فيهماذكرناقدولكن.الفصلهذابهلطالذلكتقصيناولوحسانبمواعظالبصريالحسن

ذلك.

منلهافيا،القيامةوصباحهابالساعةتمخضليلةأذكركفإني،بعدأما:عمالهبعضإلىوكتب

طولأذكرك:آخرإلىوكتب(26:الفرقانأ!عسيراآلبهفرينعلىيؤماو!ان)،صباحمنوياله،ليلة

بك،العهداخرفيكون،اللهعندمنبكينصرفأنوإياك،الأبدخلودمعالنارفيالنارأهلسهر

لك؟ما:لهفقالعمرعلىوقدم،العمالةمننفسهالعاملهذافخلع:قالوا.منكالرجاءوانقطاع

.أبداولايةإلىأعودلاوالله،المؤمنينأميريابكتابكقلبيخلعت:فقال

فصل

منالوليدأعطانيه:وقال،يدهفيكانخاتمفصردإتهحتى،قدمنا)2(كماالمظالمجميعردوقد

التمتعتركإنهحتى،والمتاعوالمأكلالملبسفيالنعيممنفيهكانماجميعمنوخرج؟حقهغير

إنه:ويقال،مروانبنالملكعبدالمؤمنينأميرعمهوبنت،النساءأحسنمنوكانت،فاطمةبزوجته

الخلافةيليأنقبلسنةكلفيدخلهكانوقد.أعلموالله،المالبيتإلىأموالهامنكانوماجهازهارد

حينحاصلهوكان،سنةكلفيدينارأربعمئةسوىدخللهيبقلمحتىكلهذلكفترك،دينارألفأربعين

حياتهفيفمات،أجلهمالملكعبدابنهوكان،جماعةالأولادمنلهوكان،درهمثلاثمئةالخلافةولي

فلااللهرضيهأمر:وقال،حزناعليهيظهرلمماتفلما،أبيهمنخيراكانإنهويقال،خلافتهزمنفي

وليفلما،فيهخشونةلولاأحسنهما:فيقولجدااللينالرفيعبالقميصيؤتىالخلافةقبلوكان،أكرهه

لولاأحسنهما:ويقول،جدايتسخحتىيغسلهولاالموقوعالغليظالقميصيلبسذلكبعدكانالخلافة

شيئايبنولم،طينرأسهنفيقصباتثلاثعلىسراجهوكان،الغليظةالفروةيلبسوكان.لينه

."الاخرقلبفيفتدخلالواعظقلبمنتخرجلأنهاإلاذاكوما،منهموعظته...":(ح،ب)في(1)

.الجزءهذامن(18ص)انظر)2(
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خيرهومااللهعوضنيإلاالدنيامنشيئاتركتما:وقال،بنفسهنفسهيخدموكان،خلافتهأيامفي

قال!حتى.يودهولانفسهيتبعهولا،النعيممنبشيءيباليولا،أيضاالطعاممنالغليظيأكلوكان،منه

بحذافيرهاالدنياملكعمرلأن،القرنيأويسمنأزهدالعزيزعبدبنعمركان:الدارانيسليمانأبو

.يجربلمكمنجربمنليس؟يكونكيفعمرملكهماملكلوأويسحال!ندريولا،فيهاوزهد

روء.)1(ء.-

أتته.العزيزعبدبنعمرالزاهدإنما،زاهدمالك:الناسيقول!كانديناربنمالك!ول!ولمدم

فردها.فاهافاغرةالدنيا

حتىتروحهجاريةأمرأنهوذكروا"شيئاالمالبيتمنيرتزقعمريكنلم:ديناربناللهعبدوقال

أصابني.ماالحرمنأصابك:ويقول!يروحهاوجعليدهامنالمروحةفأخذ،هيفنامت،فروحتهينام

.خيراعنيالإسلاماللهجزىبل:فقال.خيراالإسلامعناللهجزاك:رجللهوقال

الليل،منيصليقامإذاغلارقبتهفيويضع،شعرمنغليظامسحاثيابهتحتيلبسكانإنه:ويقال

عليه،حرصهمنجوهراأومالايظنونهوكانوا،أحدبهيشعرفلاعليهوختممكانفيوضعهأصبحإذاثم

ومسح.غلفيهفإذاالمكانذلكفتحواماتفلما

.الميزابمندمعهسال!حتىسطحفوقبكىإنه:ويقال!،الدموعمعالدمبكىحتىيبكيوكان

أوصاله.اضطربتالموتذكرإذاوكان؟دمعهويغزرقلبهليرنالعدسمنيأكلوكان

ءبوركى(13:الفرقانأ!ثبوراهناللثدعؤامقرصنينضيقام!نامنهاأئقواوإذآ)عندهرجلوقرأ

عنه.الناسوتفزقمنزلهفدخلقامثم،شديدا

لأمةصلاعصلاحهفيكانمنأصلحاللهم:يقولوكان،سلمسلماللهم:يقولأنيكثروكان

.!محمدأمةصلاحهلاكهفيكانمنوأهلك،!محمد

.المحارمواجتنابالفرائضأداءالعبادةأفضل:وقال!

الناسلتواكلنفسهأمريحكمحتىالمنكرعنينهىولا،بالمعروفيأمرلاالمرءأنلو:وقال

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرولذهب،الخير

بالنصيحة.دلهوالساعونالواعظونولقل

الأعداءوأما،وأحزنتهمفغمتهمالأولياءأما،اللهأعداءوعدوة،اللهأولياءعدؤةالدنيا:وقال

الله.عنوأبعدتهموشتتتهمفغرتهم

.الجزءهذامن2اصانظر(1)
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والطمع.والغضبالمراءمنعصممنأفلحقد:وقال!

تقله.لمكذلككنتلو:قال!.أنا:قال!؟قومكسيدمن:لرجلوقال!

طالب.أبيبنعليالدنيافيالناسأزهد:وقال!

.(منع)1أوأعطي،ربهسؤالفيهاأكثرحاجةفيلعبدبوركلقد:وقال

.بالكتابالعلمقيدوا:وقال!

هذا:فقال!،فأحسنعندهرجلوتكلم.الأذىوكفالقناعة:الأكبرالفقهولدكعلم:لرجلوقال!

الحلال!.السحرهو

له:فقال!،حالهوتغير:التقشفمنوجههشحبوقدخليفةرآهحينمطولةحازمأبيمعوقصته

عنتخبرنيألم:لهفقال!؟وطياومركبك؟شهياوطعامك؟وضياووجهك؟نقياثوبكيكنألم

بكىثم؟"مهزول!ضامركلإلايجوزهالاكئوداعقبةورائكممنإن":قال!!ج!اللهرسول!أنهريرةأبي

الخلفاءمنبكلاستدعيوقد،قامتقدالقيامةأنتلكغشيتهفيلقيأنهفذكرأفاقثم.عليهغشيحتى

الجنة،إلىبهفأمرهودعيثم،بهمصنعمايرفلموبينهمبينهمنذكرثم،الجنةإلىبهمفأمر،الأربعة

بنالحجاجأنا:قال!؟أنتفمن:للسائلقال!ثم،فأخبرهأمرهمنكانعمافسألهسائللقيهانفصلفلما

.)2(الموحدونينتظرهماأنتظرأناهاثم،قتلةقتلةبكلربيقتلني،يوسف

ولا.الوكيلونعمحسبناوهو،والمنةالحمدودلهكفايةذكرناوفيما.جداكثيرمرومآثرهوفضائله

به.إلالناقوةولاحول!

اللهرحمهوفاتهسببذكر

،دينارألفذلكعلىوأعطي،شرابأوطعامفيسمهلهمولىأنسببها:وقيل،السلسببهاكان

مولاهاستدعىثم،السمسقيتيومعلمتلقد:فقال!،مسمومأنهفأخبر،مرضذلكبسببلهفحصل

هاتها،:فقال!.أعطيتهادينارألف:فقال!؟صنعتماعلىحملكما!!ويحك:لهفقال!،سقاهالذي

تدارك:لعمرقيلثم.فتهلكأحديراكلاحيثاذهب:لهقال!ثم،المال!بيتفيفوضعهافأحضرها

هؤلاء:لهفقيل.فعلتمافأشمهبطيبأوتىأوأذنيشحمةأمسأنشفائيأنلووالله:فقال!،نفسك

يتولىوهوأتكتسبنزلألذىآللهولىإنم!:فقال!؟فقراءفإنهمبشيءلهمتوصيلاأ-عشرثنياوكانوا-بنوك

)1(

)2(

."منعتأوأعطيت،الدعاءمنفيهاأكثرتحاجةفيلكبوركلقد":(ح،ب)في

.حازمأبيترجمةفي(28224/)منظورابنمختصرانظر،تاريخهفيعساكرابنأوردهاحازمأبيمععمرقصة
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يتولىفالله،صالحإما:رجلينبينوهم،أحدحقأعطيتهملاوالله(691:أ!عرافأ!هوالضلحين

فسقه.علىلأعينهكنتفماصالحغيروإما،الصالحين

فأكوناللهمعصيةعلىبهيستعينمالهأفأدع:روايةوفي.هلكوادأيفيأباليفلا:روايةوفي

وأوصاهم،بهذاوعزاهمفودعهمبأولادهاستدعىثم.لأفعلكنتما؟الموتبعديعملفيماشريكه

بنعمرأولادبعضرأينافلقد:قال.عليكمالخلافةوأحسناللهعصمكمانصرفواقالثمالكلامبهذا

تركماكثرةمع-الملكعبدبنهشامأولادبعضوكان،اللهسبيلفيفرسثمانينعلىيحملالعزيزعبد

وجل،عزاللهإلىولدهوكلعمرلأن،العزيزعبدبنعمرأولادمنويسأليتعاطى-الأموالمنلهم

شهواتفيأموالهموتذهبفيضيعون،لهميدعونماإلىأولادهميكلونإنماوغيرهوهشام

.)1(أولادهم

بنلعمرقيل:قالأيوبعن،زيدبنحمادحدثناالنعمانأبوحدثنا:)2(سفيانبنيعقوبوقال

معالرابعالقبرموضمع)3(كنتموتااللهقضىفإن،المدينةأتيتلوالمؤمنينأميريا:العزيزعبد

ليصبرلافإنه،النارإلا،عذاببكلاللهيعذبنيلأنوالله:فقال.وعمربكروأبي!واللهرسول

أهل.الموضعلذلكأنيقلبيمناللهيعلمأنمنإليأحب،عليها

:قالاحتضرولما،يوماعشرينمرضهمدةوكانتحمصقرىمنسمعانبديرمرضهوكان:قالوا

إلاإلهلاولكن-ثلاثا-فعصيتونهيتني،فقصرتأمرتنيالذيأناإلهي:فقالفأجلسوه،أجلسوني

لأرىإني:فقال،المؤمنينأميرياشديدانظرالتنظرإنك:فقالوا،النظرفأحدرأسهرفعثم،الله

.)4(ساعتهمنقبضثم،جانولابإنسهمماحضرة

وأختهالملكعبدبنمسلمةالبابعلىوجلسفخرجوا،عنياخرجوا:لأهلهقالأنهروايةوفي

الدارالأخرةتك!ه:قرأثمجانولاإنسبوجوهليستالتيالوجوهبهذهمرحبا:يقولفسمعوه،فاطمة

عليهفدخلوا،الصوتهدأثم،83:القصصأمهوللمنقيناواتفقبةفساولاالازضفىعلوايرلدونلالكيننخعيما

.)4(وقبضالقبلةإلىوسويغمضقدفوجدوه

بنالعزيزعبدعن،الدراورديعن،العزيزعبدبنالملكعبدحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

،كتاببأحسنصحيفةفسقطتشديدةريحهبتقبرهعندوضمعلماالعزيزعبدبنعمرأن،سلمةأبي

)2(

)3(

)4(

.(54302،402/)عساكرابنتاريخانظر

.(65402،502/)تاريخهفيعنهعساكرابنوساقه(1/806)والتاريخالمعرفة

.(ح،ب)منوالمثبت،"القبرموضعدفنت"عساكرابنتاريخوفي،"القبرفيدفنت":(ق)في

.(54602/)عساكرابنتاريخ
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بينفأدخلوها.النارمنالعزيزعبدبنلعمراللهمنبراءم!،الرحيمالرحمناللهبسم:فيهافإذا،فقرؤوها

.(معه)1ودفنوهاأكفانه

اخر)2(وجهمنهذانحورويوقد

قال!:،)4(السلميحباببنعميرعنبسنده)3(إسماعيلبنالصمدعبدترجمةفيعساكرابنوروى

منبطريقفيوشفعأصحابيفقتل،رقابنابضربالرومملكفأمر،أمئةبنيزمنفيوثمانيةأناأسرت

نأوعلىعليفعرضها،الشمسمثلابنةلهوإذا،منزلهإلىفأخذني،لهفأطلقني،الملكبطارقة

فقالت:،فامتنعتعلينفسهافعرضت،ابنتهبيوخلت،فأبيت،دينهفيمعهوأدخلنعمتهيقاسمني

إلىالذهابتريد:فقالت.لشيءولالامرأةدينيأتركفلا،دينييمنعني:فقلت؟ذلكمنيمنعكما

.بلادكإلىيلقيك)5(فإنه،بالنهارواكمنبالليلالنجمهذاعلىسر:فقالت،نعم:قلت؟بلادك

فإذا،طلبيفيتكونأنفخشيتمقبلةبخيلإذامكمنالرابعاليومفيأنافبيناقال!،كذلكفسرت:قال!

لهم:فقلت.عمير:فقلت؟عمير:فقالوا،شهبدوابعلىآخرونمعهمقتلواالذينبأصحابيأنا

بنعمرجنازةيشهدواأنلهموأذنالشهداءنشروجلعزاللهولكن،بلى:قالوا؟قتلتمقدليسأو

قذفةبيقذفثميسيرافسرنا،فأردفني.عميريايدكناولني:بعضهمليقال!ثم:قال!.العزيزعبد

شر.لحقنييكونأنغيرمن،بالجزيرةمنزليقربوقعت

حللتفإذا،وأدفنهوأكفنهأغسلهأنإليأوصىقدالعزيزعبدبنعمركان:حيوةبنرجاءوقال

دفنأنهأخبرنيقدوكان،بياضاالقراطيسمثلوجههفإذاففعلت:قال!وجيهفيأنظرأنالكفنعقدة

.)6(مسودةهيفإذاوجوههمعنفيحلالخلفاءمنثلاثة

بنعمرقبرعلىالترابنسوينحنبينما:قال!ماهك)7(بنيوسفترجمةفيعساكرابنوروى

العزيزعبدبنلعمراللهمنأمان:الرحيمالرحمناللهبسم:فيهكتابالسماءعلينامنسقطإذالعزيزعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(54902/)عساكرابنتاريخ

.(54902،012/)عساكرابنتاريخانظر

المختصرانظر،أيضاالسلميالحباببنعميرترجمةفيأيضأعساكرابنوأورده،(42261/)عساكرابنتاريخ

(91/327).

عساكر.ابنتاريخمنوالمثبت،"السلميحبيببنعمير":(ح،ب،ق)في

هنا.كما"يلقيك"عميرترجمةوفي،"يبلغك"الصمدعبدترجمةعساكرابنتاريخفي

.(54702/)عساكرابنتاريخانظر

.(2829/)فيهوالخبر،منظورلابنعساكرابنتاريخمنالمختصرفيماهكبنيوسفترجمة
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بنيوسفعنالبصرييزيدبنمحمدعنعمروبنعبادعنبشاربنإبراهيمطريقمنساقه.النارمن

أعلم.واللهشديدةغرابةوفيه؟فذكره...ماهك

ء.5و()1-

،والعبادوالزهادالعلماءسيمالا،والعامةالخاصهعليهوتأسف،صالحةمناماتلهرئيتو!د

عمر:يرثيعزةلكثيرالشيبانيعمروأبوأنشدهماذلكفمن،الشعراءورثاه

مأجوركلهمفيهفالناسهلاكهفعمصنائعهعمت

وزفيررنةداركلفيواحدعليهمأتمهموالناس

بالثناءجديرلأنكخيراتولهلممنلسانعليكيثني

منشورنشرهامنفكأنهحياتهعليهصنائعهردت

ور)2(
الله:رحمهالعزيزعبدبنعمريرليجريرولمحالط

واعتمرااللهبيتحجمنخيريالناالمؤمنينأميرالنعاةينعى

عمرايااللهبأمرفيهوسرتبهفاضطلعتعظيماأمراحملت

والقمرا)3(الليلنجومعليكتبكيبطالعةليستكاسفةالشمس

تعالى:اللهرحمهالعزيزعبدبنعمريرثياللهرحمهدثاربنمحاربوقال

عمرياالموتيصبكلملعدلهيواقعهأنخلقاالموتأعظملو

تنتظرمنكوأخرىتموتكادتلهمنعشتقدعدلشريعةمنكم

الحفرتغتالهاالتيالعدولعلىمعيالواجدينولهفنفسيلهفيا

الحفرالمسجدفيأعظمهمتضمشبهالهمعينيرأتماثلاثة

تفتقربالحقسننلهاسقيامجتهداتأللمتتبعهموأنت

وتبتكروتبيانارواحاتأتيغالبةوالأقدارأملككنتلو

القدر)4(يغلبلكنسمعانبديرمصرعهالخيراتعمرعنصرفت

مضين،لخمسالجمعةوقيل،الخميسيوم،حمصأرضمنسمعانبديروفاتهوكانت:قالوا

توفي:عديبنالهيثموقالط.ومئةثنتينوقيلإحدىسنة،منهبقينلعشروقيل،رجبمنبقينوقيل

بنيزيدعليهصلى:وقيل؟الملكعبدبنمسلمةعمهابنعليهوصلى،ومئةثنتينسنةجمادىفي

.الجزءهذامن(2)(ح28ص)انظر()1

.(435ص)جريرديوان2()

.(54122/)عساكرابنوتاريخالديوانمنوالمثبت،بطالعةليستطالعةالشمس:(ح،ب)في)3(

.(54132/)عساكرابنتاريخ()4
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سنةوثلاثينتسعاماتيومعمرهوكان،العزيزعبدبنعمربنالعزيزعبدابنه:وقيل؟الملكعبد

وثلاثينثلاثاعاشإنهوقيل،بأكثروقيل.بسنةوقيل،بأشهرالأربعينجاوزإنهوقيل،وأشهرا

إلىالثلاثينبينماوقيل،سنةوثلاثينثمانياوقيل،وثلاثينسبعاوقيل،وثلاثينستاوقيل،اسنه

يبلغها.ولمالأربعين

:عساكر)2(ابنقال.سنةوأربعينخمسرأسعلىمات:معمرعنالرزاقعبدعنأحمدوقال

وأربعةأشهروخمسةسنتينخلافتهوكانت.وأشهراسنةوثلاثينتسعا،الأولوالصحيح،وهموهذا

ونصف.سنتانوقيل،يوماعشرأربعةوقيل،أيام

بجبهته،العينينغائر،اللحيةحسن،الجسمنحيف،حسنهالوجهدقيق،أسمراللهرحمهوكان

.)4(أعلمسبحانهوالله،)3(اللهرحمهوخضبشابقدوكانشجةأثر

)1(

)2(

)3(

)4(

المختلفةرواياتهوانظر،عساكرابنوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،تحريفوهو،"وستينثلاثا":(ق)في

.(022-54/213)ذلكفي

.(4/5022)تاريخهفي

.الجزءهذامن(2)(ح28ص)انظر

مقحمايكونأنويرجح،(921ص)الملكعبدبنيزيدخلافةإلى(ح،ب)فيليسفصلهنا(ق)فيذكر

الخبرعقيبكقولهكثيرلابنليسأنهعلىتدلقرائنوفيه،مقاربةبألفاظإيرادهاسبقأيضاففيه،الكتابفي

الحاشية.فيجعلناهلذلك"خفيةإشارةالمؤلفإليهأشاروقدوغيرهمانعيموأبوالدنياأبيابنذكره":الأول

فصل

فقال،قبلهالخلفاءمععادتهعلىبالحربةيديهبينليسيرالشرطةصاحبجاءهالخلافةالعزيزعبدبنعمروليلما

فصعد،المسجددخلحتىمعهوسارواسارثم.المسلمينمنرجلأناإنما،عنيتنح؟ولكمالي:عمرله

له،طلبةولا،فيهمنيكانرأيغيرعنالأمربهذاابتليتقدإني!الناسأيها:فقالإليهالناسواجتمعالمنبر

.تريدونمنولأمركملأنفسكمفاختاروا،بيعتيمنأعناقكمفيماخلعتقدوإني،المسلمينمنولامشورة

وأثنىاللهحمدأصواتهمهدأتفلما.بككلناورضينا،وأمرنالأنفسنااخترناكقد:واحدةصيحةالمسلمونفصاح

ذكرمنوأكثروا،خلفاللهتقوىمنوليس،شيءكلمنخلف!اللهتقوىفإن،اللهبتقوىأوصيكم:وقالعليه

ولاكتابهافيولاربهافيتختلفلمالأمةهذهوإن،نزولهقبللهالاستعدادوأحسنوا،اللذاتهاذمفإنه،الموت

صوتهرفعثم.حقاأحداأمنعولا،باطلاأحداأعطيلاواللهوإني،والدرهمالدينارفياختلفواوإنما،نبيهافي

عصيتفإذا،اللهأطعتماأطيعوني،لهطاعةفلااللهعصىومن،طاعتهوجبتاللهأطاعمن!الناسأيها:فقال

فبيعت،بهاأمرللخلفاءتبسطكانتالتيوالثياب،فهتكتبالستورفأمرفدخلنزلثم.عليكمليطاعةفلاالله

نأتريدماذا،المؤمنينأميريا:فقالالملكعبدابنهفأتاه،مقيلايتبواذهبثم،المالبيتفيأثمانهاوأدخل

،سليمانأمرفيالبارحةسهرتإني:فقال؟أهلهاإلىالمظالمتردولاتقيل:قال،أقيلبنييا:قال؟تصنع

منهفدنا.بنيأيمنيادن:قال؟الظهرإلىتعيشأنلكومن:ابنهلهفقال.المظالمرددتالظهرصليتفإذا

وأمر،القائلةوتركوخرجقامثم.دينيعلىيعيننيمنصلبيمنأخرجالذيدلهالحمد:وقالعينيهبينفقبل

أسألك-المؤمنينأميريا:فقالحمصأهلمنذميرجلإليهفقام.فليرفعهامظلمةلهكانتمنألا:فنادىمناديه
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لهفقال،جالسوالعباس.أرضياغتصبنيالملكعبدبنالوليدبنالعباس:قال؟ذاكما:قال.اللهكتاب

تقولما:عمرفقال،سجلابهاليوكتب،الوليدالمؤمنينأميرأقطعنيها!نعم:قال؟تقولماعباسيا:عمر

الوليد،كتابمنيحبعأنأحقاللهكتابنعم:عمرفقال.تعالىاللهكتابأسألكالمؤمنينأميريا:قال؟ذمييا

عليه.فردها.ضيعتهعليهفارددقم

أخذحتىغيرهيدفيأويدهفيكانتسواء،ردهاإلامظلمةإليهرفعتفما،إليهالمظالمرفعفيالناستتابعثم

،الناسأعيانمنواحدبكلمروانبنوفاستغاث،استحقافبغيرأيديهمفيكانمما،وغيرهممروانبنيأموال

أخذقدوأنه،عمرمنلقواماإليهافشكوا-عمتهوكانت-مروانبنتفاطمةعمتهمفأتوا،شيئاذلكيفدهمفلم

حاجة،لهاتردولا،الخلفاءعنتحجبلاالمرأةهذهوكانت،رأسأبهميرفعلاوأنه،عندهويستنقصونأموالهم

عليهدخلتفلما،إليهفركبتوقامت،الخلافةقبلمعهايفعلعمركانوكذلك،ويعظمونهايكرمونهاوكانوا

فقال،العادةغيرعلىوهيغضبىفراها،يحادثهاوشرع،وسادةلهاوألقى،أبيهأختلأنها،وأكرمهاعظمها

أموالهموتأخذ؟وولايتكزمانكفييهانونوأولادهمالملكعبدأخيبنو:فقالت؟لكما،عمةيا:عمرلها

يحادثهاشرعثم،كبرقدعقلهاوأن،متحملةأنهاوعلمعمرفضحك؟تنكرفلاعندكويسئون،لغيرهمفتعطيها

الناسوتركماتغ!ي!النبيأناعلمي!عمةيا:فقال،الجدفيمعهاأخذذلكرأىفلما،عنهايتحيزلاوالغضب

الرجلذلكبعدالنهرذلكوليثم،ماتحتىشيئامنهيستنقصفلمرجلبعدهالنهرذلكفولي،مورودنهرعلى

الناسيزللمثم،ساقيةمنهفكرى،اخررجلالنهرذلكوليثم،ماتحتىشيئامنهيستنقصفلم،آخررجل

فلهرضيفمن،الأولمجراهإلىلأرذنهاللهأبقانيلئناللهوايم،فيهقطرةلايابسأتركوهحتىالسواقييكرونبعده

ذلك،يزيللاوالوالي،الواليبطانةهمالذينالأقاربمنالظلمكانوإذا،السخطفلهسخطومن،الرضا

الرجليرفعإنما؟يسبهمومن:قال؟عندكيسئوافلا:فقالت؟غيرهمفيعنهناءهومايزيلأنيستطيعفكيف

بها.لهقآخذمظلمته

خفية.إشارةالمؤلفإليهأشاروقد،وغيرهمانعيموأبوالدنياأبيابنذلكذكر

قميصتغسلواألا:لفاطمةفقلت،وسخقميصعليهفإذامرضهفيعمرعلىدخلت:الملكعبدبنمسلمةوقال

أبكىماهؤلاءيدريلا،الدارأهلفبكىفاطمةفبكتوبكى،غيرهقميصمالهوالله:فقالت؟المؤمنينأمير

منالخلائقمنصرفذكرتإني:فقال؟المؤمنينأميرياأبكاكما:فاطمةقالتالعبرةعنهمانجلتفلما،هؤلاء

عليه.وغشيصرخثم،السعيرفيوفريق،الجنةفيفريق،اللهيديبين

إلاالمسكمنينتفعوهل:فقالذلكفيلهفقيل،وضعحتىأنفهفسدالمالبيتمنمسكمزةعليهوعرض

وكان.الفتيةبنفسي:قالثمعيناهفذرفتإليهمفنظر،ذكراعشربضعةوكانوابأولادهدعااحتضرولما؟بريحه

:الأبياتبهذهكثيرايتمثلالعزيزعبدبنعمر

شاغلههوماالقومحديثعنبهماقتللقولوهومستكينايرى

جاهلههوكمنشيئاعالئموماكلهالجهلعنعلموأزعجه

يهازلهخدينمنهملهفليسيراهمحينالجهالعنعبوس
آجلهالعيشعاجلعنفأشغلهفارعوىالعيشمنيبقىماتذكر

ينشدهوهوالبربريسابقوعندهالعزيزعبدبنعمرعلىدخلت:قالمهرانبنميمونعنالدنياأبيابنوروى

:الأبياتهذهإلىشعرهفيفانتهى،شعرا

هجعبعدمابغتةالمناياأتتهآمناللموتباتصحيحمنفكم
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امتنعبقوتهمنهولافرارابغتةالموتجاءهإذيستطعفلم

رفعصوتهوإنالداعييسمعولامقنعاالنساءتبكيهفأصبح

جمعقدبالأمسكانقدماوفارقمقيلهفصارلحدمنوقرب

يدعحاجةذاالمالفيمعدماولالمالهالغنيالموتيتركفلا

أتاه،الخلافةفيبعدهالملكعبدبنيزيدوقامالعزيزعبدبنعمرالمؤمنينأميرماتلما:حيوةبنرجاءوقال

منخانقد-العزيزعبدبنعمريعني-المرائيهذاإن!المؤمنينأميريا:ليزيدفقالالملكعبدبنالوليدبنعمر

علىمقفولانوهما،مملوءيندارهفيبيتينفي،ثمينودر،نفيسجوهيرمنعليهقدرماكل(جمعأالمسلمين

فيودراجوهرأخلفعمرأنبلغني:عمرامرأةالملكعبدبنتفاطمةأختهإلىيزيدفأرسل.والجوهرالدرذلك

به،إليهوأرسلت.المنديلهذافيماإلا،لبدولاسبدمنعمرتركماأخييا:إليهفأرسلت.مقفولينبيتين

قل:للرسوليزيدفقال.البطانةواهيةغليظةمحشوةوجبة،قشباورداء،مرقوعاغليظاقميصافيهفوجدفحله

بأميرفجعنيوالذي:لهتقولفأرسلت.البيتينفيعماأسألإنما،أريدهذاولا،أسألهذاعنليس:لها

فيهمامافحولفتعالمفاتيحهماوهذه،لذلكبكراهتهلعلمي،الخلافةوليمنذالبيتينهذيندخلتماالمؤمنين

وأربع،أدممنكرسيئفيهفإذاالبيتينأحدففتحالداردخلحتىالوليدبنعمرومعهيزيدفركب.مالكلبيت

مسجدافيهفوجدالثانيالبيتفتحثم.اللهأستغفر:الوليدبنعمرفقال.وقمقم،الكرسيعندمبسوطاتآجرات

تبلغأنإلىفيهارأسهالإنسانيدخلمابقدرالطوقكهيئةفيها،البيتبسقفمعلقةوسلسلة،بالحصامفروشأ

ووجدوا،يناملئلانعسإذايضعهاكانوربما،رقبتهفيوضعهاذنوبهبعضذكرأوالعبادةعنفترإذاكان،العنق

ومنيزيدفبكى،غليظمسوحمنذلككل،وتباندراعهفيهفإذاففتحهسفطافيهفوجدواففتح،مقفلأصندوقا

وهومخذولوهوالوليدبنعمروخرج.العلانيةنقي،السريرةلنقيكنتإن،أخييااللهيرحمك:وقالمعه

لي.قيلماقلتإنما.اللهأستغفر:يقول

عجلتلماأحبلاحتى،قدركفيليوبارك،بقضائكرضنياللهم:يقولجعلاحتضرلما:رجاءوقال

هوىالأمورفيوماليأصبحتلقد:يقولوكان.ماتحتىذلكيقولزالفلا.تعجيلاأخرتلماولا،تأخيرأ

فيها.اللهقضاءمواضعفيإلا

أما.الخلافةوليلماالعزيزعبدبنعمرإلىالخطاببنعمربناللهعبدبنسالمكتب:صفوانبنشعيبوقال

والحفدةالجموعبعدفرادىاللهولقوا،رأيتقدماعلىفماتوا،أقوامقبلكوالملكالخلافةوليقد،عمريابعد

واندفنت،لذاتهاتنظرتفتألاكانتالتيأعينهمفانفقأت،يفرونمنهكانواالذيالموتنزعوعالجوا،والحشم

كانتالتيبطونهموانشقت،والخدموالشرروالمرافقالفرشوتظاهر،الوسائدلينبعدموسدينغيررقابهم

جانبإلىكانوالوحتى،العطرةالروائحطيببعدجيفاوصاروا،والأطعمةالأموالمنولوننوعكلمنتشبعلا

الطيبمنأغراضهمعلىالأموالإنفاقبعد،منهمولنفر،بهملتأذىأحياءوهميحقرونهكانواممنمسكين

فإن،وأمرهاللهحقفيويقترون،وأهوائهمأغراضهمفيإسرافأالأموالينفقونكانوا،اللينةالفاخرةوالثياب

فافعل،بشيءمرتهنولامحبوسغيروأنت،عليهمبمامرتهنونمحبوسونوهمالقيامةيومتلقاهمأناستطعت

سبحانه.باللهإلاقوةولاباللهواستعن

ومواكبهأحراسهكثرتولوبسالمقليلعماملكوما

حاجبهالبابيهجرقليلفعماوحاجبشديدبابذاكانومن

وحبائبهأعوانهغيرهإلىتفرقتحتىالموتغيركانوما
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وحبائبهأصحابهوأسلمهحاسدكلبهمسرورافأصبح

.لغيرهالأبياتهذهإن:وقيل

بنميمونعنهلالأبيبنربهعبدعنأبيحدثناعامربنعاصمحدثنا:الإخلاصكتابفيالدنياأبيابنوقال

إلىفنظر،حسنةوموعظةمنطقلهففتح،إخوانهمنرهطوعندهيومذاتالعزيزعبدبنعمرتكلم:قالمهران

امضالمؤمنينأميريا:لهفقلت،منطقهقطععمرذلكرأىفلما،بالدموععيناهذرفتوقد،جلسائهمنرجل

علىالقولفيفإن،أيوبأباياعنيإليكفقال.بلغهأوسمعهمنعلىبهاللهيمنأنأرجوفإني،موعظتكفي

:قالأنهعنهالدنياأبيابنوروى.المقالمنبالمؤمنأولىوالفعال،عليهممتكلمشرهامنيخلصلافتنةالناس

كانواأما،اللهقاتلهم،الفجارأعماليعملونهمإذااستعملناهمفلما،أخيارأبرارأنهمنرىكناأقوامااستعملنا

!!القبورعلىيمشون

بعضعنهوبلغه-أرطاةبنعديإلىالعزيزعبدبنعمركتب:قاليذكرمعمراسمعت:قالالرزا!تىعبدوروى

وإنك،ظهركوراءمنإياهاوإرسالك،السوداءوعمامتك،القراءمجالستكبكغرنيفإنهبعدأما:-يكرهما

.تعملونمماكثيرعلىاللهأطلعناوقد،الظنبكفأحسناالعلانيةأحسنت

أما:لهعاملإلىكتبأنهالعزيزعبدبنعمرإلىبأسانيدهمالعلمأهلمنواحدوغيروالدارقطنيالطبرانيوروى

قدممن.بعدهالمحدثونأحدثماوترك،أمرهفيوالاقتصاد،رسولهسنةواتباعاللهبتقوىأوصيكفإنيبعد

دليلقالأو-بطلانهاعلىدليلهوماقبلهامضىوقدإلابدعةتكنلمأنهاعلمثم،مؤنتهوكفوا،سنتهحارب

والتعمق،والخطأوالحمق،والزللالزيغمنخلافهافيماعلمقدمنسنهاإنمافإنه،السنةلزومفعليك-عليها

فيماكانولو،الأسدعلىعملهمكانوإنما،أشدالشديدالعملوعلى،أقوىالأموركشفعلىكانواولهم

بعدهمحدثقد:قلتفإن،خيركلإلىالسابقونلأنهم،أجرىوإليه،أحرىفيهلكانوافضلأنفسكمتحملون

تكلمواولقد،عنهمنفسهورغبت،طريقهمعنوحاد،المؤمنينسبيلغيراتبعقدمنأحدثهإنماأنهفاعلم،خير

قصرولقد،محسنغيرفوقهمومن،مقصردونهمفمن،أينلافأين،يشفيمامنهووصفوا،يكفيمامنه

يخرجماالذيالقولهذاأحسنما.العزيزعبدابناللهفرحم،فغلوااخرونعنهموطمح،فحفوادينهمأقوامهم

الفقهاءمنهذامثليقولأنيستطيعالذيفمن!الصحابةعليهكانماومحبة!بالمتابعةامتلأقدقلبمنإلا

عنه.وعفااللهفرحمه؟وغيرهم

حدثني:قالسعيدبنرشيدعنمريمأبيبنسعيدعنالحافظسفيانبنيعقوبطريقمنالبغداديالخطيبوروى

لكتابتصديقبهاالأخذ،سننابعدهوخلفاؤه!ج!اللهرسولسن:قال.العزيزعبدبنعمرعنشهابعنعقيل

سبقبمااقتدىفمن،خالفهامنرأيفيالنظرولا،تبديلهاولاتغييرهاأحدعلىليس،اللهلطاعةواستعمال،الله

وساءتجهنموأصلاه،تولىمااللهولاهالمؤمنينسبيلغيرواتبعخالفهاومن،أبصربهااستبصرومن،هدي

.مصيرا

فيفقال،فخطبهمالناسفاجتمع،جامعةالصلاة:الناسفيفنادىيومذاتمناديهالحزيزعبدبنعمروأمر

لهويستعدلذلكيعملولمالاخرةوالداراللهلقاءمنيديهبينبمامنكمالمصددتىأنإلالأجمعكمإني:خطبته

تعالى:وقوله(54:فصلتأ!وربهولقد!نمرلةفىإخهتمألآمالو:تعالىقولهتلاثم.كافرلهوالمكذب،أحمق

.(601:يوسفأ!مشركونلاو!إباللهأتحثر!ميؤمنوما)

بئس:عمرإليهفكتب،هناكيعلمهمالطائفإلىلهممؤدبمعأولادهأرسلأنهعنهالدنياأبيابنوروى

له.النيةكتابفيذكره-النيةتدخلهلمأو-النيةيعرفلمصبياالمسلمينإمامقدمتإذ،علصتما
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نأالخيرليس،بنييا:لهقالأنهالعزيزعبدبنلعمرمولىعن"والبكاءالرقة"كتابفيالدنياأبيابنوروى

حتىعليلأحداليومتأذنلابنييا،أطعتهثموجلعزربكعنغفلتتكونأنالخيروإنما،وتطاعلكيسمع

بكيتالبارحةرأيتك:مولاهلهفقال،عنييفهمونولاالناسعنأعقللاأنأخاففإني،النهارويرتفعأصبح

غشيثم:قال.وجلعزاللهيديبينالوقوفذكرتواللهإنيبنييا:قالثمفبكىقال،مثلهبكيترأيتكمابكاء

.ماتحتىمتبسماذلكبعدرأيتهفما:قال،النهارعلاحتىيفقفلمعليه

لآية"ا،16:يون!أ!وشهودا!غاعلتكؤإلاعملمقولاتغملونقزءانمنمتهنتلواوماشةنفىتكونوما):يومذاتوقرأ

فجاء،لبكائهماالدارأهلوبكى،لبكائهتبكيفجلستفاطمةفجاءت،الدارأهلسمعهحتىشديدابكاءفبكى

لمأنهأبوكود،خيربنييا:فقال؟يبكيكماأبةيا:لهفقال،الحالتلكعلىوهمعليهمفدخلالملكعبدابنه

.النارأهلمنأكونوأنأهلكأنخشيتلقدبنيياوالله،تعرفهولمالدنيايعرف

فيالجمعةيومخرجالعزيزعبدبنعمررأيت:قال،العنبرياللهعبدأبيبنالأعلىعبدعنالدنياأبيابنوروى

:قالالرجلينإلىانتهىإذاعمرفكان،الحبشيرجعالناسإلىانتهىفلما،يمشيحبشيوراءه،دسمةثياب

الشمسشأنوما:فقال(أ:التكويرأ!كورتآلمحسإذا):فقرأفخطب،المنبرصعدحتى،اللهرحمكماهكذا

،بالبكاءالمسجدوارتج،المسجدأهلوبكىفبكى،13-12:التكويرأمهوأزلفتابخةوإذا!سعرتاتجحيم!اذا)

معه.تبكيالمسجدحيطانرأيتحتى

فبكى.عنيسائلكوالله،الغايةإلىوانتهيت،الحاجةإليكبيجاءتالمؤمنينأميريا:فقالأعرابيعليهودخل

درهممئةوأعطاه،مئةمئةلبناتهوفرض،ثلاثمئةعلىلهففرض.بناتوثلاثأنا:فقال؟أنتمكم:لهوقالعمر

معهم.فتأخذالمسلمينأعطياتتخرجحتىفاستنفقهااذهب:لهوقال،مالهمن

يديبينغدامقامكيديكبينهذابمقامياذكرالمؤمنينأميريا:وقاليديهبينفقامأذربيجانأهلمنرجلوجاءه

:قال،الذنبمنبراء؟ولا،العملمنثقةبلاتلقاهيوممن،يخاصممنكثرةفيهعنكاللهيشغللاحيث،الله

ألفعشراثنيمنيفأخذعليعدابأذربيجانعاملكإن:فقال.حاجتكما:لهقالثمشديدا4بكاعمرفبكى

البريد.معأرسلهثم.عليهفليرد،عاملهاإلىالساعةلهاكتبوا:عمرفقال.المالبيتفيفجعلهادرهم

كانونعلىأصطليفجعلت،شاتيةباردةليلةفيالعزيزعبدبنعمرعلىدخلت:قالعياشابنمولىزيادوعن

نعم:قلت؟زياديا:ليفقال،الكانونذلكعلىمعييصطليفجعل-المؤمنينأميروهو-عمرفجاء،هناك

فقلت:.لهما:فقال.زياد:فقلت.تكلم:فقال.بقاصأناما:قلت،عليقص:قال،المؤمنينأميريا

حتىبكىثم،صدقت:فقال.الجنةدخلإذاالناردخلمنيضرهولا،الناردخلإذاالجنةدخلمنينفعهلا

.الكانونفيالذيالجمرأطفأ

كلأنفلو،فيهوقعتمماالمخرجفيواعملهاالوصففينفسكتعمللاالمؤمنينأميريا:العبديزيادلهوقال

أخبرنيالمؤمنينأميريا:زيادلهقالثم.فيهأنتماكنهبلغتماعليهوالثناءوشكرهاللهبحمدنطقتفيكشعرة

:قال،حالاأسوأفهو:قال؟ألدينخصمينكانافإن:قال.الحالسيئ:قال؟حالهماألدخصملهرجلعن

وهوإلا!محمدأمةمنأحدماالمؤمنينأميريافوالله:قال.عيشيهنئهلاحيثذاك:قال؟ثلاثةكانوافإن

ذلك.حدثتهأكنلمأنيتمنيتحتىعمرفبكى:قال.خصمك

،الشرابهذافيشابمنالناسمنفإنبعدأما:البصرةوأهلأرطاةبنعديإلىالعزيزعبدبنعمروكتب

الفروجفيهوانتهكوا،الحرامالدملهفسفكوا،أحلامهموسفه،عقولهمذهابعندانتهكوهاأموراعندهويغشون

،الأدمأسقيةمنإلاينتبذفلاانتبذفمن،حلالأشربةمنمندوحةذلكعناللهجعلوقد،الحراموالمال،الحرام
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فلما،العزيزعبدبنعمربعدمنالأمرولييكونأنالملكعبدبنسليمانأخيهمنبعهدلهبويع

تسعذاكإذوعمره،العامةالبيعةالناسبايعه-ومئةإحدىسنةأعني-السنةهذهمنرجبفيعمرتوفي

عليهاوولى،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأباالمدينةإمرةعنمنهارمضانفيفعزل،سنةوعشرون

الأمرآلحتى،وضغائنمنافساتحزمبنبكرأبيوبينبينهفجرت،قيسبنالضحاكبنالرحمنعبد

فيها.حدينفحده،حكومةعليهاستدركأنإلى

الخوارجوكان،الكوفةجندوبين،الخارجيبسطامأصحابوهم،الخوارجبينوقعةكانتوفيها

فتذامروا،تكسرهمأنالخوارجوكادت،فارسالافعشرةمننحواالكوفةجيشوكان،قليلةجماعة

.(ثائرأ)1منهميبقوافلم،اخرهمعنوقتلوهم،عظيماطحناالخوارجفطحنوابينهم

محاصرةبعدوذلك،البصرةعلىواستحوذ،الملكعبدبنيزيدفخلعالمهلببنيزيدخرجوفيها

بنعديعاملهاوحبس،الأموالوبذل،أهلهافيالعدلبسطعليهاظهرفلما؟طويلوقتال،طويلة

محبسمنالمهلببنيزيدهربحين،بالبصرةكانواالذينالمهلبالحبسقدكانلأنه،أرطاة

وهوعليهفدخلأرطاةبنبعديأتىالإمارةقصرعلىظهرلماوكان،ذكرنا)2(كما،العزيزعبدبنعمر

!النساءتهربكماالقتالمنهربتأنك،ضحككمنلأعجبإني:المهلببنيزيدفقال،يضحك

طالباورائيمنوأن،لكبقا!بقائيلأنلأضحكإني:عديفقال!العبديتلكماتتلوأنتجئتنيوإنك

يرميأنقبلنفسكفدارك،يتركونكولا،بالشامأميةبنيجنود:قال؟هوومن:قال،يتركنيلا

أهله،سجنكماسجنهثم،قالماجوابيزيدعليهفرذ.تقالفلاالإقالةفتطلب،بأمواجهالبحرإليك

،الأهوازفيواستناب،والجهاتالنواحيفينوابهوبعث،البصرةعلىالمهلببنيزيدأمرواستقر

الجليةعلىخبرهبلغفلما،المقاتلةمنجماعةومعه،خراساننيابةعلىالمهلببنمدركأخاهوأرسل

،الافأربعةفيالملكعبدبنالوليدبنالعباسأخيهابنجهزالملكعبدبنيزيد)3(المؤمنينأميرإلى

بنيزيدلقتالالبصرةقاصدين،الشامجنودفيوهو،الملكعبدبنمسلمةعمهيديبينمقدمة

)1(

)2(

)3(

،شديدةعقوبةلهجعلنا،إليهتقدمنابعدمااللهحزممماشيئاشربوجدناهمنفإنا،حرمعمااللهأحلبماواستغنوا

تنكيلا.وأشدلهعقوبةأشدفاللهعليهاللهحرمبمااستخفومن

.(ح)منوالمثبت،"تأليرا":(ب)وفي،"ثائرة":(ق)في

.الجزءهذامن(5ص)انظر

"..المؤمنينأميرإلىالخليفةعلى..."؟()حوفي"الملكعبدبنيزيدالخليفةخبره...":(ق)في

.(1لج)اللسان.والحقيقة،اليقينالخبر:والجلية(ب)منوالمثبت
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بنمروانأخاهعليهاواستنابالبصرةمنخرجإليهالجيوشمخرجالمهلببنيزيدبلغولما،المهلب

،الرأيفيعليهفاختلفوا؟يعتمدهماذافيالأمراءمنمعهمنواستشار،واسطنزلحتىوجاء،المهلب

تجعلونيأنتريدونإنما:فقال،الجبالرؤوسفيفيتحصنالأهوازإلىيسيربأنبعضهمعليهفأشار

فيها،حصنبأجودويتحصنفينزلهاالجزيرةإلىيسيرأنبعضهمعليهوأشار؟جبلرأسفيطائرا

رخيص.رفيؤسفرفيالشامأهلبهمفيقاتلالجزيرةأهلعليهويجتمع،العراقأهلرجالعليهوينغص

إليه.قاصدالشاميوالجيشبواسط4نازوهوالسنةهذهوانسلخت

بنالعزيزعبدمكةوعلى،المدينةأميرقيسبنالضحاكبنالرحمنعبدالسنةهذهفيبالناسوحج

قضائهاوعلى،الخطاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدالكوفةوعلى،أسيدبنخالدبناللهعبد

يزيدبنالمؤمنينأميروخلععليهااستحوذقد،المهلبيزيدبنالبصرةوعلى،الشعبيعامر

عبدالملك.

العزيز:عبدبنعمرمعتوفيوفيها

فيترجمناهوقد،ثبتاصادقاعابداوكان،السمان2صاوأبو،يساربنومسلم،حراشبنربعي

والمنة.الحمدودلهالتكميلكتابنا

ومئةثنتيوسنةخلت5ث!

منركبالمهلببنيزيدأنوذلك،المهلببنيزيدمعالملكعبدبنمسلمةاجتماعكانفيها

المهلب،بنالملكعبدأخوهيديهوبين،جيشفيهووسار،معاويةابنهعليهاواستخلف،واسط

التقتوقد،بهاليزيدقبللاجنودفيالملكعبدبنمسلمةإليهوانتهى،العقرلهيقالمكانابلغحتى

أهلعلىفحملواالشامأهلتذامرثم،الشامأهلالبصرةأهلفهزم،شديداقتالافاقتتلواأولاالمقدمتان

شجاعاوكان،المنتوفمنهم،الشجعانمنجماعةمنهموقتلوا،وهزموهمفكشفوهمالبصرة

:()1الفرزدقذلكفيفقال،وائلبنبكرمواليمنوكان،مشهورا

بكاهمامنمسمعابنيعنوتنهىوائلبنبكرالمنتوفعلىتبكي

ذبحهالذيوهو،الجهميةأولهوالرجلوهذا،همدانمنالثوريينمولىدرهمبنالجعدفأجابه

الجعد:فقالالأضحىعيديومالقسرياللهعبدبنخالد

.(درصا.ط).(2/302)نيوالدا(1)
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أباهما)1(الشائديننبكيولسناقومهنصرفيالمنتوفعلىنبكي

فناهماأصيبلوتميمفعزوائلبنبكرالحيفناءأرادا

بكاهماشجيعينارقأتولاساعةاللهمنروحالقيافلا

رداهما)2(فينابالغشلقياوقدعليهمابكيناإننبكيالغشأفي

المهلببنيزيدخطب،المهلببنيزيدجيشمنالوليدبنالعباسأخيهوابنمسلمةاقتربولما

وقد،ألفاوعشرين،ألفمئةمننحويزيدمعوكان-الشامأهلقتاليعني-القتالعلىوحرضهمالناس

وعلى،بلادهمالجنوديطألاأنوعلى،!رسولهوسنةاللهكتابوعلى،والطاعةالسمععلىبايعوه

.قاتلناهخالفناومن،منهقبلناذلكعلىبايعناومن،الحجاجالفاسقسيرةعليهمتعادلاأن

أشدوينهاهم،الفتنةفيالدخولوتركالكفعلىالناسيحرضالأيامهذهفيالبصريالحسنوكان

النفوسمنبسببهاقتلوما،الأشعثابنأيامفيالعريضالطويلالشرمنوقعلماوذلك،النهي

البصرةنائبذلكفبلغ،بالكفويأمرهم،ذلكفيويعظهمالناسيخطبالحسنوجعل،العديدة

ثم،القتالإلىوالنفير،والجهادبالجدفأمرهم،خطيباالناسفيفقام،)3(المهلببنالملكعبد

وأذلكعنليكفنواللهأما،الناسيثبط-يسمهولم-المرائيالضالالشيخهذاأنبلغنيولقد:قال

بهوانه،اللهيكرمنيأنأكرهماواللهأما:قالقولهالحسنبلغفلما،الحسنوتوعد،ولأفعلنلأفعلن

تنشبولم،قليلاالناستبارزتواجهتلماالجيوشأنوذلك،دولتهمزالتحتى،منهاللهفسلمه

خرققدعليهجاؤواالذيالجسرأنوبلغهم،سريعافزواحتىالعراقأهليثبتفلم،شديداالحرب

إنه:لهفقيل،مثلهمنيضرماالأمرمنيكنولم؟الناسبالما:المهلببنيزيدفقال،فانهزموا

يمكنهفلمالمنهزمينيردأنرامثم.اللهقبحهم:فقال.خرققدعليهجاؤواالذيالجسرأنبلغهم

ذلكمعوهو،منهمشرذمةفيبقيحتىمنهيتسللونبعضهموجعلأصحابهمنعصابةفيفثبت،ذلك

بنحبيبأخوهقتلوقد،وشمالايميناعنهينحازونالشاموأهل،هزمهمإلابخيليمرلاقدمايسير

يريدلاالملكعبدبنمسلمةنحوقصدثم،أشهبلهفرسعلىوهو،وغيظاحنقافازداد،المهلب

وقتلوا،المهلببنمحمدأخاهمعهوقتلوا،فقتلوهالشامخيولعليهحملتواجههفلما،غيره

)1(

)2(

)3(

،(ح،ب)منوالمثبت،"...ولسنا"الطبريتاريخوفي،"أباهماالشائديننبكيوليتنا":(ق)في

تصبحالباءإدغامفكإذاإلازحافالأولالبيتمنالثانيالشطروفي،(6561/)الطبريتاريخفيوالأبيات

."السابين"

بالعيشلقياوفي":(ح،ب)وفي،"..تبكيالعينإن":()حوفي،"..نبكيالعينإلى":(ب)في

.(6561/)والطبري(ق)منوالمثبت،"رداهمافينا

المهلب.بنمروان(م)في
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فقتل،عياشبنالقحللهيقالرجلالمهلببنيزيدقتلالذيوكان،الشجعانمنوكان،السميذع

بنخالدمعفأرسله،الملكعبدبنمسلمةإلىيزيدبرأسوجاؤوا،المهلببنيزيدجانبإلى

فيكانماعلىمسلمةواستحوذ،الملكعبدبنيزيدالمؤمنينأميرأخيهإلىمعيطأبيبنعقبةبنالوليد

أخيهإلىوبعث،الكوفةإلىبهمفبدث،مئةثلاثمننحوامنهموأسر،المهلببنيزيدمعسكر

.الحيرةفنزلمسلمةفسار،بقتلهمكتابهفجاء،فيهم

فيأسيراثلاثينمننحوإلىعمد،بواسطوهومعاويةابنهإلىالمهلببنيزيدهزيمةانتهتولما

ومالك،وابنهاللهرحمهأرطاةبنعدي،العزيزعبدبنعمرالمؤمنينأميرنائبمنهم،فقتلهميده

،الأموالمنالخزائنومعهالبصرةأتىحتىأقبلثم،الأشرافمنوجماعة،مسمعابناالملكوعبد

،الجهازأتموتجهزواالشفنفأعدوابالبصرةالمهلبالفاجتمع،إليهالمهلببنالمفضلعمهمعهوجاء

واجتمع،فنزلوهاكرمانجبالأتواحتىسائرينيزالوافلموأثقالهمبعيالهمفساروا،للهربواستعدوا

المهلب،بنالمفضلعليهمأمرواوقد،المهلببنيزيدمعكانالذيالجيشمنفلممنجماعةعليهم

رجلاعليهمأمرواإنهمويقال،المهلبآلطلبفيالمازنيأحوز)1(بنهلالعليهمجيشامسلمةفأرسل

منجماعةفقتل،شديداقتالاهنالكفاقتتلواكرمانبجبالفلحقهم،الكلبيضببنمدركلهيقال

رأسهوحمل،فقتلوهالمفضللحقواثم،بقيتهموانهزمأشرافهممنجماعةوأسر،المفضلأصحاب

أهلأميرمنأمانالهمفأخذواالمهلببنيزيدأصحابمنجماعةوأقبل،الملكعبدبنمسلمةإلى

فوردتوالذريةوالنساءوالأموالبالأثقالأرسلواثم،النخعيالأشتربنإبراهيمبنمالكمنهم،الشام

بالرؤوسمسلمةفبدث،المهلبابنيالملكعبدورأسالمفضلرأسومعهمالملكعبدبنمسلمةعلى

ثمبدمشقرؤوسهمونصبت،أولئكأعناقبضربفأمر،يزيدأخيهإلىالأحداثالصبيانمنوتسعة

بعضفاشتراهم،المهلبآلذراريليبيعنالملكعبدبنمسلمةوحلف،بهافنصبتحلبإلىأرسلها

رثاوقد،شيئاالأميرذلكمنمسلمةيأخذولم،سبيلهموخلىفأعتقهم،ألفبمئةلقسمهإبراراالأمراء

.جرير)2(ابنذكرهابقصائدالمهلببنيزيدالشعراء

وخراسانالعراقبلادعلىهسلمةولاية

الكوفةبولايةالمؤمنينأميرالملكعبدبنيزيدأخوهإليهكتبالمهلبالحربمنفرغلماأنهوذلك

فيالدينناصرابنالعلامةقيدهفقد،أثبتناهماصوابهتحريفوكله.الماحوز:()حوفي.ماجور:(ق)في(1)

للبكرياستعجمماومعجم،6206/الطبريتاريخمنالمطبوعفيالصوابعلىوجاء.1163/المشتبهتوضيح

.(بشار)المهلببنمفضلترجمةفي25491/منظورلابنعساكرابنتاريخومختصر،37901/

.(6536،406/)الطبريتاريخانظر)2(
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زوج-ختنهخراسانإلىوبعث،البصرةوعلىالكوفةعلىفاستناب،السنةهذهفيوخراسانوالبصرة

فحرضإليهافسار،بخذينة)1(الملقب،ال!،صأبيبنالحكمبنالحارثبنالعزيزعبدبنسعيد-ابنته

أموالامنهموأخذ،المهلببنليزيدينوبكانممنعمالاوعاقب،والشجاعةالصبرعلىأهلها

العقوبة.تحتبعضهمومات،جزيلة

والمسلمينالتركبينجرتوقعةذكر

رجلعليهم،المسلمينلقتالالصغدإلىجيشابعث،التركملكالأعظمالملكخاقانأنوذلك

المسلمين،منخلقوفيهفحصره،الباهليقصرعلىنزلحتىفأقبل،كورصول)2(لهيقالمنهم

عشرسبعةإليهمودفع،ألفاأربعينعلى-مطرفبناللهعبدبنعثمانوهو-سمرقندنائبفصالحهم

أربعةفيالرياحيبشربنالمسيبلهيقالرجللهفانتدبالناسعثمانندبثم،عندهمرهائندهقانا

ذاهبأنهوأخبرهمالقتالعلىفحثهمالناسخطبالطريقبعضفيكانفلما،التركنحوفساروا،آلاف

عنهويرجعيخطبهممنزلكلفييزللمثم،ألفمنأكثرعنهفرجع،الشهادةلطلبالأعداءإلى

القصر،ذلكمحاصرووهم،الأتراكجيشغالقحتىبهمفسار،مقاتلمئةسبعفيبقيحتى،بعضهم

يقتلواحتىفيقاتلونينزلونثم،أمامهمأولادهموذبحنسائهمقتلعلىفيههمالذينالمسلمونعزموقد

السحروقتكانإذاحتىالمسيبومكثفثبتوا،ذلكيومهميثبتهمالمسيبإليهمفبعث،اخرهمعن

خلقامنهمفقتلوا،صادقةحملةالتركعلىحملواثم،محمدياشعارهمجعلواوقد،أصحابهوكئركتر

المسلمين،أكثرفرحتى،شديداقتالافقاتلوهمالتركإليهمونهض،كثيرةدوابوعقروا،كثيرا

عظيما،قتالاكذلكوهمفقاتلوا،الشجعانمعهوترجلفترخل،عجزهافيالمسيبدابةوضربت

علىيلوونلاهاربينأيديهمبينالمشركونوفز،عليهماللهفتححتىوصبروا،بالمسيبالجماعةوالتف

بالقصروعليكم،أحداتتبعوالاأن:المسيبمناديفنادى،الكثرةغايةفيالأتراككانوقد،شيء

راجعينوانصرفوا،النفيسةوالأشياءالأموالمنالأتراكأولئكمعسكرفيماوحازوافاحتملوهم،وأهله

يجدوافلم،القصرإلىالغدمنالتركوجاءت،محصورينكانواالذينالمسلمينمنمعهمبمنسالمين

غزاثم.جناكانواإنما،إنسايكونوالمبالأمسلقوناالذينهؤلاء:بينهمفيمافقالوا،مجيباولاداعيابه

سهلألينارجلاكانأنه-ذكرفيما-بذلكولقب،مهملةودالمعجمةبخاء"خدينة"المصادربعضفيوقع)1(

مصبغة،ثيابفيمتفضلوسعيدأبغرملكعليهفدخل،منطقتهفيسكينامعلقأبختيةعلىخراسانقدم،متنعما

خذينة.فلقب.سكينيةلمتهخذينية:قال؟الأميررأيتكيف:لهقالواعندهمنخرجفلما،مصبغةمرافقحوله

.(6506/)تاريخهفيالطبريجريرابنقاله

ضبطه.علىأقفولم،"لورضول":(ب)في2()
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الغزوةهذهفيالمسلمينعلى()1التركأعانوالأنهموذلك،الضغدبلادخراسانأميرخذينةالملقبسعيد

أموالامنهمواحتاز،مدبرينوولوا،عليهماللهنصرهحتىشديداقتالافقاتلهمإليهمفسار،ذكرناهاالتي

والحواصل.الأموالمنلهموجدماوقبض،جزيلة

،وخراسانالعراقإمرةعنالملكعبدبنمسلمةأخاهالملكعبدبنيزيدالمؤمنينأميرعزلوفيها

أخيهفيفطمع،المدةهذهفيشيئاأخيهإلىيصرفولم،يريدفيماالغنيمةأمواليصرفكانلأنهوذلك

.وخراسانالعراقعلىهبيرةبنعمرعليهابدلهوولىعنهافعزله

قيس.بنالضحاكبنالرحمنعبدالمدينةأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

:والسادةالأعيانمنفيهاتوفيوممن

وسمرقندببلخيكونكان،الخراساني،محمدأبوويقال،القاسمأبو)2(الهلاليمزاحمبنالضحاك

وقيل:؟التابعينمنوجماعة،هريرةوأبيعمروابنعباسوابنأنسعنروىجليلتابعيوهو،ونيسابور

سنين.سبعجاوزأنهعنهرويقدكانوإن،)3(عباسابنمنولاحتىالصحابةمنسماعلهيصخلمإنه

بنوسعيدوعكرمةمجاهد،أربعةعنالتفسيرخذوا:الثوريقال،التفسيرفيإماماالضحاكوكان

.والضحاكجبير

ابنمنسماعهشعبةوأنكر،ثقةهو:زرعةوأبومعينابنوقال.مأمونثقةهو:أحمدالإماموقال

فيحبانابنوذكره.ضعيفاكان:القطانسعيدبنيحيىوقال.عنهسعيدعنأخذإنما:وقال،عباس

وهم.فقدعباسابنلقيإنه:قالومن،الصحابةمنأحدايشافهلم:وقال،الثقات

مكتبهفيكانإنه:قيل؟حسبةالصبيانيعقموكان،أسنانولهووضعته،سنتينأمهبهوحملت

وقيل،خمسسنةماتإنه:وقيل.عليهمالعلياء)4(منويدورحمارأيركبوكان،صبيآلافثلاثة

أعلم.والله،الثمانينبلغوقد،ومئةستسنة

.الكفار(م)في(1)

للبخاريالكبيرالتاريخ،(0592ت)خليفةطبقات،3(آ7/9و6/003)سعدابنطبقاتفيترجمته)2(

العبر،(4125/)الإسلامتاريخ(13192/)الكمالتهذيب،(4/458)والتعديلالجرح،(4332/)

غاية،(1/213)الجنانمرآة،(1312/)الضعفاءفيالمغني،(2325/)الاعتدالميزان،(1124/)

المفسرينطبقات،(1/248)الزاهرةالنجوم،(4/453)التهذيبتهذيب،(1467ت)النهاية

.(1/421)الذهبشذرات،(12آ/1)

أعلم.فاللهعباسابنيلقلم:يقولوبعضهم:(4995/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيقال)3(

الكمالتهذيبفيجاءإذ،معلوممكاناسموليست،شيءمنعلاماوكل،العاليالمكان:هناالعلياء)4(

.(ق)منالعبارةوسقطت،بروقانلهايقالبقريةببلخالصبيانيعلمكان،(13592/)
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.القدر)2(رفيع،ثقة،جليلتابعى،البصريالناجيداودبنعلياسمه()1الناجيالمتوكلوأبو

ومئةث!ثهسنةح!خلتث!

عليهاوولى،خراساننيابةعن-خذينةالملقب-سعيداهبيرةبنعمروهوالعراقأميرعزلفيها

منهانزعج،المشهورينالأبطالمنهذاسعيدوكان،المؤمنينأميربإذن،)3(الحرشيعمروبنسعيد

وفيها.وغيرهاالصينبلادمن،ذلكوراءماإلىالصغدبلادمنوتقهقروا،شديداخوفاوخافوهالترك

وولى،مكةوإمرةالمدينةإمرةبينقيسبنالضحاكبنلعبدالرحمنعبدالملكيزيدبنجمع

بنالرحمنعبدالحرمينأميرفيهابالناسوحج.الطائفنيابة)4(النصرياللهعبدبنالواحدعبد

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.قيسبنالضحاك

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المدني.العلاءأبو،)5(مسلمأبيبنيزيد

،سليمانأخووهو،ميمونةمولى،المدنيالقاصمحمدأبو:)6(الهلالييساربنعطاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والتعديلالجرح،(6273/)الكبيرالتاريخ(562ص)خليفةطبقات،(7225/)سعدابنطبقاتفيترجمته

التهذيبتهذيب،(4/223)الإسلامتاريخ(34255/و02424/)الكمالتهذيب،(6184/)

.(545)الكمالتذهيبخلاصة،(12/99)

فيموجودةالعبارةوليست،"تعالىاللهرحمهالثمانينبلغوقدمات":نصهاعبارةهنا(ق)طبعةأقحمت

طبعةمنسقطتقدالسابقةمزاحمبنالضحاكترجمةفي"الثمانينبلغوقد"عبارةلوحظتوقد،(ح،ب)

الكمالتهذيبفيجاءماذلكيؤيد.الناسخمنسهوموضعهاتغييرفلعل،يرىكمافيهاأثبتهاالتي(ق)

."غزاءجلداثمانينابنكنت":قولهالضحاكعن،(13/792)

.(ب،ح)منوالمثبت،تصحيف"الجريشي":(ق)في

وفي،"البصرياللهعبدبنالواحدعبد":()حوفي،"النضرياللهعبدبنالواحدالرحمنعبد":(ق)في

(44/8)عساكرابنتاريخفيترجمتهمنأثبتهوماتصحيفوكله"النضرياللهعبدبنالرحمنعبد":(ب)

.(بيروتالجناندارط)(5594/)للسمعانيوالأنساب

الأثيرلابنالكامل،(6617/)الطبريتاريخفيترجمتهمسلمأبيبنويزيد.(ح،ب)فيليستالترجمةهذه

النبلاءأعلامسير،(6903/)الأعيانوفيات،(2815/المختصر)عساكرابنتاريخ(5511/)

شذرات،(1245/)الزاهرةالنجوم،(1212/)الجنانمراة،(4215/)الإسلامتاريخ،(4/395)

.(5167،916/)الآملرغبة،(146/)الاستقصاء،(1124/)الذهب

المعارف،(6461/)الكبيرالتاريخ،(2132ت)خليفةطبقات،(5/173)سعدابنطبقاتفيترجمته

عساكرابنتاريخمختصر،5/335()والتعديلالجرح،(1/564)والتاريخالمعرفة،(ص)945

تهذيب-،(1222ت)النهايةغاية،(4448/)النبلاءأعلامسير،(2125/.)الكمالتهذيب،(1708/)
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منواحدغيرووثقه،الصحابةمنجماعةعنهذاوروى.تابعيوكلهم،الملكوعبد،اللهوعبد

الثمانينجاوزوقد،بالإسكندريةالمئةقبلتوفي:وقيل،ومئةأربعأوثلاثسنةتوفيإنهوقيل،الأئمة

أعلم.سبحانهوالله

المخزومي،السائبأبيبنالسائبمولى،المخزوميالقرشيالحخاجأبو()1المكيجبربنمجاهد

بناللهعبدالقرانوترجمان،الأمةهذهحبرأصحابأخصاءمنكان،والمفسرينالتابعينأئمةأحد

وعطاءمجاهدإلااللهوجهبالعلميريدأحديكنلمإنهقيلحتى،بالتفسيرزمانهأهلأعلموكان،عباس

يحفظاننافعاوغلاميسالماابنيأنوددت:وقال!بركابيعمرابنأخذ:مجاهدوقال!؟وطاوس

حفظك.

.مرةثلاثينعباسابنعلىالقرانعرضإنه:وقيل

.عنها)2(وأسألهايةكلعندأقفه،مرتينعباسابنعلىالقرانعرضت:مجاهدقال!

أربعوقيل،ومئةثلاث:وقيل،ثنتين:وقيل،إحدى:وقيل،مئةسنةساجدوهومجاهدمات

أعلم.واللهالثمانينجاوزوقد،ومئة

)3(فصل

عمرووابنهريرةوأبيعباسوابنعمرابنعن،وعلمائهمالصحابةأعلامعنمجاهدأسندأ

التابعين.منخلقوعنه.خديجبنورافعسعيدوأبي

أخبرني:قال!عياشبنبكرأبيعنالرزاقعبدحدثناإبراهيمبنإسحاقحدثنا:الطبرانيقال!

علىتبعثالأرواحفإن،وضوءعلىإلاتنامنلا:عباسابنليقال!:يقول!مجاهداسمعأنهيحيىأبو

عليه.قبضتما

)1(

)2(

)3(

.(34)صللسيوطيالحفاظطبقات،(7172/)التهذيب

الكبيرالتاريخ،(2535ت)خليفةطبقات،(5466/)سعدابنطبقات:فيترجمته،جبيربنمجاهدويقال

الحلية،(7/931)والتعديلالجرح،(1711/)والتاريخالمعرفة،(444ص)المعارف،(7411/)

،(2487/المختصر)ب(16125/)عساكرابنتاريخ،(96ص)للشيرازيالفقهاءطبقات،(3927/)

الإسلامتاريخ،(4944/)النبلاءأعلامسير،228()27/الكمالتهذيب،(383/)واللغاتالأسماءتهذيب

التهذيبتهذيب،(8363ت)الإصابة،(9265ت)النهايةغاية،(7/132)الثمينالعقد،(4591/)

.(35ص)للسيوطيالحفاظطبقات،(5/142)

."عرضاتثلاث":وفيه،(564،457و،4545/)النبلاءأعلامسيرفيالخبر

.(ب،)حفيليسسعدبنمصعبترجمةإلىالفصلهذا
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عليهيسلم:قال(34:فصدتأ!وأخسنهىبالتىآدغ!و:تعالىقولهفيقالأنهعنهالطبرانيوروى

المصافحة.هيوقيل،لقيهإذا

علىاللهيأخذكلااتق:السلامعليهداودإلىوجلعزاللهأوحى:قالأنهعنهمرةبنعمرووروى

حاجة.لكوليستتلقاهحينفتلقاه،إليكفيهينظرلاذنب

ذويبيتأهلبالمدينةكان:قال،مجاها.عنالأعمشعنأمامةأبيعنشيبةأبيابنوروى

فبعثوا؟مناإليهأحوجهومنإلىالرأسبهذابعثنالو:فقالوا،شيئافأصابوا،شاةرأسعندهم،حاجة

أولا.عندهممنخرجالذينأصحابهإلىرجعحتىبالمدينةيدوريزلفلم،به

عليهبكىإلايموتمؤمنمنما:قالمجاهدعنمنصورعنالأحوصأبيعنشيبةأبيابنوروى

القبر.لمحي:قال،441:الرومأمهو!هدونفلأنفس!ثتم!الو:وقال.صباحاأربعينوالأرصالسماء

ألف،مئةإسرائيلبنيمنيحجكان:قال،مجاهدعن،لبابةأبيبنعبدةعن،الأوزاعيوروى

.حفاةالحرمدخلواثمنعالهمخلعواالحرمأرصافبلغوافإذا

:قال(43:عيرانلامهولرئكأقنئيمريو):تعالىقولهفيمجاهدقالالقطانسعيدبنيحيىوقال

.الركوداطلبي

المزامير.:قال(064ا!لممراءأمهوبصحهؤتكمتهمآشتطغتمنوآشتفزز!:تعالىقولهوفي

.قيود:قالأ12:المزملأ!أن!لالتحيما!الو:تعالىقولهفيوقال

خصومة.لا:قال!أ15:الشورىأ!ووبينكمبتننالاحجة!الو:قولهفيوقال!

الدنيا.لمحيلذةكلعن:قال(8:ادتكاثرأ!وآلنعيصعنيؤمبذلتشلنثو):وقال

أربعإبليسرن:قال،مجاهدعن،منصورعن،الحميد)9(عبدبنجريرعن،الديبعابنوروى

وأنزلتالعالمينربدلهالحمدأنزلتوحين!النبيبدثوحين،أهبطوحين،لعنحين:رنات

نخر.أورنمنفلعن،الشيطانمنوالنخرةالرنة:يقالوكان.بالمدينة

بروج:قال!1281:الشعراءأمهوتغبثونءايةرجبكلأتتنون!و:تعالىقولهفيعنهنجيحابنوروى

.الحمام

.التجارة:قالأ267:البقرةأمهوما!ستتؤطينتمنأنفقوا):تعالىقولهفيوقال

وترجمة،(4545/)الكمالتهذيبفيترجمتهمنوالمثبت،تصحيف"الحسيبعبدبنجرير":(ق)في)1(

فيه.ترجمتهماومصادر(28485/)أيضاالكمالتهذيبفيالمعتمربنمنصور
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استقاموا:قال(03:فصدتأ!وأشتممواثمأددهرنجاقالواالذيفإن!و:قالمجاهدعنليمثوروى

.ماتواحتىيشركوافلم

ولتم):مجاهدعن،مصرفبنطلحةعن،أبجرابنعن،سفيانعن،لتحيدبنيحيىوروى

!ا!ة!ال(4:أ!خ!صأ!هوأ-ضدم!فوالهويكن

العظيم.الذئبمثلكانتسليمانكلمتالتيالنملة:قالمجاهدعنليثوقال

مئتييبلغحتىيحتلملاعادقوممنالغلامكان:قال.مجاهدعننجيحأبيعنالطبرانيوروى

سنة.

.داعدعا(أ:المعارجأ!سإللسأل):وقمال

ديه.علميإلىيرجعواحتى(-1617:الجنم!أفيهماءغدقا!لنفئن!):قولهومي

.غيرييحبودلا:قال،(55:النورأ!شئأبلايمثركوت!يو

.المراؤونهمقال،(01:فاطرأ!ألسئاتيضكرونوالذجم!)

الذينهم:قال،(14:الجاثيةأ!اللهأياميرجونلاللذيفيغفرواءامنوأللذينقل):تعالىقولهومي

نعمهأيامه:قال(ه:إبراهيمأ!آدلهبأي!موذ!زهم!وقرأثم.ينعملمأمعليهماللهأنعميدرونلا

ونقمه.

فإلىماتفإذا،حياداممارسولهوإلىاللهكتابإلىفردوه.(95:النساءأ!هووالرسولاللهإلىفردوه)

..سنته
والرسولوالقرآنفالإسلامالظاهرةأما:قال(02:لقمانأ!هوودإطنةطهزهنعمهوعلتكتمواشبغ!يو

.والذنوبالعيوبمنسترفماالباطنةوأما؟والرزق

فقالتجزلاحطبارأتالسلامعليهسليمانعلىنسالمح!مكةقدمتلما:قالمجاهدعنالحكموروى

كمأعرفأنا،مولايدعي:الغلامفقال؟الحطبهذادخانوزنكممولاكيعرفهل:سليمانلغلام

الحطب،يحرقثم،الحطبيوزن:الغلامفقال؟وزنهفكم:قالت؟مولايفكيف،دخانهوزن

دخانه.فهونقصفما،رمادهويوزن

أصبحإذايتبلممن:قال(11:الحجراتأمهوالطفونهمفأولسكيتمتلتمومن!و:تعالىقولهفيوقال

الظالمين.منفهوأمسىوإذا

ثم،وأهلهاالدنيامنأراحنيالذيدلهالحمد:اليومذلكقالإلاالدنيامنينقضييوممنما:وقال

خاتمه.يفضالذيهووجلعزاللهيكونحتى،القيامةيومإلىفيختمعليهيطوى
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إذا:وقال؟والفقهالعلم:قال(926:البقرةأمهـولمجثمدمنآثحمةيؤقىميو:تعالىقولهفيوقال

.الفقهاءمنكمالأمرولي

البدع:قال،(153:الأنعامأمهوسبيلأعنبكتمفنفرقألسبلولاتحبعوافاتبعؤ!:تعالىقولهو!ي

.والشبهات

السنة.اتباعيعني-الحسنالرأيالعبادةأفضل:وقال

.الأهواءمنعافانيأو،للإسلامهدانيأن،أفضلالنعمتينأيأدريما:وقال

والفضلالعقلأولو:قالوربما،محمدأصحاب،(93:النساءأمهومنتمالأضوأؤلى!روايةفيوقال

وجل.عزاللهدينفي

السرية.:قال(31:الرعدأ!وقارعةبماصنعوا!ال!

.الثيابديالسوس:قال.(8:الخلأمهولاتغ!ونماويخلق!ال!

.الأضراس:قال(4:مريمأ3!منىاتعظموهن)

رحيما.:قال،(47:مريمأمهـوحفيا!ال!

حدثنا:يدهبخطحاتمأبيبنمحمدكتابفيوجدت:قالحنبلبنأحمدبناللهعبدوروى

أحدمثلأنفقرجلاأنلو:قال،مجاهدعنالأسودبنعثمانعنيمانبنيحيىحدثناالحارثبنبشر

المسرفين.منيكنلموجلعزاللهطاعةفي

.العداوة:قال(13:الرعدأمهواتحالوهوشديدميو:تعالىقولهوفي

ولاالمالحعلىالحلويبعيفلااللهمنحاجزبينهما:قال(02:الرحمنأمهـوشغيانلابتخهمابررخ)

الحلو.علىالمالح

كان:قالالأعمشعنالقدوسعبدبناللهعبدحدثنا:حميدبنمحمدذكره:مندهابنوقال

:قال،برهوتبئرإلىحضرموتإلىوذهب:قال؟إليهافنظرذهبإلابأعجوبةيسمعلامجاهد

،وماروتهاروتعليتعرض:مجاهدفقال:لمجاهدصديقوالوعليها:قال،بابلإلىوذهب

بشرط:اليهوديفقال.وماروتهاروتعليهفاعرضبهذااذهب:فقالالسحرةمنرجلافدعا:قال

برجلي،خذ:قالثمحجرامنهافقطع،قلعةإلىبيفذهب:مجاهدقال.عندهمااللهتدعولاأن

قلت:رأيتهمافلما،العظيمينكالجبلينمنكسينمعلقينهمافإذا،حوبه)1(إلىانتهىحتىبيفهوى

.(حوب)موسالقا.ارلداوسط:لحوبةا(1)
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وعلىعليفغشي:قال!،تدكدكتقدالدنياجبال!فكأن،فاضطربا:قال!!خالقكمااللهسبحان

وتهلكني.نفسكتهلكأنكدت،قم:فقال!،قبلياليهوديأفاقثم،اليهودي

والمريض،،بالغني،نفربثلاثةالقيامةيوميؤتى:قال!مجاهدعن،ليثعن،فضيلابنوروى

فيقول!:؟لهاخلقتكإنماالتيعبادتيعنشغلكما:للغنيوجلعزاللهفيقول:قال.المملوكوالعبد

مالاأكثركنتأنت:لذافيقول!ملكهفيالسلامعليهبسليمانفيؤتى.فطغيتالمالمنليأكثرتربيا

الملكمنأوتيمايمنعهلمهذافإن:لهاللهفيقول!.ربياهذابل:فيقول!:قال؟هذاأمشغلاوأشد

لها؟خلقتكالتيعبادتيعنمنعكما:فيقول!بالمريضويؤتى:قال!.عبادتيعنوالشغلوالمال!

له:فيقول!،وبلائهضرهفيالسلامعليهبأيوبفيؤتى.جسديمرضهذاعنشغلنيربيا:فيقول!

عنومرضهضرهيشغلهلمهذاإن:فيقول.هذابل:فيقول!؟هذاأمومرضاضراأشدكنتأنتأ

عليفضلتربفيقول!؟لهاخلقتكالتيعبادتيمنمنعكما:لهاللهفيقول!بالمملوكيؤتىثم.عبادتي

أنتأ:لهاللهفيقول!وعبوديتهرقهفيالسلامعليهبيوسففيؤتى.عبادتكعنوشغلونيفملكونيأربابا

فيهكانمايشغلهلمهذافإن:اللهفيقول!،ربياهذابل:فيقول!؟هذاأموعبوديتكرقكفيأشدكنت

عبادتي.عنالرقمن

نأأردتفإذا،السفرفيعمرابنأصحبكنت:قال!،مجاهدعن،الأعرجعن،حميدوروى

مجاهد،يا:فقال،فيذلككرهتكأنيمرةفرآني؟ثيابيعليسوىركبتفإذا،ركابيمسكأركب

الخلق.لضيقإنك

)1(يخدمنيفكان،أخدمهأنأريدوأناعمرابنصحبت:روايةوفي

جعلت:قال!،مجاهدعن،رجلعن،الثوريحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)2(الإماموقال!

يقبضهاثمالأنفسيتوفونأعوانلهوجعل،شاءحيثمنهايتناول!،الطستمثلالموتلملكالأرض

منهم.

.للفناء)3(ولدللخرابابن:لهقال!الأرضإلىادمهبطلما:وقال!

تلعن:قال!(915:البقرةأ*!أئبعنوتويفعخهم):مجاهدعن،منصورعن،جريرعنقتيبةوروى

)2(

)3(

.(134ص)والحكمالعلومجامعفيالحنبليرجبابنذكره

عننعيمأبووأخرجه،سفيانعنالأنعامسورةمن(61)الآيةتفسيرفي(7217/)تفسيرهفيالطبريأخرجه

.(3286/)الحليةفيحنبلبنأحمد

.(3286/)الأولياءحليةفينعيموأبو،(87)صالزهدفيالمباركابنأخرجه
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بنيبذنوبالقطرمنعنا:يقولون،والعقاربالحياتحتى،اللهشاءوماالأرضدوابادمبنيعصاة

.(آدم)1

ذنوبهم،بسببالشدةمنينالهمكانلما،قبورهمفيالعصاةعلىالحشراتتسلط:غيرهوقال

صارت،ويستلذونهاالدنيافىيعملونهاكانواالتىالسيئاتهيوالحياتالعقاربمنالحشراتفتلك

العافية.اللهنسأل"عليهمعذابا

.لكفور(6:العادياتأ!ولكنود!لربهلإد!نآإن!و:لوقا

:قالمجاهدعنليثعناللهعبدأبومسلمحدثني،سليمانبنعمرحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

نفسه.وأراحمؤونتهخفتالحلالمنيستحيلممن

!ونقدرعلهلنأنفظن!و:قال،مجاهدعن،الحكمعن،شعبةحدثنا،زروقبنعمرووقال

.)3(بذنبهنعاقبهلنأن،(87:الأنبياءأ

.ذهب)4(منبيتا:اللهعبدقراءةفيسمعتهاحتىالزخرفماأحسنأكنلم:قالالإسنادوبهذا

بصلاحليصلحوجلعزاللهإنمجاهدعن،ليثعنخليفةبنخلفحدثنا:سعيدبنقتيبةوقال

.)5(ولدهالعبد

بخير.تركفيمناللهيخلفهكيف!للمؤمنطوبى:يقولكانالسلامعليهعيسىأنوبلغني:قال

ألاشباب!بهموتقطعت!و:تعالىقولهفي،مجاهدعن،المكتبعبيدعنعياضبنالفضيلوقال

.الدنيا)6(فيبينهمكانتالتيالأوصال(166:البقرةأ

تعالى:قولهفي،مجاهدعن،نجيحأبيابنعن،الثوريسفيانعن،عيينةبنسفيانوروى

.وجل)7(عزاللهالإل:قال(01:التهوبةأ!هولاولاذمةإمؤضمنفىلايزقبونا

تعالى:قولهوفي.وجلعزاللهطاعة(86:هودأ!وخترئكتمأللهبقيت!و:تعالىقولهفيوقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الاية.تفسيرفى(هوه2554/)تفسيرهفيالطبريأخرجه

فينعيموأبو(378ص)الزهدفيعاصمأبيابنوأخرجه؟العملولزومالكبرتركباب:(21ص)الورعفي

مجاهد.عنليثعن(314/)الحلية

.المنثورالدرفيوالسيوطي؟الآيةتفسيرفي(17/78)تفسيرهفيالطبريأخرجه

.(3284/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

."ولدهوولد":زيادةوفيه(1/274)بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه

.(8144/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره

.(2933/)تفسيرهفيكثيرابنوذكره،(3285/)الحليةفينعيمأبوأخرجه
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بالمعاصي.الهمعنداللهيدكرالذيهو:قال(46:الرحمنأ!هوجننانرلإمقامفافوصلمن!يو

.الخشوع(92:الفتحأ!وجوصههوفىسيماهتم):مجاهدعن،منصورعنعياضبنالفضيلوقال

وغضوالخشوعالركود:القنوت:قال،238:البقرةأ!هوقختينللهوقوموا):تعالىقولهوفي

.)1(اللهرهبةمنالجناحوخفض،البصر

الحصا،يقلبأو،يلتفتأو،بصرهيشدأنالرحمنهابالصلاةفيأحدهمقامإذاالعلماءوكان

صلاته.فيدامماخاشعاإلا،الدنيامنبشيءنفسهيحدثأو،بشيءيعبثأو

إسحاقبنعقبةحدثني،إدريسابنحدثنامعمر)2(أبوحدثنا:حنبلبنأحمدبناللهعبدوقال

فتشتها،وإن1استجفيتها)3(العربرأيتإذاكنت:قال،مجاهدعنليثحدثنا-خيراعليهوأثنى-

.)4(أرواحفيهاليستأجسادفكأنماالصلاةفيدخلوافإذا"دينهاوراءمنوجدتها

الخنصروضم-هكذاقبضذنباالرجلأذنبفإذا،الكفمنزلةالقلبإنما:قالعنهالأعمشوروى

مم!بل!و:تعالىاللهقال:الرانذلكيرونفكانوا،يطبعثم:قال-إصبعاإصبعاكلهاأصابعهضمحتى

.(41:المطففينأ!ويكسبون؟دؤاماقلوبهمعكران

بهءوأخطمتسلئةصكسبمنبك):مجاهدعن،منصورعن،الثوريسفيانعنقبيصةوروى

عملكلما،المحيطالشيءعلىالمبنيكالحائطبالقلوبتحيطالذنوب:قال،81:البقرةأ!وخطمئتو

.الران)5(هو:قالثم-يدهقبضثم-هكذاتكونحتىالقلبتغشىحتى،ارتفعتذنبا

مهوفازغبرفيوإك).واحرهالعبدعملأول:قال،13:القيامةأ!هوواخرقدمبما):قولهولمحي

.له)6(ونيتك،إليهرغبتكفاجعل،الصلاةإلىفقمت،الدنياأمرمنفرغتإذا:قال(8:ادشرحأ

اللهأنأيقنتقدالتيالنفسهي:قال(27:الفجرأ!المطمينةالنفس)مجاهدعنمنصوروعن

.)7(وطاعتهلأمرهجأشاوضربت،ربها

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الاماليفيالمحامليأيضاوأخرجه؟(1188/)قدرالصلاةتعظيمفيالمروزيالحجاجبننصربنمحمدأخرجه

.بنحوه(464ص)

بنإسماعيلالقطيعيالهذليمعمرأبووهو؟(3282/)الحليةمنوالمثبت،"عمروأبوحدثنا":(ق)في

.(2271/)الحفاظتذكرةفيترجمته،بغدادمحدث،إبراهيم

الحلية.منوالمثبت،تصحيفوهو،"استخفيتها":(ق)في

منه.معقوفينبينمروما(3282/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

.(3283/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

.(3283/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

وزاد=."حاشاوضربت":إلى(ط)فيصحفوقد،(جأش)(6926/)العربلسانفيمنظورابنأورده



54
هـا30سنةوفيات

أهلعليهعرضإلايموتميتمنما:قال!:مجاهدعن،ليثعنالمباركبناللهعبدوروى

.اللهو)1(أهلفمناللهوأهلمنكانوإن،الذكرأهلفمنالذكرأهلمنكانإن،مجلسه

قال!:قال!،مجاهدعن،زبيدعن،طلحةبنمحمدحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا:أحمدوقال!

،()2(حقهعنومنعه1،حقهبغيرمال!أخذ:خصال!ثلاثمنيعجزنيفلنادمابنيعجزنيإن:إبليس

حقه.غيرفيإنفاقه(إضاعةأو

قد،خربندج)3(أنهظننتمجاهدارأيتإذاكنت:الأعمشقال!قال!نميرابنحدثنا:أحمدوقال!

.4(مهتئمفهوحمارهضل

.)5(دينهأعزنفسهأذل!ومن،دينهأذل!وأعزهانفسهأكرممن:قال!،مجاهدعن،ليثوعن

فينوعلبثكم،الغازيأبايا:(عمرابنأليقال!:قال!،مجاهدعن،الحكمعنشعبةوقال!

وأجسادهمأعمارهمفييزدادوالمالناسفإن:قال!.عاماخمسينإلاسنةألفقلت:قال!؟الأرض

.نقصا)6(إلاوأخلاقهم

بقيفما،العلماءذهبت:قال!مجاهدعن،ليثعن،عليةابنعن)7(شيبةأبيبنبكرأبووروى

قبلكم.كانفيمنكاللاعبإلافيكمالمجتهدوما،المتعلمونإلا

أخيهمنالمسلميصبلملو:قال!مجاهدعن،ليثعن،إدريسابنعنأيضاشيبةأبيابنوروى

خير.ذلكفيلكان،المعاصيمنيمنعهمنهحياءأنإلا

العبدإن:وقال!.علمهكثروإناللهعصىمنوالجاهل؟علمهقلوإناللهيخافمنالفقيه:وقال!

إليه.المؤمنينبقلوباللهأقبلبقلبهاللهعلىأقبلإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وسكن.بركإذاالأرضبصدرهالبعيريضربكماواطمأنتيقيناقرت؟معناه:الأزهريقال:آخرهفي

.(3283/)الحليةفينعيموأبو؟(932ص)الزهدفيالمباركابنأخرجه

منه.معقوفينبينوما،(3284/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

وهو،"خزبنده"أصلهافارسيةكلمة:والخربندج،التخريجمصادرمنوالمثبت،"مندححر":(دتى)في

.الحمارصاحب

الحفاظتذكرةفيوالذهبي،(5/941)الثقاتفيحبانوابن،(5/466)الطبقاتفيسعدابنأخرجه

.(652/)الاعتدالوميزان،(4524/)النبلاءأعلاموسير،(1/29)

.(2582/)الصفوةصفةفيالجوزيوابن،(3927/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

وابن،(1131/)أيضاالحليةفيأخرجهوبنحوه،منهمعقوفينبينوما،(3285/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

."وأخلاقهم"بدل"وأحلامهم"جميعاولفظهم.(1/55)مسندهفيالجعد

الحليةفينعيموأبو،(95ص)الزهدفيالمباركابنبنحوهوأخرجه.(35448)(7214/)المصنففي

(3/926).
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.(1)فأصلحعملك:قال!،41:ادمدثرأ!وفطضوثيابك):تعالىقولهديوقال!

الدنيا.عرصمنليس:قال!،(32:النساءأ"!وفضحلأتمناللهوشلوا)

وعملوااتبعوهقدبالقرانيجيئونالذينهم:قال!،(33:ادزمرأ!هوبهوصددتىبآلصددتىجآءوالذى)

فيه.بما

اتبعتك.بيتعمللمفإذا،اتبعتنيمامعكإنيللعبدالقرانيقول!:وقال!

فيهاتعملأنوذلك؟لآخرتكدنياكمنخذ:قال!(77:القصصأمهوالديخامفنص!يبكتذسولا)

.وجل)2(عزاللهبطاعة

،جبر)3(بنمجاهدأبيهعن،مجاهدبنالوهابعبدعنكثيربنعبادعنالمحبربنداودوقال!

نية،خصال!ثلاثجمعمن:قال!؟أجراوأعظمأفضلاللهبيتحجاجأي:عمرلابنقلت:قال!

صدقتإذا:!قلت.صدق:فقال!عباسلابنذلكفذكرت.حلال!منونفقة،وافراوعقلا،صادقة

عنهسألتعماسألتني،حجاجأبايا:فقال!؟عقلهقلةيضرهفماذا،حلال!مننفقتهوكانتنيته

يقبلولا،العقلحسنمنأفضلبشيءاللهالعبدأطاعما،بيدهنفسيوالذي":فقال!.!ي!اللهرسول!

جاهلاأنولو؟بعقليعمللمإنالخيرأنواعمنعملهمنيكونمماشيئاولا،صلاتهولاعبدصومالله

.")4(يصلحمماأكثريفسدماكان،العبادةفيالمجتهدينفاق

والثلاث،والموضوعاتالمنكراتمن!ي!النبيإلىورفعه،الحديثهذافيالعقلذكر:قلت

؟صدق:عباسابنقال!:قولهإلى،خصال!ثلاثجمعمنقولهمن،عمرابنعلىموقوفةالخصال!

عنببغدادحدث:الحاكمقال!،سليمانأبوكنيتهالمحبربنوداود؟وقفهولارفعهيصحلاوالباقي

،"العقل"كتابوله،أسامةأبيبنالحارثعنهبهاحدث،موضوعةبأحاديثالثقاتمنجماعة

منلعلهالروايةهذهفيمرفوعاالعقلوذكر؟!لمج!اللهرسول!علىموضوعالكتابذلكأودعماوأكثر

.(()حنبلبنأحمدكذبهوقد.أعلموالله،جملتها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أيضا.كثيروابن،الآيةتفسيرفي(92461/)تفسيرهفيالطبريأخرجه

.(3281/)الحليةفينعيموأبو؟(377)صالزهدفيعاصمأبيابنأخرجه

تصحيف."جبير":(ق)في

منغريبحديثهذا:وقال(3/303،403)الحليةفينعيموأبو؟(2925/)مسندهفيالحارثأخرجه

عليه.المؤلفتعليقوانظر.الوهابعبدعنعبادحديثمنإلانكتبهلم،مجاهدحديث

ثمة.(3)انظرالحاشية.(ب،ح)فيليسهناإلى(47)صمن
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.القدركبير،جليل،ثقة،تابعي:)1(وقاصأبيبنسعدبنمصعب

منالقدرجليلتابعياكان؟لصلاحهبالمهدييلقبكان،)2(التيمياللهعبيدبنطلحةبنموسى

.)3(اللهرحمهالمسلمينسادات

ومئةأربحسنةخلت5ث!

خلقاوقتل،خجندة)4(أهلوحاصر،الصغدأهلخراساننائبالحرشيعمروبنسعيدقاتلفيها

أمير،الملكعبدبنيزيدإلىبذلكوكتب،جداكثيرارقيقاوأسر،جزيلةأموالاوأخذ،كثيرا

هولأنهالمؤمنينأميرإلىهوفكتب؟إليهيكتبلمإذهبيرةبنعمرالعراقأميرعليهفوجد؟المؤمنين

بنالرحمنعبدالحرمينإمرةعنالمؤمنينأميرالملكعبدبنيزيدعزلمنهاالأولربيعوفي.ولاهالذي

عليهافألح،ذلكقبولمنفامتنعتالحسينبنتفاطمةخطبأنهسببهوكان؟قيسبنالضحاك

()النصرياللهعبدبنالواحدعبدإلىفبدث،إليهتشكوهالملكعبدبنيزيدإلىفأرسلت،وتوعدها

وهوالمؤمنينأميرصوتهيسمعحتىالضحاكبنالرحمنعبديضربوأن،المدينةفولاه،الطائفنائب

دمشقإلىركبالرحمنعبدذلكبلغفلما،دينارألفأربعينمنهيأخذوأن،بدمشقفراشهعلىمتكئ

تقولهاحاجةكل:فقال.حاجةإليكليإن:فقالأخيهعلىفدخل؟الملكعبدبنبمسلمةواستجار

عنه.أعفوولا،)6(أقبلهلاوالله:فقال.حاجتيواللههو:فقال،الضحاكابنتكونأنإلالكفهي

لمسلموالأسماءالكنى،)7/035(للبخاريالكبيرالتاريخ،(5/916)سعدابنطبقاتفيترجمته)1(

الأمصارعلماءمشاهير،(5411/)حبانلابنالثقات،(2028/)للعجليالثقاتمعرفة،(934ص)

منجويهلأحمدبنمسلمرجال،)2/732(الكلاباذينصرلأبيالبخاريصحيحرجال،ص)68(

للذهبيالكاشف،(2824/)الكمالتهذيب،(2597/)الباجيوليدلأبيوالتجريحالتعديل،(2/257)

تقريب،(01/145)التهذيبتهذيب،503(ص)عبدالرحيملأحمدبنالتحصيلتحفة،(2/267)

.(533ص)التهذيب

ترجمته.ومصادر(ب،ح)منوالمثبت،تصحيف"التميمي":(ف)في)2(

الجرح،()8/286الكبيرالتاريخ،(154ص)خليفةطبقات،(5161/)سعدابنطبقاتفيترجمته)3(

لابنالثقات،(75ص)الأمصارعلماءمشاهير،(2403/)للعجليالثقاتمعرفة،(8/147)والتعديل

تهذيب،(2503/)الكاشف،(9282/)الكمالتهذيب،(2607/)والتجريحالتعديل،(5104/)حبان

.(155ص)التهذيبتقريب،(01/312)التهذيب

نزهة.مدينةوهيمشرقاأيامعشرةسمرقندوبينبينهاسيحونشاطىءعلىالنهروراءبمامشهورةبلدة:خجندة)4(

.(2347/)البلدانمعجم

ترجمته.مصادرمنوالمثبت،تصحيفوهو،"النضري":(ف،ب)وفي،"البصري":(ح)في()5

.(ب)منوالمثبت،"أقتلهلا":(ح)وفي،"لأقبلها":(ف)في)6(
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بالمدينة؟الناسيسأل،صوفجبةفيتركهحتىمالهوأخذفضربهالواحدعبدفتسلمهالمدينةإلىفرده

يسألأنوهو،سديدبرأيعليهأشارقدالزهريوكان؟وأشهراسنينثلاثالمدينةنيابةباشرقدوكان

اخرهذاكانثم،الشعراءوذمه،الناسفأبغضه،يفعلولم،يقبلفلم،أمرعليهأشكلإذاالعلماء

.أمره

بأمريستخفكانأنهوذلك؟الحرشيعمروبنسعيدخراسانإمرةعنهبيرةبنعمرعزلوفيها

عنه،عفاثم،بقتلهوأمر،كثيرةأموالامنهوأخذوعاقبهيديهبينأحضرهعزلهفلما؟هبيرةبنعمر

كانتأموالافاستخلصإليهافسار،الكلابيزرعةبنأسلمبنسعيدبنمسلمخراسانعلىوولى

الحرشي.عمروبنسعيدأيامفيمنكسرة

وهزم،بلنجرففتح،التركأرض،وأذربيجانأرمينيةنائبالحكمياللهعبدبنالجراحغزاوفيها

،بلنجر)1(تليالتيالحصونعامةوافتتح،كثيراخلقامنهموسبى،الماءفيوذراريهموغرقهمالترك

انهزمأنإلىفيهاالأمرال،هائلةوقعةبينهمفجرت،الملكوالخاقانهووالتقى1،أهلهاعامةوأجلى

.()2(يحصونلاكثيرخلقفيهاقتل،عظيمةمقتلةمنهمفقتلوا،المسلمونوتبعهم،خاقان

نيابةوعلى،والطائفالحرمينأمير)3(النصرياللهعبدبنالواحدعبدالسنةهذهفيبالناسوحج

يومئذ.سعيدبنمسلمخراسانعلىونائبه،هبيرةبنعمروخراسانالعراق

الملقبعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدالعباسأبووهوالسفاحولدالسنةهذهوفي

.العراقأهلمنجماعةالباطنفيأباهبايعوقد،العباسبنيخلفاءأول،بالسفاح

:الأعيانمنتوفيوفيها

منوكان،جليلاتابعياوكان،الصحابةمنجماعةعنرواياتلهأ:)4(الكلاعيمعدانبنخالد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/948)البلدانمعجم.الأبواببابخلف،الخزرببلادمدينة:بلنجر

.(ق)فيوهو،(ح،ب)فيالقوسينبينماليس

(5ح).(64ص)المتنفيسيأتيمماوالمثبت،"البصري":()حوفي،"النضري":(ق،ب)في

.(5)حالسابقةالصفحةانظر،ترجمتهومصادر

المعارف،(3/176)الكبيرالتاريخ،(031ص)خليفةطبقات،(7/455)سعدابنطبقاتفيترجمته

الجرح0(632ص)المذيلذيل،(4691/)حبانلابنالثقات،(2332/)والتاريخالمعرفة،(625ص)

،(4215/)الصفوةصفة،(2251/)الأخبارمناقبفيالمختار(5521/)الحلية،(3351/)والتعديل

(1/163)الحديثعلماءطبقات،()8/167الكمالتهذيب،7/493()عساكرابنتاريخمختصر

التهذيبتهذيب،(13263/)الوافي،(4901/)الإسلامتاريخ،(4536/)النبلاءأعلامسير،(82ت)

.(1/126)الذهبشذرات،(36ص)الحفاظطبقات،(1/522)الزاهرةالنجوم،(3181/)
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وكان،صائموهوتسبيحةألفأربعينيومكليسبحوكان،المشهورينالمعدودينالدينوأئمةالعلماء

وروى،القرآنثلثليلةكلفيفيهايقرأفكان،رمضانشهرفيالتراويحيصليوكان،حمصأهلإمام

ذما.عليهالمحامدتلكاللهقلب،الحقمرادفيالملاومعلىاجترأمن:قالأنهعنهالجوزجاني

،دنياهأمربهمايبصروجههفيعينان.أعينأربعةولهإلاعبدمنما:قالعنهالدنياأبيابنوروى

أمربهمافأبصرقلبهفياللتينعينيهفتحخيرابالعبداللهأرادفإذا،آخرتهأمربهمايبصرقلبهفيوعينان

هوماعلىالقلبالعبدتركذلكخلافبالعبداللهأرادوإذا"بالغيبالغيبفأمن،غيبوهماآخرته

نفع.بقلبهنظرفإذا،ينتفعفلاينظرفتراه،عليه

.()1(تعالىاللهرحمهكثيرةفضائلوله.الدنيامنالعينينوبصر،الاخرةمنالقلببصر:وقال

ثقة،جليلتابعيوهو،وغيرهأبيهعنكثيرةراوياتله:)2(الليثيوقاصأبيبناسعدبنوعامر

)1(3
،مشهور

،عمروأبوكنيته،همدانشعبمنالشعبيئكانأقولفيفيهاتوفي:)3(الشعبيشراحيلبنوعامر

وعن،عنهموروى،الصحابةمنخلقاأدركوقد،فنونذا،حافظاإماماكان،الكوفةأهلعلامةوكان

التابعين.منجماعةروىأيضاوعنه.التابعينمنجماعة

الشعبي.منأفقهرأيتما:مجلزأبوقال

منه.ماضيةبسنةأعلمأحدارأيتما:مكحولوقال

قلت:.العلمرأسهوبل،علماأفيدكحتىهاهنامعيقم:الشعبيليقال:الأوديداودوقال

حسن.علمفإنه"أعلمالله:فقلتعلملاعماسئلتإذا:قال؟تفيدنيشيءأي

)1(

)2(

)3(

.(ق)منوهو،(ح،ب)فيليسالمعقوفينبينما

،(1421/)للمزيالكمالتهذيب،(3199/)والتجريحالتعديل،(5/167)سعدابنطبقاتفيترجمته

.(27/)للسخاوياللطيفةالتحفة،(287ص)التهذيبتقريب،(1522/)الكاشف،(1/127)العبر

الكبيرالتاريخ،(157)خليفةطبقات،(33و.914)خليفةتاريخ،(6246/)سعدابنطبقاتفيترجمته

الجرح(306/و2/413)القضاةأخبار،(2295/)والتاريخالمعرفة،(944)المعارف،(6045/)

،(12/227)بغدادتاريخ،(4031/)الأولياءحلية،(5185/)حبانلابنالثقات،(6322/)والتعديل

المختار،(14058/)الأصولجامع،(375/)الصفوةصفة،(138)(عايذ-عاصم)دمشقمدينةتاريخ

الكمالتهذيب،(1/1924)دمشقتاريخمختصر،(312/)الأعيانوفيات،(3333/)الأخبارمناقبمن

الحفاظتذكرة،(1/127)العبر،(4013/)الإسلامتاريخ،(4492/)النبلاءأعلامسير،(14/28)

طبقات،(565/)التهذيبتهذيب،(1035/)النهايةغاية،(962أت6)بالوفياتالوافي،(197/)

.(1/126)الذهبشذرات،(1/43)الشعراني
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عمرهمنيستقبلفيماتنفعهكلمةلحفظاليمنأقصىإلىالشامأقصىمنسافررجلاأنلو:وقال

عقوبةسفرهلرأيت،المسجدهذاخارجإلىالشهواتأوالدنياطلبفيسافرولو؟ضائعاسفرهرأيتما

وضياعا.

.()1(أحسنهشيءكلمنفخذ،الشعرعددمنأكثرالعلم:وقال

خلافةفيتولىالشعبيفإن،الشعبيقبلالكوفةقضاءتولىأ:)2(الأشعريموسىأبيبنبردةوأبو

عزلهثم،الحجاجزمنفيقاضياكانفإنهبردةأبووأما،ماتأنإلىواستمر،العزيزعبدبنعمر

.()3(كثيرةرواياتله،عالماحافظافقيهابردةأبووكان،بكرأباأخاهوولىالحجاج

وغيرهم،الصحابةملاجماعةعنكثيرةروايالتله،البصري(زيد)بناللهعبدا)4(الجرميقلابةأبو

ماتوبها،داريافنزلالشامقدم؟وتغربمنهفهربللقضاءوطلب،والفقهاءالأئمةكبارمنوكان

الله.رحمه

فلعل،الناسبهتحدثماهمكيكنولم،عبادةلهفأحدثعلمالكاللهأحدثإذا:قلابةأبوقال

البطالين.مناخهيإنماالمجالسهذهلأرىوإني.تتعثرالظلمةفيوأنت،ويستغنيينتفعغيرك

لعل:فقلعذرالهتجدلمفإن،جهدكعذرالهفالتمستكرهه2شيأخيكعنبلغكإذا:وقال

.(أعلمهلاعذرالأخي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(ق)منوهو،(ح،ب)فيليسمعقوفينبينما

للعجليالثقاتمعرفة،(1/914)لمسلموالأسماءالكنى،()6/268سعدابنطبقاتفيترجمته

التهذيبتهذيب،(159/)الحفاظتذكرة،(2704/)الكاشف،(2366/)الكمالتهذيب،(2387/)

.(43ص)الحفاظطبقات،(155ص)المنفعةتعجيل،(162)صالتهذيبتقريب،(12/12)

.(ق)منمستدركوهو،(ح،ب)فيليسمعقوفينبينما

المعارف،(5/29)الكبيرالتاريخ،(211)خليفةطبقات،(7/183)سعدابنطبقاتفيترجمته

حلية،(52/)حبانلابنالثقات،(5/57)والتعديلالجرح،(265/)والتاريخالمعرفة،(446ص)

الأصولجامع،(3/238)الصفوةصفة،(535ص)دمشقمدينةتاريخ،(2282/)الأولياء

النبلاءأعلامسير،(14542/)الكمالتهذيب،(12214/)دمشقتاريخمختصر،(14/658)

الوافي،(2/425)الاعتدالميزان،(4221/)الإسلامتاريخ،(149/)الحفاظتذكرة،(4/468)

.(5422/)التهذيبتهذيب،(168ت/17)بالوفيات

ترجمته.مصادرمنوالمثبت،تصحيف"يزيدبناللهعبد":(ق)في
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ومئةخملىسنةخلت5ث!

منالأكنافمتسعةوبلادا،كثيرةحصوناوفتح،اللان)1(بلادالحكمياللهعبدبنالجراحغزافيها

.الأتراكأولادمنخلقاوسبى،جمةغنائموأصاب،بلنجروراء

مالعلىملكهافصالحه،الصغدبلادمنعظيمةمدينةوحاصرالتركبلادسعيدبنمسلمغزاوفيها

إليه.يحملهكثير

فأصيبوا،فارسألفسريةيديهبينفبعث،الزومبلادمروانبنالملكعبدبنسعيدغزاوفيها

جميعا.

بأربد)2(مروانبنالملكعبدبنيزيدالمؤمنينأميرتوفيمنهاشعبانمنبقينلخمسوفيها

ترجمته:وهذه،والأربعينالثلاثينبينماوعمره،الجمعةيومذلكوكان،البلقاء

()3(مروانبنالملكعبدبنيزيدا

أرضمن

منافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانبنالملكعبدبنيزيدهو

عاتكةبقبردفنتإنهاقيل؟معاويةبنيزيدبنتعاتكةوأمه؟المؤمنينأمير،الأمويالقرشيخالدأبو

أعلم.والله.إليهاالمحلةفنسبت

نأ،سليمانأخيهمنبعهدومئةإحدىسنةمنرجبفيالعزيزعبدبنعمربعدبالخلافةلهبويع

رجب.منبقينلخمسالجمعةيوم،اللهرحمهالعزيزعبدبنعمر)4(بعدالخليفةيكون

الزهريحدثني،برقانبنجعفرحدثنا،هشامبنكثيرحدثنا:الذهلييحيىبنمحمدقال

وعثمانوعمربكروأبيع!ي!اللهرسولعهدفيالمسلمالكافرولاالكافرالمسلميرثلاكان:قال

وأخذ،المسلممنالكافريورثولم،الكافرمنالمسلمورثمعاويةالخلافةوليفلما،وعلي

بنيزيدذلكفيوتبعه،الأولىالسنةراجعالعزيزعبدبنعمرقامفلما؟بعدهمنالخلفاءبذلك

.(58/)البلدانمعجم.للخزرمجاورة،الأبواببابقربأرمينيةطرففيواسعةبلاد:اللأن(1)

.(13آ1/)البلدانمعجم.طبريةقرببالأردنقرية:أربد)2(

أعلامسير،(2.31/)اليعقوبيتاريخ،(4331/)الأثيرلابنالكامل،(472/)الطبريتاريخفيترجمته)3(

تاريخ،(1145/)الإنافةمآثر،(4322/)الوفياتفوات،(4122/)الإسلامتاريخ(5515/)النبلاء

.(246ص)الخلفاء

."عمربعدالخليفةيكونأن"بدل"عمروراءمنيكونأن":(ح،ب)في()4
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.(الكافر)1منالمسلمورثأنهيعني-الخلفاءبسنةأخذهشامقامفلما؟الملكعبد

نأفهممناالملكعبدبنيزيدأقبلإذمكحولعندنحنبينما:قالجابرابنعنمسلمبنالوليدوقال

.)2(التواضعيتعلم،المجلسبهانتهىحيثيجلسدعوه:مكحولفقال،لهنوسمع

يتأسىأنعلىعزموليفلما،الخلافةيليأنقبلالعلماءمجالسةمنيكثرهذايزيدكانوقد

الظلم.لهوحسنوا،السوءقرناءتركهفما،العزيزعبدبنبعمر

الملكعبدبنيزيدوليلما:قال،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن،وهبابنعنحرملةقال

منالخلفاءعلىماأنهلهفشهدواشيخابأربعينفأتي،ليلةأربعينكذلكفمكث،عمربسيرةسيروا:قال

.)3(عذابولاحسالب

سيأتي.كماالفاسقيزيدبنالوليدولدهذاكإنما،بصحيحوليس،الدينفيبعضهماتهمهوقد

.بأسبهكانفماهذايزيدأما

وما،بي)4(لماإلاأرانيلافإني،بعدأما:موتهمرضفيوهوالعزيزعبدبنعمرإليهكتبوقد

منإلىالدنيافتدع،ميتقليلعمافإنك،محمدأمةفياللهفالله،إليكسيفضيإلاالأمرأرى

.)5(والسلام،يعذركلامنإلىوتفضي،يحمدكلا

استبطأتأنكبلغهقدالمؤمنينأميرفإن،بعدأما:هشامأخيهإلىالملكعبدبنيزيدوكتب

:اخره)6(فيوكتب.الخلافةورمت،وفاتهوتمنيت،حياته

بأوحدفيهالستسبيلفتلكأمتوإنأموتأنرجاذتمنى

بمخلدعلي)7(الباغيمامتمتىعندهمالعلمينفعلوعلمواوقد

موعدغيرعلىيومايصادفهوحتفهلوقتتجريمنيته

قد)8(فكأنمثلهالأخرىتهيأمضىالذيخلافيبغيللذيفقل

.(الفكردار.ط)65003/عساكرابنتاريخ(1)

.65235/عساكرابنتاريخ)2(

.(5015،151/)النبلاءأعلاموسير،65403/عساكرابنتاريخ)3(

ابنوتاريخ،(5504/)سعدابنوطبقات(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو"بيملماإلا":(ق)في)4(

.65603/عساكر

.65603/تاريخهفيعساكروابن،(5504/)الكبرىالطبقاتفيسعدابنأخرجه)5(

.-65603703/عساكرابنتاريخ)6(

."الداعيما"غيرهومصادر(01/72)النبلاءأعلامسيرفي)7(

=،كثيرةمصادرفيوذكرت،(39و09ص)ديوانهفيوهيالشافعيإلىعزيتوالأخيروالثانيالأولالأبيات)8(
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الملكعبدبنيزيدترجمة

.بعدكالعيشفيخيرفلا،ولدكقبلوولدي،يومكقبليومياللهجعل:هشامإليهفكتب

والصحيح،الأولىالباء-بتشديدحبانجةلهايقال،حظاياهمنحظيةيحبهذايزيدكانوقد

الملكعبدبنسليمانأخيهزمنفياشتراهاقدوكان"جداجميلةوكانت"العاليةواسمها-تخفيفها

علىأحجرأنهممتلقد:سليمانأخوهلهفقال،حنيفبنسهلبنعثمانمن،دينارالافبأربع!

)1(
فيبقيهل،المؤمنينأميريا:يوماسعدةامرأتهلهقالتالخلافةإليهأفضتفلما،فباعها"يزيد

وأجلستهاوصنعتهاولبستها،لهفاشترتهاامرأتهفبعثت،حبابة،نعم:قال؟لمح!شيالدنياأمرمننفسك

أوما:قال؟شي!الدنياأمرمننفسكفيبقيهلالمؤمنينأميرياأيضالهوقالت،الستارةوراءمن

الجاريةفحظيت-وإياهاوتركتهبهاوأخلته،لهوأبرزتها-حبابةهذه:فقالت؟حبابةأنهاأخبرتك

عندنايكونلا،الدهرمنمدةقصرفيبحبابةأخلوأنأشتهي:يومافقال"أيضازوجتهوكذلك،عنده

الفرشبأنواعلهفرشوقد،أحدفيهعندهوليس،حبابةذلكقصرهفيإليهوجمع،ذلكففعل.أحد

وبين،بالوأنعمحالأسرعلىالقصرذلكفيمعهاهوفبينما،السابغ!الكثيرةوالنعمة،الهائلةوالبسط

فماتت،بهافشرقت،تضحكوهيعنببحبةويروى،رمانبحبةرماهاإذ،منهيأكلانعنمبيديهما

أياماأقامدفنهافلما،كادومابدفنهافأمر،وجيفتأنتنتحتى،ميتةوهيويرشفهايقبلهاأيامافمكث

:يقولوهوعليهفوقفقبرهاإلىعادثم،المنزلإلىرجعثم،هائماقبرهاعلىعندها

بالتجلدلاعنكتسلوفباليأسالصباتدعأوالنفسعنكتسلفإن

غدأواليومهامةهذاأجلكمنقائلفهو)2(زارنيخليلوكل

.)3(بالسلمرضهوكانبنعشهخرجحتىمنزلهمنخرجفما.رجعثم

خمسسنةأعني-السنةهذهمنشعبانمنبقينلخمسالجمعةيوم،الأردنسوادبالسوادوذلك

ومئة.

وثلاثينثلاثاعمرهوكان،ذلكمنأقلوقيل،المشهورعلىوشهراسنينأربعخلافتهوكانت

فالله،الأربعينبلغإنه:وقيل.وثلاثينتسعاوقيل،ثمانياوقيل،ستاوقيل،خمساوقيل،سنة

أعلم.

)1(

)2(

)3(

(17)الايةتفسيرفي(35227/)تفسيرهفيالطبريمنهاالأولالبيتوذكر.بهايتمثلكانأنهعلىينصوكلها

.المطبوعديوانهفينجدهاولم،(0/288)تفسيرهفيالقرطبيوكذاالعبدبنلطرفةوعزاه،الليلسورةمن

.(4011/)الطبريوتاريخ،(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"يديكعلى":(ق)في

."راءني"كثيروديوانالأغانيوفي،(ق،ح،ب)فيكذا

.(86ص)ديوانهفيوهماعزةلكثيروالبيتان،(51/041)الأغانيفيبنحوهوالبيتانالخبر
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يشب.لم،()1الفمأفقم،الوجهمدورأبيضجسيماطويلاوكان

عشرةخمسوعمره،يزيدبنالوليدابنهعليهوصلى،بحورانوقيل؟بالجولانماتإنهوقيل

علىوحمل،بعدهالخليفةوهو،المؤمنينأميرالملكعبدبنهشامأخوهعليهصلىبل:وقيل.سنة

لأخيهبعدهمنبالأمرعهدقدوكان،بدمشقالصغيروبابالجابيةباببيندفنحتىالرجالأعناق

هشاما.بعدهمنالناسفبايع،الملكعبدبنيزيدبنالوليدلولدهبعدهومن،هشام

)2(مروانبنالملكعبدبنهشامخلا!ط

خمسسنةأعني-السنةهذهمنشعبانمنبقينلخمس،أخيهموتبعدالجمعةيومبالخلافةلهبويع

بنمصعبالملكعبدأبوهقتلحين)3(مولدهكانلأنه،وأشهرسنةوثلاثونأربعالعمرمنوله-ومئة

فأقر،هشامأبيهاباسمأسمتهقدأمهفوجدقدمثم؟تفاؤلامنصورافسماه،وسبعينثنتينسنةفيالزبير

هشاما.اسمه

عليهفسلم،والخاتمبالعصاالبريدفجاءه،لهمنزلفي)4(بالزيتونةوهوالخلافةأتته:الواقديقال

عنمنهاشوالفيفعزل،القيامأتمالخلافةبأمرفقام،دمشقأتىحتىالرصافةمنفركب،بالخلافة

علىاستعملهإنه:وقيل؟القسرياللهعبدبنخالدعليهاوولى،هبيرةبنعمروخراسانالعراقإمرة

إسماعيلبنهشامبنإبراهيمفيهابالناسوحج.()ذكرناهماوالمشهور،ومئةستسنةفيالعراؤا

سواهالملكعبدمنتلدولم،إسماعيلبنهشامبنتعائشةأمهأخو،المؤمنينأميرخالالمخزومي

.حمقاءكانتلأنها،طلقهاحتى

بهايستعينونجزيلةأمواللدعاتهموحصل،العراؤابأرضالسرفيالعباسبنيدعوةأمرقويوفيها

.بصددههموما،أمرهمعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وفي(فقم).العربلسان.فاهالرجلضمإذاالعلياعليهاتقعفلاالسفلىالثناياتتقدمأن:الفمفيالفقم

السفلى.علىتقعفلاالعلياالثناياتقدم:القاموس

مروج،(4037/)الأثيرلابنالكامل،(2/316)اليعقوبيتاريخ،(4111/)الطبريتاريخفيترجمته

.(247ص)الخلفاءتاريخ،(5351/)النبلاءأعلامسير،(2142،451/)الذهب

.(ح،ب)منوالمثبت،"..قتللماولد":(ق)في

تاريخمنوالمثبت،تصحيفوهو،الحروفمهملةنفسهبالرسم()حوفي،"بالديثونة":(ق،ب)في

البلدانمعجمذلكيؤيد"الجزيرةمنالزيتونةلهايقالبقريةوهوالخلافةوأتته":ولفظه،(2316/)اليعقوبي

انتقلالرصافةعمرفلما،الشامباديةفيالملكعبدبنهشامينزلهكانموضعالزيتونة":فيهجاءإذ(3163/)

."ماتأنإلىمنزلهفكانتإليها

.(ح،ب)منوالمثبت،"ذكرناهما"بدل"الأول":(ق)في
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:الأعيانمنتوفيوفيها

وعلمائهم.التابعينفقهاءمنكان،وثمانينخمسسنةوفاتهذكرتقدم:)1(عفانبنعثمانبنأبان

فقهاء:القطانسعيدبنيحيىوقال.والفقهبالحديثءكهأعلمرأيتما:شعيببنعمروقال

بنوسعيد،اللهعبدبنوسالم،زيدبنوخارجة،أحدهمعثمانبنأبانفذكر،عشرةالمدينة

ذؤيب،بنوقبيصة،والقاسم،وعروة،عتبةبناللهعبدبناللهوعبيد،يساربنوسليمان،المسيب

الرحمن.عبدبنسلمةوأبا

خمسسنةوتوفي،بسنةيموتأنقبلالفالجوأصابه،ووضحصممبهكان:سعد)2(بنمحمدقال

ومئة.

فيها:توفيوممن

الصحيحين.رجالمن،العطاردي)3(رجاءأبو

.)4(تقدموقد،قولفي،الشعبيشراحيلبنوعامر

سيأتي.كمابعدهاالتيفي:وقيل.قولفي،عزةوكثير

ومئةستسنةخلت5ث!

،)5(النصرياللهعبدبنالواحدعبد،والطائفومكةالمدينةإمرةعنالملكعبدبنهشامعزلففيها

المخزومي.إسماعيلبنهشامبنإبراهيمخالهابنكل!ذلكعلىوولى

فلقيه،ومعاملتهافرغانةمدينةسعيدبنمسلمأغزاوفيها،الصائفةالملكعبدبنسعيدغزاوفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المعارف،(1045/)البخاريتاريخ،(5802ت)خليفةطبقات،(5151/)سعدابنطبقاتفيترجمته

،(179/)واللغاتالأسماءتهذيب،(2592/)والتعديلالجرح،(1912/)القضاةأخبار،(102ص)

.(179/)التهذيبتهذيب،(4351/)النبلاءأعلامسير

.(4352/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره

المعارف،(6041/)البخاريتاريخ،(1564ت)خليفةطبقات،(7/8)سعدابنطبقاتفيترجمته

النبلاءأعلامسير،(4136/)الغابةأسد،(7191ت)الاستيعاب،(24.3/)الأولياءحلية،(427ص)

.(25ص)الحفاظطبقات،(8049/)التهذيبتهذيب،(1/62)الحفاظتذكرة،(4253/)

.الجزءهذامن(58ص)فيتقدم

(57)وص(5)(ح56)صوانظر،(ب)منوالمثبت،"البصري":(ح)وفي،"النضري":(ق)في

!!(3).



56هـا60سنةوفيات

.التركمنكبيرةوطائفةالخاقانفيهاقتل،هائلةوقعةبينهموكانت،التركعندها

()1(غزاوفيها.والخراجالجزيةوأعطوهفصالحوه،الخزرأرضفيالحكميالجراحأوغلوفيها

.()1(وسلموغنم،كثيراخلقافقتلا،اللانالملكعبدبنالحجاج

بنأسدأخاهعليهاوولى،سعيدبنمسلمخراسانإمرةعنالقسرياللهعبدبنخالدعزلوفيها

.القسرياللهعبد

المدينةدخوليقبلالزنادأبيإلىوكتب،الملكبنهشامالمؤمنينأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

قدالزنادأبووفيهم،الطريقأثناءإلىالمدينةمنالناسوتلقاه،ففعل،الحجمناسكلهويكتبليتلقاه

أميريا:لهفقال،عفانبنعثمانبنالوليدبناللهعبدبنسعيدتلقاهفيمنوتلقاه،بهأمرماامتثل

قال،أيضاأنتفالعنه،ترابأبايلعنونيزالوالمالصالحةالمواطنهذهمثلفيبيتكأهلإنالمؤمنين

قدمناإنما.أحد)2(للعنةولا،أحدلشتمقدمتما:وقال،واستثقلههشامعلىذلكفشق:الزنادأبو

لهعرضمكةإلىانتهىولما،يحادثهالزنادأبيعلىوأقبل،كلامهوقطععنهأعرضثم.حجاجا

:قال.ظلمني:قال؟الملكعبدعنكنتأين:لهفقال،أرضفيإليهفتظلمطلحةبنإبراهيم

علي.ردها:قال؟العزيزعبدبنفعمرقال.ظلمني:قال؟فسليمان:قال.ظلمني:قال؟فالوليد

مضربفيككانلوأما:هشاملهفقال.يدكفيالانوهي،يديمنانتزعها:قال؟فيزيد:قال

رأيتما:معهلمنيقولوهوهشامعنهفانصرف.والسيفبالسوطمضرل!فيبلى:فقال.لضربتك

.هذامنأفصح

العراقوعلى؟إسماعيلبنهشامبنإبراهيم،والطائفوالمدينةمكةعلىالعاملكانوفيها

.()3(أعلمسبحانهواللهاالقسرياللهعبدبنخالدوخراسان

فيها:توفيوممن

.)4(الخطاببنعمربناللهعبدبنسالم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ق)منوالمثبت،(ح،ب)فيليسالمعقوفينبينما

.(ب)منوالمثبت،"أحدلعنةولا":(ق)وفي؟"للعنهولا":(ح)في

.(ق)منوالمثبت،(ح،ب)فيليسالمعقوفينبينما

الكبيرالتاريخ،(238ص)خليفةثاريخ،(246ص)خليفةطبقات،(5591/)سعدابنطبقاتفيترجمته

الأولياءحلية(4184/)والتعديلالجرح،(1/554)والتاريخالمعرفة،(186)صالمعارف،(4511/)

،(2934/)الأعيانوفيات،(1702/)واللغاتالأسماءتهذيب،(2091/)الصفوةصفة،(2391/)

بالوفياتالوافي(1/88)الحفاظتذكرة،(4/457)النبلاءأعلامسير،(01/145)الكمالتهذيب

)ق(=نسخةفيالمتنعلىأقحمتزيادةوهوح(،)بفيليسمعقوفينبينهناسيأتيوما.(1583/ت)
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وقد.عنهاللهرضيعباسابنأصحابأكبرمن:)1(اليمانيكيسانبنوطاوس

)1(

وكان،وغيرهأبيهعنرواياتولهالعلماءوأحدالفقهاءأحد،الفقيهعمروأبوأ:وهيالحاشيةفيهنافوضعناه

سلني،سالم:لهفقال،اللهعبدبنبسالمهوفإذا،الكعبةدخلالملكعبدبنهثامحجولما،الزهادالعبادمن

قدالآن:لهفقالأثرهفيهشالمخرجسالمخرجفلما.غيرهبيتهفيأسألأناللهمنلأستحيإني:فقال.حاجة

الدنيا،حوائجمن:قال؟الآخرةحوائجمنأمالدنياحوائجمن:سالمفقال.حاجةفسلنياللهبيتمنخرجت

النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره).يملكهالامنأشالهافكيف،يملكهامنالدنياسألتماإني:سالمفقال

/4466).

منيقبلولا،الأعمالمنوغيرهالهأرضابيدهيعالجوكان،الخشنالصوفيلبس،العيشخشنسالموكان

.،كثيروشيوالورعالزهدمنوله،الأدمةشديدوكان،متواضعاوكان،الخلفاء

الزهد،(287ص)خليفةطبقات،(336ص)خليفةتاريخ،(5/537)سعدابنطبقات:فيترجمته

.(115/)والتاريخالمعرفة،(455)المعارف،(4365/)الكبيرالتاريخ،(375ص)حنبلبنلأحمد

الصفوةصفة،(4/3)الأولياءحلية،(4193/)حبانلابنالثقات،(4005/)والتعديلالجرح

الوافي،(109/)الحفاظتذكرة،(5/38)النبلاءأعلامسير،(2955/)الأعيانوفيات،(2284/)

الحاشيةفيهنافأثبتناه)ق(فيالمتنعلىأقحمسيأتيوما.(5/58)الثمينالعقد،(16451/ت)بالوفيات

فهوطاوسفأفا.حسنةزيادةالخطاببنعمربناللهعبدبنسالمترجمةفيهنازدناوقد.انتهىأ:وهو

الذيالفرسأبناءمنوهو،التابعينمناليمنأهلطبقةأولفهو،اليمانيكيسانبنطاوسالرحمنعبدأبو

اليمن.إلىكسرىأرسلهم

والعلم،والزهادةالعبادةجمعقد،الأعلامالأئمةأحدوكان،عنهموروىالصحابةمنجماعةطاوسأدرك

منخلقعنهوروى؟عباسابنعنروايتهوأكثر،الصحابةمنخمسينأدركوقد،الصالحوالعمل،النافع

بنومحمد،الزبيروأبو،ميسرةبنوإبراهيم،ديناربنوعمرو،وعطاء،مجاهدمنهم،وأعلامهمالتابعين

بنالملكوعبد،مزاحمبنوالضحاك،سليمأبيبنوليث،ثابتأبيبنوحبيب،والزهري،المنكدر

وغير،طاوسبناللهوعبد،الصنعانيحكيمبنوالمغيرة،منبهبنووهب،المخارقبنالكريموعبد،ميسرة

.هؤلاء

تعالى.اللهرحمهبهاودفن،الملكعبدبنهشامالخليفةعليهوصلى،حاجابمكةطاوستوفي

ابنههثامبعثحتىعليهيصلوافلمبمكةطاوسمات:أبيقال:قالالرزاقعبدحدثنا:أحمدالإمامقال

عليه،كانتقلنسوسقطتولقد:قال،كاهلهعلىالسريرواضعاالحسنبناللهعبدرأيتفلقد:قال،بالحرس

.(43/الحليةفينعيمأبوأخرجه).خلفهمنرداؤهومزق

في(9438)البخاريخرجه)"يمانالإيمان":!صالنبيقالوقدلافكيف.الزحامكثرةمنيعني

خرجوقد.(الإيمانأهلتفاضلباب:الإيمانفي(52)ومسلم؟اليمنوأهلالأشعريينقدومباب:المغازي

وكعب،،ووهب،إدريسوأبو،مسلمأبوومنهم،وغيرههذافيإليهمالمشارهؤلاءمنخلقاليمنمن

كثير.هؤلاءوغيروطاوس

اللهرحم:يقولونفجعلوا،ومئةخمسسنةبمكةطاوسجنازةشهدت:قالشوذبابنعنضمرةوروى

(12291/)التمهيدفيالبرعبدوابن،(43/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)حجةأربعينحج،الرحمنعبدأبا

.(به

بن=اللهعبدأخذحملفلما،حاجا-بمنىأو-بالمزدلفةطاوستوفي:قالأبيحدثنا:الرزاقعبدوقال
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.((43/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)القبربلغحتىزايلهفما.سريرهبقائمةعليبنالحسن

منإن:لطاوسفقيل،المؤمنينأميرفقدم،بمكةطاوسقدم:قالالرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

تقولونكماإذاهوفما:قال.عليكنخافإنا:فقالوا.حاجةإليهليما:قال.أتيتهفلو،ومن،ومنفضله

.((13371/)الكمالتهذيبفيالمزيأخرجه)

قال:(.الخبرتخريجمصادرمنوالمثبت،تصحيفوهو"جريرابنوقال":(ق)في)جريجابنوقال

دونهوجعل،بابهدونكأغلقمنإلىحوائجكترفعأنإياك،عطاءيا:ليفقالطاوسجاءني:عطاءلي

أخرجه)الإجابةووعدك،تدعوهأنمنكطلب،القيامةيومإلىمفتوحلكبابهمنبطلبوعليك؟ححابه

.((235/)الإيمانشعبفيوالبيهقي،(411/)الحليةفينعيمأبو

منبعيد:قال،(44:فصلتأ!هبعيدم!نممنينادؤتأول!ك):طاوسعن،مجاهدعنجريجابنوقال

.((411/)الحليةفينعيموأبو،الآيةتفسيرفي(4/2128)تفسيرهفيالطبريجريرابنأخرجه)قلوبهم

قالليثعنسفيانعن(.الخبروأسانيدالتاليةالحاشيةانظر،تصحيفاوأظنه(ق)فيكذا)الأحجريوروى

فيسعدابنأخرجه)الناسمنذهباقدوالصدقالأمانةفإن،لنفسكفتعلمهالعلممنتعلمتما:طاوسليقال

الفاصلالمحدثفيوالرامهرمزي.بهسفيانأخبر:قالعقبةبنقبيصةإلىبسنده،(5541/)الطبقات

حدثناقادمبنعليإلىبسنده(411/)الحليةفينعيموأبو،بهأحمدأبيعنأخزمبنزيدإلىبسنده(953ص)

.(بهسفيان

في)سلمفجاءه،طاوسعندكنا:قال،راشدبنالصلتعن،زيدبنحمادعنمهديبنالرحمنعبدوقال

مسلم،بنقتيبةبن(.الخبرتخريجمصادرمنوالمثبت،تصحيفوهو"مسلمبنقتيبةبنمسلم":(ق)

:قال،خراسانصاحبمسلمبنقتيبةبنسلمهذا:فقلت،طاوسفانتهره،شيءعنفسأله،خراسانصاحب

الكمالتهذيبفيوالمزي،(2/287)الصفوةصفةفيالجوزيابنأخرجه)عليلهأهونذاك

(13/368)).

الأولياءوحلية،(7404/)الإيمانشعبمنوالمثبت،تصحيفوهو،"وقال":(ق)في)وقيل

أمسينا.:فقال،استرمقدمنزلكإن:لطاوس(.(47/)

،(28:النساءأ!ضحعيفاألإلنسنوظقم!:تعالىقولهفيطاوسابنعن،معمرعنالرزاقعبدوروى

،(503/)تفسيرهفيالطبريأخرجه)النساءفيمنهأضعفشيءفييكونليس،النساءأمورفي:قال

.((412/)الحليةفينعيموأبو

:قال،أبيهعن،طاوسابنعن،نافعبنإبراهيمحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

:قال؟لكاللهكتبماإلايصيبكلنأنهعلمتأما:لعيسىإبليسفقال،إبليسالسلامعليهمريمبنعيسىلقي

تعالىاللهأنعلمتأما:عيسىقال؟لاأمأتعيش،فانظر،منهفتردالجبلهذابذروةفأوف:إبليسقال،نعم

ربه،يختبرلاالعبدإن:عيسىقالقالعنهالزهريعنروايةوفي؟شئتماأفعلفإني،عبدييجربنيلا:قال

عيسىفخصمه:قال.عبدهيبتليالربولكن،ربهيبتليلاالعبدإن:أخرىروايةوفي.عبدهيختبرالربولكن

اعتقادفيواللالكائي،(11/113):(الرزاقلعبدالمصنف)الجامعفيراشدبنمعمرأخرجه)السلامعليه

.(.(412/)الحليةفينعيموأبو،(4961/)السنةأهل

أخرجه)عنهأحمدبناللهعبدرواه.الرحالعلىالأبرارحج:قالطاوسعنليثعنعياضبنفضيلوقال

.((13و46/)الحليةفينعيمأبو
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تصحيف،وهو،"داودأبيابنعن":(ق)في)روادأبيابنعنتميلةأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

روادأبيوابن(3222/)الكمالتهذيبفيواضحبنيحيىتميلةأبيوترجمة.الخبرتخريجمصادرمنوالمثبت

إلىوابتهلوا،أحدايكلمواولمالقبلةاستقبلواالعصرصفواإذالهوأصحاباطاوسارأيت:قال،(.العزيزعبدهو

.(.(13/037)الكمالتهذيبفيوالمزي،(413/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الدعاءفيتعالىالله

الحليةفينعيمأبوأخرجه)الطيالسيداودأبوعنهرواه.البلاءجهدينلهلميتيمماليلولميبخللممن:وقال

.(.(13/037)الكمالتهذيبفيوالمزي،(413/)

.فذكره...داودأبيعنإسماعيلبنموسىعنالمنذربنيحيىبنمحمدعنالطبرانيرواهوقد

لموإنإليهمفتنسبالجهالتصاحبولا،منهمتكنلموإنإليهمتنسبالعقلاءصاحب،بنييا:لابنهوقال

عقله.حسنالمرءوغاية؟غايةشيءلكلأنواعلم؟منهمتكن

.؟الناسدونمنأخي:قال،أخوكإنيالرحمنعبدأبايا:فقال،فانتهرهمسألةعنرجلوسأله

كفهم؟المسلمينبينأمن:قال،أخوكإني:فقال،فانتهرهسألهالخوارجمنرجلاأنروايةوفي

تجعلأنتريد:قالثم،فانتهرهشيءعنطاوسارجلسأل:قال،أثوبعن،زيدبنحمادعنعفانوقال

بي؟يطافثمحبلاعنقيفي

منأنتفأين،اللهمنالفقرأنعد:لهفقال،وسخثوبهوفي،عمشعينهفيمسكينارجلاطاوسرورأى

(.(441/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)؟الماء

.(.(13936/)الكمالتهذيب)فيهالقياممنخيرالظلمببعضإقرار:قالعنهالطبرانيوروى

بعضا،بعضهمالناسفدق،الحجطريقفيليلةالناسحبسالأسدأنإبراهيمبنداودعن،الرزاقعبدوعن

رجللهفقال،يصليطاوسوقام،أنفسهمفألقواوشمالايميناالناسفنزل،الأسدعنهمذهبالسحركانفلما

وفي؟أحدالسحريناموهل:فقال.الليلةهذهونصبتسهرتقدفإنك؟تنامألا:-ابنهفقالروايةوفي-

الحليةفينعيموأبو،ص)377(الزهدفيعاصمأبيابنأخرجه)السحرينامأحداأظنكنتما:رواية

.(.)3231((166)3/الإيمانشعبفيوالبيهقي،(41)4/

منوالمثبت،تصحيف،"جريجأبي":)ق(في)جريجابنعن،الرزاقعبدطريقمنالطبرانيوروى

الميت؟علىيقالماأفضلما:لأبيقلت:قالطاوسابنحدثنا:قالا،عيينةوابن(.الخبرتخريجمصادر

فيوالمزي،(14)4/الحليةفينعيموأبو؟)6442((394)3/المصنففيالرزاقعبدأخرجه)الاستغفارقال

.(.37(0/)13الكمالتهذيب

أو-يوسفبنمحمدأن،يحدثالصنعانيالزبيربنالنعمانسمعت:قالالرزاقعبدحدثنا:الطبرانيوقال

إليك.ويحسنسيكسوكالأميرفإنمنكأخذهاإن:للرسولوقالديناربسبعمئةطاوسإلىبعث-يحيىبنأيوب

ليما:فقال.إليكالأميربهابعثنفقةالرحمنعبدأبايا:فقال،الجندطاوسعلىقدمحتىبهافخرج:قال

ثمالبيتفيكوةفيالرجلبهافرمىطاوسفغفل،يقبلهاأنفأبىطريقبكلأخذهاعلىفأراده،حاجةمنبها

يكرهونه-!شيأو-يكرهونماطاوسعنبلغهمثمحينافمكثوا،أخذهاقد:وقال،الأميرإلىراجعاذهب

:فقال.إليناردهالأميرإليكبعثهالذيالمال:فقالالرسولفجاءه.بمالناإلينافليبعثإليهابعثوا:فقالوا

إليه،بهاذهبالذيانظروا:فقالوا،صادقأنهفعرفوا.فأخبرهمإليهمالرسولفرجع.شيئامنهقبضتما

لا!:قال؟شيئامنكقبضتهل:قال،الرحمنعبدأبايابهجئتكالذيالمال:فقالفجاءه،إليهفأرسلوه

إليهم-بهافذهبفأخذها،العنكبوتعليهابنتوقد،هيكمافوجدهافيهبهرمىالذيالمكانإلىفقام:قال
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عاصمأبيلابنوالزهد،)32021(471()11/(الرزاقلعبد)المصنفالجامعفيراشدبنمعمرأخرجه)

.(.037(/)13الكمالتهذيبفيوالمزي،(41)4/الحليةفينعيموأبو،ص)375(

يلتمسالحاجبفخرج:قال.المناسكبعضعنأسألهفقيهاإليانظروا:قالالملكعبدبنسليمانحجولما

اعفني.:فقال،المؤمنينأميرأجب:فقالالحاجبفاخذه،اليمانيطاوسهذا:فقالواطاوسفمر،له

أميريا:فقال.عنهاللهيسألنيالمقامهذاإن:قلتيديهبينوقفتفلما:طاوسقال؟عليهفأدخله،فأبى

أعدهالمنأتدري،قرارهافياستمرتحتىخريفأسبعينفيهاهوتجهنمشفيرعلىكانتصخرةإنالمؤمنين

الحليةفينعيمأبوأخرجه)فجارحكمهفياللهأشركهلمن:قال؟اللهأعدهالمنويلك!!لا:قال؟الله

.(.19(ص)النارمنالتخويففيرجبوابن،(42)5/النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي،(15)4/

؟زهريياهذامن:فقال،وكمالجمالله،بالبيتيطوفرجلارأىسليمانأن،الزهريذكرهاروايؤوفي

:فقال؟حدثتنامالو:فقالفأتاه،سليمانإليهفأرسل.الصحابةمنعدةأدركوقد،طاوسهذا:فقلت

فلمشيئاالمسلمينأمورمنوليمنوجلعزاللهعلىالخلقأهونإن":!اللهرسولقال:قالموسىأبوحدثني

منرجلحدثني:فقال؟حدثتنامالو:فقالإليهرأسهرفعثمطويلافأطرق؟سليمانوجهفتغير."فيهميعدل

منمجلسفيطعامإلى!اللهرسولدعاني:قال-علياأرادأنهظننت:شهابابنقال-غ!ي!النبيأصحاب

حكمواوإذا،رحموااسترحمواإذاما،حقالناسعلىولهم،حقاقريشعلىلكمإن":قالثم،قريشمجالس

ولاصرفامنهاللهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهيفعللمفمن،أدواائتمنواوإذا،عدلوا

ابنحدثني:فقال؟حدثتنامالو:وقالإليهرأسهرفعثمطويلاوأطردتى،سليمانوجهفتغير:قال."عدلا

!هويطلشلاوهتم!سبتمالقسكلتوفثماللهإلىفيهلزجحوتيؤماواتقوا):اللهكتابمننزلتآيةاخرأنعباس

.(.(15،16)4/الحليةفينعيمأبوبطولهأخرجه)(281:البقرةأ

بنعمرقال:قال،ميسرةبنإبراهيمعن،عيينةابنعنمعمرأبوحدثني:حنبلبنأحمدبناللهعبدوقال

فكأنه.حاجةمنإليهليما:طاوسفقال-سليمانيعني-المؤمنينأميرإلىحاجتكارفع:لطاوسالعزيزعبد

الشريفأحدارأيتما،البيتهذاورب:الكعبةمستقبلوهوإبراهيملناوحلف:سفيانقال؟ذلكمنعجب

.(.(16)4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)طاوسإلاواحدةبمنزلةعندهوالوضيع

أميرإليكجلس:لهفقيل،إليهيلتفتفلمطاوسجنبإلىفجلس،الملكعبدبنلسليمانابنوجاء:قال

نعيمأبوأخرجه)أيديهمفيوفيمافيهميزهدونعبادادلهأنوأبوههويعلمأنأردت:قال؟إليهتلتفتفلمالمؤمنين

.(.)4/16(الحليةفي

منأبيأخافوكنت،القرىبعضفيفنزلناحجاجاخرجنا:قالطاوسابنعنأحمدبناللهعبدروىوقد

يقال-يوسفبنالحجاجأخي-يوسفبنلمحمدعاملالقريةتلكفيوكان:قال،عليهموغلظتهلشدتهالحكام

الضمبحصلاةفشهدنا:قال،وتجبراكبراعمالهمأخبثمنوكان،نجيحابن:لهيقال:وقيل،يحيىبنأيوبله

كلمهثم،يجبهفلمعليهفسلم،طاوسيديبينفقعدفجاء،بطاوسأخبرقدنجيحابنفإذا،المسجدفي

نإ:لهقلتثم،بيدهوأخذتإليهقمتبهمارأيتفلما،عنهفأعرض،الآخرالشقإلىعدلثم،عنهفأعرض

فعلتبيومعرفته،لعارفبيإنه:الأميرفقال،لعارفبهإني!بلى:طاوسفقال،يعرفكلمالرحمنعبدأبا

أريدتقولأنتبينما،لكعيا:أبيليقالالمنزلدخلتفلما؟شيئايقوللاساكتوهومضىثم.رأيتمابي

تهذيبفيوالمزي،(16)4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)لسانكعنهمتحبسأنتستطعلم،بالسيفعليهمأخرج

.(.372(/)13الكمال
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:فقال؟طاوسأنت:فقلت،كبيرشيخابنهإليفخرجعليهفاستأذنتطاوساأتيت:الشامياللهعبدأبووقال

فقالعليهفدخلت.يخرفلاالعالمإن:فقال،خرفقدالشيخفإنابنهأنتكنتإن:فقلت،ابنهأنا،لا

التوراةهذامجلسيفيلكأجمعأنتريد:فقال،لكأوجزتأوجزتإن:فقلت.فأوجزسل:طاوس

هورجاءوارجه،منهأخوفوشيعندكيكونلامخافةاللهخف:قال.نعم:قلت:قال؟والفرقانوالإنجيل

.(.(11)4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)لنفسكتحبماللناسوأحب،إياهخوفكمنأشد

:قال،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرعنالرزاقعبدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:الطبرانيوقال

سنةفيكذاشهرفيكذايومفيجمعتك:للمالالمالصاحبفيقول،فيتحاجانوصاحبهبالمالالقيامةيوميجاء

حبكمنوجلعزاللهأمركفيماتصنعأنوبينبينكحلتالذيأنا؟الحوائجلكأقضألم:المالفيقول.كذا

مصادرمنوالمثبت،تصحيفوهو،"نفدالذيهذاإن":()قفي)الذيهذاإن:المالصاحبفيقول.إياي

الكمالتهذيبفيوالمزي،01()4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)وأقيدبهاأوثقحبالعلي(.الخبرتخريج

.(."بهاللهأمركمافيتصنعأنوبينبينكحلتالذيأنا:المالفيقول":عندهماوتتمته،367()13/

ثابتأبيبنحبيبعن،سنانأبيعن،الضريسبنيحيىحدثنا،أبيحدثنا:شيبةأبيبنعثمانوقال

وعكرمة،جبيربنوسعيد،ومجاهد،وطاوس،عطاء:قطمثلهمعندييجتمعلاخمسةعندياجتمع:قال

عكرمةعلىيلقيانجبيربنوسعيدمجاهدفأقبل":فيهوتتمته،)02/273(الكمالتهذيبفيالمزيأخرجه)

آيةوأنزلت،كذافيكذايةأنزلت:يقولجعلعندهمامانفدفلما،لهمافسرهاإلاآيةعنيسألاهفلم،التفسير

.(."ليلاالحمامدخلواثم:قال.كذافيكذا

وكان.والعامةعطاءمع:قال؟عباسابنعلىتدخلكنتمنمع:يزيدأبيبناللهلعبيدقلت:سفيانوقال

،)3/913(العللفيأحمدوالإمام،481()5/الطبقاتفيسعدابنأخرجه)الخاصةمعيدخلطاوس

.(.9()4/الحليةفينعيموأبو،()956صالفاصلالمحدثفيوالرامهرمزي

عنهتسألفلا-روايةوفي-أحداعنهتسألفلا(لكأأثبتهقدحديثاحدثتكإذا:طاوسليقال:حبيبوقال

.(.منهمعقوفينبينوما،9()4/الحليةفينعيموأبو،386()2/الطبقاتفيسعدابنأخرجه)غيري

أصحابمنخمسينأدركت:قال،طاوسعن،ميسرةبنالملكعبدعنالأعمشحدثنا،أسامةأبووقال

إلىردوهشيءفياختلفواإذا":فيهوتتمته،829()2/الصحابةفضائلفيأحمدالإمامأخرجه)!ي!اللهرسول

.(.(01)4/الحليةفينعيمأبووأخرجه."عباسابن

أتزوجأنأريد:لأبيقلت:قالطاوسابنأخبرني،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

رانيفلما،وادهنت،رأسيوغسلت،ثيابيصالحمنفلبستفذهبت:قال.إليهافانظراذهب:قال.فلانة

.(.(01)4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)تذهبفلااجلس:قالالحالتلكفي

فيلهفقلت؟(ينشهرأفيرجعرجعوإذا،شهراسارمكةإلىسارإذاأبيكان:طاوسبناللهعبدوقال

فينعيمأبوأخرجه)أهلهإلىيرجعحتىاللهسبيلفييزاللاطاعةفيخرجإذاالرجلأنبلغني:فقال،ذلك

.(.منهمعقوفينبينوما،(51)4/الحلية

القديمةالمياهتلكمنإلأيشربلماليمنمنخرجإذاطاوسكان:قال،كعببنهلالعنحمزةوقال

.(.(01)4/الحليةفينعيمأبووأخرجه،)28(صالورعفيأحمدالإمامأخرجه)الجاهلية

كتابهفيالخطيبأخرجه)دعاهإذاالمضطريجيبفإنه،لنفسكادع:فقال.لياللهادع:رجللهوقال

.(.928()2/الصفوةصفةفيالجوزيوابن،22(10/)المتشابهتلخيص
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:قال،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرعنالرزاقعبدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:الطبرانيوقال

فياغتممتقدإني:يومالابنهفقال،البيتفيفقعد،فكبر،لبيباعاقلاوكان،الزمانمنخلافيمارجلكان

سمعتمفإن،فحدثوهأبيعلىادخلوا:فقال،نفرأفجمعابنهفذهب؟يكفموننيرجالاعليأدخلتفلو،البب

:قالأنبهتكلمماأولفكان،عليهفدخلوا:قال.فاقبلوهخيرامنهسمعتموإن،كبرقدفإنهفاعذروهمنكرامنه

فجرةعلىاطلعتمفإذا،صالحمعدنمنفليتزوجالرجلتزوجوإذا،الفجورالعجزوأعجز،التقىالكيسأكيسإن

،)11/455((الرزاقلعبد)المصنفالجامعفيراشدبنمعمرأخرجه)أخواتلهافإن،فاحذروهرجل

.(.366(/)13الكمالتهذيبفيوالمزي،8(4/)نعيموأبو

:)ق(في)الجنديمسلمبنعمروبناللهعبدحدثنا،مالكبننصربنأحمدحدثنا:شبيببنسلمةوقال

منوالمثبت،تصحيفوكلاهما"الجيزيعمربناللهعبد":الحليةوفي،"الجيريمسلمبنعمربناللهعبد"

لابنوالإكمال،243()22/مسلمبنعمرووترجمة557()1/الكمالتهذيبفيمالكبننصربنأحمدترجمة

فيفانظرأقبرتنيإذا:لابنهطاوسقال:قال،أبيهعن،(.ص)427(التهذيبوتقريب،022()2/ماكولا

ولدبعضفأخبرني:اللهعبدقال.راجعونإليهوإناللهفإناوجدتنيوإن؟تعالىاللهفاحمدتجدنيلمفإن،قبري

.(.(9)4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)السروروجههفيورئي،شيئاقبرهفييجدولم،يرهفلمنظرأنه

المالكثرةاحرمنياللهم:يدعوطاوسدعاءمنكان:قالمحمدبنسعيدعنسفيانحدثنا:قبيصةوقال

.(.(42)5/النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره)والعملالإيمانوارزقني،والولد

.يكذبلاأنهعلمتكيسانبنطاوسرأيتلو:قالالزهريحدثنا:معمرعنسفيانوقال

الخزاعي،خالدبنعمرانعنالسلولي-منصوربنإسحاقأخو-منصوربنجابرحدثنا:سلامبنعونوقال

بعدهاصلىثم،العشاءصلىمنأنيزعمطاوساإن،محمدأبا:فقالرجلفجاء،عطاءعندجالساكنت:قال

عرفة،وقوفمثللهكتب،الملكبيدهالذيتبارك:الثانيةوفي،السجدةتنزيلالم:الأولىفييقرأركعتين

تركتهما.ماطاوسصدق:عطاءفقال.القدروليلة

بنيمنرجلكان:قال،أبيهعن،طاوسابنعنمعمر(حدثنا،الرزاقعبدأحدثنا:السريأبيابنوقال

عندهفتركت،إليهبهافجيء،الجنونفأخذها،جميلةامرأةوكانت،المجانينداوىربماوكان،إسرائيل

فقتلها،بيتكفيوادفنهافاقتلها،افتضحتبهاعلمإن:فقالالشيطانفجاءه،فحملتعليهافوقع،فأعجبته

الشيطانفجاءهم،ومنزلتهلصلاحهيتهموهفلم.ماتت:قال،عنهايسألونهبزمانذلكبعدأهلهافجاء،ودفنها

أهلهافجاء،وكذاكذامكانفي،بيتهفيودفنهافقتلها،فحملتعليهاوقعقدولكن،تصتلمإنها:فقال

فحبسوه،فأخذوه،دفنهاحيثفوجدوهابيتهفنبشوا؟معككانومن،دفنتهاأينأخبرناولكننتهمكما:فقالوا

فأطاع،باللهفاكفرفيهأنتمماأخرجكأنتريدكنتفإن،صاحبكأنا:فقالالشيطانفجاءه،وسجنوه

فيهإلانزلتالايةهذهأنأعلمولا:طاوسوقال.حينئذالشيطانمنهفتبرأفقتل،وجلعزباللهفكفر،الشيطان

الحشر:أ!آلفدفيربآللهاضافإلتمنفبر!ءإتقالكفرفلماآتحفرل!لنسنقالإدآلثمتطنكمثل!م:مثلهوفي

(05)28/تفسيرهفيالطبريأيضاوأخرجه.منهمعقوفينبينمروما،)4/7(الحليةفينعيمأبوأخرجه)(16

.(.364(/)13الكمالتهذيبفيوالمزي(454)3729(4/)الإيمانشعبفيوالبيهقي،الايةتفسيرفي

:قال.أبيهعنطاوسابنعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:الطبرانيوقال

،شيءميراثهمنلكموليسأباناتمرضواأنإما:أحدهمفقال،فمرض،بنينأربعةلهإسرائيلبنيمنرجلكان

وله=فقيراوكان،شيئاميراثهمنيأخذولمودفنه،ماتحتىفمرضه.شيءميراثهمنليوليسأمرضهأنوإما
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:المنامفيللآتيفقال.فخذهادينارمئةفيهتجدفاحفرهوكذاكذامكانائت:لهفقيل،النومفيفأتي،عيال

نأبركتهامنفإن،فخذهااذهب:فقالتلامرأتهذلكذكرأصبحفلما.بركةبلا:فقال؟بركةبلاأوببركة

مكانائت:لهفقيل،منامهفيأتيأمسىفلما.بركةفيهليسشيئاآخذلا:وقالفأبى،منهاونعيشمنهاتكسوني

لامرأته،ذلكذكرأصبحفلما.بركةبلا:قال؟بركةبلاأوببركة:فقال.دنانيرعشرةمنهفخذ،وكذاكذا

،دينارامنهفخذوكذاكذامكانائت:لهفقيل،الثالثةالليلةفيأتيثم؟يأخذهاأنفأبى،ذلكمثللهفقالت

المنامفيإليهأشيرالذيالمكانذلكإلىذهبأصبحفلما.إذانعم:قال.ببركة:قال؟بركةبلاأوببركة:فقال

،الديناربذلكمنهفأخذهما،بدينار:قال؟همابكم:فقال،حوتينيحملصيادافوجد،فاخذهالدينارفوجد

الناسيرولم،شيءبهايقوملادرةفيهفوجدتأحدهمابطنفشقت،تصلحهمافقامتامرأتهإلىبهماانطلقثم

كانحيثيطلبهافبعث،درةالزمانذلكملكفاحتاج:قال.مثلهادرةفيهفإذا،الآخربطنشقتثم؟مثلها

:فقال،عينيهفيوجلعزاللهحلاهاراهافلما،بهافأتاه،بهاائت:الملكفقال،عندهإلاتوجدفلم،ليشتريها

بغلاثلاثينلهفوقروابهفخرجوا،ارضوه:الملكفقال،ذهبابغلأثلاثينوقرعنأنقصهالا:فقال.بعنيها

:قال،أختهالياطلبوا،بأختهاإلاهذهتصلحما:فقال،عظيماإعجابافأعجبتهالملكإليهانظرثم،ذهبا

بها،الملكفأتي.نعم:قالوا؟وتفعلون:قال؟أعطيناكماضعفونعطيكأختهاعندكهل:لهفقالوا،فأتوه

الجامعفيراشدبنمعمرالقصةأخرج)أعلموالله.أختهاضعفلهفأضعفوا،أرضوهفقالبقلبهأخذترآهافلما

الإيمانشعبفيوالبيهقي،)4/8(الحليةفينعيموأبو)27021(946(،)11/468(الرزاقلعبد)المصنف

.(.365()13/الكمالتهذيبفيوالمزي)2397(2(80)6/

بنالجبارعبدحدثناالوردبنوهيبحدثنا:(.)95(2(0ص)"الزهد":كتابهفي)المباركبناللهعبدوقال

في)شابوربنداودحدثني:قال،(."الوردبنالجبارعبدقالأوالوردبنوهيبأخبرنا":الزهدفي)الورد

:لطاوسقلنا:قال(.()891صالتهذيبوتقريبالتخريجمصادرمنوالمثبت،مهملةبسين"سابور":()ق

تهذيبفيوالمزي،241()5/الطبقاتفيسعدابنأيضاوأخرجه)حسبةلذلكأجدلا:فقال.بدعواتادع

.(.364(/)13الكمال

ابنعن(.التخريجمصادرمنوالمثبت،تصحيفوهو،"جريرابنقال":)ق(في)جريجابنوقال

؟بالحرامالناسأيديفيمالهأنيحبأنوالشح؟يدهفيبماالإنسانيبخلأنالبخل:قال،أبيهعن،طاوس

سورةمن)36(الايةتفسيرفي85()5/بنحوهتفسيرهفيوالطبري،6()4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)يقنعلا

بالحلالناسأيديفيمالهيكونأنيحب..الناسأيديفيماعلىيشحأنوالشح":وفيه،النساء

.(.الحشرسورةمن()9الايةتفسيرفي3(0/)18تفسيرهفيالقرطبيومثله،"والحرام

للعبدينبغي،القلبأمراضمنمرضوهو.غيرهيدفيبمايشحأنهو:وقيل.القناعةتزكهوالشح:وقيل

!ك!النبيعنالصحيحالحديثفيكمابالبخليأمرنا(.الشحيعني)وهو،استطاعماوينفيه،نفسهعنيعزلهأن

فيأحمدأخرجه)"فقطعواوبالقطيعة،فبخلوابالبخلأمرهم،قبلكمكانمنأهلكالشحفإنالشحاتقوا":قال

حديثوهو،فيهماتتمةوللحديث،العاصبنعمروبناللهعبدعن)5176(حبانوابن)2/915(المسند

علىالحرصهووهذا.(.جابرحديثمن323()3/المسندفيوأحمد)2578(رقممسلمأولهوروىصحيح

وحئها.الدنيا

المحاربيحدثنا:(."طاوسكلام":عنوانتحت)35341(2(20)7/المصنففي)شيبةأبيابنوقال

-،ذلكمنأكثرأوحسنةمئةلهكتبقدفيصبح،الليلمنآياتبعشريقومرجلألا:قال،طاوسعن،ليثعن
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.(.6(4/)الحليةفينعيمأبووأخرجه)ثوابهفيزيدزادومن

حتىالشابنسكيتملا:قال،طاوسعن،حجيربنهشامعنعيينةبنسفيانحدثنا:سعيدبنقتيبةوقال

تهذيبفيوالمزي،)794(165()1/سننهفيمنصوربنوسعيد،6()4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)يتزوج

.(.363()13/الكمال

الخطاببنعمرقالمالكلأقولنأولتنكحن:طاوسليقال:قالميسرةبنإبراهيمعنسفيانوعن

،)01915()3/453(مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه)فجورأوعجزإلاالنكاحمنيمنعكما:الزوائدلأبي

الإصابةفيحجرابنوذكره.)4/6(الحليةفينعيموأبو،)38401(017()6/مصنفهفيالرزاقوعبد

.(.اليمانيالزوائدأبيترجمةفي(571)7/

حفرته.إلاالمؤمندينيحرزلا:طاوسوقال

غراباالرجلفسمع،طاوسمعيسيركانرجلاأن،غيرهأوطاوسابن،عنأمعمرعنالرزاقعبدوقال

راشدبنمعمرأخرجه)معيتمشولاتصحبنيلا!؟شرأوهذاعندخيرأي:طاوسفقال.خير:فقال،ينعب

تهذيبفيوالمزي،4()4/الحليةفينعيموأبو،)51391()01/604((الرزاقلعبد)المصنفالجامعفي

.(.منهامعقوفينبينمروما،362()13/الكمال

اتبعهالإنسانغداإذا:قال،أبيهعن،طاولسابنعنسفيانحدثنا،الحميديحدثنا:موسىبنبشروقال

ولاغداءلا:قالاللهاسمفذكربغدائهأتيفإذا؟مقيللا:وقالالشيطاننكصفسلمالمنزلأتىفإذا،الشيطان

مقيل:الشيطانقالعليهاللهيذكرولمبغدائهأتيفإذا؟المقيلأدركنا:الشيطانقال.يسلمولمدخلفإذا؟مقيل

نقصوفلان؟وكذاكذافيهازادفلان:آدمبنيصلاةليكتبونالملائكةإن:وقال.ذلكمثاىالعشاءوفي؟وغداء

تهذيبفيالمزيوذكره،(5)4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)والسجودوالخشوعالركوعفيوذلك.وكذاكذافيها

.(.)363(،362(/)13الكمال

،5()4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)سكنتادمخلقفلما،الملائكةأفئدةطارتالنارخلقتلما:وقال

.(.363()13/الكمالتهذيبفيوالمزي

،)6/27(المصنففيشيبةأبيابنأخرجه)لهسبحتمنسبحان:يقولالرعدصوتسيمإذاوكان

.(.98(1/)1المصنففيالرزاقوعبد

رأيتك،الرحمنعبدأبايا:لطاوسمجاهدقال:قالنجيحأبيابنعنسفيانحدثنا:أحمدالإماموقال

هذايسمعلااسكت:لهفقال.قراءتكوبين،قناعكاكشف:لكيقولبابهاعلىع!ي!والنبيالكعبةفيتصلي

بنحوهوأخرجه،اللفظبهذا5()4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)الحديثفيانبسطأنإليتخيلثم.أحدمنك

.(.32(0)2/مكةأخبارفيوالفاكهي،(1/601)سننهفيالدارمي

قالمن،نجيحأبايا:نجيحلأبيقالطاوسأإن:الإسنادبهذاأيضا(.)35(صالزهدكتابهفي)أحمدوقال

الحليةفينعيموأبو،ص)928(الزهدفيالمباركابنأيضاأخرجه)واتقىصمتممنخيراللهواتقى

)4/5(.).

فيينامأحداأنأرىكنتما:فقال.نائمهو:فقالواالسحرفيرجلاأتىطاوساإن:رجلعنمسعروقال

.(.ص)68(فيتقدم)السحر

.فذكره...مسعودعنمانابنيحدثنايزيدبنمحمدحدثنا:حنبلبنأحمدبناللهعبدوقال

نعيم-أبوأخرجه)الناسوفسادالأئمةحيف:فقال،ذلكفيلهفقيل،بيتهفييجلسطاوسكان:الثوريقال
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.(.362()13/الكمالتهذيبفيوالمزي،(4)4/الحليةفي

فمر،مغيمةباردةغداةفييصليطاوسكان:قال،أبيأخبرني:قالالرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

فيراكمبوالأمير،ساجدوطاوس-يوسفبنالحجاجأخووهو-وحاجبهااليمنصاحبيوسفبنمحمدبه

حاجته،منفرغحتىرأسهيرفعفلم،ساجدوهوطاوسعلىفطرح،القيمةمرتفعطيلسانأوبساجفأمر،مركبه

الأرضعلىملقىوتركهمنزلهإلىومضىإليهينظرولم،عنهفألقاهفانتفض،عليهالساجفإذانظرسلمفلما

.(.(47)5/النبلاءأعلامسيرفيالذهبيوذكره362(،361)13/الكمالتهذيبفيالمزيأخرجه)

الحليةمنوالمثبتتصحيف"عيينةبنحمادحدثنا":)ق(في)عيينةبنسفيانحدثنا:حمادبننعيموقال

كتبإلاآدمابنبهيتكلمشيءمنما:عباسابنعن،طاوسعن،عطاءعن،جريجابنعن(.الرجالوكتب

فتركه؟المرضأنينيكرهكانطاوساإن:لهفقيل،أنأحمدالإماممرضفلما؟مرضهفيأنينهحتى،عليه

.(.362(/)13الكمالتهذيبفيوالمزي،(4)4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)

قال:قال،شابوربنداودعن،أبيهعنسفيانحدثنا،دكينبنالفضلحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

لك.فأدعوخشيةبقلبيأجدما:فقال،لنااللهادع:لطاوسرجل

؟)ق(في)العنبريالحرأبيبنالحصينبنالحسنعنهاشمبنالسلامعبدحدثنا:طالوتابنوقال

تصحيف،كلاهما"الحصينأبيبنالحر":النبلاءأعلامسيروفي،"العنبريالحصينأبيبنالحسن"

وفي.عليهفغشي،رؤوساأخرجقدبرواسطاوسمر:قال،(.الرجالوكتب،الكمالتهذيبمنوالمثبت

فيالذهبيوذكره،(4)4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)الليلةتلكيتعشلمالمشويةالرؤوسرأىإذاكان:رواية

.(.362()13/الكمالتهذيبفيوالمزي،(54)5/النبلاءأعلامسير

نإ:طاوسقال:قال،الثوريسفيانعن،الأشجعيحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا:أحمدالإماموقال

الديباجفيالسيوطيذكره)الأيامتلكعنهميطعمأنيستحبونوكانوا،سغباقبورهمفييفتنونالموتى

.(."سبعاقبورهمفي":وفيه،(194)2/

أخرجه)بقيمنوكفرمضىمنكفرفيهن:فقالالنساءوذكر،طاوسعنيذكرليثاسمعت:إدريسابنوقال

.(.()17643(46)4/المصنففيبنحوهشيبةأبيوابن،(11)4/الحليةفينعيمأبو

التخريجمصادرمنوالمثبت،تصحيفوهو"وهرامبنسلمةعنبقية":()قفي)زمعةعنعاصمأبووقال

طاوسعن،وهرامبنسلمةعن،(.ا/328(وا)9/386الكمالتهذيبفيوسلمةزمعةمنكلوترجمة

الكمالتهذيبفيوالمزي،11()4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)زمانهفيللقرداسجد:يقالكان:قال

.المعروففيأطعهأي.(.367(/)13

عنعمربننافعحدثنا،أسامةحدثنا:(.)93533(252()7/المصنففي)شيبةأبيبنبكرأبووقال

منأفضلمن:ليقيللورجلارأيتولقد،نفسهعلىأمنأحدمثلرأيتما:طاوسقال:قال،عاصمبنبشر

استنضحشيئامنهفأصاب،بطنهفيوجعأخذهثم،حيناذلكعلىفمكثت،الرجلذلكفلان:لقلت؟تعرف

الحليةفينعيمأبووأخرجه)عرقاماتحتى،أسرعطرفيهأيأدريما،نطعفيفرأيته،فاشتهاه،عليهبطنه

/4(12).).

إنكم:فقال،مشيتهمفييرفلونقريشمنفتيةرأىأنهطاوسعنبشرأبوأخبرناقالهشيمحدثناأحمدوروى

الحليةفينعيمأبوأخرجه)يمشوهاأنالزفافونيحسنمامشيةوتمشون،تلبسهااباؤكمكانتمالبسةلتلبسون

.(."الرقاصتحسن":وفيه،(51)4/
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هولعله-الحجفاتهحتى،مرضلهرفيؤعلىقامطاوساأن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدوقال

بطنه-استنضحهذاقبلالمتقدمالرجل

سننمنوالمثبت،تصحيفوهو"المعلمالكبيرعبد":()قفي)المعلمالكريمعبدعنكدامبنمسعروقال

الإيمانوشعب،(488)2/الرزاقعبدومصنف،257()2/شيبةأبيابنومصنف،(1/491)منصوربنسعيد

والتعديلوالجرح،98()6/الكبيروالتاريخ،82(1/)لمسلموالأسماءالكنىفيوترجمته،388()2/للبيهقي

سئل:عباسابنقال:طاوسقال،(.المعلمالبصريأميةأبوالمخارقأبيبنالكريمعبدوهو،)6/95(

وهذا،ضعيفإسناده)"وجلعزاللهيخشىأنهرأيتيقرأسمعتهإذامن":قال؟قراءةأحسنمن:!ي!النبيئ

فيوالبيهقي،259/أصبهانأخباروفي491/الحليةفينعيمأبو:موصولأأ%شجه،موصولايصحلاالحديث

،01/464شيبةأبيوابن،)4185(الرزاقعبد:مرسلاطاووسعنوأخرجه.)5891(الإيمانشعب

روايتهعلىحميديتابعلم":إخراجهعقيبالبزاروقال.)9591(الشعبفيوالبيهقي،2471/والدارمي

ولم،بشيءديناربناللهعبدعنيحدثلمومسعر،مرسلامجاهدعنالكريمعبدعنمسعريرويهإنما،هذه

ذكرهعقيبعديابنوقال.2326(الأستار)كشف"كتابهمنإليناأخرجه،معمربنمحمدمنإلاهذانسمع

أيضاورواه.)بشار("مرسلاأسامةأبورواه...طاووسعنمرسلوالصحيح":2396/هذهعباسابنلرواية

.(.()عضعيفوإسناده،مرفوعأاللهعبدبنجابرحديثمن()9133رقمماجهابن

!ي!النبيإن:عباسابنقال:قال،طاوسعن،ديناربنعمروعنلهيعةابنطريقمنأيضاهذارويوقد

وعنه(1)8520الكبيرفيالطبرانيالوجههذامنأخرجه)"بهيتحزنالقرآنقرأمنقراءةالناسأحسنإن":قال

ضعف.منتخلولافهيبمجملهايفرحلاأخرىطرقمنرويوقد.ضعيفوإسناده،491/الحليةفينعيمأبو

.(.)بشار(4134/الخطيبتاريخفيكلامناوينظر

أمرتكأفك":فقال،معصفرانثوبانوعلي!حماللهرسولراني:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعنوعنه

تحريف،وهو،"احرقهما"بدل"أحدهما":()دتىفي)"أحرقهمابل":قال؟أغسلهما:قلت؟"بهذا

النهيباب:والزينةاللباسفي)7702(مسلمصحيح)صحيحهفيمسلمرواه.(.مسلمصحيحمنوالمثبت

منوالمثبت،تصحيفوهو،"راشدبنداود":()قفي)رشيدبنداودعن(.المعصفرالثوبالرجللبسعن

به.طاوسعن،الأحولسليمانعن،نافعبنإبراهيمعن،أيوببنعمرعن،(.مسلمصحيح

!ك!يم:اللهرسولقال:قال،عمروابنعن،طاوسعنميسرةبنإبراهيمعنمسلمبنمحمدوروى

الحديث.تخريجمصادرمنوالمثبت،تصحيفوهو،المعجمةبالذال"الجلاوذة":)ق(في)الجلاوزة"

مسلمبنمحمدبهانفرد."الناركلاب،الظلمةوأعوان،والشرط(.الشرطيوهو،جلوازجمع:والجلاوزة

ماكولالابنوالإكمال،)4/1(الحليةمنوالمثبت،تصحيفوهو،"الطالقي":)ق()فيالطائفي

،)2621()2/118(الفردوسفيالديلميأخرجهوالحديث.ص)605(التهذيبوتقريب،)1/492(

عنه.إبراهيمعنالطائفيمسلمبنمحمدبهتفرد؟طاوسحديثمنغريب:وقال2(1)4/انحليةفينعيموأبو

.(.3001/الموضوعاتفيالجوزيابنساقه،موضوعحديثهو:بشارقال

الرجالكتبمنوالمثبت،تصحيف"الحسنبنمحمد":()دتىفي)الحسينبنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

بنوهبعن،أبيحدثنا،إدريسبنالمنعمعبدحدثنا،البغداديالأنماطي(.معروفللطبرانيشيخوهو

مناستكثر،علييا":طالبأبيبنلعلييقولع!ماللهرسولسمعت:قالمالكبنأنسعنطاوسعن،منبه

اتخذهإلاأحدايلقىلاحينافأقامعليفمضى."الاخرةفيبركةالدنيافيمعرفةمنفكم،المؤمنينمنالمعارف
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والمنة.الحمدودله"التكميل"كتابنافي(ترجمناهما)1

ومفةسبحسنةكين5ث!

،الناسمنفرقةواتبعه،الخوارجمذهبإلىفدعا،الرعينيعباد:لهيقالرجلباليمنخرجفيها

الحمد.ودله،مئةثلاثوكانوا،أصحابهوقتلفقتلهعمربنيوسففقاتلهم،وحملوا

الشامأهلجيشوعلى،الصائفةهشامبنمعاويةغزاوفيها،شديدطاعونبالشاموقعوفيها

اخر.جيشفيالبرفيمسلمةوغزا،قبرصإلى،البحرفقطعوا،مهرانبنميمون

وأشهرهم.فصلبهمبخراسانالعباسبنيدعاةمنبجماعةالقسرياللهعبدبنأسدظفروفيها

نمروذفصالحه،الطالقانجباليليمماالغرشستان)3(ملك،نمروذ)2(جبالالقسريأسدغزاوفيها

يديه.علىوأسلم

ذلكفجعلوا،وأثقالهموأموالهمحواصلهمإلىأهلهافعمد-هراةجبالوهي-الغورأسدغزاوفيها

توابيت،فيفجعلوابالرجالأسدفأمر،جدامستفل)4(وهو،إليهلأحدسبيللا،منيعكهففيكله

التوابيت،فيالرجال!قعدهنالكماأخذفلما،التوابيتفيهنالكمابوضعوأمرهم،إليهودلاهم

سديد.رأيوهذا،وغنموافسلموا،ورفعوهم

)1(

)2(

)3(

)4(

الله.رسوليافعلتقد:قال؟"بهأمرتكفيمافعلتما":!يرواللهرسوللهفقالذلكبعدمنجاءثم،للآخرة

وهوع!ي!النبيلهفقال،رأسهمنكسوهو!يروالنبيأتىثم،فذهب،"أخبارهمفابلاذهب":!يروالنبيلهفقال

."فقال"زيادةإلىالناسخفألجأت،"وهو"لفظمنهاوسقط"أخبارهمفابلاذهب":العبارة()قفيكررت)

بعثكوالذيلا:عليلهفقال"الآخرةأبناءإلامعكثبتعليياأحسبما":يتبسم(.الحليةمنوالمثبت

:الزخرفأ!عليكولاضف!يعبادألمتقينإلاعدؤلبغضبغضهؤلؤمينمالاخلأ)":ع!ي!النبيلهفقال،بالحق

(."منوأعقل":الحليةوفي،()قفيكذا)منوأغفل،لسانكواملك،شأنكعلىأقبل،علييا(67-68

الحليةفينعيمأبوأخرجه)،أعلمواللهنعلمفيماالوجههذامنإلايرولم"غانفاسالماتكنزمانكأهلمنتعاشر

ضعيفإسناده:بشارقال)الوجههذامنإلانكتبهلم،طاوسحديثمنغريب:وقال،(422،23/)

ينتهيوهنا.(ضعيفسنانبنإدريسوأبوه(2/668ميزان)اليمانيسنانبنإدريسبنالمنعمعبدفيه،جدا

.(.هناوأغلق،(4)الحاشيةموضع(65ص)فيفتحمعقوفينبينمحصوروهو(ق)زادتهالذيالقسم

.كيسانبنوطاوساللهعبدبنسالمإلىإشارة،(ح،)بمنوالمثبت،"ترجمناهموقد":()قفي

.نمرون:الطبريتاريخفي

البلدانومعجم؟(337ص)خليفةوتاريخ،(ح،ب)منوالمثبت،تحريفوهو"المرقيسيان":(ق)في

عنوغزنة،شماليهاعنالروذومرو،شرقيهافيوالغور،غربيهافيهراةبينتقعولايةوهي،(4/391)

جنوبيها.

.(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"مستعلوهو،عليهلأحد":(ق)في
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بناءوبناها،برمكبنخالدوالد،برمكعليهاواستناب؟إليهابلخحولمابجمعأسدأمروفيها

للمسلمين.معقلاوجعلهاوحصنها،محكماجديداجيدا

الحرمين.أميرإسماعيلبنهشامبنإبراهيمبالناسحجوفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)1(التابعينأحديساربنسليمان

والرحالين،الربانيينوالعلماءالمكثرينوالمفسرين،التابعينأحد:)2(عباسابنمولىوعكرمة

.)3(الجوالين

التاريخ،(34و.033ص)خليفةتاريخ،(274ص)خليفةطبقات،(5174/)سعدابنطبقاتفيترجمته()1

،(2591/)الأولياءحلية،(4914/)والتعديلالجرح،(1954/)والتاريخالمعرفة،(441/)الكبير

دمشقتاريخمختصر،2/993()الأعيانوفيات،(2/82)الصفوةصفة،(65ص)الفقهاءطبقات

،(4444/)النبلاءأعلامسير،(4125/)الإسلامتاريخ،(12515/)الكمالتهذيب،(15291/)

فيليسهناسيأتيوما.(35)صالحفاظطبقات،(395ت5/1)بالوفياتالوافي،(119/)الحفاظتذكرة

وكان،كثيرةرواياتله،يساربنعطاءأخوهوأ:وهوالحاشيةفيفوضعناهالمتنفي)ق(أقحمته(ح،ب)

عليهدخلت،سنةوسبعونثلاثوعمرهبالمدينةتوفي؟وجهاالناسأحسنمنوكان؟العبادةفيالمجتهدينمن

عليهيوسففرأى،منهاهارباوخرجمنزلهفيوتركهافأبى،نفسهاعلىفأرادته،وجهاالناسأحسنمنامرأة

تهم.لمالذيسليمانوأنت،هممتالذييوسفأنانعم:فقال؟يوسفأنت:لهفقال،المنامفيالسلام

الحجاجسوقإلىفبعثه،لهصاحبمعهوكان،الحخاجمنازلبعضفيوقعتإنماالحكايةهذهإن:وقيل

فلما،بكاؤهواشتذفبكى،لكهيت:لهفقالت،حسناءالجبلمنامرأةسليمانعلىفانحطت،شيئاليشتري

:فقال،خير:فقال؟تبكيلكما:لهفقال،يبكيفوجده،صديقهوجاء؟الجبلفيارتفعتمنهذلكرأت

حزنيأبكاني:قال.أنتأبكاكمالتخبرنيوالله:فقال.لا:فقال؟أهلكبعضأوولدكبعضذكرتلعلك

.(أعلموالله،تقذمكمامنامهفييوسففرأىنامأنهذكرثم.عنهاأصبرلممكانككنتلو،نفسيعلى

تاريخ،(285)خليفةطبقات،(2412/)معينابنتاريخ،(278/وه2385/)سعدابنطبقاتفيترجمته)2(

الثقات،(77/)والتعديلالجرح،(25/)والتاريخالمعرفة،(794/)الكبيرالتاريخ،(336ص)خليفة

الأخيارمناقبمنالمختار(2/153)الصفوةصفة،(3/326)الأولياءحلية،(5/922)حبانلابن

،(25264/)الكمالتهذيب،(17514/)دمشقتاريخمختصر،(3265/)الأعيانوفيات،(401/)

التهذيبتهذيب،(6/123)الثمينالعقد،(159/)الحفاظتذكرة،(512/)النبلاءأعلامسير

.(193/)الشعرانيطبقات،(37)صالحفاظطبقات،(7263/)

وهي:(1)الحاشيةموضعقبل(84ص)فيوتنتهي(ق)نسخةزيادةتبدأهنا)3(

ابنمولاهحياةفيأفتىوقد،العلمأوعيةأحدوكان،الصحابةمنكثيرخلقعنروىوقد،اللهعبدأبووهوأ

والعرالتىوالشامواليمنإفريقيةودخل،البلادعكرمةطافوقد.سنةأربعينالعلمطلبت:عكرمةقال،عباس

عباسابنكان:قالعنهشيبةأبيابنروىوقد،الأمراءوجوائزالصلاتوأخذ،هنالكعلمهوبث،وخراسان

ابن=آخربإسنادوأخرجه،(32آ3/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)والسننالقرانيعلمنيالكبلرجليفييجعل
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.(.(575/)الباريفتحفيحجرابنوذكره،(5287/)الطبقاتفيسعد

بنوسعيد،وطاوس،عطاء،أبدامثلهمعندييجتمعلاخمسةعندياجتمع:ثابتأبيبنحبيبوقال

لهما،ف!رهاإلاآيةعنيسألاهفلم،التفسيرعكرمةعلىيلقيانومجاهدسعيدفأقبلى،ومجاهد،وعكرمة،جبير

تهذيبفيالمزيذكره)ليلاالحمامدخلواثم:قال،كذافيكذاآيةأنزلت:يقولجعلعندهمامانفدفلما

.(.(5/2273)الكمال

عكرمة.مناللهبكتابأعلمأحدبقيما،الشعبيوقال.الناسأعلمعكرمة:زيدبنجابرقال

أخرجه)عكرمةبالتفسيرأعلمهم:يقولقتادةسمعتمسكينبنسلامعنالصمدعبدعنأحمدالإماموروى

.(.(3326/)الحليةفينعيمأبو

.نحوهجبيربنسعيدوقال

اللوحين.بينمافسرتلقد:عكرمةوقال

أخرجه)سلعإلىوأشار-الجبلذلكسفحفينزلت:فقالايةعنعكرمةرجلسأل:أيوبعنعليةابنوقال

-(.(2387/)الرجالمعرفةفيأحمدوالإمام،(3327/)الحليةفينعيمأبو

أعلاموسير(ف)منوالمثبت،"الحيرة":الحليةفي)الجندعكرمةقدملما:أبيهعنالرزافعبدوقال

اليمن،أعمالمن:والجند.(411/)الأثيرلابنوالمختار(0/2027)الكمالوتهذيب،(515/)النبلاء

:فقال،نجيبعلىطاوسحمله(.(2916/)البلدانمعجمانظر.فرسخاوخمسونثمانيةصنعاءوبينبينه

الرجل.هذاعلمابتعت

أخرجه)دينارابستينالعبدهذاعلمنشتريألا:وقال،ديناراستونثمنهنجيبعلىحملهطاوساأنروايةوفي

.(.(155ص)الروايةعلمفيالكفايةفيالخطيبعنهوأخرجه،(541ص)العللفيأحمدالإمام

الناسوأشعرالناسأفقهمات:الناسفقال،جنازتهمافأخرجت،واحديومفيعزةوكثيرعكرمةومات

.(.(235/)الاستيعابفيالبرعبدوابن،(5292/)الطبقاتفيسعدابنأخرجه)

فلايعنيهلاعماسألكومن،فأفتهيعنيهعماسألكفمن،الناسفأفتانطلق:عباسابنليقال:عكرمةوقال

.(.(3327/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الناسمؤنةثلثيعنيتطرحفإنك،تفته

يصنعونكيفينظرعليهممشرفكأنه،المغازيعنيحدثعكرمةسمعتإذاكنت:قالعمروعنسفيانوقال

.(.(516/)النبلاءأعلاموسير،(0/2272)الكمالتهذيبانظر)ويقتتلون

نأأريدكنت:يقولأيوبسمعت:يقولمعمراسمعت:قالالرزافعبدحدثنا:حنبلبنأحمدالإماموقال

عكرمة،هذا:فقيل،حمارعلىرجلفإذاالبصرةسوفلفيفإني:قال،الافافمنأفقإلى،عكرمةإلىأرحل

جنبإلىفقمت،عنيوشردت،المسائلمنيذهبت،عنهأسألهشيءعلىأناقدرتفماإليهالناسواجتمع:قال

أعلامسيرفيوالذهبي،(0/2274)الكمالتهذيبفيالمزيذكره)أحفظهوأنايسألونهالناسفجعل،حماره

.(.(5/18)النبلاء

،"أخبلت":(ق)في)أجبلتلكما:يسألهوهولرجلعكرمةقال:قال،الحذاءخالدعنشعبةوقال

قولهممن،انقطعتأي؟أجبلتلكما":وفيه،الحديثغريبفيوالنهاية،التخريجمصادرمنوالمثبت

فيسعدابنأخرجه)فتنتأي؟(."المعولفيهيحيكلاالذي،الصخرأوالجبلإلىأفضىإذا،الحافرأجبل

،(154ص)العللفيأحمدوالإمام،"عندكمانفدأي،أكديتيعنيأجبلت":وفيه،(5192/)الطبقات

.(."تعبتإني:قال؟أجبلتلكما":وفيه،(3328/)الحليةفينعيموأبو
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:بنيسابورلعكرمةقلت:قال،روادأبيبنالعزيزعبدحدثنا،ثميلةأبوحدثنا:أيوبأبيبنزيادوقال

نعيمأبوأخرجه)عليهيقبضثميدهباطنفيفصهيجعل:قال؟اللهاسمفيهخاتمإصبعهوفيالخلاءيريدالرجل

.(.(3/328)الحليةفي

فيهقالشيءكل:الحذاءخالدقال:يقولشعبةسمعت:قالخالدبنأميةحدثنا:أحمدالإماموقال

ابنعن(.الخبرتخريجمصادرمنوالمثبت،تصحيف،"ثبت":(ق)في)صنشت:سيرينبنمحمد

فيوالخطيب،(3328/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)بالكوفةالمختارأياملقيه،عكرمةمنسمعهإنما؟عباس

الكمالتهذيبفيالمزيوذكره،بهأميةعن(7491/)الطبقاتفيسعدابنوأخرجه،(5334/)بغدادتاريخ

(/25348).).

وعكرمة.،ومجاهد،جبيربنسعيدعنالمناسكخذوا:الثوريسفيانوقال

.والضحاك،وعكرمة،ومجاهد،جبيربنسعيد:أربعةعنالتفسيرخذوا:أيضاوقال

المسجد.هذافيع!اللهرسولأصحابمنمئتينأدركت:عكرمةوقال

التيالخيلكانت:قال،عكرمةعن،مسروقبنسعيدعنإسرائيلحدثنا:الفريابييوسفبنمحمدوقال

قدرتعظيمفيالمروزيالحجاجبننصربنمحمدأخرجه)فعقرهاألفاعشرينالسلامعليهداودبنسليمانشغلت

.(.(1/201)الصلاة

يغملونللذجمت!م:عكرمةعن،أبانبنالحكمعن،سليمانبنمعتمرحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

فينعيمأبوأخرجه)جهالةوكلها،قريبكلهاالدنيا:قال،(17:النساءأ!قرلبمنيتوبوتثوبجفدألسوء

.(.(3932/)الحلية

!هوافساحولا)؟وملوكهاسلاطييهاعند:قال(83:القصصأمهوآلأزضفىعدوايرلدونلادلذينم!:قولهوفي

.(.(3932،033/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الجنةهي!وواتفقبة)،وجلعزاللهبمعاصييعملونلا

شديد.أي!ولثمب!بعذالبم).وعظواماتركواأي!وبهءذ!روأمالنسوافلما):تعالىقولهفيوقال

لمجعقنفانبهلا!و.صاغرين(166-165:الأعرافأ!وخشب%).وأصرواتمادواأيمهـوعنهماخهواعنفلماعتوا!يو

!وومؤعظة!موغيرهمزمانهمأهلمن،الآتيةالأمممن!و!فهاوما)الماضيةالأمممنأي!يذيهابئنلما

.(.(3331/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)والمعاصيالشركبهااتعظمنتقي(66:البقرةأ

المسخكان،والنهيالأمرتركواالذينويحاسب،اعتدواالذيناللهبعثالقيامةيومكانإذا:عباسابنوقال

.(.(3331/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرتركواحينالدنيافيعقوبةلهم

لمالذين؟نجواونهواأمروافالذينعباسابنقال،جميعاالقومواللههلك:عباسابنقال:عكرمةوقال

وكان-البحرشاطئعلىقريةوهي-أيلةأهلوذلك:قال.المعاصيأهلمنهلكفيمنهلكواينهواولميأمروا

يومالخلقمنفرغاللهلأن،السبتليومنتفرغبل:فقالوا،الجمعةليوميتفرغواأنإسرائيلبنيأمرقدالله

.(.(3033/)فيهوالخبر،"مستوية"الحليةفي)مسبوتةالأشياءفأصبحت،السبت

هناجاءمالأن؟السابقالخبرفيعنهماروىومنعباسوابنعكرمةإلىيشيرلعله"ذكروا":قوله)وذكروا

يومتأتيهمكانتالحيتانوأن،عليهمالصيدوتحريم،السبتأصحابقصة(.الحليةفيكماالسابقبالخبرمتصل

تصيدءنندعكملا:قومفقال،السبتيومفيصيدهاعلىاحتيالهموذكروا،الأياممنغيرهفيتأتيهمولاالسبت

شديدا!عذابامعذبهمأؤمهلكهغاللهقوماتعظونلم):فقالوامداهنونآخرونقوآفجاء،ووعظوهم،السبتيومفي

السبتيومفيالصيدعنينتهونأي(164:الأعرأفأ!ويحقونولعفهورلبهؤإكمغذرة):الناهونقال



هـأ70سنةوفيات08

.(.(3533،133/)الحليةانظر)

الحليةانظر)ثوبينكساه؟الغافلينمعهلكواالمداهنينإن:عباسلابنقاللماأنهعكرمةذكروقد

3/331().).

وكتب،(3331/)الأولياءحليةمنوالمثبت،تصحيفوهو،"مغيرةعنحوثرة":(ق)في)جريروقال

فجعل،واحدفمات-إسرائيلبنيفييعني-ثلاثةالقضاةكانت:قال،عكرمةعن،مغيرةعن:(.الرجال

عجل،معهابقرةيسقيرجلعلىفمر،فرسعلىملكااللهفبعث،يقضواأناللهشاءمافقضوا،مكانهالاخر

فقال،بقرتيوابنعجلي!اللهعبديا:فقالليرذهصاحبهفجاء،الفرسالعجلفتبع،العجلالملكفدعا

رضيت،لقد:قال.وبينكبينيالقاضي:فقال،أعياهحتىفخاصمه،فرسيوابنعجليهوبل:الملك

.يردهأنفأبى،فتبعهعجليفدعا،فرسعلىبيمر:لهفقالالعجلصاحبفتكلمالقضاةأحدإلىفارتفعا

؟هذايسوغكيف:فقال.لياقض:وقالدرةالقاضيفأعطى،مثلهاالناسيرلمدزابثلاثالملكومع:قال

فقال.لهفقضىالفرسفتبع،ذلكففعل.ابنهافهوتبعهافأيهما،والبقرةالفرسخلفالعجلنرسل:فقال

قصتهما،عليهفقصاالثالثأتياثم،ذلكمثلففعلا.الآخرالقاضيوبينكبيني،أرضىلا:العجلصاحب

لأني:فقال؟بينناتقضيلاولم:فقالا.اليومبينكماأقضيلا:وقال.يأخذهافلمالثالثةالذزةالملكوناوله

عجلا؟الفرستنيجوهل!اللهسبحان:القاضيفقال.!؟يحيضرجل!!اللهسبحان:الملكفقال،حائض

أخرجه)صاحبيكعلىوسخطعنكاللهرضيوقد،ابتليتمإنماإنكم:الملكفقال.البقرةلصاحبفقضى

.(.(3331،332/)الحليةفينعيمأبو

نإإني:مملكتهفينادىالملوكمنملكاأن،عكرمةعن،الثماليحمزةأبيعنعياشبنبكرأبووقال

أتصذقكيف:فقالت.بشيءعليتصدقي:فقالامرأةإلىسائلفجاء.يدهقطعتبصدقةيتصذقأحداوجدت

فبلغ،برغيفينعليهفتصدقت،بشيءعليتصدقتإلأاللهبوجهأسألك:قال؟يتصدقمنيديقطعوالملكعليك

نإ:فقالت.لأتزؤجهاجميلةامرأةعلىدئيني:لأمهقالالملكإنثم،يديهافقطعإليهافأرسل،الملكذلك

إليها.فأرسلي:فال.اليدينمقطوعة:قالت؟هوعيبأفي:قال.بهاعيبلولا،مثلهارأيتماامرأةهاهنا

فتزؤجها،اللهشاءإننعم:قالت:يتزوجكأنيريدالملكإن:فقالت-جماللهاوكان-أعجبتهرآهافلما

لعدوهم:القومونهد؟المناهضةوهي،الحربفيالمناهدةمن)إليهمفخرجعدؤالملكإلىفنهد،وأكرمها

معها،وافعليوافعلي،خيرأبهافاستوصيفلانةانظري:أمهإلىكتبثم؟(.(نهد)اللسان.صمدواأي

بلغنيفقد،فلانةانظري:أمهإلىوكتبنفغيرنهالكتابفأخذت،فحسدنهاضرائرهابعضعلىفنزلالرسولفجاء

،صدقلامرأةوإنها،كذبتقدإنك:الأمإليهفكتبت.وافعليوافعليالبيتمنفأخرجيها،يأتونهارجالاأن

فكتب،الزنامنغلاماولدتوقدفاجرةإنها:إليهفكتبن،فغيرنهالكتابفأخذنبهنفنزلإليهنالرسولفذهب

قرأتهالكتابجاءهافلما:قال.وأخرجيهاجيبهاعلىواضربيرقبتهاعلىولدهافاجعليفلانةانظري،أمهإلى

لتشربفنزلت،عطشانةوهيبنهرفمرت،وذهبترقبتهاعلىالصبيفجعلت.اخرجي:لهاوقالتعليها

يبكيك؟ما:فقالارجلانبهافمز،النهرشاطئعلىتبكيفجلست،فغرقالماءفيفوقع،رقبتهاعلىوالصبي

يديكعليكاللهيردأنأتحبين:لهافقالا.فغرقالماءفيفسقط،يدانليوليس،رقبتيعلىكانابني:فقالت

قالا:.لا:قالت؟نحنمنأتدرين:لهاقالاثم؟يداهافاستوتلهاربهمااللهفدعوا.نعم:قالت؟كانتاكما

.(.(3332،333/)الحليةفينعيمأبوالقصةأخرج)بهماتصدقتاللذانالرغيفاننحن

=تزلفلم،السباعكرؤوسرؤوسلهاالبحرمنخرجتطير:قال(3:الفيلأ!ألابجلطئرا):قولهفيوقال
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نعيمأبوأخرجه)بعدولايومئذقبلالطيررئيوما،يومئذقبلالجدريرئيوما،جلودهمجدرتحتىترميهم

.(.تتمةوفيه،(3333/)الحليةفي

الله.لاإإلهلايقولونلا:قال(7-6:فصلتأمه!آلز!ؤةيؤتونلاألذينهللممثركينووتل):تعالىقولهوفي

تر!!أنإكلكهل):قولهوفي.اللهإلاإلهلايقولمن:قال(14:أ!علىأ!تربهتمنأقلحقد):قولهوفي

(03:!ضلتأ!واشتقمواثماللهرنجاقالواالذيفإن):قولهوفي.اللهإلاإلهلاتقولأنإلى(18:النازعاتأ

إلاإلهلا:يقولمنمنكمأليس(78:هودأ!رشيدمنكؤرجملألتس):قولهوفي.اللهإلاإلهلاأنشهادةعلى

:عمرانآلأ!آتيعادتخلفلاإنك!و:قولهوفي.اللهلاإإلهلا:قال(38:البأأ!صحواب!وقال):قولهوفي.الله

.(.(3333،334/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)اللهإلاإلهلا:قاللمن(491

فينعيمأبوأخرجه)اللهإلاإلهلا:يقوللامنعلى(391:البقرةأ!الطالينإلاعلىفلاعدون):قولهوفي

.(.(3334/)الحلية

الحليةفينعيمأبوأخرجه)غضبتإذا:قال(24:الكهفأ!ولنسيتإذاربكوادبهر):قولهوفي

(3/334).).

.(.334()3/الحليةفينعيمأبوأخرجه)السهر:قال(92:الفتحأ!ووجوصههوفىسيماممتم)،:قولهوفيأ

حتىويبكيلهويتمسكنربهإلىيتضرعيزالفلا،منهتبرأعملهفإذا،الذنبللعبدليزينالشيطانإن:وقال

قبله.وماذلكلهاللهيغفر

عنوسئل.إليهسبقنيقدالكونفأجدلأمضيهالشيءإلىليبعثنيربيإن:السلامعليهجبريلقال:وقال

:قال؟الويلفلهالبيتمتاعمنشيئاأوقصعةأوقدراأوغربالاالرجلمنعفإن:قلت:العارية:قال،الماعون

هكذاالياءشكلعلىالألفكتبتفيهولكن،الحليةمنوالمثبت،"نهىإذا":(ق)في)سهاإذاولكن،لا

.(.(3335/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الويلفلهالماعونو!نعالصلاةعن(."سهى"

آلكفارمنييسكما):وقال.العلمطلبةهم:السائحون:وقال.تجوزفيهاالتي:المزجاةالبضاعة:وقال

نعمةمنيئسوا،الخزيمنلهماللهأعدماوعاينوا،القبورالكفاردخلإذا:قال(13:الممتحنةأ!وآتقبورأمحب

الله.

موتهم.بعدوبعثهمحياتهممنأي!وآئقبورأمحبألكفارمنيبس):غيرهوقال

لكيلاأبوابأربعةلقصرهوكان؟الضيفانأبا(."يكنى":الحليةفي)يدعىالسلامعليهإبراهيمكان:وقال

.(.(3336/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)قيودأأي،أنكالا:وقال.أحديفوته

ومن،بعمانفعليه،شديداوحملابعيداسفراأرادمن:العذابمنهمدنالماقومهقالإنه:سبأكاهنفيوقال

الوحل،فيالراسخاتأرادومن-الشام-يعنيببصرىفعليه،والعصيروكذاوكذا،والخميرالخمرأراد

وخرج،غسانوهم،الشامإلىوقوم،عمانإلىقومفخرج.النخلذاتبيثربفعليه،المحلفيوالمقيمات

قالتمرببطنكانوافلما،النخلذات،يثربنزلواحتىوخزاعة-عمروبنكعببنووهم-والخزرجالأوس

أصحابهم.منتخزعوالأنهم،خزاعةسميتثمفمن،فنزلوا،بدلأبهنريدلاصالحموضعهذا:خزاعة

.(.(3336،337/)الحليةفينعيمأبومطولاأخرجه)بيثربنزلواحتىوالخزرجالأوسوتقدمت

أخرجه)الذاكرينمعذكركلكرفعتإخوتكعنبعفوك!يوسفياالسلامعليهليوسفوجلعزاللهوقال

.(.(3337/)الحليةفينعيمأبو

من=أثقلأحملفلمثقيلحملكلوحملت،الفقرمنأمرشيئاأذقفلمالمرارذقتقد:لابنهلقمانقال:وقال
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عنأبيهعنسفيانعنالجزاحبنوكيعرواه.ذهبمنالسكوتلكانفضةمنالكلامأنولو.السوءجار

عكرمة.

منهم.رجلعينفيلاإمنهاشيءوقعما:قال(17:الأنفالأ!رمم!أدلهولبهفرميئتإدومارمئمت)

أخرجه)بزنمتهاالثاةتعرفكماللؤمهيعرفالذياللئيمهو(13:القلمأ!هوزيخو):تعالىقولهفي:وقال

.(.(3337،338/)الحليةفينعيمأبو

أحرجه)التصاويرأصحابهم:قال(ك7:الأحزأبأ!ورسولواللهيؤذوتألذين):تعالىقولهفيوقال

.(.(3/338)الحليةفينعيمأبو

هووإنما،نفسهلخرجتزالتأوتحزكتالقلوبأنلو:قال(01:الأحزأبأ!هاتضاجرأتملوبولبغت)

.والفزعالخوف

التسوي!أي!وآلأمافوغرتكم).بالتوبة!ه!وقئلقحغ).بالشهواتأي(14:الحديدأ!هأنفسكخفننت!)

.(.(3338/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الشيطان!هآئغروربأدئهوغركم)الموت!هآددهأضجآءحتى)

يمسي.حتىسرورفياليومذلكيزللمالحكيموالقرآنيسقرأمن:وقال

الجرحمنهاالرجالوكتبالحليةمنوالمثبت،تصحيف"شعيببنسلمة":(ق)في)شبيببنسلمةقال

حدثنا:(.ترجمتهفي(11/284)الكمالوتهذيب،الحكمبنإبراهيمترجمةفي(2/49)والتعديل

منزلعندعكرمةمع":الحليةفي)البحرعندعكرمةمعجالساكنت:قال،أبانعنأبيهعنالحكمبنإبراهيم

الذين:عكرمةفقال،البحرفييغرقونالذينفذكروا(."الساحلنحوداودابنمعنازلاعكرمةوكان،داودابن

الإبلبهافتمر،نخرةحائلاتصيرحتى،العظامإلاوشيمنهميبقىفلاالحيتانلحومهمتقتسمالبحارفييغرقون

ثم،فيوقدونهالبعرذلكفيأخذون،المنزلذلكفينزلونقومبعدهميجيءثم،فتبعرهاالإبلتسيرثم،فتأكلها

النفخةجاءتفإذا،وبحرهبزهمناللهيشاءحيث،الأرضمنمكانكلفيفتذريهفتأخذهالريحفتجيءرمادايصير

(3/933،034)الحليةفينعيمأبوأخرجه)سواءالمجموعينالقبوروأهلأولئكفيخرج-المبعثنفخة-

.(.مطولا

!عبدي:الجنةلصاحبفقال،النارمنورجلاالجنةمنرجلا،رجلينأخرجاللهإن:قالعنهالإسنادوبهذا

قالهمقيلشر:فقال؟مقيلكوجدتكيفعبدي:النارلصاحبقالثم.مقيلخير:قال؟مقيلكوجدتكيف

لصاحبتعالىاللهفيقول،وألوانهالعذابمنفيهاماأنواعومن،وزنابيرهاوحياتهاعقاربهامنذكرثم.القائلون

الربلهفقال؟أعطيكماعنديوماذا،إلهي:العبدفيقول،النارمنأعفيتكأناإنتعطينيماذا!عبدي:النار

لقد،كذبت:الربلهفقال.نعم:فقال؟النارمنفأعفيكتعطينيأكنت،ذهبمنجبللككانلو:تعالى

فكنت،فأعطيكوتسألني،لكفأغفروتستغفرني،لكفأستجيبتدعوني!ذلكمنأيسرهوماالدنيافيسألتك

.(.(3034/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)ذاهباتتولى

.بعفوهاللهعندمنقامإلاللحسابالقيامةيوموجلعراللهيقربهعبدمنما:قالالإسنادوبهذا

الحسن.الخلقالإسلاموأساس،أساسشيءلكل:عنهوبه

عنكسددتأنيترضىأما:إليهاللهفأوحى،والعريالجوعوجلعزربهإلىالأنبياءمننبيشكا:قالعنهوبه

وهو"الشرك"بدل"عنهاالناشئالشر":(ق)وفي،(3341/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الشركباب

.(.الحليةمنوالمثبت.الناسخمنوزيادةتحريف

وجل-عزالرحمنيسبحآذانهمنأذنبفتحلهاللهأذنلو،إسماعيللهيقالملكاالسماءفيإن:قالعنهوبه
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.(.(3134/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)والأرضالسمواتفيمنلمات

إذاالشمسوإن؟مرةالأرضسعةالقمروسعة؟مراتثلاثوزيادةالأرضسعةالشمسسعة:قالعنهوبه

ولم:لهافيقول،الطلوعمنتعالىربهااستعفتأصبحتإذاحتى،اللهتسبح،العرشتحتبحرادخلتغربت

جهنمحسبهم؟ذلكمنشيءعليكفليساطلعي:لهافيقول.دونكمنأعبدلئلا:فتقول-أعلموهو-ذاك

،"تقودهاملكألفعشرةثلاثمع":(ق)في)فيهايدخلوهمحتىيقودونهاملكالافعشرةمعإليهمأبعثها

تقادبهايؤتىجهنمإن"الصحيحالحديثفيثبتماخلافوهذا(.الحليةمنوالمثبت،وتصحيفتحريفوهو

وصفةالجنةفي(2842)صحيحهفيمسلمأخرجه)"ملكألفسبعونزمامكلمع،زمامألفبسبعين

بناللهعبدعن،النارصفةفيجاءماباب:جهنمصفةفي(2573)والترمذي،جهنمحرشدةفيباب:نعيمها

.(.مسعود

علىأحدكميقفنلا":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،عطاءبنأسدعنمندلوقال

رجلعلىأحدكميقفنولا.عنهتدفعوالمإذايحضرهمنعلىالسماءمنتنزلاللعنةفإن،ظلمايضربرجل

يقتلرجلعلىأحدكميقفنولا.عنهتدفعوالمإذايحضرهمنعلىالسماءمنتنزلاللعنةفإن،ظلمايضرب

فينعيمأبوأخرجه)هذامندلإلايرفعهلم."عنهتدفعوالمإذايحضرهمنعلىالسماءمنتنزلاللعنةفإن،ظلما

"العنجريعليبنمندلإلاأعلمفيماعنهيروهلم،وعكرمةأسدحديثمنغريب":وقال(3345/)الحلية

.(.ضعيف:(545ص)التقريبفيحجرابنفيهوقال

وجههغطىعطسإذاكان،ك!ج!اللهرسولأنهريرةأبيعن،عكرمةعن،حفصةأبيبنعمارةعنشعبةوروى

.3346/الحليةفينعيمأبوقالكماالوجههذامنغريبوهو،ضعيفإسناده)حاجبيهعلىيديهووضع،بثوبه

داودوأبو2/943مسندهفيأحمدأخرجه؟هريرةأبيعنصالحأبيطريقمنحسنبإسنادالحديثوردلكن

وأبيدهوجههغطىعطسإذاكانع!والنبيأن":الترمذيعندولفظه،وغيرهم(2745)والترمذي،(9305)

لأنصححهوإنما،"صحيححسن":الترمذيوقال،الحاجبينذكرعندهموليس"صوتهبهاوغصبثوبه

.(.(بشار)طبعتنامن4461/الترمذيجامععلىتعليقنافيتخريجهتماموانظر.عندهثقةعجلانبنمحمد

شعبة.حديثمنعالحديثهذا

علىحلفمن":قال!النبيعنهريرةأبيعن،عكرمةعن،الحضرميمالكبنإسحاقعنبقيةوروى

الحليةفينعيمأبوأخرجه)"يبرهلمالذيعلىإثمهفإنما،يفعلفلمسيبرهأنهيرىوهو،يميناأحد

لسانهفيحجروابن(1934/)الميزانفيالذهبيوساقه،(0/141)الكبرىالسننفيوالبيهقي،(3346/)

وذكر.ضعيف:الأزديقال.بقيةشيوخمنهوشاميالحضرميمالكبنإسحاق:وقالا(1375/)

مرفوعا.الوليدبنبقيةبهتفرد.(.التقريبتحريرفيكما،أيضاضعيفالوليدبنوبقية،الحديث

جعفربنمحمدحدثناأبيحدثني:(6/147)أحمدمسندفيالذي)أبيهمسندفيأحمدبناللهعبدوقال

أيضاوأخرجه.(16ص)الزهدفيعاصمأبيابنأخرجهفقدالإسنادبهذاوأما.فذكرهعمارةعنشعبةحدثنا

جاءماباب(1213)(3518/)والترمذي،(228/)المستدركفيالحاكممنكلبه،عمارةإلىبإسنادهم

حديثوهو،(0012)()3/624مسندهفيراهويهبنوإسحاق،أجلإلىالشراءفيالرخصةفي

تصحيف،"ربيعبنيزيد":(ق)في)زريعبنيزيدحدثناالقواريريعمربناللهعبيدحدثنا:(.صحيح

نأ،عائشةحدثتنا،عكرمةحدثنا،حفصةأبيبنعمارةحدثنا(.الذكرالسالفةالتخريجمصادرمنوالمثبت

غليظانهذينثوبيكإن،اللهرسوليا:عائشةفقالت،غليظانخشنان،قطريانبردانعليهكانك!ي!النبي
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المشهورين.الفقهاءأحدكان:)1(الصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم

الخزاعيصخرأبو،عامربنالأسودبنالرحمنعبدبنكثيروهو:المشهور)2(الشاعر،عزةوكثير

هي،فيهالتغزله،إليهاهوالمنسوببهاالمشهورهذهوعزة،جمعةأبيبابنالمعروف،الحجازي

اسمه،صغروإنما،غفاربنحاجببنيمن،حفصبنجميلبنت-المهملةبالعين-عزةعمروأم

.أشبارثلاثةطوله،قصيراالخلقدميمكانلأنه،كثيرفقيل

.الذبابزبلهيقال!كان:)3(خلكانابنقال!

طأطئ:لهيقول!مروانبنالملكعبدعلىدخلإذاوكان،قصرهمنصغيرأنهيظنمشىإذاوكان

بنالملكعبدعلىووفد،الملكعبدعلىيفدوكان،إليهيضحكوكان؟السقفيؤذيكلارأسك

فيهكانأنهعلى،الإسلاميينأشعرإنه:يقال!وكان،العزيزعبدبنعمرعلىووفد،مراتمروان

)1(

)2(

)3(

ثوبينمنهفاشترالشاممنبردأتاهفقدفلانإلىفأرسل.عليكفيثقلانفيهما(.تعرق:ترشح)ترشح،خشنان

قد:فقال؟ميسرةإلىثوبينلتبيعهإليكبعث!ي!اللهرسولإن:فقالالرسولفأتاه،إليهفأرسل.ميسرةإلى

،فأخبره،لمج!اللهرسولإلىالرسولفرجع،بثمنهماويمطلنيبثوبييذهبأنإلااللهنبييريدما،واللهعلمت

."للأمانةواداهم،دلهأتقاهمأنيعلمواقد!كذب":كيمفقال

هذالعلا"عندهليسمايستدينأنمنلهخيرشتىرقاعمنأحدكميلبسلأن":!ك!ي!النبيقالاليومهذاوفي

المسندفيأحمدالإمامأخرجهوالحديث،(3/347)الحليةفينعيملأبي"اليومهذامثلفي"القول

قال؟(7848)(5916/)الفردوسمسندفيوالديلمي،(26ص)الزهدفيعاصمأبيوابن،(3243/)

الزياتوسفيانسليمبنوسليمانمنكرحديث:الحديثسياقبعد(1/377)العللفيحاتمأبيابن

.(.مجهولان

.(.(3)الحاشيةموضعفي(77)الصفحةفيابتدأتالتيالزيادةتنتهيهنا)(أعلمسبحانهوالله

للكلاباذيالبخاريصحيحرجال،(7/157)الكبيرالتاريخ،(5/187)سعدابنطبقاتفيترجمته

الحفاظتذكرة،(2014/)منجويهبنبكرلأبيمسلمرجال،(23/427)الكمالتهذيب،(2/616)

لهأ:وهوهناوضفناهالمتنعلىأقحمت()قمنزيادةهناسيأتيوما.(553/)النبلاءأعلامسير،(169/)

وهوبمصرأبوهقتل،زمانهأهلوأعلم،المدينةأهلأفضلمنوكان،وغيرهمالصحابةعن،كثيرةروايات

ابنطبقاتفيترجمته)،العطارديرجاءوأبو.كثيرةمناقبوله،وساد،عندهافنشأ،خالتهفأخذته،صغير

والتعديلالجرح،(6041/)الكبيرالتاريخ،(2572/)البخاريصحيحرجال،(7/138)سعد

لابنالثقات،(4/253)النبلاءأعلامسير،(2/39)مسلمرجال(4/1657)الاستيعاب،(6/3.3)

.(.(32ص)الحفاظطبقات،(5172/)حبان

الشعراءمعجم،(9/5)الأغاني،(041ص)والشعراءالشعر،(457ص)سلامابنطبقاتفيترجمته

،(5152/)النبلاءأعلامسير،(46.1/)الأعيانوفيات،(3014/)الحماسةديوانشرح،(025ص)

.(2381/)الأدبخزانة

.الصوابعلى(ح،ب)وفي،"الدبانرب":(ق)فيوصحف،(4131/)الأعيانوفياتفي
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صحإنعقلهوقلةجهلهمن-ذلكعلىيحتجكانوأنه،التناسخيةمذهبإلىبعضهمنسبهوربما،تشيع

الملك،عبدعلىيومااستأذنوقد(8:ا!نفطارأ!كبكشآماصحورهأىفى):تعالىبقوله-عنهالنقل

إنماالمؤمنينأميريامهلا)1(:فقال،تراهأنمنخيربالمعيديتسمع:الملكعبدقالعليهدخلفلما

:)2(أقولالذيوأنا،بجنانقاتلقاتلوإن،ببياننطقنطقإن،ولسانهقلبهبأصغريهالمرء

الأمورعريكتيأبدتوقدوجربتنيالأموروجربت

خبيرمثاقفةلأخوبهمأنيعليالرجالتخفىوما

يزير)3(أسدأثوابهوفيفتزدريهالنحيفالرجلترى

الطريرالرجلظنكفيخلففتجتبيه)4(الطريرويعجبك

وخير)6(كرمزينهاولكنبزينلهاالرجالعلم)5(وما

الصقورولاالبزاةتطلولمجسوماأطولهاالطيربغاث

البعيربالعظميستغنفلملببغيرالبعيرعظموقد

نكيرولالديهعرف!ولابالهراوىيضربثمفيركب

حوروالعضباءيطولوليسمستمراينبتالنبعوعود

كثيرودخل:قالوا،طويلبكلاموشعرهاالحكايةهذهغريبعلىطرارا)7(بنالفرجأبوتكلموقد

فيها:يقولالتيبقصيدتهفامتدحهمروانبنالملكعبدعلىيوماعرة

وأذالها)8(سردهاالمسديأجادحصينةدروغالعاصيأبيابنعلى

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

والمنتظم.،(ح،ب)منوالمثبت،تصحيف،"حيهلا":(ق)في

والثانيالأولالأبياتعدامامرداسبنللعباستنسبوالقصيدة،(7154/)والمنتظم،الأصولفيكذا

.(135)صديوانهفيقميئةبنلعمرومنهابيتانونسب،(172ص)ديوانهفيوهي،والأخير

يزئر:"يزمر"ومعنىأيضاللعباسمنسوباللسانفيوالبيت.(ح،ب)منوالمثبت،"زئير":(ق)في

جوفه.فيصوتهيرددأنوهو،زأرمضارع

.(ح)منوالمثبت،"فتبتليه":العباسديوانوفي،"فتختبره":(ب،ق)في

.هاموما:بعضهاوفي،عظموما:النسخبعضفي

.العباسوديوان،(ح،ب)منوالمثبت،"وخيردين":(ق)في

زكريابنالمعافىالفرجأبووهو،ترجمتهومصادر(ح،ب)منوالمثبت،تصحيف"طرار":(ق)في

.(417/)الإكمالتكملةفيالبغداديالغنيعبدبنمحمدذكره-كماطراراأوطرارةبابنالمعروفالجريري

الكافي.الصالحالجليسكتابهفيذلكذكرولعله

البيتبهذاواستشهد،ذيلهاأطال:أذالهاومعنى."حصينةدلاص":وفيه،(145ص)كثيرديوانفيالبيت

.(ذيل)مادةفيالعربلسانصاحبالمعنىهذاعلى
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:معديكرببنلقيسالأعشىقالكماقلتأفلا:الملكعبدلهقال

صيالها)1(الذائدونيخشىشهباءملمومةكتيبةتجيءوإذا

أبطالها)2(معلماتضرببالسيفجنةلابسغيرالمقدمكنت

.بالحزمووصفتكبالخردتىوصفهالمؤمنينأميريا:فقال

كثير،ياويحك:فقالالزبيربنمصعبإلىللخروجيتجهزوهوالملكعبدعلىيوماودخل

ودعتلماكأنك،المؤمنينأميريا:فقال.حكمكأعطيتكأصبتهفإن،بشعركالآنذكرتك

قولي:فذكرتحشمهالبكائهافبكىلفراقكبكتيزيدبنتعاتكة

يزينهادرنظمعليهاحصانعزمهتثنلمالغزوأرادماإذا

قطينها)3(عراهاممافبكىبكتعاقهالنهيترلمفلمانهته

الملكعبدسارفلما.لكهي:قال.المختارةنوقكمنناقةمئة:قال،فاحتكمأصبت:قال

نإأرأيت:لهقالبهجيءفلما.بهعلي:فقالأمرهفيمفكروهوعزةكثيرإلىيومانظرالعرا!تىإلى

الملك:عبدلهقال.والله:قال!والله:قال.نعم:قال؟حكميتعطينيبهتفكركنتبماأخبرتك

مذهبي،علىهوليسرجلقتالإلىذاهبوهو،مذهبيعلىهوليسرجلهذا:نفسكفيتقولإنك

فاحتكم،المؤمنينأميرياواللهإي:فقال.والآخرةالدنياخسرتبينهمامنغربسهمأصابنيفإن

.بالانصرافلهوأذنمالافأعطاه.جائزتكوأحسنأهلكإلىأردكأنحكميأحتكم:قال

وليحينالعزيزعبدبنعمرإلىونصيبوالأحوصأناوفدت:عزةكثيرعنالراويةحمادوقال

فيسيشركهأنهيظنمنافكل،(بالمدينةكانلماا،لهومعاشرتناإياهبصحبتناإليهنمتونحن،الخلافة

بنمسلمةتلقانا،أعلامهالناولاحتخناصرةإلىانتهينافلما،رحالنافيونختالنسيرفنحن.الخلافة

فوجمنا:قال؟الشعراءولاالشعريحبلاصاحبكمأنعلمتمماأو؟أقدمكمما:فقالالملكعبد

يمكنهلا،أشهرأربعةعندهوأقمنا،دوابناوعلف،النفقاتعليناوأجرى،عندهمسلمةفأنزلنا،لذلك

بعدعليهفأسلمخطبتهلأسمعالخليفةمندنوتالجمعبعضفيكانفلما،عمرعلىلنايستأذنأن

الآخرةإلىالدنيامنلسفركمفتزودوا،محالةلازادسفرلكل:خطبتهفييقولفسمعته،الصلاة

الأمدعليكميطولنولا،وترهبوافترغبواوثوابهعذابهمنلهاللهأعدماعاينكمنوكونوا،بالتقوى

)1(

)2(

)3(

يزودمنتغشيخرساء"الديوانورواية.(ق)منوالمثبت،"صيالها"بدل"شمالها":(ح،ب)في

."نهالها

.(051)صالأعشىوديوان(ح،ب)منوالمثبت،تصحيف،"يضرب...جبة":(ق)في

.(023ص)كثيرديوانفيفيهايمدحهقصيدةمنالبيتان
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ولاإصباحهبعديمسيلالعلهيدريلامنأملبسطماواللهفإنه،لعدوكموتنقادوا،قلوبكمفتقسو

منبالنجاةوثقمنيطمئنوإنما،والمناياالموتخطراتذلكمنلهكانتوربما؟إمسائهبعديصبح

فكيف،أخرىناحيةمنجارعأصابهإلاكلماالدنيامنيداويلامنفأما؟القيامةيوموأهوال!اللهعذاب

إلافيهينفعلايومفيمسكنتيوتبدو،صفقتيفتخسرنفسيعنهأنهىبماامركمأنباللهأعوذ؟يطمئن

.)1(والعويلبالبكاءحولهوماالمسجدوارتج؟نحبهقاضأنهظنناحتىبكىثم.والصدقالحق

رجلفإنه،وآبائهلعمرنقول!كناماغيرالشعرمنسرحا)2(خذا:فقلتصاحبيإلىفانصرفت:قال!

ثمعليهسلمتعليهدخلنافلما،الجمعةيومعليهمسلمةلنااستأذنثم:قال!.دنيابرجلليسأخرى

فقال!:.العربوفودإيانابجفائكوتحدث،الفائدةوقلتالثواءطال!،المؤمنينأميريا:قلت

حقفلاوإلاأعطيتمهؤلاءمنكنتمفإن،الايةوقرأ(06:التوبةأمهووألمسبهينلقفقرإألصحدقتإنما!)

عندألستم:فقال!.بهومنقطعسبيلوعابرمسكينإني،المؤمنينأميريا:فقلت.فيهالكم

سعيد.أبيعندهومنعلىثواءلاإنه:فقال!.بلى:فقلنا-الملكعبدبنمسلمةيعني-؟سعيدأبي

فيه:قصيدةفأنشدته.حقاإلاتقولنولانعم:قال!،بالإنشادالمؤمنينأميرياليائذن:فقلت

مجرمإشارةتقبلولمبريئاتخفولمعلياتشتمفلموليت

مسلمكلراضيافأمسىأتيتالذيمعالمقال!بالفعلوصدقت

المقومثقافالباديالأودمنزيغهبعدالفتىيكفيإنماألا

)3(ومعصمبكفالدنيالكتراءىثيابهاإليكتسعىلبستوقد

المنظمالجمانمثلعنوتبسممريضةبعينأحياناوتومض

وعلقمسماممنمذوقاسقتككأنمامشمئزاعنهافأعرضت

مفعمالموجمزبدفيبحرهاومنممنعفيأجبالهامنكنتوقد

المقدمالبناءأعلىبهابلغتغايةكلإلىلواقازلتوما

تكلمفيبعدهدنيالطالبيكنولمعفواالملكأتاكفلما

مصممبرأييبقىماوآثرتمونقاكانوإنيفنىالذيتركت

مظلمالشرمنيومفيأمامكللذيوشمرتبالفانيوأضررت

مدولارعيتمال!مناللهسوىمانعالخليفةكنتإذومالك

الرواية.هذهمنبنحوهذهعمرخطبة(5192/)الحليةفينعيمأبوأخرج(1)

السهلخذا:معناهفيكون،(سرحمادة)"سهل:سريحوشيء،التسهيل:التسريح":العربلسانفيجاء)2(

.(بشار).سهلهومعناه،"الشعرالشاعرسرح:البلاغةأساسمن(سرح)فيالزمخشريوذكر.الشعرمن

."ثيابهاالهلوكلبسلبستوقد":كثيروديوانالأغانيرواية)3(
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بسلمالمعاليأعلىبهبلغتمؤرقالفؤادفيهملكسما

وأعجمفصيحمنيناديمنادكلهاوالغربالأرضشرقبينفما

درهميأخذولاديناريبأخذكظلمتف.يالمؤمنينأميريقول

محجمملءظالمامنهالسفكولامجرمغيرلامرىءكفبسطولا

ندمغيرأعمارهممنالشطرلكلقسمواالمسلمونيستطيعولو

وزمزمبالمقاممطيف!مغذ)1(راكمبدلهحجمابهافعشت

)2(أعظمثمبهاأعظمبهاوأعظملمبايعصفقةمنبهافأربح

القيامة.يومهذاعنتسألإنك:وقالالعزيزعبدبنعمرعليفأقبل:قال

.)3(القيامةيومهذاعنتسألإنك:لهفقالأخرىقصيدةفأنشدهالأحوصاستأذنهثم

مرجإلىنصيباوأغزى،درهماوخمسينبمئةمنهمواحدلكلوأمر،لهيأذنفلمنصيباستأذنهثم

.()4دابق

.دينارمئةسبعفأعطاه،بقصائدفامتدحه،الملكعبدبنيزيدعلىذلكبعدعزةكثيروفدوقد

ويحتج،التناسخيرىوكان،الرجعةيرى،خشبيا)5(شيعياعزةكثيركان:بكاربنالزبيروقال

.()6(8:ا!نفطارأ!ماشآبمبثصورةأىفىميو:تعالىبقوله

بناللهعبدويرثي،الزبيرآليمتدحفأصبح،منامهفيليلةعزةكثيرهول:عقبةبنموسىوقال

فيه:الرأيسيئوكان،الزبير

الأخاشبترمهالممابهاأقامانهلوثاوالبطحاءبمفتضح

النوائبتنبهيخشىمابوائقيخفومنامنينسروباسرحنا

)1(

)2(

)3(

)!(

)5(

)6(

ملب.:النسخبعضفي

وما،(ق)فيمصحفألفاظهامنوكثير؟(9692،792/)والأغاني،(142ص)كثيرديوانفيالقصيدة

.والديوان(ح،ب)منفيهاالصوابمنأثبتناه

أبياتها.منصالحاقدرا(9792/)الأغانيفيالأصفهانيالفرجأبوذكر

الإنشادفيفاستأذننصيبإليهتقدمثم":آخرهوفي(892-9592/)الأغانيفيالفرجأبوأخرجهبطولهالخبر

وخمسينبمئةواحدلكلوللأحوصليوأمر،بدابقباللحاقوأمره،شديداغضباوغضب،لهيأذنأنفأبى

."درهما

ويقال.عبيدأبيبنالمختارأصحابهموالخشبية؟(ح،ب)منوالمثبت،تصحيف"خبيثا":(ق)في

غريبفيالنهاية.الأولوالوجه،صلبحينعليبنزيدخشبةحفظوالأنهم:قيل،الخشبيةالشيعةمنلضرب

.(خشب)الحديث

.(26051/)الكمالتهذيبفيالمزيذكره
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تائبأسماءابنعيبمناللهإلىإننيأسماءابنعيبمنتبرأت

)1(الأطايبالكرامفيناواباؤهأمهاتهبهتزريلاالمرءهو

تقولماإلىيدعوكالذيما:عزةلكثيرطلحةبنتعائشةقالت:الزبيرياللهعبدبنمصعبوقال

أشرففأناأمثاليوفيفيذلكقلتفلو؟والجمالالحسنمنتصفماعلىوليستعزةفيالشعرمن

:فقال،وتبلوهتختبرهأنأرادتوإنمامنها)2(وأحسنوأفضل

يتبدلأوالصرميريدوأضحىيذهلكادأوعزياقلبهصحا

متبذلولاقاللالعزةوامقهومنالصرميريدوكيف

أولالحاجبيةوقلناأبيناتزيلناكيخلةواصلتناإذا

أوصلالحاجبتةلتيكونحنوصالناأردتإنعرفاسنوليك

)3(المحملعليغيظافحملهاهجرتهاأنيالواشونوحدثها

منكأشعرواللهفهو،جميلقالكماقلتوهلا"بخلةلكولستخلةجعلتنيقد:عائشةلهفقالت

:يقولحيث

الهازلبقولتخلطهبالجدوصلهاعليناعارضةربيا

شاغليوصالكعنبثينةحبيتستربعدبالقولفأجبتها

)4(رسائليأتتكأووصلتكفضلقلامةبقدرقلبيفيكانلو

واستحيا.،حسناتهمنحسنةإلاأناوما،جميلفضلأذكرماوالله:فقال

:عزةلكثيرالأنباريابنأنشدهومما

حالهافغيرلهاالعدوطبنمعشوقةمنأنتوأميبأبي

نعالهاخدودهنالإلهجعلنسو!عزةبعيبإليومشى

تمثالهاتأملقبللاخترتومثلتجمعنلويعلمالله

(لها)لقضىموفؤعندالحسنفيالضحىشمسخاصمتعزةانولو

كثير.ديوانفيالأبياتأجدلم(1)

وجمالاحسناالنساءفاقتقدطلحةبنتعائشةوكانتأ:وهي(ح،ب)فيليس(ق)فيزيادةوهذه)2(

.(وأصالة

الثاني.البيتعداما(915)صكثيرديوانفيقصيدةمنالأبيات)3(

.(54ص)بثينةجميلديوانفيقصيدةمنالأبيات()4

الثالث.البيتعداما(153)صعزةكثيرديوانفيالأبيات)5(
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:عزة)1(لكثيرغيرهوأنشد

تقاليااجتماعطولولاسلوابينناكانالذيالنأيأحدثفما

تمادياإلاالناهينكثرةولاصبابةإلاالواشونزادنيوما

أيضا:كثيروقال

ذلتالنفسلهايوماوطنتإذامصيبةكلعزيالهافقلت

)2(استحلتماأعراضنامنلعزةمخامرداءغيرمريئاهنيئا

أيضا:حكمةوفيه،أيضاعزةكثيروقال

عاتبوهويصتفيهمابعضوعنصديقهعنعينهيغمضلاومن

)3(صاحبالدهرلهيبقىولايجدهاعثرةكلجاهدايتتبعومن

الضمرية؟عمروأئم،غفاربناللهعبدبنحاجببنيأحدحفصبنجميلبنتعزةأنوذكروا

،شعرهمنشيئاتنشدينيحتىلكأقضيهالا:فقال،ظلامةإليهتشكومروانبنالملكعبدعلىوفدت

:الأبياتهذهفيقالأنهعنهيحكونسمعتهملكني،شعرالكثيرأحفظلا:فقالت

غريمها)4(معنى4ممطووعزةغريمهعلمتدينذيكلقضى

قوله:أنشدينيولكنأسألكهذاعنليس:فقال

يتغيرلاعزياالذيذاومنبعدهاتغيرتأنيزعمتوقد

مخبر)5(بسركيخبرولمعهدتكالذيوالخليقةجسميتغير

قوله:لهأحفظولكن،عنهيحكونهسمعتهمولكن،أحفظهفلاهذاأما:وقالتفاستحيتقال

زلتالعصمبهاتمشيلوالضممنأعرضتحينصخرةأناديكأني

ملت)6(الوصلذلكمنهاملومنبخيلةإلاتلقاكفماصفوع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صاحبرواهماوكذلك.(47ص)ديوانهفيفيهالهقصيدةمنوالبيتان،بثينةلجميلوالشعر،الأصولفيكذا

.(2912/)الحماسةديوانفىوكذا،أيضالجميلوعزاهما(8134/)الأغاني

.(938/)والأغاني(54)صكثيرديوانفيقصيدةمنالبيتان

.(256/)الأمثالجمهرةصاحبوذكرهما؟(31)صكثيرديوانفيقصيدةمنالبيتان

.(502ص)كثيرديوانفيقصيدةمنالبيت

(ح،ب)فيجاءمافأثبتناألفاظهمابعض(ق)فيصحفتوقد،(001ص)كثيرديوانفيقصيدةمنالبيتان

.(936/)والأغاني،كثيروديوان

936/)الأغانيوفي،الثانيالبيتمنالأخيرالشطرألفاظفيخلافعلى54صكثيرديوانفيقصيدةمنالبيتان

هنا.لماموافق(38و
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.أدبها)1(منليتعلمواالحرمعلىأدخلوها:وقالظلامتهاعليهاوردوردهاحاجتهالهافقضىقال

حسنها،لينظرنإليهاالحاضرنساءفاجتمع،عزةبنااجتازت:قالتالعرببعفنساءعنوروي

النساءأبرعهيفإذا،تكلمتحتى،الموقعبذاكالنساءمنتقعفلم؟لطيفةحلوم!،حميراءهيفإذا

.وحلاوةوجمالاحسناتفوقهاامرأم!أعيينافيبقيفما،حديثاوأحلاهن

إني:لهافقالتالحسينبنتسكينةعلىعزةدخلت:قال،عيينةبنسفيانعنالأصمعيوذكر

لك:قولهفيكثيوأرادالذيما،فاصدقينيشيءعنأسألك

غريمهامعنى4ممطووعزةغريمهفوفىدينذيكلقضى

.علي)2(وإثمهالهأنجزيها:فقالت،بهافمطلتهقبلةوعدتهكنت:فقالت

.،)3(المثلبحسنهايضربكانحتى،النساءأحسنمنالحسينبنتسكينةكانتأوقد

نأوروي.أعلموالله.سواءهذامثللهاقالتالعزيزعبدبنعمرأختالبنينأمأنوروي

فضحنيماأبعدالمؤمنينأميريا:وقالتعليهفأبت،عزةمنكثيرايزوجأنأرادمروانبنالملكعبد

.عساكر)4(ابنرواه!الامتناعكلذلكمنوامتنعت؟العربفيوشهرنيالناسبين

فتعرص.عندهماتختبرأنوأرادتعليهفتنكرتيعرفهالاوهوبكثيرمرةاجتازتألهاوروى

ويحك،:فقالت.لكلوهبتهاليأمةعزةأنلو،الفداءلكأنا:فقال؟عزةحبكفأين:فقالت،لها

القائل:ألست،تفعللا

؟أولالحاجبيةوقلناأبيناتزيلناكيخلةوصلتناإذا

:أقولماواسمعيذكرهاعنأقصري،وأميأنتبأبي:فقال

بدل)6(وصلهامنغانيةوصلفيغانيةوصلإلاعزةوصلهل

:قال؟عزةفيقلتبمافكيف:قالت؟بذلكليومن:قال؟المجالسةفيلكفهل:قالت

الله،عدوياهنالهاوإنك،فاسقياوتنكاثاأغدرا:وقالتوجههاعنفسفرتقال.لكفيتحولأقلبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مقاربة.بألفاظ(38-935/)الأغانيفيالأصبهانيالفرجأبوالخبرأخرج

.بنحوه(936/)الأغانيفيالفرجوأبو((0/2918)منظورلابنالمختصر)عساكرابنأخرجه

.(ق)النسخةمنزيادةمعقوفينبينما

بتحقيقي.وهو(0/2188)منظورلابنمختصرهانظر،عزةترجمةفي

.(918ص)السابقالمصدرانظرتاريخهفيعساكرابنيعني

.(505ص)الديوانانظر،"خلف"قافيتهوتروى(615ص)كثيرديوانفيالبيت
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:يقولحيثجميلااللهقاتل:قالتثم،وخجلوتحير،ينطقولموأبلسفبهت

متينغيرصدإنحبلهومنعندهالودينفعلامناللهلحا

)1(يمينبكلحلا!ثالعهدعلىبدائمليسوجهينذوهوومن

.231(وآثرذاكراالأشعارذلكفيويقولمنهوقعمماويتنصليعتذركثيرشرعثم

بعدها،شعرهوتغير،ورثاها،قبرهاكثيروزار،مروانبنالعزيزعبدأيامفيبمصرعزةماتتوقد

فلاالشبابوذهب،أطربولاعزةماتت:فقال؟فيهقصرتوقدتغيرشعركبالما:قائللهفقال

.الخلالهذهعنالشعرينشأوإنما،أرغبفلامروانبنالعزيزعبدومات،أعجب

ذكرهوإنما.المشهورعلىومئةخمسسنةفيولكن،واحديومفيعكرمةووفاةوفاتهوكانت

أعلم.سبحانهوالله-ومئةسبعسنةأعني-السنةهذهفيالذهبياللهعبدأبوشيخنا

ومئةثما!3سنةخلت5ث!

الملكعبدبنهشامبنإبراهيموفتح،الرومبلادمنقيساريةالملكعبدبنمسلمةافتتحففيها

كسرةالأتراكفكسر،خراسانأميرالقسرقياللهعبدبنأسدغزاوفيها،أيضاالرومحصونمنحصنا

فاضحة.

أميرإليهفسار،بالمناجيقورماها،ورثان)3(مدينةوحاصر،أذربيجانإلىخاقانزحفوفيهاأ

منوقتل،فهزمهالتركملكخاقانمعفالتقى،الملكعبدبنمسلمةنائبعمروبنالحارثالناحيةتلك

عمروبنالحارثوقتل،جيشهقتلمنجملةفيقتلكانأنبعدالخاقانوهرب،كثيرخلقجيشه

.كثيراخلقاالأتراكمنقتلواأنبعدوذلك،شهيدا

فافتتح،كثيفجيشعلىالبطالوبعثما،الرومأرضالملكعبدبنهشامبنمعاويةغزاوفيها

.()5(كثيراشيئامنهاوغنم،4جنجرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يسير.بخلاف(012ص)جميلديوانفيالبيتان

.(914،42/)الأغانيفيبنحوهوالخبر

.(5037/)البلدانمعجمانظرأذربيجانحدودآخر:ورثان

.(2168/)البلدانمعجمانظر.حضرموتقربمدينة:جنجرة

.(ق)منزيادةمعقوفينبينما
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:الأعيانمنتوفيوفيها

.)1(البصريالمزنياللهعبدبنبكر

.)2(الحمصيالمقرائيسعدبنوراشد

قولي.فيفيهاتوفي:)3(القرظيكعببنومحمد

39

)1(

)2(

)3(

للعجليالثقاتمعرفة،(09ص)الأمصارعلماءمشاهير،)7/902(سعدابنطبقاتفيترجمته

الحلية،(2/388)والتعديلالجرح،(209/)الكبيرالتاريخ،(474/)حبانلابنالثقات،(1251/)

(4216/)الكمالتهذيب،(1476/)الأخيارمناقبمنالمختار،(2248/)الصفوةصفة،(2224/)

.(1484/)التهذيبتهذيب،(127ص)التهذيبتقريب(01/702)الوافي،(4532/)النبلاءأعلامسير

وله،الكلامقليلمتواضعازاهدأعابداعالماكانأ:وهيالمتنفيأقحمتالتي)ق(زياداتمنسيأتيوما

والتابعين.الصحابةمنخلتيعنكثيرةروايات

وإذا،منيخيزفهوالمعاصيإلىسبقته:فقلالمسلمينمنمنكأكبرهومنرأيتإذا:اللهعبدبنبكرقال

أحدثتهبذنبهذا:فقلتقصيرامنهمرأيتوإذا،ربيفضلمنهذا:فقلويعظمونكيكرمونكإخوانكرأيت

.(.(2226/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

ربكعلىودخلتتطهرتشئتمتى،والمحرابالماءوبينبينكخلي؟آدمابنيامثلكمن:وقال

حاجب.ولاترجمانوبينهبينكليس،وجلعز

تقي،الطمعتقي":()قفي)الغضببطيء،الطمعبطيءيكونحتىتقئاالعبديكونلا:وقال

.(.(2225/)احليةامنوالمثبت،"الغضب

به.مكرقدأنهفاعلموالعيبهناسياالناسبعيوبموكلاالرجلرأيتمإذا:وقال

فمر:قال؟غمامةتظللهالناسفيفمشىالعملمنالصالحالمبلغبلغإذاإسرائيلبنيمنالرجلكان:وقال

عنتتحؤلأناللهفأمرها،الغمامةصاحبفاحتقره،اللهآتاهمماراهلمافأعظمه،رجلعلىغمامةأظلتهقدرجل

.(.(2226/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)وجلعزاللهأمرعطمالذيوهو،احتقرهالذيرأسإلىرأسه

.صدرهفيقربشيءولكن،صيامولاصلاةبكثيربكرأبوسبقهمما:وقال

.(ذكرهيطول،كثيرحسنكلاموله

حلية،(3/483)والتعديلالجرح،(2/292)الكبيرالتاريخ،(7/456)سعدابنطبقاتفيترجمته

وهي:(ق)منالزيادةوهذه.(4094/)النبلاءأعلامسير،(9/8)الكمالتهذيب،(6171/)الأولياء

ترجمةوله،تعالىاللهرحمه.زاهداصالحاعابدأكانوقد،الصحابةمنجماعةعنوروى،دهراعفرأ

.(طويلة

،(264ص)خليفةطبقات،(348)خليفةتاريخ،((134ص)المتممالقسم)سعدابنطبقاتفيترجمته

،(3212/)الأولياءحلية،(8/67)والتعديلالجرح،(458ص)المعارف،(1216/)الكبيرالتاريخ

سير،(26034/)الكمالتهذيب،(23917/)دمشقتاريخمختصر.(4432/)الأخيارمناقبمنالمختار

زياداتمنهناسيأتيوما.(1942/)الدريةالكواكب،(9042/)التهذيبتهذيب،(565/)النبلاءأعلام

بتفسيرعالماوكان،الصحابةمنجماعةعنكثيرةرواياتله،حمزةأبووهوأ:وهيإليهاأشرتالتي(ق)

.عابداصالحا،القران
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؟الخذلانعلامةما:سئلأنهالقرظيكعببنمحمدعن-زيادبنهشام-المقدامأبوحدثنا:الأصمعيقال

قبيحا.كانماويستحسن،يستحسنكانماالرجليقبحأن:قال

حدثنا:(.(3412/)الحليةفينعيموأبو(79ص)الزهدفيالمباركابنأخرجه)المباركبناللهعبدوقال

أزيدلاوالقارعةزلزلتإذاأصبححتىليلةفيأقرألأن:يقولكعحبابنسمعت:قالموهببناللهعبدبناللهعبد

.-نثراأنثره:قالأو-هذاالقرآنأهذأنمنإليأحب،الفكرفيهماوأردد،عليهما

ثنثةلوالناسألاءايتك):تعالىقال؟السلامعليهلزكريالرخصالذكرتركفيلأحدرخصلو:وقال

لرخصالذكرتركفيلأحدرخصفلو(41:عمرأنالأ!وآقيلبزبآلعتنىوسجح!ثيراربكوأذبهررمزاإلاأياو

أللهواذ!روافاثبتوافئةلقيت!إذااثذلىءاموايأيها):تعالىقال؟اللهسبيلفييقاتلونللذينولرخص،له

.(.(3512/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)(45:الأنفالأ!هونفلحوتثعلكئم!ثيرا

وعدتم،الذيلوعدكموصابروادييكمعلىاصبروا:قال!ووراطواوصابرواآضبروا):تعالىقولهفيوقال

إذا(002:عمرانالأ!تقلحوتلعلكخ).وبينكمبينيفيما!أدلهوآتموا)،والباطنالظاهرعدوكمورابطوا

لقيتموني.

نعيمأبوأخرجه)حرممماالقرانأحلماعلم:(24:يوسفأ!ربهءرءابرقنأنلؤلآ):تعالىقولهفيوقال

.(."...القرانفيأحلما":وفيه؟(3215/)الحليةفي

فيكذا)فهدمحصدماوالحصيد،قائمابنائهممنكانماالقائم:قال(001:هودأ!متهاقآبووحصيد)

.(."حصدقدماوالحصيد،قائمانباتهممن":(3152/)الحليةفيوالذي،(ق)

ثمنسألهمروايةوفي،الدنيافيالنعممنبهنعمواماغرموا:قال(65:الفرقانأ!هغراماعذابها؟نإت!يو

.(.(3162/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)النارفأدخلهم.ثمنهافأغرمهم،يؤدوهاولمعليهايقدروافلمنعمة

ومآءاتتتو)الآيةهذهفيكعببنمحمدسمعت:قالالمواليأبيبنالرحمنعبدحدثنا:سعيدبنقتيبةوقال

وأبهليكافئهمالهمنالآخريعطيالرجلهو:قال،(93:ادرومأ!أدلهعنديربوافلاألاسأقولفىليربواربامن

أحد.مكافأةيبتغيلا،اللهلوجهيعطونالذينهموالمضعفون،اللهعنديربولاالذيفهذا،يزداد

وعلانيتيسريرتياجعل:قال،(08:الإسراءأ!وصذقنخرجوأخرتجنى!حذقمذخلأدصقنى):تعالىقولهوفي

حسنة.

سالما.أي،صدقمخرجوأخرجني،الإخلاصأي،الصالحالعملفي،صدقمدخلأدخلني:وقيل

اخر.مكانفييكونلا،معهوقلبهالقرآنيسمعأي،(37:قأ!شهيدوهوآلسمعاؤألق)

بالشد.ليسالعملالسعي:قال،(9:الجمعةأ!هودبهراللهإكفآشعؤأ)

الله.روحمنتيأسوأن،اللهرحمةمنتقنطوأن،اللهمكرتأمنأن،ثلاثةالكبائر:وقال

:(.(3/213)الحليةفينعيموأبو،(69ص)الزهدفيالمباركابنأخرجه)المباركبناللهعبدوقال

الدين،فيفقها،خصالثلاثفيهجعلخيرابعبداللهأرادإذا:قال،كعببنمحمدعنعبيدةبنموسىحدثنا

نفسه.بعيوبوبصرا،الدنيافيوزهادة

فيها،الناسأرغببهاالناسفأشقى،الأشقياءأيديمنوانتزعت،السعداءعنهارغب،قلقدارالدنيا:وقال

علمها؟لهاانقادلمنالخائنة،اتبعهالمنالمهلكة،أضاعهالمنالغاويةهي،بهاالناسأسعدفيهاالناسوأزهد

.(.(3132/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)دولوأيامها،نقصانوزيادتها،فقروغناؤها،جهل

:يقولكعببنمحمدسمعت:قال،قيسبنداودعن(.(015ص)الزهدكتابهفي)المباركابنوروى
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كانممنوتبكي؟اللهبطاعةظهرهاعلىيعملكانمنعلىتبكي؟رجلعلىوتبكي،رجلمنلتبكيالأرضإن

.(92:الدخانأ!ووالأزضالسماءعلتهمفمابكت):قرأثم؟أثقلهاقد،اللهبمعصيةظهرهاعلىيعمل

-7:الزلزلةأ!ييشراذرةمثقاليغمل!ومنير؟خيرأذرةمخقاليغملفمن):تعالىقولهفيوقال

ومن؟خيرلهوليسالدنيامنيخرجحتىومالهوأهلهنفسهفيثوابهايرىكافرمنخيراذرةمثقاليعملمن:(8

أخرجه)سرلهوليسالدنيامنيخرجحتىومالهوأهلهنفسهفيعقوبتهايرىمؤمنمن،يرهشراذرةمثقاليعمل

.(.(3213/)الحليةفينعيموأبو،(35268/)تفسيرهفيالطبري

نأمع؟لكأغفرلااذهب:وقال،فمقتنييكرهمابعضفيعلياطلعقداللهيكونأنيؤمننيما:وقال

الحليةفينعيمأبوأخرجه)حاجتيمنأفرغولمالليللينقضيإنهحتى،أمورعلىتردنيالقرانعجائب

.(.(565،66/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيوذكره،(3412/)

إليه:فكتب-زاهداخيراعابداوكان-سالماغلامهيبيعهأنيسألهكعببنمحمدإلىالعزيزعبدبنعمروكتب

الحليةمنوالمثبت،"فيهفازدد":(دتى)في)فأزرنيه:قال،(.الموتبعدأعتقه:العبددبر)دبرتهقدإني

نأأتخوفواللهوأنا،ترىبماابتليتقدإني:عمرلهفقالسالمفأتاه،(.الزيارةمن:وأزرنيه،(5932/)

عظني،،سالميا:قال.تخافالذيالأمرفهوهـالا،نجاتكفهيتقولكماكنتإن:سالملهفقال.أنجولا

ثم.الجنةدخولترجونالخطاياعملمعوأنتم،الجنةمنبهاخرجواحدةخطيئةأخطأالسلامعليهآدم:قال

.(.(932/وه3421/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)سكت

العنب.الشوكمنيجتنىلا،الحسناتوترجونالسيئاتتزرعون:اللهكتببعضفيقيلكماوالأمر:قلت

العابدعيشوطيبالجناندرجوترتجيالذنوبإلىالذنوبتصل

واحدبذنبالدنياإلىمنهاادماأخرجاللهأنونسيت

البيتين:وقبل(1/82)تفسيرهفيالمؤلفذكره)

مشاهد(غيرللأمرومشاهداراقدبعينييرنوناظرايا

الصفوةصفةفيالجوزيابنذكره)سنةمئتيالعمرمنبلغوإنبعقلهمتعالقرانقرأمن:وقال

(2/133).).

؟أبداتعصيهلاأنعهدااللهأعطيتإنأفرأيت:قال،أحسنهالا:قال؟التوبةفيتقولما:رجللهوقال

!أمرهفيكينفذلاأناللهعلىتتألى؟منكجرماأعظمفمن:قال

،سلامبنالقاسمعبيدأبوحدثنا،العزيزعبدابنحدثنا:الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمأبوالحافظوقال

ابنحدثنا:قالالقرظيكعببنمحمدحدثنا:كلهمقالوا،المقدامأبيزيادبنهشامعن،عبادبنعبادحدثنا

أنبئكمألا؟يدهفيمماأوثقاللهيدفيبمافليكنالناسأغنىيكونأنأحبمن":قالك!ي!اللهرسولأن،عباس

منبشرأفأنبئكم؟عبدهوجلد،رفدهومنع،وحدهنزلمن":قال.اللهرسوليانعم:قالوا؟"بشراركم

ألا":قالثم."ذنبايغفرولا،معذرةيقبلولاعثرةيقيللامن":قال.اللهرسوليانعم:قالوا؟"هذا

مريمبنعيسىإن؟شرهيؤمنولا،خيرهيرجىلامن":قال.اللهرسوليانعم:قالوا؟"هذامنبشرأنبخكم

أهلهاتمنعوهاولا،فتظلموهاالجهالعندبالحكمةتكلموالا،إسرائيلبنييا:فقالخطيباإسرائيلبنيفيقام

تصحيف،،"تطاولواولا":(ق)في)تكافئواولا،ظالماتظلمواولا-فتظلموهممرةوقال-فتظلموها

تبينأمر،ثلاثةالأمور،إسرائيلبنييا،ربكمعندفضلكمفيبطلظالما(.التخريجومصادرالحليةمنوالمثبت

النبي!عنتحفظلاالألفاظوهذه."اللهإلىفردوهفيهاختلفوأمر،فاجتنبوهغيهتبينوأمر،فاتبعوهرشده
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.)2(التكميلكتابنافيتراجمهمذكرناوقد:)1(العبديقطعةبنمالكبنالمنذرنضرةوأبو

همفيهاوالعمال،والطائفالحرمينأميرالمخزوميإسماعيلبنهشامبنإبراهيمفيهابالناسوحج

.)3(بأعيانهمقبلهاالتيفيالعمال

ومئةتسحسنةخلت5ثي

الحج،إلىيقدمأنوأمره،خراسانإمرةعنالقسرياللهعبدبنأسدالملكعبدبنهشامعزلففيها

علىهشامواستناب،الكلبيعوانةبنالحكمخراسانعلىواستخلف،رمضانفيمنهافأقبل

فاضلاأشرسوكان،القسرياللهعبدبنخالديكاتبأنوأمره،السلمياللهعبدبنأشرس،خراسان

عليهاواستعمل،بخراسانالمرابطةاتخذمنأولوكان،لذلكالكامليسمىوكان،خيرا

.أهلها)4(بهففرح،وصغيرهاكبيرهابنفسهالأمورهووتولى،الباهليدثاربنالملكعبد

والطائف.الحرمينأميرهشامبنإبراهيمبالناسحجوفيها

النبوية4ال!جوموومئةعشرسنة

عظيمةجموعفيمسلمةإلىفزحف،خاقانالأعظمالتركملكالملكعبدبنمسلمةقاتلفيها

مسلكعلىفسلك،غانماسالمامسلمةورجع،الشتاءزمنخاقاناللههزمثم،شهرمننحوافتواقفوا

مغارقعلىسلكواأنهموذلك،الطينغزاةالغزاةهذهوتسمى،الشامإلىرجوعهفيالقرنينذي

بعدوالقول،(3/921)الحليةفينعيمأبيلفظهذا)عباسابنعنكعببنمحمدحديثمنإلاالسياقبهذا

.(.لهالحديث

واللهبطوليالطبرانيبهتفردالحديثهذاأنوسيأتي،طريقهغيرمنعيسىذكرإلىالحديثأولرويوقد

،(675)(1225/)مسندهفيحميدبنعبدالطبرانيطريقغيرمنأخرجهوالحديث)(أعلموتعالىسبحانه

بنزيادبنهشامترجمةفي(4034/)الكاملفيعديوابن،(7077)(4103/)المستدركفيوالحاكم

.(ضعيفوإسناده،(362/)الرايةنصبفيالزيلعيوأورده.المقدامأبيالمروزيسعدويه

الأمصارعلماءومشاهير،(2/892)للعجليالثقاتومعرفة،()8/241والتعديلالجرحفيترجمته)1(

.(546)صالتهذيبتقريب،(6515/)الاعتدالميزان،(69)ص

.(76-65ص)انظر)2(

.(ح،ب)منوأثبتها(ق)منسقطتالفقرةهذه)3(

.(4127/)الطبريتاريخانظر(4)
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صعابا،وأهوالاشدائدقاسواحتىنجوافما،كثيرخلقفيهاوتوحل،كثيرةدوابفيهاغرقومواضع

.(عظاما)1وشدائد

فيالدخولإلىالنهروراءومنبسمرقندالذمةأهلخراساننائبالسلمياللهعبدبنأشرسدعاوفيها

فنصبوابالجزيةطالبهمثم،)2(غالبهموأسلم،ذلكإلىفأجابوه،الجزيةعنهميضعأنعلى،الإسلام

فوقوشرحهابسطهاجريرابنأطال،كثيرةحروبالتركوبينبينهكانتثم،وقاتلوهالحربله

.)3(الحاجة

فيوأخاهابنهجهزوصلفلما،عليهامتوتياإفريقيةإلى94(عبيدهشامالمؤمنينأميرأرسلأوفيها

المسلمونوغنم،باقيهموانهزمبطريقهموأسرواكثيراخلقامنهمفقتلوا،المشركينمعفالتقوا،جيش

.كثيراشيئامنهم

جمة.غنائموغنم،الرومبلادمنحصنينهشامبنمعاويةافتتحوفيها

خالدالعراقوعلى،والطائفالحرمينأمير،إسماعيلبنهشامبنإبراهيمبالناسحج(ا)وفيها

السلمي.أشرسخراسانوعلى،القسري

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

الخطفىواسم،الخطفىبنعطيةبنجرير:ويقالالخطفىبنجريروهو:الشاعر)6(جرير

بنمربنتميمبنمناةزيدبنمالكبنحنظلةبنيربوعبنكليببنعوفبنسلمةبنبدربنحذيفة

وامتدح،عدةمرارادمشققدم،البصريالشاعر)7(حزرةأبو،نزاربنمضربنإلياسبنطابخةبنأد

العزيز"عبدبنعمرعلىووفد،ويزيدوسليمانالوليدوبنيهمروانبنالملكوعبد،معاويةبنيزيد

غيرقال.وأخيرهمأشعرهمجريروكان،والأخطلالفرزدقيقارنونهالذينالشعراءمنعصرهفيوكان

الثلاثة.أشعرهو:واحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(933ص)خليفةتاريخانظر

.(ق)منوالمثبت،"وأسلموا":(ح،ب)في

بعدها.وما(4912/)الطبريتاريخانظر

والحلة،(1922/)البلدانومعجم(2/318)اليعقوبيتاريخمنوالمثبت،"عبيدةبنهشام":(ق)في

صاحب،السلميالأعورأخيابنالرحمنعبدبنعبيدةوهو.(1245/)الزاهرةوالنجوم(164/)السيراء

.(1016/)الأقصىالمغربدوللأخبارالاستقصافيترجمتهانظر؟بصفينمعاويةخيل

.(ق)منزيادةمعقوفينبينما

.(4095/)النبلاءأعلامسير،(1132/)الأعيانوفيات،(2792/)الشعراءفحولطبقاتفيترجمته

.(2046،461/)ماكولالابنوالإكمال(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو"حرزةأبو":(ق)في
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قال!:،البتيعثمانعنعبيدةأبيعن)1(التوزيحدثنا،الأشناندانيحدثنا:دريدبنبكرأبوقال!

:فقال؟المحصنةتقذفوأنتهذاينفعكوما:فقلت،التسبيحمنشفتاهتضموماجريرارأيت

.حق)2(اللهمنوعد،"السيئاتيذهبنالحسناتإن،أكبرواللهاللهإلاإلهولادلهوالحمداللهسبحان"

يمتدحهمروانبنالملكعبدعلىعذرةبنيمنرجلدخل:قال!أبيهعنالكلبيمحمدبنهشاموقال!

الملكعبدفقال،الأعرابييعرفهمفلم،والأخطلوالفرزدقجرير،الثلاثةالشعراءوعندهبقصيدة

جرير:قول!!نعم:قال!؟الإسلامفيالعربقالتهبيتأهجىتعرفهل:للأعرابي

كلاباولابلغتكعبافلانميرمنإنكالطرففغض

جرير:قول!!نعمقال!؟الإسلامفيقيلبيتأمدحتعرففهل؟أحسنت:فقال!

راحبطونالعالمينوأندىالمطاياركبمنخيرألستم

جرير:قول!!نعم:قال!؟الإسلامفيقيلبيتأرقتعرففهل،وأحسنتأصبت:فقال!

قتلانايحيينلمثمقتلننامرضطرفهافيالتيالعيونإن

أركانااللهخلقأضعفوهنبهحراكلاحتىاللبذايصرعن

جريرفهذا:قال.لمشتاقرؤيتهإلىوإني،واللهلا:قال!؟جريراتعرففهل"أحسنت:فقال

يقول!:الأعرابيفأنشأ،الأخطلوهذا،الفرزدقوهذا

أخطلياأنفكوأرغم)3(حزرةأباالإلهفحيا

الجندل!خياشيمهودقبهأتعسالفرزدقوجد

يقول!:الفرزدقفأنشأ

والخطلالزورومقال!الخناذاياحاملهأنتأنفااللهأرغميا

والجدل!الرأيذيولاالأصيلولاحكومتهالترضىبالحكمأنتما

يقول!:الأخطلأنشأثم

يحتملالأقوامفيقولكمثلماقدمعلىساقحملتمنشريا

)1(

)2(

)3(

اللبابفي"الأشنانداني"نسبةالأثيرابناستدركفقد،فيهريبلاتصحيفوهو،"الثوري":النسخبعضفي

المعاني،كتابصاحبالأشناندانيهارونبنسعيدعثمانأباإليهاونسب،الأنسابفيالسمعانيسعدأبيعلى

.(بشار)عنهروىدريدبنبكرأباوأنالتوزيمحمدأبيعنالعلمأخذأنهفذكر

."التميمي"إلى"البتي"فيهوتحرف،(4195/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره

السابقة.الصفحةمن(7)الحاشيةانظر،تصحيف"حرزة":(ب،ق)في
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سفلإنهممنهمأنتمعشرفيولاأبيكفيليستالحكومةإن

99

:وقالمغضباجريرفقام

تنتضلوالأقوالالخليفةعندمبتدئابالحققائلاشتمتما

والخطلالزور-وإلهي-ففيكماحسباخيركمسفاهاأتشتمان

السفل)1(أيهاسفالفيزلتمالاووضعكمارفعيعلىشتمتماه

ألفا.عشرخمسةوكانت؟لهجائزتيالمؤمنينأميريا:وقالالأعرابيرأسفقبلجريووثبثم

.)2(وخرجكلهذلكالأعرابيئفقبض،ماليمنمثلهاوله:الملكعبدفقال

الحجاججهةمنالعراقأهلوفدمعالملكعبدعلىدخلجريراأن،السكيتبنيعقوبوحكى

فيه:يقولالذيمديحهفأنشده

راح)3(بطونالعالمينوأندىالمطاياركبمنخيرألستم

الصغد.منبهمقدمالذينالسبيمنوأربعة،النوبةمنأربعة،الرعاءمنوثمانيةناقةمئةلهفأطلق

شيئا،بهايعبألاوهو،لهأهديتقدفضةمنجامات)4(الملكعبدالمؤمنينأميريديوبين:جريرقال

،الجاماتتلكمنواحداإليفألقى،المحلبالمؤمنينأميريا:فقلت،يدهفيبقضيبيقرعهافهو

طعاماتحملناقةخمسينلهالحجاجفأطلق،لهالمؤمنينأميرإكرامأعجبهالحجاجإلىرجعولما

لأهله.

أتعرف:لجريربشرفقال،الأخطلوعندهمروانبنبشرعلىيومادخلجريراأننفطويهوحكى

عرضكشتمتالذيأنا:الأخطلفقال.الأخطلهذا:فقال؟الأميرأيهاهذاومن،لا:قال؟هذا

منيشتمهأنالبحرضرفما؟عرضكشتمتقولكأما:جريرفقال.قومكوآذيت،ليلكوأسهرت

قومك،وآذيتقولكوأما،لكخيرالكانأنامتركتنيفلو،ليلكوأسهرتقولكوأما،فيهغرق

وأبعداللهقبحه،المتنصرةالعربنصارىمنالأخطلوكان؟إليهمالجزيةتؤديأنتقوماتؤذيفكيف

فيها:يقولالتيقصيدتهمروانبنبشرأنشدالذيوهو1،مثواه

)1(

)2(

)3(

)4(

.(193)صجريرديوانفيالأبيات

الأغانيفيالأصبهانيالفرجأبووأخرجه.(1926،027/)الزاهرةالنجومفيبرديتغريابنأوردهالخبر

والأخطل.الفرزدقالمجلسفييكنولم،السياقهذابغيرمطولا(844-46/)

.(76)صجريرديوانفيمشهورةقصيدةمنالبيت

.()حمنوالمثبت،تصحيف،بالنون"جامان":(ق)في
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مهراق)1(ودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

تحريفمنوهذا؟الاستيلاءبمعنىالعرشعلىالاستواءأنعلىالجهمئةبهتستدلالبيتوهذا

باستوائهوجلعزاللهأرادولا،ذلكعلىدليلولاحجةالنصرانيهذابيتفيوليس،مواضعهعنالكلم

إذاالشيءعلىاستوىيقالإنمافإنه،كبيراعلواالجهميةقولعناللهتعالى،عليهاستيلاءهعرشهعلى

المدينةعلىالملكواستيلاء،العراقعلىبشركاستيلاء،عليهاستيلائهقبلعليهعاصياالشيءذلككان

معنىأو،عليهاستوىيقالحتى،واحدانفساعليهممتنعايكنلمالربوعرش،عليهعصيانهابعد

هذابيتإلىالحججمنالإفلاسأداهمحتى،الجهميةحججمنأضعفتجدولا،الاستيلاءالاستواء

.ا)2(أعلمواللهحجةفيهوليس،المقبوحالنصراني

،الشعراءإليهوفدالعزيزعبدبنعمراستخلفلما:قالالحكمبنعوانةعنعديبنالهيثموقال

بهمفمر،بلادهمإلىبالرجوعوهموا،ذلكفساءهم،إليهميلتفتولالهميؤذنلاأياماببابهفمكثوا

جرير:لهفقال،حيوةبنرجاء

عمرالنافاستأذنزمانكهذاعمامتهالمرخيالرجلأيهايا

:منشداجريرلهفقالأرطاةبنعديبهمفمر،شيئاأمرهممنلعمريذكرولمفدخل

زمنيمضىقدإنيزمانكهذا)3(مطيتهالمرخيالراكبأيهايا

قرنفيكالمصفودالبابلدىأنيلاقيهكنتإنخليفتناأبلغ

)4(وطنيوعنأهليعنمكثيطالقدمغفرةلاقيتحاجتناتنسلا

مسمومة،وسهامهم،ببابكالشعراءالمؤمنينأميريا:فقالالعزيزعبدبنعمرعلىعديفدخل

قدمج!ي!اللهرسولإنالمؤمنينأميريا:فقال؟وللشعراءمالي،عديياويحك:فقال،نافذةوأقوالهم

أتروي:عمرلهفقال،حقةفأعطاهمدحةمرداسبنالعباسأنشدهوقد،عليهويجزيالشعريسمعكان

:فأنشدهنعم:قال؟شيئامنها

معلمابالحقجاءكتابانشرتكلهاالبريةخيريارأيتك

مظلماالحقأصبحلماالحقعنجورنابعدالهدىدينلناشرعت

.(5276/)الضيفقرىفيالدنياأبيبنبكرأبوذكره(1)

.(ق)منزيادةالمعقوفينبينما)2(

."عمامته"الديوانوفي،(ح،ب)فيكذا)3(

.(486)صجريرديوانفيالأبيات)4(
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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تضرمانارا)1(بالبرهانواطفأتمدلساأمرابالبرهانونورت

قدماكانبمايجزىامرئوكلمحمداالنبيعنيمبلغفمن

تهدماقدركنهقديماوكاناعوجاجهبعدالحقسبيلأقمت

وأعظماأعلىاللهمكانوكانإلهناعرشفوقعلواتعالى

:يقولالذيهوأليس:فقال،ربيعةأبيبنعمرفقال؟منهمبالبابمن:عمرفقال

الكلامرجعتبينماطفلةكعابافهبتنبهتهاثم

الكرامابنياعجلتقدويلناقالتبعدإنهاثمساعة

النيامرؤوسإلىتتخطىتسريجئتموعلىغيرأعلى

)2(لخصامطارقاجئتولاالأمرمنتريدماتجشمتما

؟سواهبالبابفمن،أبدأواللهاعليايدخللا،نفسهعلىوستر،كتم،فجرإذاللهعدوكانفلو

:شعرهفييقولالذيهوليسأو:عمرفقال-الفرزدقيعني-غالببنهمام:

كاسرهالريشأقتمبازانقضكماقامةثمانينمندليانيهما

نحاذره)3(قتيلأمفيرجىأحيئقالتابالأرضرجلاياستوتفلما

:يقولالذيهوليسأو:قال،الأخطل:قال؟بالبابسواهفمن،كذابوهوبساطيواللهيطألا

الأضاحيلحمباكلولستطوعا)4(رمضانبصائمولست

للنجاحمكةبطحاءإلىبكوراعيسابزاجرولست

صلاحيفيهأبتغيبمكةبعيدابيتابزائرولست

الفلاحعلىحيالصبحقبيلأدعوكالعيربقائبمولست

)5(الصباحمنبلجعندوأسجدشمولاسأشربهاولكني

أليس:قال،الأحوصنعم:قال؟ذكرتمنسوىبالبابفهل؟أبداكافروهوعلييدخللاوالله

:يقوللذي

.(ح،ب)منوالمثبت،"بالقرآن":(ق)في

فيوالثلاثة.(493ص)عمرديوانفيالأولانوالبيتان.(ق،ب)منوالمثبت،"مخصام":()حفي

.الجوزيلابن(736/)المنتظم

.(802ص)ديوانفيللفرزدققصيدةمنالبيتان

.والديوان(ق،ب)منوالمثبت،"عمريرمضان":(ح)في

.(736/)المنتظمفيوهما،والثالثالثانيعداما(486ص)الأخطلديوانفيالأبيات
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وأتبعهبهامنييفرسيدهاوبينبينيالله

:يقولالذي:قال،معمربنجميلقال؟غيرههاهنافمن،ذكرتمندونهوفما

ضريحهاضريحيالموتىفييوافقنمتوإنجميعانحياليتناألا

صفيحها)1(عليهاسويقدقيلإذابراغبالحياةطولفيأنافما

فهل؟أبداعلييدخللاوالله؟ويتوبصالحاذلكبعدليعملالدنيافيلقاءهاتمنىاللهعدوكانفلو

:يقولالذيإنهأما:قال،جرير:قلت؟ذلكسوىأحدبالباب

)2(بسلامفارجعيالزيارةحينذاوليسالقلوبصائدةطرقتك

:يقولوهوعمرعلىفدخل،لهفأذن،لجريرفأذنبدلاكانفإن

العادلللإمامالخلافةجعلمحمداالنبيبعثالذيإن

المائلميلوأقامارعوىحتىووفاؤهعدلهالخلائقوسع

)3(العاجلبحبمولعةوالنفسعاجلاخيرامنكلأرجوإني

له،يأذنفلمالإنشادفيعمراستأذنجريراإنثم،تقولفيمااللهاتق،جريرياويحك:لهفقال

حقا،هاهنافيمالكأرىلاجريرياويحك:لهفقال!،بها)4(يمدحهطويلةقصيدةفأنشده،ينههولم

مأأخذت،درهممئةثلاثإلانملكلاونحنالأمرهذاوليناإنا:قال!.سبيلوابنمسكينإني:فقال

جرير؟ياوراءكما:فقالواالشعراءعلىفخرج،بهالهفأمر،مئةبقيتوقد،مئةوابنها،مئةاللهعبد

،لراضعنهوإنيالشعراءويمنع،الفقراءيعطيوهوالمؤمنينأميرعندمنخرجت،يسوؤكمما:فقال

يقول!:أنشأثم

راقيا)د(الجنمنشيطانيكانوقدتستفزهلاالشيطانرقىرأيت

هذاتدخلإنك:يوسفبنللحجاججاريةقالتالجريريزكريابنالمعافىحكاهفيمابعضهموقال!

باخلائهافأمر،يصنعماسترىوإياهأناأخليتنيلوإنكأما:فقالت،عفيفاعلمتماإنه:فقال!!علينا

جرير،يا:لهفقالت،لكذمنبشيءجريريشعرولا،يريانهولاالحجاجيراهمامكانفيجريرمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(67ص)جميلديوانفيالبيتان

.(452)صجريرديوانفيالبيت

.(331)صجريرديوانفيالأبيات

ومطلعها:(521)صديوانهفيوهي،(737/)المنتظمفيانظرهما

بكريولاروحاتيالسماوةعرضعلمتومالوميفيأمامةلجت

.(35-738/)المنتظمفيالجوزيابنبطولهالخبرأخرج
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لست:فقال-وتحننرقةفيهلشعر-وكذاكذاقولكمنأنشدني:فقالت،هأنذا:وقال،رأسهفأطرق

أريدلست:فقالت-الحجاجمدحفيشعراوينشدها،ذاكعنويعرض-وكذاكذاأحفظولكنأحفظه

فقال،المجلسانقضىحتى-الحجاجفيوينشدهاذاكعن-فيعرضوكذاكذاأريدإنما،هذا

وتكرما.كرماإلاأبيت،دركدله:الحجاج

الخطفى:بنلجريربيتاأعرابياأنشدت:()1عكرمةأبووقال

حيرانا)2(النجمحسبتحتىطالأوكواكبهتسريلاالليلأبدل

قولي:منضدهفيأنشدكولكني،مثلهمنباللهوأعوذ،معناهفيحسنهذاإن:الأعرابيفقال

الحبيبوصللناوقصرهرقاديقصرهلموليل

قريبمنجناهتناولناحتىفيهأورقالحبنعيم

الذنوبعيبولاشكوىعلىفيهنقفلملذةبمجلس

القلوبعنالعيونفترجمتبلفظنقطعهأنخشينا

فأنشدني:،غيرهأنشدكولكن،فحسبكهذامنأما:قال،زدني:لهفقلت

الوفاءوشيمتيصحبتهمقومحبالعقدتإذاوكنت

أساؤواإنالإساءةوأجتنبمحسنوهميحسنحينفأحسن

أشاءماوأتركمشيئتهمفاتيمشيئتهمسوىأشاء

جرير:قالهبيتوأفخر،الجمهورعندالفرزدقمنأشعرجريركان:)3(خلكانابنقال

غضاباكلهمالناسحسبتتميمبنوعليكغضبتإذا

ثديمنيرتضعهووإذا،أبيهعلىوأدخلهبيدهفأخذ؟الناسأشعرمن:رجلسألهوقد:قال

نعم.:قال؟هذاأتبصر:سألهللذيجريرفقال،لحيتهعلىيسيلواللبنفنهض،فاستدعاه،عنز

حسجيرانهفيسمعيحلبهالئلاالعنزضرعمنيشربوإنما،أبيهذا:قال.لا:قال؟أتعرفه:قال

.فغلبهم)4(شاعراثمانينبهذافاخرمنالناسفأشعر؟لبنامنهفيطلبوا،الحلب

سنةفيماتوقد،ذكرهايطول،جداكثيرةومهاجاةمقاولاتوالفرزدقجريربينكانوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

الضبي.عمرانبنعامرعكرمةأبووهو،(ح،ب)منوالمثبت،"عكرمة":(ق)في

.(594ص)جريرديوانفيقصيدةمنالبيت

.(1/132)الأعيانوفياتانظر

.(54-853/)الأغانيفيالفرجأبوأخرجه
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بأشهر.بعدهوجريوالفرزدقمات:()1خليفةقال،واحدوغير()1خياطبنخليفةقاله،ومئةعشر

.يوما)2(بأربعينجريرقبلالفرزدقومات،ومئةعشرةإحدىسنةفيماتا:الصوليوقال

له:فقال!،موتهبعدالمنامفيجريرارجلرأى:قال،أبيهعن،الأصمعيعنالكريميوقال!

فعلفما:لهقيل.بالباديةكبرتهابتكبيرة:قال!؟بماذا:فقيل.ليغفر:فقال!؟بكاللهفعلما

.المماتفيولاالحياةفييدعهلم:الأصمعيقال!.المحصناتقذفأهلكه!أيهات:قال!؟الفرزدق

بنسفيانبنمحمدبنعقال!بنناجيةبنصعصعةبنغالببنهمامفاسمه:)3(الفرزدقوأما

بنفراسأبو،طابخةبنأدبنمربنتميمبنمناةبنزيدبنحنظلةبنمالكبندارمبنمجاشع

إلىوفدصحابيناجيةبنصعصعةوجده،بالفرزدقالمعروفالشاعر،البصريالتيميخطل)4(أبي

الجاهلية.فيالموءودةيحييوكان!ي!اللهرسول!

شاعر.وهوابني:قال!؟هذامن:لهفقال!،عليهأبيهمعوفد)5(أنه،عليعنالفرزدقحدث

.الشعر)6(منلهخيمفهوالقراءةعلمه:قال!

الخدريسعيدوأبا،هريرةوأبا-العراقإلىذاهمبوهوورآه-عليبنالحسينالفرزدقوسمع

الشاعر.عديبنوالطرماح،كرببنوزرارة،أسعدبنوعرفجة

وجماعة.،الأحول!حجاجبنوحجاج،الأصفر)7(ومروانالحذاءخالدعنهوروى

على:وقيل،الملكعبدبنالوليدوعلى،الحتات)8(عمهميراثيطلبمعاويةعلىوفدوقد

ذلك.يصحولم،الملكعبدبنهشام

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(034ص)تاريخهفي

.(7481/)المنتظمانظر

المرزبانيمعجم،(9367/)الأغاني،(381ص)والشعراءالشعر،(1/992)سلامابنطبقات:فيترجمته

،(178)4/الإسلامتاريخ،(686/)الأعيانوفيات،(44ص)اللاليسمط،(05ص)المبهج،(ص)465

938ص)العيونسرح،(1/138)الجنانمراة،(6/891)الميزانلسان،(4095/)النبلاءأعلامسير

.(1/172)(هارونبتحقيق)الأدبخزانة،(5493/)الإصابة(1/268)الزاهرةالنجوم،(464و

."ق،ب"منوالمثبت"حنظل":(ح)في

."!،ب"منوالمثبت،"ورد":(ق)في

.(5593/)الإصابةانظر

،(7/45)ماكولالابنوالإكمال()حمنوالمثبت،تصحيفوهو،بالغين"الأصغر":(ب،ق)في

.(526ص)التهذيبوتقريب

في(292/)والإصابة،(1412/)والاستيعاب(ب)منوالمثبت،تصحيف،"الحباب":(ق،ح)في

فيه.والخبر،الحتاتترجمة
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إني،فرزدقيا:فقالقدميإلىهريرةأبونظر:قال،الفرزدقعن)1(الملكعبدبنأشعثأطقا

فإنيبأس)2(لا:فقال!.كثيرةذنوبيإن:فقلت.الجنةفيموضعالهمافاطلب،صغيرتينقدميكأرى

منالشمستطلعحتىلايغلقللتوبةمفتوحابابابالمغربإن":يقول!!ي!اللهرسول!سمعت

)3(؟
.معربها"

فقلت:،قيدرجلهفيفإذا،فتحركالفرزدقعلىدخلت:قالأبيهعنالكريمعبدبنمعاويةوقال

.القرانأحفظحتىأنزعهلاأنحلفت:فقال!؟هذاما

،والفرزدقالعجاجبنرؤبةإلالسانهفسدإلابالحضرأقامبدويارأيتما:العلاءبنعمروأبووقال

.وحدةجدةالإقامةطول!علىزادافإنهما

،البصريالحسنعلىذلكفأشهدجاءثم،ثلاثاالنوارامرأتهالفرزدقطلق:سهلأبوراويتهوقال!

يقول!:فأنشأ،ذلكعلىالحسنوإشهادهطلاقهاعلىندمثم

نوارمطلقةمنيغدتلماالكسعيندامةندمت

الضرارأخرجهحينكادممنهافخرجتجنتيوكانت

الخيار)4(للقدرعليلكانوقلبييديملكتأنيفلو

وكانت،الفرزدقامرأةالمجاشعيضبيعةبنأعينبنتالنوارماتتلما:واحدوغيرالأصمعيوقال

علىوالحسن،الحسنمعالبصرةأهلأعيانفشهدها،البصريالحسنعليهايصليأنأوصتقد

هذهشهديقولون:قال!؟الناسيقول!ماذا:للفرزدقالحسنفقال!،فسار،بعيرهعلىوالفرزدق،بغلته

،الناسبخيرأنالست،فراسأبايا:لهفقال-يعنوني-الناسوشر-يعنونك-الناسخيراليومالجنازة

منذاللهإلاإلهلاأنشهادة:قال؟اليوملهذاأعددتما:الحسنلهقالثم.الناسبشرأنتولست

يقول!:الفرزدقفأنشأ،قبرهاإلىمالوا،الحسنعليهاصلىأنفلما.سنةثمانين

وأضيقاالتهاباالقبرمنأشديعافنيلمإنالقبروراءأخاف

)1(

)2(

)3(

)4(

.(157/)النبلاءأعلاموسير(ح،ب)منوالمثبت،"اللهعبد":(ق)في

."تقنطنفلا":الميزانلسانوفي،"تأسلا":النبلاءأعلامسيروفي،"تيأسفلا":للضعفاءالكاملفي

فيحجرابنوذكره،(157/)النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي،(487/)للضعفاءالكاملفيعديابنأخرجه

عنهويغني.الملكعبدبنأشعثعنبحديثهويعتبر،ضعيفوهو،سليمانبنصلةسندهوفي.الميزانلسان

نأقبلتابمن":!سي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيحديثمن(3027)مسلمصحيحفيالثابتالحديث

."عليهاللهتابمغربهامنالشمستطلع

صاحبوأوردها.(492ص)الفرزدقوديوان،(ح،ب)منوالمثبت،الأولالثالثالبيتورد(ق)في

مقاربة.بألفاظالقصةسياقفي(0/1492)الأغاني
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الفرزدقايسوقوسواقعنيفقائدالقيامةيومجاءنيإذا

أزرقاالقلادةمغلولالنارإلىمشىمن)1(دارمأولادمنخابلقد

مخرقالباساقطرانسرابيلمسربلاالجحيمنارإلىيساق

تمزقا)2(الصديدحرمنيذوبونرأيتهمالصديدفيهاشربواإذا

وإنك،إليالناسأبغضمنكنتلقد:وقالالفرزدقالتزمثم.الثرىبلحتىالحسنفبكى:قال

.إلي)3(الناسأحبمناليوم

عينيمنإليأحبدئهوالله:فقال؟المحصناتقذففياللهمنتخافألا:الناسبعضلهوقال

.؟يعذبنيفكيف،بهماأبصراللتين

أعلم.فالله.بأشهر:وقيل.يومابأربعينجريرقبلتوفيوأنه،ومئةعشرسنةماتأنهقدمناوقد

ونعماللهوحسبنا.مبسوطة"التكميل"كتابنافيمنهماكلترجمةذكرنافقدسيوينوابنالحسنوأما

الوكيل.

:ويقال،ثابتبنزيدمولىالبصريسعيدأبو،يسارأبيهفاسم:)4(الحسنأبيبنالحسنفأما

فيأرسلتهاوربما،تخدمهاكانت،سلمةلأممولاةخيرةوأمه؟ذلكغيروقيل،اللهعبدبنجابرمولى

منهما،فيرتضع،عليهفيدرانبثدييهاسلمةأمفتشاغله،رضيعوهوالحسنولدهاعنفتشتغلالحاجة

إلىالمنسوبالثديمنالرضاعةتلكبركةمنالحسنأوتيهاالتيوالعلومالحكمةتلكأنيرونفكانوا

لهيدعومنجملةفيوكان،لهفيدعونالصحابةإلىأمهتخرجهصغيروهوكانثم.مج!يالهاللهرسول

مسألةعنمالكبنأنمسمرةوسئل.الناسإلىوحببه،الدينفيفقههاللهم:قالالخطاببنعمر

ونسينا.فحفظ،وسمعناسمعفإنه،الحسنمولاناعنهاسلوا:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

."رماد"لبد"مآد":(خ،ب)في

.(93)صالفرزدقديوانفيالأبيات

.(1/2493)الأغانيفيالفرجأبوالخبرأخرج

تاريخ،(258ص)لأحمدالزهد،(215ص)خليفةطبقات،(7/156)سعدابنطبقات:فيترجمته

لوكيعالقضاةأخبار،(232/)والتاريخالمعرفة،(044ص)قتيبةلابنالمعارف،(2/928)البخاري

الحسن،(202ص)النديملابنالفهرست،(2131/)الأولياءحلية،(304/)والتعديلالجرح،(23/)

،(1186/)الأخيارمناقبمنالمختار،(3/233)الصفوةصفة،(مستقلكتاب)الجوزيلابنالبصري

الحفاظتذكرة،(4/563)النبلاءأعلامسير،(659/)الكمالتهذيب،(296/)الأعيانوفيات

طبقات،(28ص)الحفاظطبقات،(2263/)التهذيبتهذيب،(12603/)بالوفياتالوافي،(166/)

.(1/56)الدريةالكواكب،(1/92)الشعراني
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سيرين.وابنالحسن:الشيخينبهذينالبصرةأهللأغبطإني:مرةأذم!وقال

عليه.الحسنفضلرأيتإلافقيهارجلاجالستما:قتادةوقال

الحسن.منأفقهعينايرأتما:أيضاوقال

له.هيبةمسألةعنيسألهماحججثلاثالحسنيجالسالرجلكان:أيوبوقال

فهووأهيبهم،البصرةأهلأجملرجلإلىنظرتإذا:البصرةقدوميريدلرجلالشعبيوقال

.السلاممنيفأقرئه؟الحسن

كلامه.يسمعولم،عملهيرلموإنبهانتفعالحسنإلىنظرإذاالرجلكان:عبيدبنيونسوقال

بها.نطقالحكمةيعيالحسنزالما:الأعمشوقال

.الأنبياءكلامكلامهيشبهالذيذاك:يقولذكرهإذاجعفرأبووكان

مأمونا،ثقةفقيهارفيعاعالما،والعملللعلمجامعاالحسنكان:قالوا:سعد)1(بنمحمدوقال

علىفأجلس،مكة)2(وقدم،وسيما،جميلا،فصيحا،والعملالعلمكثير،ناسكازاهداعابدا

،وطاوس،وعطاء،مجاهدفيهموكان.فحدثهمإليهالناسواجتمع،حولهالعلماءوجلس،سرير

قط.هذامثلنرلم:فقالوا،شعيببنوعمرو

بينه،منهارجبمستهلفي،ومئةعشرعام،سنةوثمانينثمانعنالحسنمات:التاريخأهلقال

.يوممئةسيرينبنمحمدوبين

بنأنسمولىالأنصاريعمروأبيبنبكرأبو،سيرينبنمحمدفهو:)3(سيرينابن:وأما

فاشتراه،السبيجملةفيالوليدبنخالدأسره،التمرعينسبيمنمحمدأبوكان.النضريمالك

ومعبد،،سيرينبنوأنس،هذامحمد:جماعةالأخيارالأولادمنلهولدثم،كاتبهأذم!ثم

)1(

)2(

)3(

.(7157/)الكبرىالطبقاتفي

فليسالحديثمنأرسلوما؟حجةفحسنمنهسمععمنوروىحديثهمنأسندماوكان"هناكسعدابنزاد

."بحجة

،118ص)خليفةتاريخ،(043ص)حنبلبنلأحمدالزهد،()7/391سعدابنطبقات:فيترجمته

لوكيعالقضاةأخبار،(159/)الكبيرالتاريخ،(442)المعارف،(021ص)خليفةطبقات،(345

تاريخ،(2263/)الأولياءحلية،(5348/)حبانلابنالئقات،(7028/)والتعديلالجرح،(2326/)

واللغاتالأسماءتهذيب،(4377/)الأخيارمناقبمنالمختار،(3124/)الصفوةصفة،(5331/)بغداد

،(25344/)الكمالتهذيب،(22217/)دمشقتاريخمختصر،(4181/)الأعيانوفيات،(182/)

بالوفياتالوافي،(1/232)الجنانمرآة،1/73()الحفاظتذكرة،(4/656)النبلاءأعلامسير

.(1/426)الدريةالكواكب،(1/36)الشعرانيطبقات،(3461/)
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الله.رحمهم،أجلاءثقا!،تابعيونوكلهم؟وكريمة،وحفصة،ويحيى

.عثمانخلافةمنبقيتالسنتينمحمدولد:)1(البخاريقال

البشر.منأدركتمنأصدقهو:حسانبنهشاموقال

بهوكان،ورعا،العلمكثير،إمامافقيها،رفيعاعالما،مأموناثقةكان:سعد)2(بنمحمدوقال

صمم.

منه.فقههفيوأورع،ورعهفيأفقهرجلارأيتما:العجليمؤرقوقال

نفسه،علىإزراءالناسوأشد،الأمةلهذهالناسأرجىسيرينبنمحمدكان:عونابنقال

.عليها)3(خوفاوأشدهم

فيمحمدبنوالقاسم،العراقفيسيرينبنمحمد:ثلاثةمثلالدنيافيبكىما:عونابنقال

حروفه.علىبالحديثيأتونوكانوا،بالشامحيوةبنورجاء،الحجاز

سيرين.بنمحمديعني-الأصمبذاكعليكم:يقولالشعبيوكان

منه.الرؤياتعبيرعلىأجرأأحدارأيتما:شوذبابنوقال

منه.بالقضاءأعلمبالبصرةيكنلم:البتيعثمانوقال

.يوم)4(بمئةالحسنبعد،السنةهذهمنشوالتاسعفيومات:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(119/)الكبيرالتاريخفي

.(7391/)الطبقاتفي

.(4615/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره

وهي:الحاشيةفيهناأثبتناهاالمتنعلىأقحمت(دتى)منزيادةتبتدئهنا

ثمبهمفيبدأ،ذكرهمالمتقدمالشعراءتراجمقبلالأخيارالعلماءهؤلاءتراجميذكرأنبالمؤلفاللائقكانأ

حسنفيهاكانولو؟العلماءتراجمواختصر،الشعراءتراجمفيالقولأطالفإنهوأيضا.الشعراءبتراجميأتي

سيرين،وابن،الحسنكلامسيماولاعليهموالثناءمدحهممنأفيدولعلها،عليهاوقفمنبهاينتفعوحكم

أقدرالمؤلفوإنجدااختصرهقدفإنه،الزيادةهذهفيترجمتهذكرسيأتيوكما،بعدذكرهكما،منبهبنووهب

فيه.والنظر،ذلكمعرفةإلىمستشرفةالنفوسفإن،وحكمهمكلامهمببعضيخلأنينبغيفما.علماوأوسع

صنفهالذي"التكميل"فيذكرماعلىيحيل-التراجمفيغالبا-والمؤلف.القلوبمنموقغلهاالسلفأقوالفإن

أهلمنجماعةعنهسألناقدفإنا.العلماءمنعنهسألناهمنولانحنعليهنقفلمالكتابوهذا.الرجالأسماءفي

المحاسنأبوالتكميلكتابذكروقد،قالهكذا)غيرهمحالفكيف،عليهاطلعأنهواحدغيريذكرفلم،الفن

:فقال،كثيرابنترجمةفيص)58(الحفاظتذكرةذيلفيالدمشقيالحسينيحمزةبنالحسنبنعليبنمحمد

وهو،والميزانالتهذيبكتاببينجمع،"والمجاهيلوالضعفاءالثقاتمعرفةفيالتكميلكتاب"تصانيفهفمن

ابن-ترجمةفي(1472/)التقييدذيلفيالمكيالفاسيأحمدبنمحمدالطيبأبوأيضاوذكره.مجلداتخمس
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"الكمالتهذيب"مقدمةفتنظر،مخطوطأإليناوصلمشهورمذكورمعروفكتابوهو،مؤلفاتهمنوأنه،كثير

إليهوصلتمما،المؤلفذكرهماعلىزياداتالتراجمغالبفيذكرتوقد.(.عوادبشارالدكتوربتحقيق

نأولعل،المؤمنضالةهيالحكمةإذ؟ذلكفيالقوللأشبعتكتبعنديكانولو،عليهواطلعنا،معرفتي

الخلفاءتراجممنبهينتفعمماأعظمبهفينتفع،وجلعزاللهعندماطالمب،الاخرةفيراغبهذاعلىيقف

فضلفيهاموتهمبعدوالجورالعدلأئمةذكرفإن،ومزدجرلمعتبرنافعةأيضاتلككانتوإن،والأمراءوالملوك

الكتبفيمدونهوبل،والظلمالفسادمنبهمتلبساكانمايمتلمماتوإنأنهالظالمليعلم،هؤلاءوغمأولئك

والكفاروالفراعنةالملوكأخبارالقرآنفيقصقداللهفإن،والخيروالصلاحالعدلأهلوكذلك.العلماءعند

والأخياروالأبراروالمحسنينالأتقياءأخبارأيضاوقص؟يعملونكانواوما،أحوالهممنتحذيرا،والمفسدين

التوفيق:وباللهفنقول.أعلمسبحانهوالله،بهموالتأسيللاقتداء،والمؤمنين

الفقيهالإمامالبصريسعيدأبوفهو:(.الحاشيةفي(266ص)فيترجمتهمصادرتقدمت)الحسن:أما

وإخلاصا.وعملاعلماالأجلاءالكبارالتابعينأحد،المشهور

بعضأوليلةيصليوأحدهم،جارهبهيشعرلاسنةعشرينيتعبدالرجلكان:قالعنهالدنياأبيابنفروى

فيردهاعبرتهالرجلفتجيء،فيتذاكرونليجتمعونالقومكانوإن.جارهعلىاستطالوقدفيصبح،ليلة

عنهم.قامغلبفإن،استطاعما

وقد.لفتنةهذافيإن:وقال-لكمه:قالأو-عمرفلكزهالعزيزعبدبنعمرعندرجلتنفمس:الحسنوقال

.الخطاببنعمرعن،الحسنعنالدنياأبيابنذكره

لهموليستالدنيامنخرجواحتى،الرحمةورجاء،المغفرةأمانيألهتهمقوماإن:قالأنهعنهالطبرانيئوروى

العمللأحسنباللهالظنأحسنلو،وكذب؟اللهرحمةوأرجو،باللهالظنلحسنإنيأحدهميقول؟صالحة4أعما

يهلك.أنماءولازابغيرمنالمفازةدخلمنيوشك،الصالحةبالأعماللطلبهااللهرحمةرجاونو،لله

شرإلىتنزعفإنهاالأنفسهذهوأقنعوا،الدثورسريعةفإنهاالقلوبهذهحادثوا:قالعنهالدنياأبيابنوروى

غاية.

الدنياأحبفإذا،القلبموت:قال؟الدنياأحبإذاالعالمعقوبةما:للحسنقلت:ديناربنمالكوقال

(2/692)الإيمانشعبفيوالبيهقي؟(532ص)الزهدفيالمباركبناللهعبدأخرجه)الاخرةبعملطلبها

(1837).).

رسمه.عليهويبقى،العلمبركاتعنهترحلذلكفعند

ذكركقداللهإن،الرجلأيها:فقال،علتهمنشفيقدفوجده،عليلاالحسنعاد:قالأبيهعنالعتجيوروى

بعدالعليليكونأنفإما،كريمملكمنسوطضربةالمرضإنما:الحسنقالثم.فاشكرهأقالكوقد،فاذكره

.معقوراعثوراحمارايكونأنوإما،جوادافرساالمرض

علمكبماوالعمل،اللهبتقوىأوصيكفإني،بعدأما:فرقدإلىالحسنكتب:قالأيضاأبيهعنالعتجيوروى

قناعرأسكعنفاحسر،نزولهعندالندمينفعولا،دفعهفيلأحدحيلةلاممااللهوعدلماوالاستعداد،الله

ولكليفإن،النارأوالجنةوالغاية،مسابقةميدانالدنيافإن،الساقوشمر،الجاهلينرقدةمنوانتبه،الغافلين

-،عنهوإياكيسألنيفيمايكونأنآمنولا،والخافيوالجليل،والدقيقالحقيرعنفيهوإياكيسألنيمقامااللهمن
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وصفة،(8124/)الأولياءحليةانظر)عنهأعجزوما،الأسماعوإصغاء،العيونولحظ،الصدوروساوس

إلىأسباطبنيوسفكتبهالخبرهذافيرويمافبعض،(2/183)الدينعلوموإحياء،(4/263)الصفوة

.(.المرعشيحذيفة

بنفضيلهو(2015،151/)الحليةفيكماالحسنعنيرويهوالذي،(ق)فيكذا)قتيبةابنوروى

مرأنه،عنه(.الكلاعيهمامأبوعنهيرويهالذي(3236/)الصفوةصفةفيالجوزيابنعندروايةوفي.جعفر

:(ق)في)فرطحتم:فقالهبيرةابنبابعلىجلوسا-الفقهاءهموكانوا-القراءفرأى،هبيرةابنبابعلى

قالثم؟!تسعونأبوابهمإلىأتيتمثم،ثيابكموبيضتم،نعالكم(.الصفوةصفةمنوالمثبت،"طفحتم"

الشرطمجالسمجالسهموإنما،الأتقياءمجالسمنمجالسهمليست؟الحذاءبهؤلاءظنكمما:لأصحابه

.(.(3236/)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره،(2015،151/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

لصاحبه.جبرهكسرثمنهفيوكانشيئااشترىإذاكانأنه،الحسنعنالخرائطيوروى

نصفاينقصدرهمايكونأنأما-الكاملوالدينارالكاملالدرهمعنأي-دانقنقص:يقولونبقومالحسنومر

اشترىكانوإن،الأشياءهذهجبرانيستحبالحسنفكان،هذاعلىوقس،ونصفتسعةوالعشرة،ربعاأو

وكرما.مروءةعشرةكملهاونصفبتسعةأودرهماكملهدانقاينقصبدرهمالسلعة

وأدرهمينفينقصلأخيهالثوبأحدكميبيعأما،الأعلىعبديا:الحسنقال:السمسارالأعلىعبدوقال

وكان:قال؟إذاالمروءةمنبقيفما،الأخلاقهذهإن:الحسنفقال،واحددانقولاواللهلا:قلت؟ثلاثة

خمسونلك:قال؟سعيدأباياشيئاليتحطأما:المشتريلهفقاللهبغلةوباع.بمروءةإلادينلايقولالحسن

لك.اللهبارك:قال.رضيتلا:قال؟أزيدك،درهما

أحببتقدهذاابني،سعيدأبايا:فقالتالحسنإلىأميبيذهبت:قالالأعمىحمزةعنالدنياأبيابنوروى

،الآخرةخيرعلىالحزنأدمبنييا:يوماليفقالإليهأختلففكنت:قال.بكينفعهأ-ناللهفلعل.يلزمكأن

منفتكونعبرتكفيرحمعليكيطلعأنمولاكلعلالخلوةفيوالنهارالليلساعاتفيوابك؟إليهيوصلكأنلعله

ونحيبه،بكاءهفأسمعيصليوهوإليهجئتوربما،يبكيوهومنزلهالحسنعلىأدخلوكنت:قال.الفائزين

إلىداعالبكاءإن،بنييا؟يبكلمإذاالمؤمنيصنعماذا،بنييا:فقال!البكاءممثرإنك:يومالهفقلت

النارمننجوتأنتفإذا؟يرحمكأنتعالىلعله،فافعلباكياعمركتكونأناستطعتفإن،الرحمة

ثالث.منزلهناكما،الناروإما،الجنةإما،الدارحلولإلاهوما:وقال

بكىباكياأنلو:وقال.النارمنرقبتهتعتقحتىقطرةدموعهمنتقطرلااللهخشيةمنالباكيأنبلغنا:وقال

اللهيقوملافإنه،اللهخشيةمنالبكاءإلا،وزنلهإلاالأعمالمنشيءوليس،جميعالرحموااللهخشيةمنملأفي

.الكذبأوبالصدققلبهعليهشهدإلاعبدبكىما:وقال.شيئامنهبالدمعة

فيوإيمان،لينفيوحزم،دينقوةالمسلمعلاماتمن:قال"اليقين"كتابفيعنهالدنياأبيابنوروى

فيوإحسان،فاقةفيوتحمل،غنىفيوقصد،حقفيوإعطاء،رفقفيوحبس،علمفيوحكم،يقين

يسبقهولا،لسانهيبدرهولا،رغبتهترديهلاشدةفيوصبر،وتعففرغبةفيوتورع،نصيحةمعهاوطاعة،قدرة

نيته.بهتقصرولا،حرصهيستخفهولا،لسانهيفضحهولا،هواهبهيميلولا،فرجهيغلبهولا،بصره

عنالمختاربنيحيىعن،ظهيربنالحكمعنصالحبنالرحمنعبدحدثنا:قال،عنهالألفاظهذهذكركذا

.(.(3166/)الدينعلومإحياءانظر،الدنياأبيابنيعني)فذكره...الحسن

=.وجلعزاللهيديفيبمامنكأوثقيدكفيبماتكونأنيقينكضعفمنإن،آدمبنيا:عنهأيضافيهوقال
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بنحفصحدثنا،الجبليإسماعيلبنموسىحدثنا،اليشكريإبراهيمبنعليحدثنا:الدنياأبيابنوقال

باليقين،إلايستطاعلاالعمل،بنييا:لابنهلقمانقال،الحسنعن،شدادأبيبنعونعن،مقاتلأبوسليمان

باليقينفاغلبه،والريبالشكقبلمنالشيطانجاءكإذا،بنييا:وقال.عملهيضعفيقينهيضعفومن

فأخبرهوالرهبةالرغبةقبلمنجاءكوإذا،والقيامةالقبربذكرفاغلبهوالسامةالكسلقبلمنجاءكوإذا،والنصيحة

متروكة.مفارقةالدنياأن

.الموتيأتيهحتى،واقتصدواستقام،وذبلخشعإلايقينهماحقوالناربالجنةعبدأيقنما:الحسنوقال

وباليقين،وجههاأكملعلىالفرائضأديتوباليقين،النارمنهربتوباليقين،الجنةطلبتباليقين:وقال

.تفارقواالبلاءنزلفإذا،العافيةفييتعاونونرأيناهمواللهقد،كثيرخيراللهمعافاةوفي،الحقعلىأصبر

اللهيعبدمنتبينالبلاءنزلفإذا:روايةوفي.الرجالعندهتبينالبلاءنزلفإذا.سواءالعافيةفيالناس:وقال

نفاقه.إلىوالمنافق،إيمانهإلىالمؤمنسكنالبلاءنزلفإذا:روايةوفي.وغيره

عن،المختاربنيحيىعن،معمرأخبرناالمباركبناللهعبدحدثنا:"القرانفضائل"فيالفريابيوقال

اللهقال؟أولهقبلمنالأمريأتوالم،بتأويلهلهمعلملا،وصبيانعبيدقرأهقدالقرانهذاإن:قالالحسن

أ!ا،اتباعهلاإآيافتدبرو!ا.(92:صأ!آلألتبأولواوليتذكرءاية!لدجم!وامبزكإلئكأنزلنةكننث!و:وجلعز

حرفامنهأسقطفما،كلهالقرآنقرأتقد:ليقولأحدهمإنحتى،حدودهوإضاعةحروفهبحفظهوماوالله

السورةلأقرأإنيوالله:ليقولأحدهمإنحتى،عملولاخلقفيالقرآنلهيرىما،كلهأسقطهواللهوقد.واحدا

مثليقولأو-هكذاالقراءةكانتومتى.الورعةولاالحكماءولابالعلماءولابالقراءهؤلاءماواللهلا،نفسفي

بكروأبو،(397)برقم(274ص)الزهدفيالمباركبناللهعبدأخرجه)هؤلاءمثلالناسفياللهأكثرلا-هذا

.(.(2653)برقم(2154/)الإيمانشعبفيالبيهقي

وأصحابكإنكواللهقلت:قال؟شيءمنتخافونهل:حذيفةلناقال:قال،جندبعنالحسنروىثم

،القرآنيقرؤونآخرنشءذلكومعقبلنامنإلاتؤتونلا،بيدهنفسيوالذيأما:فقال.عندناالناسلأهون

إيمانهمقراءتهمتسبقتراقيهميجاوزلا،(.التمرأردأ:الدقل)الدقلنثرينثرونهالأمةهذهآخرفييكونون

عنأبيسمعت:معتمرإلىبإسناده،مهرانبنصلتترجمةفي(4103/)الكبيرالتاريخفيالبخاريأخرج)

يتأولونهالدقلنثرينثرونهالقرآنيقرؤونناساذكر!النبيعنسمعهأوحذيفةعنبلغهجندبعنالحسنعنقتادة

ابن:وقال.بهذاقولهحذيفةعنجندبعنالحسنعنيونسأنبأناحمادحدثنا:موسىوقال.تأويلهغيرعلى

.(اهـ..بهذايونسعنعليةابنحدثناالأسودأبي

ذكره)جسدهفياكلةمنالمؤمندينفيأسرعللغيبةوالله:قالله"الغيبةذم"فيعنهالدنياأبيابنوروى

.(.(3431/)الدينعلومإحياءفيالغزالي

بصلاحتبدأوخى،فيكهوبعيبالناستصيبلاحتىالإيمانحقيقةتصيبلنإنك،ادمابن:!ولوكان

كانمناللهإلىالعبادوأحبنفسكطاعةفيشغلكذلككانذلكفعلتفإذا،نفسكمنفتصلحه،العيبذلك

(5312/)الإيمانشعبفيوالبيهقي(791)برقم(131ص)الصمتفيالدنياأبيبنبكرأبوأخرجه)هكذا

الدينعلومإحياءفيوالغزالي،(3234/)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره،(6762)برقم

(/3143).).

قلت:طريفبنأصلتوقال.غيبةلمبتدعليس:وقال.حرمةالفاسقوبينبينكليس:الحسنوقال

غيبة-فلافجورهظهرإذا:وقال.كرامةولالا:قال؟غيبةفيهبمالهذكريبفجورهالمعلنالفاجرالرجل:للحسن
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الدينعلومإحياءفيالغزاليوذكره،(231)برقم(144ص)الصمتفيالدنياأبيابنأخرجه)له

(3/153).).

إحياءفيالغزاليذكره)والمبمدع،الجائروالإمام،بالفسقالمجاهر:غيبتهمعليكتحرملاثلاثة:وقال

.(.(3531/)الدينعلوم

فإني،هذاياعليكهون:فقال.سبيلافيكالوقيعةإلىبذلكليجدوايجالسونكقوماإن:رجللهوقال

أجدفلمالناسمنالسلامةفيوأطمعتها،فطمعتالنارمنالنجاةفيوأطمعتها،فطمعتالجنانفينفسيأطمعت

نعيمأبوأخرجه)؟مثلهممخلوقعنيرضونفكيف،ورازقهمخالقهمعنيرضوالمالناسفإن؟سبيلاذلكإلى

(.(6503/)الحليةفيئ

الدنياأبيابنأخرجه)الذنبذلكيصيبحتىيمتلم،منهتابقدبذنبأخاهرمىمن:يقولونكانواوقال

.(.بنحوه(928)برقم(017ص)الصمتفي

صاحبهيقلاهقليلعما،العصفوركلحمشهيفإنه،والكذبإياك،بنييا:لابنهلقمانقال:الحسنوقال

شعبفيالبيهقيطويلحديثضمنوأخرجه.(538)برقم(257ص)الصمتفيالدنياأبيابنأخرجه)

.(.(1948)برقم(4/231)الإيمان

مندليلاعليهجعلإلاقولايدعلموجلعزاللهفإن،أقوالهمودعوا،بأعمالهمالناساعتبروا:الحسنوقال

وأحببهاخه!عينونعمةفنعمعملاقولوافقفإن،بصاحبهفرويداحسناقولاسمعتفإن،يكذبهأويصدقه،عمل

وإذا،(.التخريجمصادرمنالمثبتوالصواب،"وأخيهأختهعيننعمت"إلىالعبارةصحفت(ق)في)

لكإن.آدمابنخدعكمايخدعنكلاوإياهإياك؟منهعليكيخفىماذاأم؟منهعليكيشبهفماذاعملاقولخالف

عاجلةلكوإن،علانيتكمنبكأحقفسريرتكوعلانيةسريرةلكوإن،قولكمنبكأحقفعملك،وعملاقولا

فيالدنياأبيوابن،(77)برقم(26ص)الزهدفيالمباركابنأخرجه)عاجلتكمنبكأحقفعاقبتك،وعاقبة

.(.(626)برقم،(028)صالصمت

بنحمزةحدثنا(.منهمعقوفينبينيأتيوما،(628)برقم28اصالصمتفي)الدنياأبيابنوقال

إذا:قال،الحسنعن،المختاربنيحيىعن،معمرأنبأنا،(اللهعبدأنبأنا1،عثمانبنعبدانأنبأنا،العباس

أبداناترى،نفسهمنبهأبصرأنت،والعملالقلبميت،النظرحديد،اللسانحديد،أبيضالرجللقيتشئت

علىويبكي،مالهغيرمنأحدهميأكل،قلوباوأجدب،ألسنةأخصب،أنيسولاالصوتوتسمع،قلوبأولا

دينك.إلامسكينياهضمتوهل،بهاضمإيتني-غلامياأو-جاريةيا:قالالبطنةكظتهفإذا،عماله

كسبه.أنتنطعامهطابومن،دينههزلجسدهسمنومن،دينهرقثوبهرقمن:وقال

:الرحال)الرحالفييخلفهلامنعهزالزالماحيثدينالمؤمنمالرأس:الاجريعنهرواهفيماوقال

ولا(.(رحل)اللسان.والناقةللبعيرمركب:أيضاوالرحل.وبيتهومسكنهالرجلمنزلوهورحلمفردها

.الرجالعليهيأتمن

أردتما:نفسهيلومإلاالمؤمنتلقىلا:قال،(2:القيامةأ!وأللوامةبآلمسآقسمولآ):تعالىقولهفيوقال

ابنذكره)نفسهيلوملا،قدماقدمافيمضيالفاجروأما؟كذابمجلسأردتما؟كذاباكلةأردتما؟كذابكلمة

.(.(27/)السالكينمدارجفيالقيم

ولافيجيبأحدكميدعىأنيوشك،وقوفركبأنتموإنما،تعدليالهيفإنما،وتشددواتصبروا:وقال

على=يصبروإنما؟شهواتهموبينبينهموحال،الناسأجهدالحقهذاإن،بحضرتكممابصالحفانقلبوا،يلتفت
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.(.(4046/)الدينعلومإحياءفيالغزاليذكره)وعاقبتهفضلهعرفمنالحقهذا

الزهدفيالمباركابنأخرجه)همتهمنالمحاسبةوكانت،نفسهمنواعظلهكانمابخيرالعبديزاللا:وقال

.(.(2145،146/)الحليةفينعيموأبو،(3011)برقم(938ص)

المباركبناللهعبدحدثنا،زكريابنإسماعيلحدثنا،اللهعبدحدثنا:"النفسمحاسبة"فيالدنياأبيابنوقال

وإنما،وجلعزدلهنفسهيحالسب،نفسهعلىقوامالمؤمن:قال،الحسنعن،المختاربنيحيىعن،معمرعن

هذاأخذواأقوامعلىالقيامةيومالحسابشقوإنما،الدنيافيأنفسهمحاسبواقومعلىالقيامةيومالحسابخف

ولكن،لأشتهيكوإني،حاجتيلمنإنكوالله:فيقولويعجبه،الشيءيفجؤهالمؤمنإن؟محاسبةغيرمنالأمر

هذاإلىأردتما:فيقولنفسهإلىفيرجعالشيءمنهويفرط.وبينكبينيحيل!هيهات،إليكصلةمنماوالله

نإأبدا(.التخريجمصادرمناستدركناه(ق)منالمعقوفينبينماسقط)(هذاإلىأعودلاوالله؟ولهذاليماأ

فييسعى.الدنيافيأسيرالمؤمنإن،هلكتهموبينبينهموحال،القرانأوثقهمقدقومالمؤمنينإن.اللهشاء

جوارحهوفي،ولسانهوبصرهسمعهفيعليهمأخوذأنهيعلم،وجلعزاللهيلقىحتىشيئايأمنلا،رقبتهفكاك

ابنوذكره،(2/157)الحليةفينعيموأبو،(357)برقم(153ص)الزهدفيالمباركابنأخرجه)كفها

.(.(3234،235/)الصفوةصفةفيالجوزيوابن،(1/97)اللهفانإغاثةفيالقيم

الصبر.المؤمنمعولوإنما،شديدصعبالرضا:وقال

وفي،منهأكيسكنتأيفكستهكايسنييقال،كايسمن:فكايس)فكايسنفسكعن،ادمابن:وقال

تجبرلمالناردخلتإنفإنك،(.(كيس)النهاية.بالكيسغلبتكأي"جملكلاخذكستكإنما"جابرحديث

.(.(5641)برقم(545ص)الزهدفيالمبارك31بئأخرجه)أبدابعدها

فيالمؤمن:قال،الحسنعنيذكرزيدبنحمادسمعت:قالإبراهيمبنإسحاقأنبأ:الدنياأبيابنوقال

مصادرمنالمثبتوالصواب"غيرها"إلى(ق)فياللفظةصحفت)عزهافيينافسلا،كالغريبالدنيا

شطرهأخرج)شغلفيمنهونفسه،راحةفيمنهالناس،حالوله،حالللناس؟ذثهامنيجزعولا(.التخريج

.(.(3791/)السالكينمدارجفيبتمامهالقيمابنوذكره،(7)برقم(23ص)الغرباءفيالاجريالأول

نفسه.المرءيهلكماقلائلأيامفيكانماالبلاءلولا:وقال

فيمامنكمأزهدلهماللهأحلفيماكانواإنهمفوالله،فيهمعمريوطال،وخيارهاالأمةهذهصدرأدركت:وقال

وبينبينهجعلولا،ثوباأحدهمطوىما،نبيهمسنةمتبعين،ربهمبكتابعاملينأدركتهم؟عليكماللهحرم

فلا،سكتوإلا،أكلشيءإليهقربفإن،منزلهيدخلأحدهمكان؟طعامبصنعأهلهأمرولا،شيئاالأرض

الصفوةصفةفيالجوزيوابن(45)برقم(56ص)الورعفيالدنياأبيابنبعضهأخرج)ذلكفييتكلم

(3/227).).

فاتتهوإن،للدنيافقراؤهمصلىصلىوإذا،خوفاأوالناسمنحياءأو،رياءصلىصلىإذاالمنافقإن:وقال

فواتها.يحزنهولم،عليهايندملمالصلاة

أداءوجعل،وحابساحصناالنعمعلىدلهالحمدجعلمن:"النكت"كتابصاحبعنهرواهفيماالحسنوقال

للمالكانومن؟الرتبأعلىوبلغ،العطبأمن،وسائسادليلالهالعلموجعل،وحارساسياجأالمالعلىالزكاة

علىاللهوسلطهيداهجنتبماولقلبه،ظالمالنفسهكاناللهطاعةعنوألهاهوشغله،حابساالحقوقعنوله،قانصا

أعلم.واللهلغيرههذاإن:وقيل.الطلبوجودسائرفيالعطبيأمنولم،وخالساسالباماله

=،لمملوكهورق،لوالديهرقمن:رحمتهعليهونشر،محبتهعليهاللهألقىفيهكنمنأربع:الحسنوقال
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الضعيف.وأعان،اليتيموكفل

.والمخرجوالمدخل،والعلانيةالسراختلافهو:فقالالنفاقعنالحسنوسئل

بقيولا،(قطأمؤمنمضىماالحسنوحلف.النفاقيعني.منافقإلاأمنهولا،مؤمنإلاخافهما:وقال

النفاقمنوهوإلابقيولا،قطأمنافقمضىولا؟مشفقالنفاقمنوهوإلا:روايةوفي؟النفاقيخافوهوإلا

السالكينمدارجفيالقيمابنأولهوروى،(434ص)والحكمالعلومجامعفيرجبابنذكره)امن

()1/358.).

فإنكتول:إليهفكتب.أحبهمالا:قال؟والدرهمالدينارحبككيف:الحسنإلىالعزيزعبدبنعمروكتب

.تعدل

أخرجه)بمصيبةعهدحديثحسبتهإلاقطرأيتهوما،الحسنمنحزناأطولرأيتما:عيسىبنإبراهيموقال

.(.(2133/)الحليةفينعيمأبو

الخلائق.حزنعليهبثقدلقلتالحسنرأيتلو:مسمعوقال

لهما.إلاتخلقلمالناركان،العزيزعبدبنوعمرالحسنمنأحزنرأيتما:حوشببنيزيدوقال

الحليةفينعيمأبوأخرجه)يمزحلمسنةوأربعين،يضحكلمسنةثلاثينالحسنمكث:أسباطابنوقال

.(.(3234/)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره،(8024/)

القيامة.يوممثل،باكيةوعين،باديةبعورةالخلائقسمعما:وقال

صغر،هووإنالخيرأمنشيئاتحقرنفلا،وشرهخيرهيوزن،عملكإلىغداناظرإنك،ادمابن:وقال

أخرجه)مكانهساءكميزانكفيغدارأيتهإذافإنك،تتقيهأنالشر(منتحقرنولا،مكانهسركرأيتهإذافإنك

والتصحيحمعقوفينبينمروما،(3235/)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره،(2431/)الحليةفينعيمأبو

.(.منهما

معقوفينبينوما،(2431/)الحلية)أعناقكمفيقلائدأعمالكموبقيت(مآلهايحالياالدنياذهبت:وقال

.(.منه

نعيمأبوأخرجه)جميعافتخسرهمابدنياكأخرتكتبعولا،جميعاتربحهماباخرتكدنياكج،ادمابن:وقال

لقمانعنمأثوزوهذا.(.(3236/)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره،(735/و،2143/)الحليةفي

.لولدهقالهأنه

رأيناكقد:الحسنقال.إليفانظرواهلموا:وقال،والأبيضالأحمرلبسقدالرجلتجد:الحسنوقال

دنياهم،علىحرصمزيدإليكبنظرهماكتسبوافقدالدنياأهلفأما،سهلاولابكأهلافلا،الفاسقينأفسقيا

.ومقتوككرهوكفقدالاخرةأهلوأما،وظهورهمبطونهمفيالغنىشهواتعلىوجرأة

المعاصيذلإن،الرجالأعقابهمووطئت،البغالبهموزفرت،البراذينبهمهملجتوإنإنهم:وقال

والجواب،(188و1/48)اللهفانإغاثةفيالقيمابنذكره)عصاهمنيذلأنإلااللهيأبى،رقابهميفارقلا

.(.بنحوه،(38،93ص)لهالكافي

فقلنا:؟لهما:فقال؟الأهتمبنمحمدمنيعجبكألا،سعيدأبايا:فقلناالحسنعلىدخلنا:فرقدوقال

هذا:فقال-بيتهجانبفيصندوقإلىوأومأ-الصندوقذاكإلىانظروا:فقالبنفسهيجودوهوآنفاعليهدخلنا

.محتاجمنهايأكلولم،رحمامنهاأصلولم،زكاةمنهاأؤدلم-درهمقالأو-دينارألفثمانونفيهالصندوق

-:فقال.السلطانوجفوة،الأقرانومكاثرة،الزمانلروعة:قال؟تجمعهاكنتفلمن،اللهعبدأبايا:فقلنا
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،الوارثأيها:قالثم.سلطانهوجفوة،أقرانهومكاثرةزمانهروعةفخوفه،شيطانهأتاهأينمنانظروا

جبين،فيهلكيعرقولم،يمينفيهلكتتعبلم،المالهذاجاءكبالأمس؟صويحبكخدعكماتخدعنلا

(2/145)الحليةفينعيمأبوأخرجه)منعهحقمن،جمعهباطلمن،منوعاجموعالهكانممنجاءك

اللهفيرزقه،لغيرهويدعهيموتثمالماليجمعالرجل؟حسراتلذوالقيامةيومإن:الحسنقالثم.(.بنحوه

النهارأولفيالبيتبهذايتمثلالحسنوكان.غيرهميزانفيمالهفيجد،البروجوهفيوالإنفاقالصلاحفيه

:يقول

بباقالدنياعلىحيولالحيبباقيةالدنياوما

:النهاراخرفيالبيتوبهذا

قاتلههوالذيالداءعرفإذاتقىمنقدمكانماالفتىيسر

(.(7804/)الإيمانشعبفيالبيهقيالبيتينذكر)

والله.ومئةعشرسنةفيبالبصرةومات،وحنكهلهفدعا،إليهبهوأتيالخطاببنعمرخلافةفيالحسنولد

أعلم.وتعالىسبحانه

:الأنصاريعمروأبيبنبكرأبو(.(3)حاشية(701ص)فيلرجمتهمصادرتقدمت)سيرينبنمحمد

أنس،فاشتراه،الوليدبنخالدالسبيجملةفيأسره.التمرعينسبيمنأبوهكان.النضريمالكبنأنسمولى

وكريمة،،وحفصة،ويحيى،ومعبد،سيرينبنوأنس،هذامحمد:جماعةالأخيارمنلهولدوقد،كاتبهثم

تعالى.اللهرحمهم،أجلاءثقات،تابعئونوكلهم

خلافةمنبقيتالسنتينمحمدولد:(.)1(الحاشيةموضع(ص)801فيسبقماانظر)البخاريقال

المؤلف.ذكرهفيماكلههذاتقدموقد.البشرمنأدركتمنأصدقهو:حسانبنهشاموقال.عثمان

يعلم.مابأحسنذكرهبسوءرجلعندهذكرإذاسيرينابنكان

الله.ذكروارأوهإذاالناسوكان.وخشوعاوسمتاهدياأعطيقدسيرينبنمحمدكان:هشامبنخلفوقال

أنا:فقال،ذلكفيلهفقالوا،محبوسامحمدوكان؟سيرينبنمحمديغ!لهأنأوصىمالكبنأنسماتولما

لهفأذن،الحقلهمنحبسنيإنمايحبسنيلمالأميرإن:قال.إخراجكفيالأميرأستأذناقد:فقالوا.محبوس

فغشله.،الحقصاحب

الذيالذنبلأعلمإني:وقال،دينهفيبأوثقهماأخذإلاأمرانسيرينبنلمحمدعرضما:يونسوقال

أينمنفعرفواذنوبهمقلتفقال،الدارانيسليمانلأبيهذافذكر.مفلسيالرجليوماقلتإني،بسببهحملت

.(.(4616/)النبلاءأعلامسيرانظر)نؤخذذنببأيولا،نؤتىأينمنندرفلمذنوبناكثرتقدومثلنا.أتوا

جوعيأحملأنأكرهإني:ويقولفيشربها.سويقبشربةائتوني:فيقولمنزلهيدخلوليمةإلىدعيإذاوكان

وطعامهم.موائدهمإلى

اللهأرادإذا:وقال.الناسغفلةساعةإنها:ويقولويذكرهويسبحهاللهفيكبر،النهارنصفالسوقيدخلوكان

.وينهاهيأمره،قلبهمنواعظالهجعلخيرابعبد

.خيرهوتكتم،منهتعلمماأسوأمنهتذكرأنلأخيكظلم:وقال

وينكر،لونهيتغيركان:روايةوفي.حدتهعلىعضوكلمنهماتالموتذكرإذاوكان.عبادةالعزلة:وقال

.كانبالذيليسكأنهحتى،حاله

.المنامفيرأيتمايغركولا،اليقظةفياللهاتق:للسائلقالالرؤياعنسئلإذاوكان
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هيفإذاففتش.أمكفإنها،امرأتكعلىفتش:فقال.الزيتونفيالزيتأصبكأنيرأيت:رجللهوقال

فاشتراها،أمهسبيتثم،كبرأنإلى،الإسلامبلادفيمكثثم،سبياصغيرابلادهمنأخذالرجلأنوذلك،أمه

علىالأمرفوجدففتش،ذلكعلىيفتشأنفأمره،سيرينلابنوذكرهاالرؤياهذهرأىفلما،أمهأنهاجاهلأ

.ذكرهما

:قالأو.امرأةلزوج:لهفقال.فأرةمنهافخرجتتمرةوطئت:قالأو،دلستكأنيرأيت:اخرلهوقال

.قالكمافكان.فاسقةبنتاتلدصالحةامرأةتطأ

هذهفيشيءلكسرقإن:لهفقال.فلقطهاديكفجاء،شعيرحباتبيتيسطحعلىكأنرأيت:اخرلهوقال

فخذه،محلتكمؤذنإلىاذهب:فقال،فأخبرهإليهفجاء؟فسرق،سطحهمعلىبساطافوضعوا.فأتنيالأيام

منه.البساطفأخذ،المؤذنإلىفجاء.منه

.البصرةعلماءمات:فقال.الياسمينتلقطالحمامرأيت:رجللهوقال

تصلحلا:سيرينابنلهفقال،بهيضربطنبوروبيده،مزبلةعلىواقفاعزيانأرجلارأيت:فقالرجلوأتاه

المزبلةلأن،نعم:فقال.رأيتالذيواللههوالحسن:فقال.البصريللحسنإلاهذازماننافيالرؤياهذه

.الناسآذانبهايقرعالتيالمواعظهيبهيضربوالطنبور،عنهاتجردهوعريهرجليهتحتجعلهاوقد،الدنيا

لحومهم،وتأكل،الناسأعراضفيتقعرجلأنت:لهفقال.يسيلوالدمأستاككأنيرأيت:آخرلهوقال

.(.للخبرمصدرعلىنقفولمالأصولفيكذا)وتأتيهبابهفيوتخرج

ومنأهلهغيرعندوالعلمالقرآنتضعرجلأنت:لهفقال.الحمأةفياللؤلؤأرىكأنيرأيت:اخرلهوقال

به.ينتفعلا

سرق:سيرينابنلهافقال.قطعةمنهفأخذزوجيبطنفيرأسهأدخلسنوراكأنرأيتفقالتامرأةوجاءته

وهي،حروفههجاءمن:فقال؟أخذتهأينمن،صدقت:فقالت.درهمأعشروستةدرهممئةثلاثلزوجك

عشر،وستةمئةثلاثوذلك،مئتانوالراء،ستةوالواو،خمسونوالنون،ستونفالسين؟الجملحساب

بالمالفأقروضرب،جوارهمفيكانأسودعبدافالزموا.جواركمفيعبدهو:فقال،أسودالسنوروذكرت

.المذكور

ولااللهاتق:لهقال.نعم:قال؟أنتأمؤذن:لهفقال.إليهاأنظروأناطالتقدلحيتيرأيت:رجللهوقال

.الجيراندورإلىتنظر

فإنكاللهاتق:لهفقال.السوقفيوبعتهكساءونسجتهاجززتهاحتىطالتقدلحيتيكأنرأيت:اخرلهوقال

.زورشاهد

.يدكعملمنتأكل:لهفقال.أصابعياكلكأنيرأيت:اخرلهوقال

:فقال.أحدالمسجدفيليس:فقالإليهرجعثمفنظرفذهب؟أحدأالمسجدفيترىهلانظر:لرجلوقال

؟الأمراءمنالمسجدفييكونقدأحدأترىهلتنظرأنأمرتكأليس

الرجلوكان.الرجلاغتبتقدإلاأرانيما،اللهأستغفر:قالثم؟الأسودذلك:لهذكررجلعنوقال

.أسود

.اخضراءهملأبدتقتلهافياشتركواصنعاءأهلأنلو:فقال،عمرفقتلهم،امرأةقتلفيسبعةاشترك:وقال
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توفي:وفيها
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وله،الأحباركعبيشبهوهو،الأوائلبكتبمعرفةوله،جليلتابعي:)1(اليمانيمنبهبنوهب

ودله"التكميل"كتابنافيترجمتهبسطناوقد.ومواعظوحكم،حسنةأقوالعنهوتروى،وعبادةصلاع

الحمد.

أعلم.والله،بأكثروقيل.بسنةبعدها:غيرهوقال.ومئةعشرسنةبصنعاءتوفي:)2(الواقديقال

.)4(أعلموالله.أصلالذلكأجدولم،عصم)3(لهايقالبقريةبصريغربيقبرهأنالناسبعضويزعم

)1(

)2(

)3(

)4(

للإمامالزهد،(287ص)خليفةطبقات،(034ص)خليفةتاريخ،(5/543)سعدابنطبقاتفيترجمته

ابنثقات،(924/)والتعديلالجرح،(945)صالمعارف،(8164/)الكبيرالتاريخ،(371)صأحمد

الصفوةصفة،(1/122)الأنساب،(74ص)الشيرازيطبقات،(423/)الأولياءحلية،(5487/)حبان

،(635/)الأعيانوفيات،(91925/)الأدباءمعجم،(5801/)الأخيارمناقبمنالمختار،(2192/)

الحفاظتذكرة،(4454/)النبلاءأعلامسير،(31.41/)الكمالتهذيب،(26385/)دمشقتاريخمختصر

،(41ص)الحفاظطبقات،(11/166)التهذيبتهذيب،(4/352)،الاعتدالميزان،(1001/)

.(1/051)الذهبشذرات،(1/477)الدريةالكواكب،(1/04)الشعرانيطبقات

.(5543/)سعدابنطبقات

.(4128/)البلدانمعجم.باليمنزبيدلبنيحصن:عصم

وهي:،(ح،ب)فيوليست(ق)نسخةزياداتمنأخرىزيادةتبدأهنا

بنمعاذعنوروى.بشيربنوالنعمان،وجابر،عباسابنعنوأسند،الصحابةمنعدةمنبهبنوهبأدركأ

.عدةالتابعينمنوعنه.طاوسوعن،هريرةوأبي،جبل

به.يتداوىلاشفاءمعهطبيبكمثلبهيعمللاعلمأتعلممنمثل:وهبوقال

بفلانمررتإني:لهفقالرجلفأتاهمنبهبنوهبمعجالساكنت:قالعياشأبيبنالفضلمولىمنيروعن

فسلم،الشاتمذلكجاءهحتىعندهمنبرحتفما؟غيركرسولاالشيطانوجدما:وقالفغضب.يشتمكوهو

،(471/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)جنبهإلىوأجلسهوصافحهإليهيدهومذ،السلامعليهفرد،وهبعلى

.(.(2592/)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره

الحليةفينعيمأبوأخرجه)سيأتيكرزقكفإن،لدينكاحتل،آدمابن:يقولوهباسمعت:طاوسابنوقال

(/472).).

والموتالحياةوأعطوا،لهمخيراكانوالجوعوطعموا،لهمخيراكانوالعري،النارأهلكسي:وهبوقال

.(.(471/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)لهمخيراكان

فلاسألكوإذا،تجبهفلادعاكإذافأسألكعنهفتصامغنياسألفقيرأيمااللهم:السلامعليهداودقال:وقال

.(.(471/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)تعطه

فإن؟علمتقدبماتعملولم،تعلملمماتعلمأنفيلكخيرلا،آدمابن:اللهكتببعضفيقرأت:وقال

في=نعيمأبوأخرجه)أخرىإليهافضم،عنهافعجزيحملهافذهب،حزمةفحزم،حطبااحتطبرجلكمثلمثلك
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)4/71(.(.الحلية

الصحراءفيكفسطاطإلاالخرابفيالعمارةوما،واحدعالممنهاالدنيا،عالمألفعشرثمانيةدلهإن:وقال

.(.(407/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

العملفإن،دلهوعملكنصحكفيفاجتهد،وجلعزاللهبطاعةتعملأنأردتإذا:قالأنهعنهالطبرانيوروى

مثلكذلك،وطعمهاريحها،الطيبةالثمرةكمثل،اللهبطاعةإلايكمللادلهوالنصح،بناصحليسممنيقبللا

عننفسكأكبزثم؟والعملوالفقه،والعقلبالحلمطاعتكزينثم.طعمهاوالعمل،ريحهاالنصح،اللهطاعة

وامنعها،الحكماءفعلوعودها،العاملينوالعلماءالأنبياءأخلادتىعلىوعبدها،الدنياوعبيد،السفهاءأخلادتى

منلككانوما؟الخبثاءسبلعن(."فاعزلها":الحليةفي)واعزبهاالأتقياءسيرةوألزمها،الأشقياءعمل

فواضله،جمعمنالحكيمشإن،يبلغهحتىعليهفأعنهنقصمندونكفيمنكانوما،دونكمنبهفأعنفضل

إذالهفقهلامنحملفقيهأكانإن؟يبلغهحتىويرجبها،فيقويهادونه،نقائصفيوينظر.دونهمنعلىبهاوعاد

ورجاللمذنباستغفرمصلحاكانوإذا،لهماللامنمنهأعطىماللهكانوإذا،ومعونتهصحابتهيريدأنهرأى

الفعل،منهيحسنحتىبالقوليغترولا؟أجرهبذلكواستوجب،إليهأساءمنإلىأحسنمحسناكانوإذا،توبته

اللهحمدمبلغااللهطاعةمنبلغفإذا،يفعلهحتىالفعليتمنىولا؟إليهوإحسانهاللهفضلإلىنظرالفعلأحسنفإذا

علىقادرهوالذياللهواستغفر،الناسعنسترهاخطيئةذكروإذا،منهايبلغلمماطلبثم؟فيهامنهابلغماعلى

فإن،الكذبمنبشيءيستعينلاثم،منهايبلغلممايطلببل،تشبعهلمشيئاالحكمةمنعلموإذا،يغفرهاأن

يراهامنتغز،نخروجوفها،حسناظهرهايرى،الخشبفيكالأكلةأو،تأكلهتكاد،الجسدفيكالأكلةالكذب

أنهيظن،بهيغترصاحبهيزاللا،الحديثفيالكذبوكذلك؟بهااغترمنوتهلك،فيهاماعلىتنكسرحتى

الفقهاءفتستنبط.غرورهالعقوللذويويتبين،منهذلكيعرفحتى،رغتبهفيلهورائد،حاجتهعلىمعينه

صدقه،واتهموا،شهادتهوأباروا،خبرهكذبوالهموتبين،أمرهمنذلكعلىاطلعوافإذا،عنهلهيستخفيكانما

عنهوغيبوا،أماناتهمعنهوصرفوا،حديثهموكتموه.بسرائرهممنهواستخفوا،مجلسهوأبغضوا،شأنهوحقروا

سرهم،منشيءعلىيأمنوهولم،محاضرهممنشيئايحضروهولم،ومعيشتهمدينهمعلىوحذروه،أمرهم

.(.(436،37/)الحليةفينعيمأبوبطولهأخرجه)بينهمشجرفيمايحكموهولم

كمثلوالغفلةالذكرأهلمثلإن:لابنهلقمانقال:قال،وهبعن،أبيهعنإدريسبنالمنعمعبدوروى

والظلمة.النور

بآياتالمستهزئينمنفهولهيغفرلاأنهفظن،اللهكتابقرأمن:متوالياتأسطرأربعةالتوراةفيقرأت:وقال

ربهقضاءسخط،الدنيامنفاتهماعلىأسفمنوجلعزربهيشكوفإنما،بهنزلتمصيبةشكاومن؟الله

الزهدفيأحمدالإمامأخرجه)دينه(."ثلثا":الإيمانشعبفي)ثلثذهبلغنيئتضعضعومن،وجلعز

.(.(43001)برقم(7132/)الإيمانشعبفيوالبيهقي،(338/)الحليةفينعيموأبو،(85)ص

غيرمنجمعمالوأيما؟الخرابإلىعاقبتهاجعلتالضعفاءبقوةبنيتدارأيما:التوراةفيقرأت:وهبوقال

أهله.إلىالفقرأسرعحله

،عمروبنمحمدعنمعمرحدثنا:(.(318)برقم(801ص)الزهدكتابهفي)المباركبناللهعبدوقال

من=لهاستجبتعبديأطاعنيإذا:تعالىاللهيقول؟الكتببعضفيوجدت:يقولمنبهبنوهبسمعت:قال
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أجلبواالأرضوأهلالسماواتأهلأنلو،أطاعنيإذاعبديوإن؟يسألنيأنقبلمنوأعطيته،يدعونيأنقبل

فلا،الهواءفيوجعلته،السماءأبوابمنيديهقطعتعصانيإذاعبديوإن؟ذلكمنالمخرجلهجعلتعليه

.(.(438/)الحليةفينعيمأبوأيضاوأخرجه)خلقيمنأرادهشيءمنيمتنع

سمعت:قال،اللهعبدبنبكارحدثنا:(.(047)برقم(161ص)الزهدكتابهفي)أيضاالمباركابنوقال

العمل،لغيروتتعلمون،الدينلغيرتفقهون:إسرائيلبنيأحباربهيعيبفيماتعالىاللهقال:يقولمنبهبنوهب

الزهدمنوالمثبت،"وتتنازعون":الحليةوفي،"وتبتاعون":المباركلابنوالزهد(ق)في)وتبتغون

في)شرابكممنالقذىوتنفون،الذئابأنفسوتخفون،الضأنجلودوتلبسون،الآخرةبعملالدنيا(.لأحمد

لابنالزهدمنوالمثبت،تصحيفوهو"شرابكممنالغذاءوتتغذون،الذبابنفسوتحملون":(ق)

برفعتعينونهملاثم،الجبالأمثالالناسعلىالدينوتثقلون،الحراممنالجبالأمثالوتبتلعون،(.المبارك

لأضربنكم،حلفتفبعزتي؟والأرملةاليتيممالبذلكتنتقصون،الثيابوتبيضون،الصلاةتطيلون؟الخناصر

فينعيموأبو،(53ص)الزهدفيأحمدالإمامأيضاوأخرجه)الحكيموحكمة،الرأيذيرأيفيهايضلبفتنة

.(.(4/38،93)الحلية

حدثنا،جابربنغوثحدثنا،مسلمةبنهمامحدثنا،الصنعانيمحمدبناللهعبدحدثنا:الطبرانيوقال

خيرأاللهمنأحدينالولا،طاعةعلىأحدايحمدليساللهإن:يقولمنبهبنوهبسمعت:قال،معقلبنعقيل

مكرواإن،إياهمبرحمتهإلاالناسعلىاللهيعطفولا،شرهميخافولاالناسخيراللهيرجووليس،برحمتهإلا

قبلأقبلواوإن،دابرهمقطعأدبرواوإن،بهمكذبكاذبوهوإن،خداعهمعليهمردخادعوهدرإن،مكرهمأبادبه

منبالخيريأتيوإنما،مشادةولا،سخطولا،خداعولا،مكرولا،حيلةمنشيئأمنهميقبلولا،منهم

ولاأوبةولامخادعةولامكرولابحيلةالخيرمنشيئااللهمنأحديستخرجولا":الحليةفي)رحمتهتعالىالله

ذلكغيربابايجدلارحمتهقبلمنالخيريبتغلمومن؟(."رحمتهاللهمنبالخيريأتيولكنمشاورةولاسخط

وتضرعهم،لهتعبدهمإلاشيئاالناسعلىاللهيعطفولا،بطاعتهإلامنهالخيريناللاتعالىاللهفإن؟منهيدخل

ذلك،غيروجهمناللهمنالخيرينالوليس،حاجتهممنهرحمتهاستخرجترحمهمفإذا،يرحمهمحتىإليه

يبتغىخيركلبابوجلعزاللهرحمةفإن،إليهوتضرعهملهالعبادتعبدإلاقبلهمنتؤتىسبيلاللهرحمةإلىوليس

جاءومن؟لهيفتحلمالمفتاحتركفمن؟لهوالتعبد،وجلعزاللهإلىالتضرعالبابذلكمفتاحوإن،قبلهمن

رحمةومفتاح.رحمتهاللهخزائنوباب،كلهالخيرخزائنودله؟مفتاحبغيرالبابيفتحوكيف؟بهلهفتحبالمفتاح

تشتهيمافيهافله،ودخلالخزائنلهفتحتالمفتاحذلكحفظفمن؟اللهإلىوالافتقاروالثضرعالتذللالله

ولا،يخافونولا،عنهيجلونلا،أمينمقامفيتدعونوما،تشاؤونماوفيها،الأعينوتلذ،الأنفس

غفورمننزلا،كريموثواب،عظيموأجر،مقيمنعيمفي،يموتونولا،يفتقرونولا،يهرمونولا،ينصبون

.(.(493،04/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)رحيم

،الهوىاتباعرداوأسرعها،الدنيافيالزهادةالدينعلىالأخلاقأعون:وهبقال:عيينةبنسفيانوقال

اللهوغضب،الربيغضبالمحارمانتهاكومن،المحارمتنتهكوالشرفالمالحبومن؟والشرفالمالوحب

.(.(414/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)دواءلهليس

وليس-،باركترضيتوإذا،رضيتأطعتإذاإني:إسرائيلبنيبهيعتبكتبهبعضفيتعالىاللهيقول:وقال
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فينعيمأبوأخرجه)الولدمنالسابعتبلغمنياللعنةوإن،لعنتغضبتوإذ،غضبتعصيتوإذا،نهايةلبركتي

الكافيالجوابفيالقيموابن،(182ص)الهوىذمفيالجوزيبنالفرجوأبو،(4/41)الحلية

.(.34(ص)

مزبلة،علىفألقوهبرجلهفأخذوا،ماتثم،سخةمئتيوجلعزاللهعصىرجلإسرائيلبنيفيكان:وقال

له:اللهقال.سخةمئتيعصاكقدأنهشهدواإسرائيلبنيإن،ربيا:فقال،عليهصلأنموسىإلىاللهفأوحى

فشكرت،عليهوصلى،عينيهعلىووضعهقبلهع!محمداسمورأىالتوارةنشركلماكانأنهإلا،كانهكذانعم

غرابة،إسنادهوفي،مثلهيصحولا،عللوفيه،رويكذا،حوراءسبعينوزوجته،ذنوبهلهفغفرت،لهذلك

.(.(442/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)شديدةنكارةمتنهوفي

له:اللهفقال،الناسكلامعنياحبس،ربيا:موسىقال:قالوهبعن،أبيهعنإدريسابنوروى

.(.(442/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)بنفسيهذافعلتما،موسىيا

عز،خلقهمنرئيحسبي،دنيايمندينيحسبي:وقالبالبابوقفالملكإلىيوسفدعيلما:وقال

،ساجدالهوخز،سريرهعننزلالملكإليهنظرفلما،الملكعلىدخلثم.غيركإلهولا،ثناؤكوجل،جارك

عليو!حفيأإقألازض!خزاينعكأتجعلنىقال!أمينمكينلديخااليؤ!إنك):وقالالسريرعلىمعهالملكأقعدهثم

الحليةفينعيمأبوأخرجه)يأتينيمنبلغةعليم،فيهااستودعتنيوماالسنينبهذهحفيظ،(55!54:يولمحفأ

ولا،يضرهلاأنالحوتاللهأمرلما:يقولوهباسمعأنه،الأفطسالنعمانبنمنذرحدثنا:أحمد1(لإمامل4وقا42)

،(144-143:الصافاتأ!وشعثونيؤم!إلىءبظنهفىللبث!ا!سبصمن؟نأنمفلؤلآ!و:قال-يونسيعني-يكلمه

يقطين،منشجرةاللهفأنبت،نامالبحرمنخرجفلما،المتقدمةبعبادتهاللهفذكره،ذلكقبلالعابدينمن:قال

يتحزنفجعل،يبستقدهيفإذافاستيقظ،نامثم،فأعجبتهخضرتهاورأى،أظلتهقدراهافلما،الدباءوهو

وأالنارمنألفمئةخلقتالذيوأنا!؟عليهاوتحزن،تنبتولم،تسقولم،تخلقلمأنت:لهفقيل،عليها

تفسيرهفيالقرطبيوذكره،(442،43/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)عليكذلكفشق،رحمتهمثم،يزيدون

!؟(.بنحوه(15013/)

بنالمجيدعبدبنالملكعبدحدثني،رباححدثنا،الغسانيخالدبنإبراهيمحدثنا:أحمدالإماموقال

والبقر؟بالأسدأصنعكيف،ربيا:قالاثنينزوجينكلمنيحملأننوحأمرلما:قال،وهبعن،خشك

بالحمامأصنعوكيف؟(.سنةعليهأتتإذاالمعزىأولادمنالأنثى:العنادتى)والذئببالعنادتىأصنعوكيف

أبوأخرجه)يتضررونلاحتىبينهمأؤلففإني:قال.ربياأنت:قال؟العداوةبينهمألقىمن:قال؟والهر

.(.(443/)الحليةفينعيم

الدنياوأبناءالملوكأبوابإلىعلمكتحملأنكأخبرألم!عطاءياويحك:الخراسانيلعطاءوهبوقال

بابوتترك،غناهعنكويواري،فقرهلكويظهر،بابهعنكيغلقمنأتأتي،عطاءياويحك؟!الأمراءوأبواب

في)فأوهى،يكفيكمايغنيككانإن،عطاءياويحك؟(06:غافرأ!لكؤأشتجمتاذعوفه):يقولمن

الدنيافيفليس،يكفيكمايغنيكلاكانوإن،يكفيكالدنيافيما(.بالصوابأشبهوهو(فأدنى):الحلية

أخرجه=)الترابإلاشيءيملؤهلا،الأوديةمنوواد،البحورمنبحربطنكإنما،عطاءياويحك.يكفيكشيء
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.(.(443/)الحليةفينعيمأبو

:فقال؟أفضلفأيهما،سجودأأطولوالآخر،وصمتاقنوتاأطولأحدهما،يصليانرجلينعنوهبوسئل

.(.السابقالمصدر)وجلعزللهأنصحهما

بمايذمأنويكره،يفعللمماعلىيحمدأنيحبأي،الذمويكرهالحمديحبأنالمنافقخصالمن:وقال

منليفرالشيطانوإن،اللهعنعقلمنالناسأعقلفإن،اللهعناعقل،بنييا:لابنهلقمانوقال:قال

.(.(435/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)يكايدهأنيستطيعما،العاقل

فيهيتعايالاوحلما،الفقهاءفيهيتعايالاوفقها،الأطباءفيهيتعايالاطباأعلمكألا:جلسائهمنلرجلوقال

؟اخرهعلىوحمدته،أولهعلىاللهسميتإلاطعاماتأكلفلاالطبأما:قال.اللهعبدأبايابلى:قال؟الحلماء

نأإلا،الصمتفأكثرالحلموأما،أدريلافقلوإلا،تعلمبمافأخبرعلئمفيهعندكشيءعنسئلتفإنالفقهوأما

.(.(435/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)شيءعنتسأل

الحليةفيأبونعيمأخرجه)رشدهفيطمع،والرهبةالحياء:خلقانالصبيفيكانإذا:وقال

)4/36(.).

كمنيعقللامنمحادثتك:فقال.الناسليصف:هناكملكلهقالالشمسمطلعالقرنينذوبلغلما:وقال

الصخريبلكمنيعقللامنومحادثتك،(.(الموتىيعلمكمنيعلملامنمحادثتك)الحليةفي)لموتىيغني

منومحادثتك"الحليةفي)يعقللامنومحادثتك،أدمهيلتمسالحديديطبخوكمن،يلينكيالأصم

يعقللامنمحادثتكمنأيسرالجبالرؤوسمنالحجارةونقل،القبورلأهلالمائدةيضعكمن(."يصغيلا

.(.(436/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

دناقدزرع،الأربعينأبناء:صباحكلالرابعةالسماءمنيناديمنادياأنالكتببعضفيقرأت:وقال

خلقواإذوليتهم،يخلقوالمالخلقليت.لكمعذرلا،الستينأبناء؟قدمتمماذا،الخمسينأبناء؟حصاده

الجوزيابنوذكره،(433/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)حذركمفخذوا؟الساعةأتتكمقد،خلقوالماذاعلموا

.(.(2392/)الصفوةصفةفي

وأ،الحاصدأثرفيكالسنبلةإلاأحدمنهميوجدفلاالصالحونفيهيلتمسزمننعلىلهفييا:دانيالقال:وقال

.(.(433/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)تبكيهمأنوبواكيهمأولئكنوائحيوشك،القاطفأثرفيكالخصلة

لجؤواتق!ون!إتمؤرين):تعالىقولهفييقولوهبأسمعت:قال،معقلبنالصمدعبدعنالرزاقعبدوروى

هـاذا،عملهبخيرلهختمخيرابعبداللهأرادوإذا،خواتيمهاالأعمالمنيوزنإنما:قال(47:الأنبياءأ!آلقيمة

.(.(433/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)عملهبشرلهختمشرابعبداللهأراد

أناإلاإلهلااللهأنا:فقالالأرضوجهعلىمشواحينإليهمنظرالخلقمنفرغلماتعالىاللهإن:وهبوفال

،وحديأبقىحتى،وأفنيكمخلقتكمكماأعيدكمأنا،أمريونافذ،قضائيحق،بحكميوأفنيكمخلقتكمالذي

منالقلوبوتجل،أعدائيأحشريومبقضائيوأجمعهم،خلقيأدعو،ليإلايحقلاوالخلودالملكفإن

.(.(434/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)دونيعبدهاممنالآلهةتتبرأ،هيبتي

عظمته-وذكر،أهلههوبمانفسهفمدحالسبتيومأقبلالجمعةيومخلقهمنفرغلمااللهأن،وهبوذكر:قال



22
أهـ01سنةوفيات

أنا،إلاإلهلاالملكأنا:فقال،لهوأطرقشيءكلفأنصت،وربوبيتهوملكهوقدرتهوسلطانهوكبرياءهوجبروته

إلاإلهلااللهأنا،العلاوالأمثال،المجيدالعرشذو،أناإلاإلهلااللهأنا،الحسنىوالأسماء،الواسعةالرحمةذو

عظمتي،شيءكلملأت،والأرضالسمواتبديعأناإلاإلهلااللهأنا،والكبرياءوالآلاءوالمنالطولذو،أنا

وبلغ،رحمتيشيءكلووسعت،علميشيءكلوأحصى،قدرتيشيءبكلوأحاطت،ملكيشيءكلوقهر

وخلقي،أناإلاوالأرضينالسماواتفيشيءفليس،مكانيفاعرفواالخلائقمعشريااللهفأنا،لطفيشيءكل

لهفليس،بيديوفناؤهوبقاؤهوموتهوحياته،برزقيويعيش،قبضتيفيويتقلب،بيإلايدومولايقوملاكلهم

ولا،شيئاذلكينقصنيلا،حاليعلىأناوكنت،كلهلدمرعينطرفةعنهتخليتلو،غيريملجأولامحيص

مكاني،وعلو،بطشيوشديد،نوريوبرهان،وملكيجبروتيفيكلهبالعزمستغنوأناشيئاملكيذلكينقص

وكيف،ينكرنيولا،بييعدلأنخلقتهلشيءينبغيوليس،غيريإلهولا،مثليشيءفلا،شأنيوعظمة

مأ؟بيديناصيتهمنيعجزنيكيفأم؟ملكيقهرهمنيكابرنيكيفأم؟معرفتيعلىخلقتهيومخلقتهمنينكرني

كيفأم؟منييمتنعفلا،وأهرمهوأخلقه،نفسهوأتوفى،عقلهوأنقص،جسمهوأسقمأعمرهمنبييعدلكيف

مندونييعبدكيفأم؟غيريوارثولاخالقإلىينسبلاومن؟أمتيوابنعبديوابنعبديعبادتيعنيستنكف

،والفناءالموتأهلياإليفإلي؟سلطانيمنيسيرةشعبةوهما،والنهارالليلاختلافأجلهويفني،الأيامتخلقه

جميعاالذنوبأغفر،استغفرنيلمنوالمغفرةالعفووقضيت،نفسيعلىالرحمةكتبتفإني،غيريإلىلا

منتقنطواولا،التهلكةإلىبأيديكمتلقوافلا،ولايتعاظمنيعليذلكيكبرولا،استغفرنيلمنوكبيرهاصغيرها

منيكانتلحاجةخلقتمماشيئاأخلقولم،بيديكلهاالخيروخزائن،غضبيسبقترحمتيفإن،رحمتي

ويعبدوني،بحمديوليسبحوا،حكمتيويتدبروا،ملكيفيالناظرونولينظرقدرتيبهلأبينولكن،إليه

.(.مقاربةبألفاظ(434،35/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)إليكلهاالوجوهولتعنو،شيئابيلايشركوا

أخرجه)مخافتيمنقلوبهمالمنكسرةعند:قال؟أجدكأينإلهي:داودقال:قالوهبعنأشرسوقال

.(.(432/)الحليةفينعيمأبو

يغويكيفيريهأناللهيسألوهو،يوماأسبوعكلفييفطرأسبوعاسبعينصامإسرائيلبنيمنرجلكان:وقال

بينيوماذنوبيوعلىخطيئتيعلىأقبلتلو:نفسهفيقال،يجبولم،عليهذلكطالأنفلما،الناسالشيطان

اللهعلملو.أتيتقبلكمن،نفسيا:فمالنفسهعلىأقبلثم.أطلبالذيالأمرهذامنخيرالكانربيوبين

الذيوكلامك،نفسكعلىإزراؤك:العابدلفلانقلأننبيهمإلىملكااللهفأرسل.حاجتكلقضىخيرافيك

أحبولةفإذافنظر،الانفانظربصركوفتح،سؤالكاللهأجابوقد،عبادتكمنمضىمماإليأعجببهتكلمت

ينجوومن،ربأي:فقالالذبابمثلشياطينوحولهإلاادمبنيمنأحدليسوإذا،بالأرضأحاطتقدلإبليس

.(.(432/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)اللينحالواالقلبصاحب:قال؟هؤلاءمن

فعاقبها،،منهشيءأخذإلىنفسهفدعته،قثاءفيهاأرضعلىفأتى،السائحينمنرجلكان:وهبوقال

أحرقلكأنما!اللهسبحان:قالإليهنظرفلما،والريحالشمسلوحتهوقدرجلبهفمر،أيامثلاثةيصليمكانهفقام

فينعيمأبوأخرجه)؟دخلتهالوبيفكيف،النارخوفترىمامنيبلغهكذا:السائحفقال.بالنارالإنسانهذا

.(.(432/)الحلية

-،النارمنبراءةتأتينيحتىأبدابيتسقفيظلنيلاأنعليدله:فقالذنباأصابالأولينمنرجلكان:وقال
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بلغ:فقال؟أرىمابكبلغمااللهعبديا:فقالحالهشدةفرأىرجلبهفمر،والقرالحرفيبالصحراءفكان

.!(.(432،33/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)فيهاوقعتأناإذابيفكيف،جهنمذكرترىما

الحليةفينعيمأبوأخرجه)السماءملكوتمنالزناةيرثولا،أبداالحكماءمنالبطاليكونلا:وقال

(/435).).

هذامنافعمنجمعتإنما،آدميابن،اللبيبمنافعهمنويستكثر،السعيديعظاليوم:موعظتهفيوهبوقال

متحيرنورهمعضلكاليومأرفلم،لحزبكلتنئهالهدىمصابيحفيهأوقدتوإنما،عنكالجهالةضررلدفعاليوم

ولا،يدهفيطلبتهممنأقدرولا،مخلوقمنأضعفولاخالقمنأقوىلاإنه،آدمبنيا،سليملمداواةداع

الجزعفما،سيذهبماعندكوأقام،إليكيرجعمالامنكذهبقدإنه،آدمبنيا،طالبهيدفيهوممنأضعف

طلبعنأقصر،ادميابن.ماسيذهببقاءفيالحيلةوما،لايرتجىفيماالطمعوما،منهلابدمما

،الأشياءعنكبهقعدتكما،عنكالرجاءواقطع،يوجدلاماابتغاءوعن،تنالهلاماتناولوعن،تدركلاما

منها.الخلقسوءالمصيبةمنوأعظم،المصيبةعندالصبرإنماآدمبنيا.لطالبهشرهومطلوبربأنهواعلم

عنعاقبتهتستأخريومأو،عتمفييجيءيوم؟ترتجيالدهرأيامأي،آدمبنيا،المصيبةعندالصبرإنماادمبنيا

فأمس،تأمنهلايجيءويوم،منهبدلاويوم،ترجوهلامضىيوم:أيامثلاثةتجدهالدهرإلىفانظر،مجيئهأوان

،مودعصديقواليوم،حكمتهفيكوخلف،بنفسهفجعكقد،مؤدبوحكيم،مؤدوأمين،4مقبوعليكشاهد

فاشفعهلكفيهماكانفإن،عدلشاهدقبلهمضىوقد،تأتهولمأتاك،الظعنسريعوهو،عنكالغيبةطويلكان

غيرها،فيإلارحالهمعقديحفونلاسفرالدنياأهلإنماادميابن.عليكشهادتهماباجتماعلكأوثق،بمثله

مثله،منالثيءإنماآدميابن.للمعاد!والتسليم،للمنعم-الشكريعني-أحسنهفما،بالعوارييتبلغونوإنما

إنه،آدميابن.الأصلبعدالفرعيقزإنما،أصلهذهاببعدالفرعبقاءفما،فروعهانحنأصولقبلنامضتوقد

نكن،ولمخلقناوقد،الفناءبعدالبقاءإنما،الناسأيها،العملوأخطأاليقينضئعممنعقلهفيرزيةأعظملا

جزيل،عطاءأو،فاحشسلبمناتقاربقدوإنهألا،غداوالهناتاليومالعواريوإنماألا،نعودثموسنبلى

تنتضل:)المنايافيهاتنتضلغرضالدنياهذهفيأنتمإنما،الناسأيها،عنهتظعنونبماعليهتقدمونمافأصلحوا

نعمةفيهاتنالونلا،للمصائبنهبدنياكممنفيهأنتمماوإن،(.(نضل)العربلسانانظر.وتتبارىتختار

بنفادإلامالهفيزيادةلهيتخذولا،أجلهمناخربهدمإلاعمرهمنيومامعمرمنكميستقبلولا،الأخرىبفراقإلا

أخرجه)العظةهذهمنمضىفيماولكملنايباركأناللهنسأل،أثرلهماتإلاأثرلهيحياولا،رزقهمنقبلهما

.(.(435،31/)الحليةفينعيمأبومقاربةبألفاظبطوله

:يقولكانأنه1،منئهبنوهبعن،مروانبنجعفرحدثنا،هشامبنكثيرحدثنا:سعيدبنقتيبةوقال

فتروإن،لسائقهاتستقمولم،الطريقعن(صدتقائدهافترإن،حرونوالنفس،سائقوالعمل،قائدالإيمان

وإن،والكرهبالطوعإلاالدينتستطيعولا،كرهاأوطوعااستقامتاجتمعافإذا،قائدهاتتبعولمحزنتسائقها

الحليةفينعيمأبوأخرجه)شيءدييهمنمعهيبقىلاأنأوشكتركهدينهمنشيئاالإنسانكرهكلماكان

.(.بنحوه(2512/)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره،(431/)

الدنيا،دامتمايدومخلقفمنه،ومقاديرهخلقهمختلفاالخلقخلقأنهوجلعزاللهحكمةمنإن:وهبوقال

وخلق=اللهخلقه،ويرزقيطعمخلقومنه،ولايرزقيطعملاخلقومنه،ويموتوتبليهولاتهرمهالأيامتنقصهلا
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ولا،البروفيالبحرفيخلقمارزقجعلثم،البحرفيوخلقا،البرفيخلقاذلكمناللهخلقثم،رزقهمعه

دخلولو،هلكالبرإلىالبحرفيماخرجلو،البردوابالبحردوابرزقولا،البحردوابالبردوابرزقينفع

فليعتبر،والمعيشةالأرزاققسمةأهفتهلمنعبئوالبحرالبرفياللهخلقمفنذلكففي،هلكالبحرإلىالبرفيما

يغيرهاأنأحديستطيعلاخلقهبينسبحانهقسمهكماإلاشيءفيهايكونلافإنه،الأرزاقمناللهقسمفيماآدمابن

ولو،البردواببأرزاقالبحردوابولا،البحردواببأرزاقتعيشأنالبردوابتستطيعلاكما،يخلطهاأنولا

استقرإذاآدمابنوكذلك،وأحياهاذلكأصلحهارزقتفيمامنهادابؤكلاستقرتفماذا،كلهاهلكتإليهاضطرت

نعيمأبوأخرجه)وفضحهوضرهذلكنقصهغيرهرزقتعاطىفإذا،وأصلحهذلكأحياهرزقهمنلهاللهقسمبماوقنع

.(.(4/92)الحليةفي

أهلإلىيلتفتونلافكانوا،غيرهمدنياعنبعلمهماستغنواقدقبلكمالعلماءكان:الخراسانيلعطاءوقال

اليومفيناالعلمأهلفأصبح،علمهمفيرغبةدنياهمإليهميبذلونالدنياأهلفكان،أيديهمفيماإلىولا،الدنيا

موضعهسوءمنرأوالما،علمهمفيزهدواقدالدنياأهلفأصبح،الدنيافيرغبةعلمهمالدنيالأهليبذلون

أصابواإلاشيئادنياهممنتصيبلا،الإبلكمباركفتناأبوابهمعندفمان،السلطانوأبوابعطاءيافإياك،عندهم

يكفيكمايغنيككانإنعطاءيا:قالثم)تتمةوفيه.(492،03/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)مثلهدينكمن

الأودية،منوواد،البحورمنبحربطنكإنما،يكفيكشيءفليسيغنيكلاكانوإن،يكفيكعيشكفكل

.(.(الترابإلايسعهلا

الرحمنعبدبنعمرحدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،المقدميبكرأبيبناللهعبدحدثنا:الجنيدإبراهيموقال

:فقال؟صلاتككيف:فقالالعلمفيفوقههوعالماعالملقي:يقولمنبهبنوهبسمعت:قال،الصنعاني

أرفعما:قال؟للموتذكركفكيف:قال.فيهايصليلاساعةعليهيأتيوالنارالجنةبذكرسمعأحداأحسبما

حتىوأبكيلأصليإني:فقال؟الرجلأيهاأنتصلاتكفكيف:فقال.ميتأنيرأيتإلاأخرىأضعولاقدما

مدلوأنتتبكيأنمنلكخيربخطيئتكمعترفوأنتتضحكإنإنكأما:العالمفقال.دموعيمنالعشبينبت

أهلهاتنازعولاالدنيافيازهد:فقال.حكيماأراكفإنيأوصني:فقال.عمللهيرفعلاالمدذفإن،بعلمك

دلهوانصح،تكسرهلمعودعلىوقعتوإن،طيباوضعتوضعتوإنطيباأكلتأكلتإنكالنحلةفيهاوكن،فيها

فكان.لهموينصحويحفظهميحوطهمأنإلايأبىوهوويضربونهويطردونهيجيعونهفإنهم،لأهلهالكلبنصح

فينعيمأبوأخرجه)وجلعزدلهادميابنمنكلأهلهأنصحالكلبكانإذاواسوأتاه:قالالحديثهذاذكرإذاوهب

.(.(428/)الحلية

تبيتأنمنلكخيرنادماوتصبحتائباتبيتأنإنك:لهفقال.قدمايترمحتىلأصليإني:قالأنهروايةوفي

.آخرهإلى.(.(1/177)السالكينمدارجفيالقيمابنالقولهذاذكر)معجباوتصبحقائما

.(.السابقالمصدر)تقدمكماالحديثفذكر،وهبعن،صنعاءأهلمنرجلعنسفيانوروى

أبيه،عن،المراديعاصمبنالصلتحدثنا،ليلىأبيبنعمرانبنمحمدحدثنا:شيبةأبيبنعثمانوقال

ألا،آدميا:فقالجبريلعليهفهبط،الملائكةأصواتلفقداستوحشالجنةمنآدمأهبطلما:قال،وهبعن

اللهم،المعيشةتهمئنيحتىالنعمةليتمماللهمقل:قال.بلى:قال؟والآخرةالدنيافيبهتنتفعشيئأأعلمك

عافية-فيالجنةتدخلنيحتىالقيامةفيهولوكل،الدنيامؤنةاكفنياللهم،ذنوبيتضرنيلاحتىبخيرلياختم
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.(.(428،92/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

،آدمبنيا:يقولتعالىاللهفوجدتالكتببعضفيقرأت:قال،وهبعناللهعبدبنبكارحدثني:الرزاقعبدوقال

نزلقدكريمملكيزالولا،صاعدإليوشرك،نازلإليكخيري!منيوتفرإليئوتدعو!وتنسانيبيتذكر،أنصفتنيما

إلي،تكونماوأبغض،لكقسمتبمارضيتإذامنيتكونماوأقربإليتكونماأحبإن،آدمبنيا.أجلكمنإليك

بخلقي،عالمإني،يصلحكبماتعلمنيولا،أمرتكفيماأطعنيآدمبنيا.لكقسمتبماسخطتإذامنيتكونماوأبعد

عبديحقفيبناظبرلست.أمريعليههانمنوأهين،أكرمنيمنأكرمإنماإني،نفسكمنترفعكالتيبحاجتكأعلموأنا

.(.(427/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)حقيفيالعبدينظرحتى

عشرونومنها،الكثابينفيظاهرةوسبعوننيفأو،سبعونمنهااتعالىاللهكتبمنكتاباوتسعيننيفأقرأت:وهبوقال

الحليةفينعيمأبوأخرجه)كفرفقدالمشيئةمننفسهإلىوكلمنأنجميعهافيفوجدت،(الناسمنقليلإلايعلمهالا

.(.منهمعقوفينبينوما،(424/)

ولا،رغبةاللهإلىفليزددرزقهمنشيئاآدمابنتقللفإن،ومختلفةمتفاضلةالأرزاققسمهواللهأنآدمابنيسكنلا:وقال

ادمابنيعتبر(لااأو؟وقدرهخلقهالذيشيءعلىيطلعلافكيف.غئرهبهشعرأوحاليمنهذاعلىاللهاطلعلو:يقولن

علىيكبرفلا،والأحلاموالعقولوالألوانوالأموالالأجسامفيبينهمفاضلاللهكأن؟الناسفيهيتفاضلمماذلكغيرفي

آدمابنيعلمأولا.والدينوالعقلوالعلمالحلمفيعليهيفضلأنعليهيكبرولا،والمعيشةالرزقفيعليهيفضلأنآدمابن

زمانأول؟الرابعالزمنفييرزقهسوفأنه،حيلةولاكسبمنهاواحدفيلهيكنلمعمرهمنأزمانثلاثةفيرزقهالذيأن

،ولاشيءبردولاحرفيهيؤذيهلا،مكينقرارفيوهو،كسبهمالغيرمنويرزقفيهيخلق،أمهبطنفيكانحينأزمانهمن

أتمعلىهناكرزقهإليهوجلعزاللهفساق،ينطقلسانولا،تسعىرجلولاتبطشيدهناكلهوليس،ولاحزنهمولا

منرزقاالثانيالزمنفيلهويحدث،غيرهاإلىالمنزلةتلكمنيحولهأنأرادوجلعزاللهإنثم،وأمراهاوأهناهاالوجوه

ثم،إليهوساقه،أجراهورزقاوجودأ،اللهمنتفضلابل،سمعةولابطشولاقوةولامنهحولغيرمن،ويغنيهيكفيه،أمه

لهيجعلبأن،أبويهكسبمنلهيحدثهرزقإلىاللبنذلكمنالثالثالزمنإلىالثانيالزمنمنينقلهأنسبحانهاللهأراد

علىلايعينهماوهو،الأغذيةمنعليهيقدرانمابأطيبويغذياهويغنياه،بكسبهمانفسمهماعلىيؤثراهحتىقلوبهمافيالرحمة

الرابعالزمنفيعليهيدخلثم،وسعيهومكسبهبحيلتهيرزقبأنهنفسهحدثعقلإذاحتى،حيلةولابكسبذلكمنشيء

منعليهوماالجنسأبناءإلىوينظر،وكثرتهالمالوزيادة،المعاشطلبفياللهأوامرفيضيع،وجلعزبربهالظنإساءة

بموتويبتلى،المتاعمعمنهوخوفأفقراقلبهويمتلئ،والإيماناليقينضعفبذلكفيكسب،الدنياطلبفيالتنافس

الأزمانفيورزقهأغناهمنإلاالرابعالزمنفييغنيهلنأنهلعلم،وعقلمعرفةنظرآدمابننظرولو.العقلوعدم،القلب

حكمهبهيقصر،الشككثيرآدمابنفإن،اللهبرحمةإلاالرابعالزمانفيعليهسفطممامعذرةولالهمقالفلا،قبلالثلاثة

الذيخلقهيعرفبهاالتياللهعلامةأنعلم،يعلمحتىوتفهم،يفهمحتىتفكرولو،أمرهفيوالتفكراللهعلمعنوعلمه

.(.(425/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)قدرلماوقدره،خلقلمارزقهثم،خلق

:قال.وأوجزهذامقاميفيعنكأحفظهحديثأحدثني:فقلتالطريقفيوهبالقيت:الخراسانيعطاءوقال

أعلمخلقدونعباديمنعبدبيينتصرلاوعظمتيوعزتيأما،داوديا:السلامعليهداودإلىوجلعزاللهأوحى

ومخرجا،فرجأمنهنلهجعلتإلافيهنومنالسبعوالأرضونفيهنومنالسبعالسماواتفتكيده،نيتهمنذلك

منالسماواتأسبابقطعتإلانيتهمنذلكأعلمدونيبمخلودتىعباديمنعبديعتصملا،وجلاليوعزتيأما
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.(.(425،26/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)هلكوادأيفيأباليولاتحتهمنالأرضوأسخت،يده

وجدت:يقو!منبهبنوهبسمعت:قا!،معقلبنالصمدعبدحدثني،الصنعانيهشامأبيعنالأشعريبلا!أبووقا!

منلهوأستجيب،يسألنيأنقبلأعطيتهطاعتيفيعبديكانإذا،مآلاللعبدكفاني:يقولتعالىاللهأن،الكتببعضفي

.(.26()4/الحليةفينعيمأبوأخرجه)نفسهمنبهترفقالتيبحاجتهأعلمفإني،يدعونيأنقبل

بصيرةذاعاقلامؤمناكانإذالأنه،عاقلمؤمنمنعليهأشدشيئايكابدلمالشيطانأنالكتببعضفيقرأت:وقال

الجاهل،إلىعنهفيتحول،يستطيعهفلاالعاقلالمؤمنليزاللإنه،الصمالجبالمنالشيطانعلىأثقلفهو

.(.السابقالمصدر)قيادهمنويتمكنفيستأمره

هوفإذا،الطورإلىذهبثم.مكانكمعلى:فقالقامواإسرائيلبنورأتهفلما،السلامعليهموسىقام:وقال

فلما،بالرياحينمحفوفكافوو،(.(الكباشرؤوسمثل):الحليةفي)الكثبانرؤوسمثلفيه،أبيضبنهر

جفأنإلىفيهفاستنضح،الماءإلىرجعثمثوبهوجفف،خرجثمثوبهوغسل،فاغتسلعليهفدخل،أعجبهراه

ألافقال،عليهمافقام،قبرايحفرانبرجلينهوفإذا،الطورفوقالذيالآخرالكثيبنحوأخذثمفلبسهثوبه

وهيئتك.طولكعلى:فقالا؟الرجلمنمثللتحدئاني:لهمافقال،فحفرفنزل.بلى:قالا؟أعينكما

وأبكمها،اللهفأصمهاالرخمإلاالسلامعليهموسىقبرإلىينظرفلم،الأرضعليهفالتأمت،لينظروافيهفاضطجع

الفسادكتبتأنيولولا،بيوتهمفيالناسلحبسه،الميتعلىالنتنكتبتأنيلولا:وجلعزاللهيقول:وقال

.(.(437/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الفقراءعلىالأغنياءلحرمه،اللحمعلى

سنة؟ستينفيهاصبرتوكيف:قال.سنةستينمنذ:قال؟الصومعةهذهفيأنتكممنذ:لهفقالبراهبعابدمر:وقال

تأتياللهيعرفعبداأحسبما:قال؟للموتذكرككيف،راهبيا:لهقالثم.تمرالدنياوإن،يمرالزمانفإنمر:قال

أرفعهالاأنأظنوأناإلاقدماأضعوما،أموتحتىأضعهالاأنأظنوأنالاإقدماأرفعوما،فيهاالموتيذكرلاإساعةعليه

العابد:فقال-؟خلوتإذاأنتكيف:قالأو-خلوتإذابكاؤكهذا:الراهبلهفقال،يبكيالعابدفجعل.أموتحتى

تضحكإنإنك:الراهبلهفقال.بدموعيمتاعيفأبلالنومويصرعني،بدموعيشرابيفأشرب،إفطاريعندلأبكيإني

بمنزلةالدنيافيكن:قا!.بوصيةأوصني:فقا!.بعلمكاللهعلىمد!وأنتتبكيأنمنلكخيربذنبكمعترفوأنت

الحمار،بمنزلةالدنيافيتكنولا،تضرهلمشيءعلىسقطتوإن،طيباوضعتوضعتوإن،طيباأكلتأكلتإن،النحلة

يحرسهمأنإلايأبىوهوويطردونهيجيعونهفإنهم،لأهلهالكلبنصحدلهوانصحالترابفينفسهيرميثميشبعأنهمتهإنما

منالأهلهاأنصحالكلابتكونأنعليناعز:وقالبكىالحديثهذاذكرطاوسوكان:أشرسالرحمنعبدأبوقال.ويحفظهم

فيصومعتهفيراهبتخلى:وهبوقال.(.()1الحاشيةموضع284ص)انظرالمتنهذانحوتقدموقد.وجلعزلمولانا

أيها:فناداه،بالمسيحمتشبهافأتاه،عليهيقدرفلممرادبكلفأتاه،عليهيقدرفلم،يكيدهأنإبليسفأراد،المسيحزمن

،بالعبادةأمرتناقدأليس،حاجةمنإليكفماليالمسيحكنتإن:فقال.المسيحفأنا،أكلمكعليئأشرف،الراهب

أخرجه)إليهيعدفلم؟حسيروهوخاسئاالشيطانعنهفذهب:قا!.فيكليحاجةفلا،لشأنكانطلق؟القيامةووعدتنا

.(.بنحوه(444/)الحليةفينعيمأبو

المسيح.أنا:قال؟أنتمن:لهفقال،عليهفاستفتح،صومعتهفيراهباإبليسأتى:قالعنهأخرىطريقومن

بلغتنالقدشيئااليومبكأصنعأنعسىماالمسيحكنتولئن،بكلأخلونإبليسكنتلئنوالله:الراهبفقال

أنا،صدقت:فقال.لكبفاتحفلستفاذهب،عليهفنحنالدينلناوشرعت،عنكفقبلناهاوجلعزربكرسالة
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عنتسألنيلا:قال؟صادقوأنت:قال.بهأخبركلكبداعمافسلني،أبدااليومبعدإضلالكأريدولاإبليس

:أشياءثلاثة:قال؟بهتضلوهمأنأنفسكمفيأوثقادمبنيأخلاقأيفأخبرني:قال.فيهصدقتكإلأشيء

.(.(444،45/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)والسكر،والشح،الحدة

:قال.خلاإذايذكرنيولا،موعظةتنفعهلامن:قال؟،أشقىاعبادكأفي،ربيا:موسىقال:وهبوقال

كنفيفيوأجعله،عرشيبظلالقيامةيومأظله،موسىيا:قال؟وقلبهبلسانهذكركمنجزاءفما،إلهي

.(.الأولعلىللخبرالثانيالشطربتقديم(445/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

منستركما:قال؟فيهإسرافلاالذيالبناءهذاما،اللهرحمك:لهفقالالعلمفيفوقههوعالماعالملقي:وهبوقال

تكلف.غيرمن،الشبعدونالجوعفوق:قال؟فيهإسرافلاالذيالطعامهذافما:قال.الغيثمنوأكنك،الشمس

فما:قال.تلونولاتنوعغيرمن،والبردالحرومنع،العورةسترماهو:قال؟فيهإسرافلاالذياللباسهذافما:قال

فيه؟إسرافلاالذيالبكاءهذافما:قال.صوتكيسمعولاوجهكأسفرماهو:قال؟فيهإسرافلاالذيالضحكهذا

بكأظنما:قال؟عمليمنأخفيكم:قال.الدنيامنشيءعلىتبكولا،وجلعزاللهخشيةمنالبكاءمنتمللا:قال

الحريص،بكيأتموما،المنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمر:قال؟عمليمنأعلنما:قال.حسنةتعمللمأنك

.(.مختصرابنحوه(445/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الناسإلىالنظرواحذر

فعليكم،اعتدلابالوسطأمسكتوإذا،الاخرمالالطرفينبأحدأمسكتفإذا،ووسططرفانشيءلكل:وقال

.(.السابقالمصدر)الأشياءمنبالوسط

تدينوكما،الأحمرالموتوالفقر،استأثراستغنىومن،يندميشاورلممن:التوراةفيأحرفأربعة:وقال

.(.فيهالأخيرةالجملةوليست،(448/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)فجرتجرومن،تدان

حدثنا:(.(4/48)الحليةفينعيمأبووأخرجه.(514ص)الزهدكتابهفي)المباركبناللهعبدوقال

فاجتمعوا،فيعظهميزاروكان،زمانهأهلأفضلمنرجلكان:يقولمنبهبنوهبسمعأنه،اللهعبدبنبكار

دخلقديكونأنخفناوقد،الطغيانمخافةوالأموالالأهلوفارقنا،الدنياعنخرجناقدإنا:فقاليومذاتإليه

ملكهم؟فيالملوكوعلى،أموالهمفيالأموالأهلعلىيدخلمماوأكثرأعظمالطغيانمنهذهحالنافيعلينا

لمكانالناسلقيإذايعظموأن،دينهلمكانيحابىأنشيئااشترىوإذا،الحاجةلهتقضىأنأحدنايحبأرانا

ذلكفشاع:قال.والتعظيمالشرفحلمندينهمفيعليهميدخلالذينوالعبادالعلماءآفاتيعددوجعل؟دييه

اتعدواثم.يزارأنلهذاينبغي:دولتهلرؤوسوقالالملكمنهفعجب،البلادتلكملكبلغحتى،عنهالكلام

والأعمالالعلومبآفاتالعلمجيدعالماوكان-العابدفأشرف،عليهليسلمالملكإليهفركب،يومالزيارته

هذا:لهفقيل؟هذاما:فقال،والفرسانبالخيلسدتقدمكانهتحتالتيالأرضفرأى،النفوسودسائس

نلقنلمإنواللههلكنا؟بهأصنعوما!للهإنا:فقال.كلامكحسنمنبلغهلما،عليكيسلمإليكقاصدالملك

نعم.:قال؟طعامعندكهل:خادمهسألثم.لناماقتوهوعناوينصرف،الرجلهذامعاللهعندمنالحجة

به،فأت:قال.وزيتونبقلمنشيءوهو،الشجرثمرمنشيءهو:قال.أيدينابينفضعه،بهفأت:قال

منكمأحديلتفتفلاالرجلهذاعليكمدخلإذا:فقال؟الطعامذلكحولفاجتمعوابجماعتهأمرثم،بهفأتى

كارهوهوعنايصرفهأناللهلعل،رأسهمنكمأحديرفعولا،العنيفالاكلعلىوأقبلوا،أحدلهيقمولا،إليه

ذلكوبكى،القومفبكى:قال.جهنمبنارإلانخلصفلا،منهماالقلبوامتلاء،والشهرةالفتنةأخاففإني.لنا
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فيوصعد،دولتهأعيانمنمعهومنالملكترجل،فيههمالذيجبلهممنالملكاقتربفلما،العالمالرجل

يرفعوافلم،يأكلونوهمالملكعليهمفدخل،العنيفالاكلفيأخذوامكانهمقربإلىوصلفلما،الجبل

فمه،فيويدخلهاالخبزمنالكبيرةالكسرةمعالزيتونمعالبقليلفالفاضلالعالمذلكوجعل،إليهرؤوسهم

كالناس:لهفقال؟الرجلأيهاأنتكيف:الملكلهفقال،إليهفأشاروا؟العابدأيكم:وقالالملكعليهمفسلم

منهذاعندما:وقالعنهخارجاالملكأدبرثم.خيرهذاعندليس:الملكفقال-العنيفالاكلذلكيأكلوهو-

ليوأنتعنيصرفكالذيدلهالحمد،الملكأيها:وقالكوةمنالعابدإليهنظرالجبلمنالملكنزلفلما.علم

به.صرفكبماعنيصرفكالذيدلهالحمد:قالأو-كاره

المباركلابن)الزهدلائمليوهوعنيصرفهالذيالحمددله:قالأنهالمباركابنذكر:روايةوفي

.(.(515ص)

الجنةأهلبقايامنرجلعليهدخلقدكانلأنه،وتركهاالدنيافيزهدقدوكانملكاكانالعابدهذاأن:روايةوفي

منجماعةوافقهوأنه،الاخرةالدارفيعندهلماطلباالملكعنيخرجوأنه،يصحبهأنمعهفاتعد،فوعظهالصالحوالعمل

اللهمنوالخوفوالخيرالعدلأهلمنالملكهذاوكان.ذهبواأينأحديدريلابرمتهمفخرجوا،دولتهورؤوسوأهلهبنيه

الشجركثيرمملكتهأطراففيجبلاأتواحتىفساروا؟والرجالالأموالكثير،والمملكةالملكمتسعوكان،وجلعز

فلا،مملكتناأهلمنالناسبناسمعالجبلهذافيومقامناأمرناطالنحنإن:الملكفقال.حينابهفأقاموا،والمياه

منفساروا.مناويسلموامنهمنسلمأنلعل،الناسعنبعيدامكانافننزل،مملكتناغيرإلىنذهبأنأرىوإني؟يدعونا

ذروتهفيوإذا،الطوارققليل،والمياهالأشجاركثير،الناسعننائياجبلابهافوجدوا،يعرفونلابلاداطالبينالجبلذلك

ماءعلىلهموزرعوا،والشكنىللعبادةأماكنبهوبنوابهفنزلوا؟بهاالزرعأرادلمنتزرع،متسعةوأرض،جاريةماءعين

البلادتلكبعضفيأمرهمشاعثم،ويأكلونبأيديهميزرعونوجعلوا،زيتونوأشجار،بهايأتدمونبقولبعضالعينتلك

،البلادتلكملكفبلغ،العالمذلكعنالمتقدمالكلامذلكشاعأنإلىويزورونهميأتونهمفجعلوا،جبلهممنالقريبة

أعلم.والله،تفدمكماالقصةفذكرللزيارةفقصدهم

حفظمع،الطيبالحلالبالكسبإلامنهايرضلممنحريصاعليهاكانوإنالدنيافيالناسأزهد:وهبوقال

أجودوإن؟حراماأوكانحلالامنهاكسبهأينمنيباللممنمعرضاعنهاكانوإنفيهاالناسوأرغب،الأمانات

منالدنيافيالناسأبخلوإن؟ذلكسوىفيمابخيلأالناسراهوإن،وجلعزاللهبحقودتىجادمنالدنيافيالناس

وأخرجه،(494/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)ذلكسوىفيماجواداالناسراهوإن،وجلعزاللهبحقودتىبخل

.(.أميةأبيإلىمعزوابسنده(78101)(7704/)الإيمانشعبفيالبيهقي

المثنى،بنمعاذحدثنا:(.الطبرانيعنالإسنادبهذا(405/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الطبرانيوقال

بنوهبسمعت:يقولمسلمبنعطاءسمعت:قال،مقسمبنعمروبنمحمدحدثنا،المدينيبنعليحذثنا

ثلاثةموسىوجهعلىالنوررئيكلمهإذاوكان،مقامألففيالسلامعليهموسىكلمتعالىاللهإن:يقولمنبه

وجل.عزربهكلمهمنذامرأةموسىيص!نولم،أيام

بنمحمدعن،الأجلحبناللهعبدحدثنا،زرارةبنعامربناللهعبدحدثنا:شيبةأبيبنعثمانوقال

أثقالاللنبوةإن:يقولاليمانيمنبهابنسمعت:قال،الرحمنعبدأبيبنربيعةحدثني:قال،إسحالتى

عليه=حملتفلما،ضيقخلقهفيوكان،صالحاعبداكانمتىبنيونسوإن،القويإلايحملهالا،ومؤونة
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ربعاسمي،النتاجأولوهو،الربيعفيينتجالذيالفصيل:الربع)الحملتحتالربعتفشختحتهاتف!خالنبوة

اللسان.يطقهلمإذاوذلك:الثقيلالحملتحتالربعوتف!خ،وعداخطوهوسعأي،وربعارتبعمشىإذالأنه

منآتعزمصأولواصحبرممالمحآصحبز):ع!ي!لنبيهتعالىاللهفقال؟هارباوخرجيدمنفرفضها،(.(ربع،فسخ)

الآيئ(48:ار!ل!أ!مكظووهونادىإذاقىتكصاحبتكنولاربكلمحكوفاضبز):وقال،(35:الأحقافأ!الرسل

.(.(405/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

منأحديتكلملاأنالريحاللهأمر:قال،أبيهعن،منبهبنوهببنإسحاقأبيعنبكيربنيونسوقال

.(.السابقالمصدر)النملةكلامسمعفلذلك،سليمانأذنفيألقتهلاإالأرضفيبشي؟الخلائق

شيئا،أريسنةأربعينساحإذاإسرائيلبنيمنالرجلكان:قال،وهبعن،ديناربنعمروعنسفيانوروى

منوالمثبت،تصحيف"ربيعةولدمن":(ق)في)زنيةولدمنرجلفساح:قال؟القبولعلامةيرىكأن

كانمافأري:قال؟ذنبيفما،والدايوأساءأحسنتإن،ربيا:فقال،شيئايرفلم،سنةأربعين(.الحلية

.(.(451/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)غيرهيرى

أنا؟أضرس!أكلاقدوالدايكانإذا،ربيا:قالأنه:روايةوفي

غمامة.فأظلته؟وبزكإحسانكأناأحرمأساءاقدوالدايكانإذا،ربيا:قالأنهعنه:روايةوفي

"مروانبنالعزيزعبد":(ق)في)حورانبنالعزيزعبدعن،زيدبنرباحعنالمباركبناللهعبدوروى

والثقات،(5038/)والتعديلوالجرح،(618/)الكبيرالتاريخفيوترجمته،الحليةمنوالمثبت،تصحيف

بجيم.والأصح،بعضهمضبطهمهملةبحاء:وفيه،(4/363)الاعتدالوميزان،(7111/)حبانلابن

أسخطتإحداهماأرضيتإن،ضرتينمثلوالآخرةالدنيامثل:يقولمنبهبنوهبسمعت:قال،(أهـ.

.(.(451/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الأخرى

بعد":وفيه(451/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)السحرباللهالشركبعداللهعندالذنوبأعظمإن:وقال

.(."بالناسالسخريةباللهالشرك

بصرهعادحلاوةعلىأفطرفإذا،بصرهزاغالإنسانصامإذا:قالوهبعنأبيأخبرني:قالالرزاقعبدوروى

.(.السابقالمصدر)

فيوترجمته،الحليةمنوالمثبتتصحيف"اللهعبدبنبكرعن":(ق)في)بكارعنالمباركابنوقال

فرآه،عابدرجلعلىعابدرجلمر:يقولوهباسمعت:قال،اللهعبدبن(.(2121/)الكبيرالتاريخ

:فقال؟الدنيابهمالتثم،بلغماعبادتهمنبلغقدكانأنهفلانمنأعجب:لهفقال؟لكما:لهفقال،مفكرا

؟(.(451/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)استقامكيفاستقامممناعجبولكن،مالكيفمالمفنتعجبلا

منبهبنوهبسمعت:قالاللهعبدبنبكارحدثنا،الرزاقعبدحدثني:حنبلبنأحمدالإمامبناللهعبدوقال

فأوحى.فنتبعهربنايرضيالذيمانعلمأنوددنا:لهملنبيفقالوا،وشدةعقوبةأصابتهمإسرائيلبنيإن:يقول

أرضوهمإذا(فإنهم،المساكينفليرضوارضائيأرادواإنفأخبرهمأ،يقولونقومكإن:إليهوجلعزالله

.(.منهمعقوفينبينوما،(452/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)سخطتأسخطوهموإذا،رضيت

سمعت:قال،الرحمنعبدبنعمرحدئني،خالدبنإبراهيمحدثنا،أبيحدثنا:أيضاأحمدبناللهعبدوقال

=:قال-أصحابهمننفرأو-الحوارئونومعهقبرعلىواقفاكانالسلامعليهعيسىإن:يقولمنبهبنوهب
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ذلك،منأضيقهوفيماكنتمقد:عيسىفقال.وضيقهالقبرظلمةمنفذكروا:قال،فيهيدلىالقبروصاحب

.(.السابقالمصدر)قالكماأو.وسعيوسعأناللهأحبفإذا،أمهاتكمأرحامفي

السياحمنعابدرجلكان:يقولمنبهبنوهبسمعت:قالاللهعبدبنبكارحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

فمضى،يصليوهوحيةلهفتمثل،ذلكمنشيئامنهيستطعفلم،والغضبوالرغبةالشهوةقبلمنالشيطانأراده

ولميلتفتفلم،رأسهعندمنرأسهوأخرجثيابهفدخل،إليهيلتفتفلم،قدميهعلىفالتوى،إليهيلتفتولم

فوضع،رأسهليلتقمفاهفتحليسجدرأسهوضعفلما،سجودهموضعفيالتوىيسجدأنأرادفلما،يستأخر

الذيصاحبكأنا:لهفقالرجلصورةعلىجاءهثم،الأرضعلىالسجودمناستمكنحتىيعركهفجعل،رأسه

منكأستيفلموالحياتبالسباعلكأتمثلكنتالذيوأنا،والرغبةوالغضبالشهوةقبلمنأتيتك،أخوفك

اليومولا،خفتكخوفتنييوملا:العابدلهفقال.اليومبعدصلاتكفيآتيكولا،أصادقكأنليبداوقد،شيئا

مالكعنتسألنيألا:قال؟أسألكأنعسيتفما:قال.أخبركشئتعماسلني:قال.مصادقتكفيحاجةبي

أنا:قال؟بقيومنمنهمماتمنأهلكعنتسألنيأفلا:قال.فارقتهماذلكأردتلو:قال؟بعدكبهفعلما

بنيبهتضلنفسكفيماأوثقعنفأخبرني؟أضلهمأنت:قال؟الناسبهأضلعماتسألنيأفلاقال.قبلهممت

فيورغبناه،عينهفيمالهقللناشحيحاكانإذاالرجلفإن؟والسكر،والحدة،الشح:أخلاقثلاثة:قال؟ادم

منه،نيأسلمبدعوتهالموتىيحييكانولو؟الكرةالصبيانيتداولكمابينناتداولناهحديداكانوإذا؟الناسأموال

أخذإذاالقطةتقادكما،وهوانوخزي،وفضيحةشركلإلىقدناهسكروإذا،واحدةكلمةلناتهدمهيبنيهماوكل

.(.(452،53/)الحليةفينعيمأبو؟(185،915ص)الزهدفيالمباركابنأخرجه)شئناكيفبأذنها

السباعفيبختنصرومسخ،سنينسبعالسجنفييوسفوترك،سنينسبعالبلاءأيوبأصاب:وهبوقال

.(."سنينسبعالسباعفيوحولبختنصروعذب":(453/)الحليةوفي،(ق)فيكذا)سنينسبع

ولاتؤكللا،ادمبنيلمعايشالأرضفيالعالمينربخواتيمهي:فقالوالدراهمالدنانيرعنوهبوسئل

الشهواتإلىيقادونبها،المنافقينأزمةوهي.حاجتكقضيتالعالمينرببخاتمذهبتفأينما،تشرب

.(.السابقالمصدر)

بنسماك":(ق)في)الفضلبنسماكعن،معمرعن،المباركابنعن،الضبيعمربنداودوروى

النبلاءأعلاموسير،(4/174)الكبيرالتاريخفيوترجمته،الحليةمنوالمثبت،تصحيف"المفضل

وتر.بغيريرميالذيمثل،عملبغيريدعوالذيمثل:قال،وهبعن،(.(5942/)

فيوقع)مهرببنالرحمنعبدبنعمرأخبرني:(.(72،73ص)الزهدكتابهفي)المباركابنوقال

التاريخفيوترجمته،الزهدفيالصوابعلىوهو،تصحيفوهو"مهديبنالرحمنعبدبنعمر":الحلية

وهباسمعت:قال(.(291)صالأمصارعلماءومشاهير،(6112/)والتعديلوالجرح،(6173/)الكبير

كالأجيرفأكون،فقطالجنةثوابرجاءأعبدهأنوجلعزاللهمنلأستحيإني:الحكماءمنحكيمقال:يقول

كالعبدفأكون،فقطالنارمخافةأعبدهأناللهمنلأستحيوإني؟يعمللميعطلموإن،عملأعطيإن،السوء

نعيمأبوأخرجه)غيرهمنييستخرجلامااللهحبمنيليستخرجوإني؟يعمللمتركوإن،عملرهبإن،السوء

.(.(4/53،54)الحليةفي

=وقالمحبةالناسعندالإسلامعلممنظهربماأصبتقدإنك:مكحولإلىوهبكتب:يحيىبنالسريوقال
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(."الإسلامعلممن":الحليةوفي،(ق)فيكذا)الإنسانعلممنبطنبمافاطلب،وشرفا

نعيمأبوأخرجه)الأخرىتمنعكسوف:قالأو.الأخرىتمنعالمحبتينإحدىأنواعلم،وزلفىمحبةاللهعند

.(.(454/)الحليةفي

بني،يا:لابنهلقمانقال:قالمنبهبنوهبأنبلغنا:قال،الشيبانيسنانأبيعن:سليمانبنزافروقال

شراعها،اللهعلىوالتوكل،عليهاتحملالتيسفينتكوالإيمان،والآخرةالدنياربحبهاتزيدتجارةاللهطاعةاتخذ

بهاترجوالتيهديتكوالنافلة؟ربحهاترجوالتيتجارتكالصالحةوالأعمال،موجكوالأيام،بحركوالدنيا

والله،ساحلهاوالموت،مراسيهاهواهاعنالنفسورد،وتزجيهاتسئرها(التيالريحأعليهاوالحرص،كرامتك

وأخلصهم،نيةوأصفاهم،بضاعةأكثرهممنهوأقربهموأفضلهماللهإلىالتجاروأحب.مصيرهاوإليهمالكها

وكلما؟ربحكازدادتجارتكحسنتفكلما؟طويةوأخبثهمهديةوأردؤهمبضاعةأقلهمإليهوأبغضهم،هدية

.(.منهمعقوفينبينوما،(454/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)ممرمهديتكخلصت

واجعل،مكانكلمنالأرباحتأتكبضاعةاللهطاعةاتخذ،بنييا:لابنهلقمانقال:قالأنهعنهروايةوفي

الصالح،والعمل،النافعالعلموبحرك،باللهالإيمانوشراعها،اللهعلىالتوكلوحشوها،اللهتقوىسفينتك

.(.بنحوه(091)صالزهدفيالمباركابنأخرجه)بناجأراكوما،تنجوأنلعلك

نإ:قال،رجلعن،زيدبنرباحعن:(.(56)برقم(91)صالزهدكتابهفي)المباركبناللهعبدوقال

.المالكطغيانطغياناللعلم

بنغوثحدثنا،عقبةبنمسلمةبنهمامقدامةأبوحدثنا،الصنعانيمحمدبنعبيدحدثنا:الطبرانيوقال

ولكن،معروضوجلعزاللهمنالأجر:يقولمنبهبنوهبعميسمعت:قالمنبهبنعقيلحدثنا،جابر

فيها،يرغبممنقريبةاللهوطاعة،إليهينظرلامنيبصرهولا،يبتغيهلامنيجدهولا،يعمللامنيستوجبهلا

ولا،إليهاسعىمنتسبقلا،يجدهالايحبهالاومن،إليهايصلعليهايحرصومن،فيهازهدممنبعيدة

يحضباللهواو*يمان،عليهايدلاللهوكتاب،أضاعهامنوتهينأكرمهامنتشرفاللهوطاعة،عنهاأبطأمنيدركها

.(.(454/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)عليها

قال:يقولمنئهبنوهبسمعت،الرحمنعبدبنعمرحدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا:أحمدالإماموقال

يأ،ربيا:قال.العملحسن،الصورةحسنمؤمن:قال؟إليكأحمثعبادكأي،ربيا:السلامعليهداود

،(455/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)هذان،شكرأوكفر،الصورةحسنكافر:قال؟إليكأبغضعبادك

.(."هذاوشكرهذاكفر":وروايته

بهيرضفلم،لهفخرتأمرفياستخارنيعبا:قال؟إليكأبغضعبادكأفي:حنبلبنأحمدذكرهاروايةوفي

.(.السابقالمصدر)

معقل،بنالصمدعبدحدثنا،إدريسبنالمنعمعبدعن،سعيدبنإبراهيمحدثني:الجنيدبنإبراهيموقال

يعبدأنهيريهفجعل،بإنسانفتمثلشيطانأوإبليس!فجاءه،تعالىاللهيعبدسائحكان:قال،منبهبنوهبعن

الشيطانلهفقال،وعبادتهاجتهادمنرأىلما،السائحذلكفأحبه،العبادةفيعليهيزيدوجعل،تعالىالله

أعظمكان،ونهيناوأمرنا،أذاهمعلىوصبرنا،الناسفخالطناالمدينةإلىدخلنالو:مصلاهفيوالسائح

-:فقالهاتفبههتفمعهلينطلقمكانهبابمنرجليهإحدىالسائحأخرجفلما،ذلكإلىالسائحفأجابه.لأجرنا
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فما.معيتدخللاالشيطانوطاعةاللهمعصيةفيخرجترجل:السائحفقال.يفتنكأنأرادشيطانهذاإن

المصدر)الرجلوذو:فقالكتبهبعضفيذكرهتعالىاللهفأنزل،الدنيافارقحتىذلكموضعهامنحولها

.(.السابق

مكانه،الناسفأعظم،الخنزيرلحمأكلعلىالناسيفتنكانملكإلىزمانهأهلمنرجلأتى:وهبوقال

ادفعهثم،أكلهلكيحلمماجديااذبح،العالمأيها:وبينهبينهسراالملكشرطةصاحبلهفقال،أمرهوهالهم

الملكويرىحلالأمنهفتأكل،يديكبينفوضعبهأمرتالحنزيربلحمالملكدعافإذا؟حدتهعلىلكأصنعهإلي

وأمر،لهفصنعه،الشرطةصاحبإلىدفعهثمجدياالعالمذلكفذبح.الخنزيرلحمأكلتإنماأنكوالناس

الناسواجتمع؟الجديهذالحميديهبينيضعواأنالخنزيرلحمالعالمهذاإلىيقدمبأنالملكأمرإذاالطباخين

بلحوملهمفدعاالملكفجاء.امتنعناامتنعوإن،أكلناأكلإن:وقالوا؟لاأمأيأكل،فيهالعالمهذاأمرلينظروا

ذلكاللهفألهم،المذكىالحلالالجديذلكلحمالعالمذلكيديبينووضع،أيديهمبينفوضعتالخنازير

يعلم،لابمنأصنعفماذا،أناحلهأعلمالذيالجديلحمأكلتأنيهب:فقالوفكرهروعهفيفألقي،العالم

فأكون،بياقتداءفيأكلون،الخنزيرلحمأكلتإنماأنيإلايعلمونلاوهمبيليقتدواأكليينتظرونإنماوالناس

الشرطةصاحبفجعل،يأكلأنوأبى.بالناروحرقتقتلتوإن،واللهأفعللا؟القيامةيومأوزارهميحملممن

فألحوا،فأبىيأكلأنالملكأمرهثم،يأكلأنفأبى؟الجديلحمهوإنماأي،بأكلهويأمرهإليهويوميإليهيغمز

تأكلأنمنعكما:الشرطةصاحبلهقاللسقتلوهبهذهبوافلما،بقتلهالشرطةصاحبالملكفأمر،فأبى،عليه

والله.لأفعلكنتما؟عليهائتمنتنيفيماوخنتكبغيرهأتيتكأنيأظننت؟إليودفعتهأنتذكيتهالذياللحممن

إلأيعلمونولا،منهأكليينتظرونإنماوهم،بيالناسيتأسىأنخفتولكنهوأنهعلمتقد:العالملهفقال

فتنةفأكون،فلانأكلهقد:يقولالزمانمنيأتيفيماأكلهعلىأريدمنكلوكذلك،الخنزيرلحمأكلتإنماأني

.(.(455،56/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)اللهرحمهفقتل.لهم

الجاهل.بهايقتديمنظورةوناقصتهزلتهفإن،المحذوراتويجتنب،المعايبيحذرأنللعالمفينبغي

وابن.لمعاذكلامضمن(1594/)الصفوةصفةفيالجوزيابنذكره)الحكيمزيغةاتقوا:جبلبنمعاذوقال

لسانعلىالضلالةكلمةيقولقدالشيطانفإن":وبعده،(253ص)والحكمالعلومجامعفيالحنبليرجب

.(."الحكيم

لعيسىمعزوأ(052ص)الزهدفيالمباركابنأخرجه)كثيرعالمبزلتهزذزلإذافإنهالعالمزلةاتقوا:غيرهوقال

.(.عليهاللهصلوات

كلعصاةهوالعالمفإن،العلماءفيهاختلفالتيالرخصيفعلولا،صغرتوإنبالزلةيستهينأنلهينبغيولا

.ويفعلونيفعلونوفلاناوفلاناوفلانأالعالمفلانارأيت:ويقولليدحضهالحقعلىيصولبها،العواممنأعمى

كما،واجبةأوسنةأوجائزةالجاهلفيظنها،العادةحكمعلىأشياءيفعلقدفإنه،النفسيةالعوائدوليجتنب

إلىالنظرأفسدوكم.دينذاكانإنيصدقكعنهسلهولكن،الغريببفعلهتقتدولا،يصدقكالعالمسل:قيل

لقخللفهواتمقتدو!تاللهيهدمن)ولكن،ومجالستهمبمخالطتهمالظنفما.خلقمنهذازمانكعلماءغالب

.!71:لكهفاأ!ضشداوليال!!دفلن

=ترىكنت:منبهبنلوهبقلت:قال،أبيهعنالرزاقعبدحدثنا:زنجويهبنالملكعبدبنمحمدوقال
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:الرزاقعبدقال.القضاءوليتمنذعنيذلكذهب:قال؟رأيتهاكمانراهاأننلبثفلا،بهافتخبرناالرؤيا

.(.(456/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)فهمهيحمدوالمالقضاءوليمابعدوالحسن:فقالمعمرابهفحدثت

شهريابعدكالقراءيأمنفمن

بنيحيىروىأنه:وأصله،ساقهالذيهوهناالزيادةكتبمن،حوشببنلشهرأحدهمقالهبيتعجزهذا)

فيه:فقيل،دراهمفيهاخريطةفأخذ،المالبيتعلىحوشببنشهركان:قالأبيهعنالكرمانيبكيرأبي

شهريابعدكالقزاءيأمنفمنبخريطةدينهشهرباعلقد

الغدرهوهذاإنجريرابنمنوبعتهطفيفاشيئابهاأخذت

نسألحقاالمسلمينمالبيتفيلهأنمتأولأأخذهاأومنهاوتابوقعتولعلهامنقطعإسنادهاقلت:الذهبيقال

(.(403ص)حوشبترجمةفيسيأتيماوانظر.بتحقيقيوهو،(4375/)النبلاءأعلامسير.الصفحالله

القلوبفإن،تيمورلنكفتنةبعدمنسيماولا!هذازمانكعلماءمنالدنياقاذوراتفيغرققدمنحالفكيف

ولاوغاياتهامجالستهممبادىءلتنظرمنهمشئتمنفجالس،موضعافيهاالعلميجدفلاالدنيابحبامتلأتقد

مقويررقه!رنحرجالهغعلاللهيخقومن).وغاياتهاونتائجهاوخواتيمهابعواقبهاالأمورفإنما،البدواتتستخفك

.(3و2:الطلاقأ!ولايحقت!سبحتث

الذيالحبل:والشكال،(456/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)للدابةكالشكالللمؤمنالبلاء:وهبوقال

.(.(شكل)اللسان.الدابةقوائمبهتشد

ومما،الحليةمنوالمثبتتصحيف"شهابأبيعن":(ق)في)هشامأبيعن:الأشعريبلالأبووقال

منبهبنمعقلبنالكريمعبدبنإسماعيلوهو،(2187/)والتعديلالجرحفيوترجمته،الإسنادهذام!نسبق

بهسلكفقدالبلاءمنبشيءأصيبمن:قال،وهبعن،الصمدعبدعن،الصنعاني(.الصنعانيهشامأبو

.(.(456/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الأنبياءطريق

:يقولوهباسمعت:قال،منذرأنبأنا:قال،الرزاقعبدحدثنا:حنبلبنأحمدالإمامابناللهعبدوقال

بهاسلكفقد،نفسافطب-البلاءأهلسبيل:قالأو-طريقبكسلكإذا:الحواريينمنرجلكتابفيقرأت

.(.السابقالمصدر)والصالحينالأنبياءطريق

بنعثمانعن،شبلبنأميةحذثني،خالدبنإبراهيمحدثنا،جعفربنأحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

اللهعبدأبايا:لسعيدوهبفقال،عامرابننخيلتحتعرفةيومجبيربنوسعيد،وهبمعكنت:قال،يزدويه

وجههخرجوقدبطنهافيالذيفجاءني،حاملوهيامرأتيعنخرجت:فقال؟الحجاجمنخفتمنذلككم

وجههشعرخرجأي:وجههخرجومعنى،لهاداعيلاالزيادةوهذه،"وجهه(شعرأخرج":(ق)في)

أصابهوإذا،رخاءعدهبلاءأصابهإذاكانقبلكمكانمنإن:وهبلهفقال.(.(خرج)اللسانانظر.وبقل

.(.(92و.،456،57/)الحليةفينعيموأبو،(373ص)الزهدفيعاصمأبيابنأخرجه)بلاءعدهرخاء

سحرأوسحرمنعباديمنليس:الكتببعضفيقرأت:قال،وهبعن،بسندهأحمدبناللهعبدوروى

ليكلهموخلقي،أناهوفإنما،غيريفليدع،كذلككانفمن،لهتطيرأوتطترأو،لهممهنأوتكهنأو،له

عن(1176)برقم(2/64)الإيمانشعبفيالبيهقيوأخرج.(4/57)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

له=كهنأوكهنأولهسحرأوسحرمنعباديمنليس:وجلعزاللهقالقالكعباأن،قتادةبنمعمرأناالرزاقعبد
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.(.عليوتوكلامنمنعباديمنلكن،لهتطيرأوتطيرأو

أنه،وهبعن،التيميعن،محمدبنجعفرعن،رباححدثنا،خالدبنإبراهيمحدثنا:أحمدالإماموقال

.(.(57/خ)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الجنةالأغنياءدخولمنأيسرالخياطسمفيالجملدخول:قال

وقوفوطول،الحسابلشدةهوإنماهذا:(.المطبوعة(ق)نسخةفيزادالذيهوهناالقائل)قلت

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.للشدائدالأمثالضربتقدكما،الكربفيالأغنياء

التطفيفمنالمكافأةترك:يقولوهباسمعت:قال،بكارحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

الحليةفينعيموأبو،)365(برقم(ص)111الأخلاقمكارمفيالدنياأبيأبوبكربن)أخرجه

4/58().).

عن،جحادةبنمحمدعن،طلحةبنمحمدحدثنا:قالا،النضروأبوالحجاجحدثنا:أحمدالإماموقال

.(.(458/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)فترةيزدديكسلومن،قؤةيزدديتعئدمن:قال،وهب

توهننومةمنلكخيرفهي،صلاتكإلىقم:لهفقالتباردةليلةفيالمنامفيجاءتهحوراءإن:غيرهقالوقد

يكسلالنوموإنوتلينه،البدنتنشطالعبادةإن،مجربأمروهذاالانيحضرنيلمحديثاذلكفيورأيت.بدنك

أصبحأنإلىليلتهقاموأنه،الغيضةتلكدخلحينأشيمبنصلةتبعلما:السلفبعضقالوقد"فيقسيهالبدن

قصةانظر)وجلعزاللهإلايعلمهلاماوالفتورالكسلمنوليوأصبحت،الحشاياعلىباتكأنهفأصبح:قال

.(.(1321)برقم،(3016،161/)للبيهقيالإيمانشعبفيالعبديزيدتبعهوالذيأشيمبنصلة

نورهمننورافألبسهم،بالجليلخلوالأنهم:قال!؟وجوهاالناسأحسنالمتعبدينبالما:للحسنقيلوقد

.(.(4124/)الدينعلومإحياءفيالغزاليذكره)

ربهمبمناجاةمنهمسرورابأشذوانسنفسهكانتماأقرعروسابأهلهيخلورجلماوالله:كئيرأبيبنيحيىوقال

به.خلواإذاتعالى

والأعضاءالبصرفيوقوة،الوجهفيوضياء،القلبفيونور،للبدنمحياةالليلقيام:الخراسانيعطاءوقال

فقدقدكأنه،القلبمكسورحزيناأصبححزبهعنناموإذا،مسرورافرحاأصبحبالليلقامإذاالرجلوإن.كلها

نفعا.لهالأمورأعظمفقدوقد،شيئا

حبيش،بنبكرحدثنا،النضرأبوالقاسمبنهاشمحدثنا،منيعبنأحمدجعفرأبوحذثنا:الدنياأبيابنوقال

ع!و:اللهرسولقال:قال،بلالعن،الخولانيإدريسأبيعن،يزيدبنربيعةعن،القرشيمحمدعن

عنوتكفير،الإثمعنومنهاة،تعالىاللهإلىقربةالليلقياموإن؟قبلكمالصالحيندأبفإنهالليلبقيامعليكم"

؟بنحوه(8703)برقم(3127/)الإيمانشعبفيالبيهقيأخرجه)"الجسدعنللشيطانومطردة،السيئات

.(.ضعفإسنادهوفي،(272)صوالحكمالعلومجامعفيرجبوابن

إدريسأبيعن!ي!النبيدعاءفيباب:اللهرسواطعنالدعواتفي(9354)الترمذيأخرجه)غيرهرواهوقد

ومكفرة،ربكمإلىقربوهو،قبلكمالصالحيندأبفإنه،الليلبقيامعليكم)بلفظأمامةأبيعنالخولاني

بقيامعليكم"طرقمن(.(الإحياء)وانظر،وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو(للإثمومنهاة،للسيئات

نأهريرةأبيعنوالمسانيدالصحيحأهلرواهماالبابهذافيويكفي."قبلكمالصالحيندأبفإنه،الليل

ليل-عليك:عقدةكلمكانيضرب،عقدثلاثنامهوإذاأحدكمقافيةعلىالشيطانيعقد":قالع!يلأاللهرسول
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فأصبح،عقدةانحلتصلىفإن،عقدةانحلتتوضأوإذا،عقدةانحلتاللهوذكراستيقظفإذا،فارقدطويل

باب:الجمعةفي(1901)صحيحهفيالبخاريأخرجه)"كسلانالنفسخبيثأصبحوإلا،النفسطيبنشيطأ

صلاةفي(776)ومسلم؟وجنودهإبليسصفةباب:الخلقبدءفي(6903و)،الرأسقافيةعلىالشيطانعقد

قيامفيالترغيبباب:النهاروتطوعالليلقيامفي(7016)والنسائي؟الليلقامفيمنرويماباب:المسافرين

باب:فيهاوالسنةالصلاةإقامةفي(9132)ماجهوابن؟الليلقيامباب:الصلاةفي(6013)داودوأبو؟الليل

!.(.(2973و7266)(253و2243/)مسندهفيأحمدوالإمام؟الليلقيامفيجاءما

ثم،،05:هودأ!وغيزهرإلهمنلحمااللهاغبدوا):عنهاللهأخبرفيماهودقالوقد،واسعبال!وهذا

إيمانهمفيقوةعابديهاللهفيزيد،القوىجميعتشملالقوةوهذه،(52:هودأ!قوتكمإلىقوةويزد!تم):قال

وأجسادهموأبصارهمأسماعهمفيقوةويزدهم؟ذلكجنسمنهومماذلكوغير،وتوكلهمودييهمويقينهم

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،ذلكوغيروأولادهموأموالهم

صدقةتصدق:يقولوهباسمعأنه،الصمدعبدحدثني،الكريمعبدبنإسماعيلحدثنا:أحمدالإماموقال

.غيرهمالخلفوما،مالهيديهبينقدمإنماأنهيعلمرجل

مالمنإليهأحبمالهكلنا:فقالوا؟"مالهمنإليهأحبوارثهمالأيكم":الحديثفيكماوهذا:قلت

في(7706)مسعودبناللهعبدعنالبخاريأخرجه)"أخرماوارثهومال،قدممامالهإن":فقال.وارئه

والإمام؟الوصيةتأخيرفيالكراهيةباب:الوصايافي)3612(والنسائي؟لهفهومالهمنقدمماباب:الرقاف

.(.(9361)383(/1)المسندفيأحمد

المرءوإعجاب،سوءوقريب،متبعاوهوىإياكم:ثلاثاعنياحفظوا:يقولالمنبرعلىوهباوسمعت:قال

بنمسه.

بنفسه"المرءهـاعجاب،متبعوهوى،مطاعشح،مهلكاتثلاث"ولفظه)حديثفيالألفاظهذهرويتوقد

.(.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهوأنسحديثمن،وغيرهالأوسطفيالطبرانيرواه

وهباسمعت:قال،الحجاجبنإبراهيمحدثنا،معقلبنالصمدعبدبنيونسحدثنا:أحمدالإماموقال

.(.(458/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الاكولالنؤومالشيطانإلىآدمبنيأحب:يقول

نإ:يقولوهباسمعأنه،الهذيلأبوالرحمنعبدبنعمرانحدثنا،جابربنغوثحدثنا:أحمدالإماموقال

الحليةمنوالمثبت،تصحيفوهو،"القيل":()قفي)القبيلالصالحبالعبديحفظوجلعزالله

.الناسمن(.(458/)

:قال،منبهبنوهبعن-الأبناءمن-الهذيلأبوعمرانحدثنا،عقيلبنإبراهيمحدثنا:أيضاأحمدوقال

فراشه؟علىمعهوينام،معهويشرب،معهفياكلالكافرفأما؟بهموكلشيطانومعهإلاأحدالآدميينمنليس

أخرجه)النؤومالاكولالشيطانإلىالآدميينوأحب؟غرةأوغفلةمنهيصيبمتىينتظرلهمجانبفهوالمؤمنوأما

.(.(458،95/)الحليةفينعيمأبو

:قال،وهبعن،هندأبيبنداودعن،منصوربنبشرأخيابنالمعتمرأبوحدثنا:غالببنمحمدوقال

:والسلامالصلاةعليهلإبراهيمقالتعالىاللهأن،الأنبياءبعضعلىالسماءمنأنزلتالتيالكتببعضفيقرأت

الحلية=فينعيمأبوأخرجه)الصلاةفييديبينمقامكلذل:قال.ربيالا:قال؟خليلااتخذتكلمأتدري
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.).)4/95(

بنوهببنإدريسعن،عياشبنبكرأبوحدثنا،أيوببنمحمدحدثنا:حنبلبنأحمدبناللهعبدوقال

يوما،الريحفركب،حديدوأسفله،قواريرأعلاه،بيتألفداودبنلسليمانكان:قالأبيحدثني:قال،منبه

عظيما،ملكاداودالأوتيلقد:فقال!الملكمنسليمانأوتيمافاستعظمالحراثإليهفنظر،بحراثفمر

،الحراثأتىحتىيمشينزلثم؟فوقفتالريحفأمر:قال،سليمانأذنفيفألقته،الحراثكلامالريحفحملت

وإحساناتفضلاعليهاللهأقدرنيمماعليهتقدرلاماتتمنىلئلاإليكمشيتوإنما،قولكسمعتقدإني:لهفقال

مؤمنمنأومنكوجلعزاللهيقبلهاواحدولتسبيحةوالله:قالثم.وأعاننيلهذاأقامنيالذيهولأنه،عليمنه

مماخيريبقىوما؟تبقىوالتسبيحة،يفنىالدنياملكمنداودالأوتيمالأن،الملكمنداودالأوتيمماخير

.(.السابقالمصدر)هميأذهبتكماهمكاللهأذهب:الحراثفقال.يفنى

وجلعزاللهإن:قال،منبهبنوهبعن،أبيحدثني،معقلبنعقيلبنإبراهيمحدثنا:أحمدالإماموقال

بيتفيوكان،ابنيههارونفأعطاه.لهفوهبه.أخيياليهبه:هارونلهفقال،نوراالسلامعليهموسىأعطى

السماءمننارفنزلت،الخمرالانيةتلكفييسقيانهارونابنافكان،والملوكالأنبياءتعظمهاانيةالمقدس

بالدعاءالسماءإلىبوجههمتوجهامستغيثأفقام،لذلكهارونففزع،بهمافصعدت،هارونابنيفاختطفت

أهلمنعصانيبمنفعليفكيف،طاعتيأهلمنعصانيبمنأفعلهكذا،هارونيا:إليهاللهفأوحى،والتضرع

.؟(.(495/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)معصيتي

فيوجلعزدئهإن:يقولمنبهبنوهبسمعت:فقالصنعاءأهلمنضيفبينزل:أبانبنالحكموقال

،الأرواحتلقتهالدنياأهلمنالميتماتفإذا،المؤمنينأرواحفيهايجمع،البيضاءلهايقالداراالسابعةالسماء

.(.(465/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)عليهمقدمإذاأهلهالغائبيسألكماالدنياأخبارعنفيسألونه

المصدر)الغلابالعالمفذلكهواهعلمهغلبومن؟ظلهمنالشيطانفزعقدمهتحتشهوتهجعلمن:وقال

.(.السابق

المتحملونيتحملمابعيني:أنبيائهبعضإلىتعالىاللهأوحى:،منبهبنوهبقالأ:عياضبنفضيلوقال

هنالك!نعمتيرياضفيوتبحبحوا؟داريإلىصارواإذابهمفكيف؟مرضاتيطلبفييكابدونوما،أجليمن

الفضلذووأناوكيف،عملألهمأنسىأتراني؟القريبالحبيبمنالعجيببالنظرأعمالهمدلهالمضعفونفليبشر

أخطأمنعلىكغضبيشيءعلىغضبتوما؟عليبالمقبلينفكيف،عنيالمعرضينالمولينعلىأجود!؟العظيم

منالقانطينلعاجلتشأنيمنالعجلةكانتأوأحدأبالعقوبةتعاجلتولو،عفويجنبفيفاستعظمهاخطيئة

لما(أ،المقيمبالخلدوهبهملمنأحكمثم،عليهاعتدواممنأسسوهبهمكيفالمؤمنينعباديرانيولو؟رحمتي

منبهوانليحاجةولا،برحمتيأطاعنيأطاعنيوالذي،معصيتيتحللاالذيالديانأنا!وكرميفضلياتهموا

لمن:فأقول؟ذالمنفيسألوني،الأبصارفيهاتحارقصوراأرفعكيفالقيامةيومعباديرآنيولو؟مقاميخاف

أخرجه)فامدحونيالمدحعلىمكافئوإني،رحمتيمنوالقنوطمعصيتينفسهعلىيوجبلمماذنباليوهب

.(.(0/181)فيأخرىوبرواية،(406،61/)الحليةفينعيمأبو

الرحمنعبدحدثنا،عقبةبنمحمدبناللهعبدحدثنا،عاصمبنسلمةحدثنا:شبيببنسلمةوقال

-،أهلهاماتقدبقريةالحواريونومعهمريمبنعيسىمر:قال،وهبعن،الأسديمهاجرحدثني،طالوتأبو
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ماتإنما:فقالأصحابهعلىأقبلثم،ساعةإليهاينظرعليهافقام،وطيورهاوأنعامهاوهوامهاوجنهاإنسها

لبيك:مجيبفأجابه؟القريةأهليا:عيسىناداهمثم.متفرقينلماتواذلكولولا،اللهعندمنبعذابهؤلاء

كانتوما:قال.الدنياوحب،الطاغوتعبادة:قال؟هلاككموسببجنايتكمكانتما:فقال.اللهروحيا

كحب:قال؟للدنياحئكمكانوما:قال.الطاغوتعبادةهيالمعاصيأهلطاعة:قال؟للطاغوتعبادممم

مساخطه.علىوإقبال،اللهطاعةعنوإدبار،بعيدأملمعحزناأدبرتوإذا،فرحناأقبلتإذاكنا،لأمهالصبي

سجين.:قال؟الهاويةوما:قال.هاويةفيوأصبحنا،عافيةفيليلةبتنا:قال؟هلاككمكانفكيف:قال

أصحابكبالفما:قال.فيهاأرواحنادفنت،كفهاالدنياأطباقمثلنارمنجمرة:قال؟ال!جينوما:قال

:قال.نارمنبلجمملجمونهم:قال؟ذلكوكيف:قال.يتكلمواأنيستطيعونلا:قال؟يتكلمونلا

جاءفلما،أعمالهمعلىولامنهمأكنولم،العذابأصابهملمافيهمكنت:قال؟بينهممنأنتكفمتنيوكيف

ذلكعندالسلامعليهعيسى:فقال؟أنجوأمفيهاأكردسأدريلا،الهاويةفيبشعرةمعلقوأنامعهمعفنيالبلاء

الدنياعافيةعلىكثير،المزابلعلىوالنوم،القراحالماءشرب(و1،الشعيرلخبز،لكمأقولبحق:لأصحابه

.(.(461،62/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)والاخرة

يعصيولا،حكيماللهعصىوما،وجلعراللهيطيعحتىحكيماالمرءيكونلا:قالأنه،عنهالطبرانيوروى

اللهبطاعةإلاالحكمةتكمللاكذلكإلاالليليعرفولا،بالشمسإلاالنهاريكمللاوكما،أحمقإلاالله

كذلك،يطيرأنلهجناحلامنيستطيعولا،بجناحينإلاالطيريطيرلاكما،حكيماللهيعصيولا،وجلعز

كذلك،تطفأحتىالماءفيللنارمكثلاوكما،يطيعهلامناللهعمليطيقولا،لهيعمللامناللهيطيعلا

يقركانمنالسيئبالفعليفتضحكذلك،فعلهاوفضيحتهاالزانيةسزيبديوكما،يبورحتىالرياءلعملمكثلا

وكما،(."يفعللاماقالإذاالحسنبالقولالجليسيغر":الحليةفي)بهيعملولمالحسنبالقوللجليسه

لغيريقرؤهاكانإذاقراءتهدلهالقارئمعصيةتكذبكذلك،عندهعليهاظهرإذابالسرقةالسارقمعذرةتكذب

.(.(462/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)تعالىالله

حدثنا،الكريمعبدبنإسماعيلحدثنا،بريبنبحربنعليحدثنا،النضربنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

ولا،الحطابينسبيليسلكلمنطوبى:داودالمزاميرفييقولوهباسمعت:قال،معقلبنالصمدعبد

ساقيةعلىنابتةشجرةكمثلفمثله؟ربهعبادةعلىويستقيم،الأئمةطريقيسلكلمنوطوبى،البطالينيجالس

.(.السابقالمصدر)خضراءتزالولا،الحياةفيهاتزاللا

دماالعضاهوقطرت،النساءصراخالحجارةصرختالساعةقامتإذا:قال،عنهأيضاالطبرانيوروى

الحليةفينعيمأبوأخرجهوالخبر،وال!دروالسمروالسلمالطلحمثل،شوكلهشجركل:)العضاه

(4/63).).

المصدر)تصغرثمكبيرةتبدوفإنها،المصيبةإلايكبرثمصغيرايبدوإلاشيءمنما:قالأنهعنهوروي

.(.السابق

بشيءعليناتصدقوا،النبئبيتأهليا:فقالالسلامعليهداودبابعلىسائلوقف:قالأنهأيضاعنهوروي

المصدر)الزبورلفيإئها،بيدهنفسيالذيفو،أعطوه:داودفقال.أهلهفيالمقيمالتاجررزقاللهرزقكم

.(.السابق
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لموالبغضاءالغيبةأكثرومن؟حديثعلىاؤتمنبالصدقعرفومن؟صدقهيجزلمبالكذبعرفمن:وقال

ولا.قدرهجحدقدرهفوقانتحلومن؟المحنةفيإليهيؤمنلموالخديعةبالفجورعرفومن؟بالنصيحةمنهيوثق

.(."غيرهفييقبحمافيهيحسنولا":(463/)الحليةفي)غيركفيتستقبحمافيكتستحسن

.طرقمنعنهالطبرانيرواهاالآثارهذه

مكة،وهبعليناقدم:قال،خثيمبنعثمانبنال!هعبدعن،عياشبنإسماعيلعن،عمروبنداودوروى

إلاوأتوضاأشرببالذيأناما:فقال؟العذبالماءفيلكما:لهفقيل،زمزممنإلايتوضأولايشربلافطفق

طعم،طعام:ال!هكتابلفيإنها،بيدهنفسيوالذي،زمزمماءماتدرونلاإنكم؟منهاأخرجحتىزمزممن

فيالنظر:وقال.شفاءلهوأحدثتداءمنهنزعتإلابركتهاابتغاءريامنهايتضلعإليهاأحديعمدولا،سقموشفاء

.(.(463،64/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)حطاالخطايايحطفيهاالنظر:وقال.عبادةزمزم

ملكفكانثورامسخثم،الطيورملكفكاننسرامسخثم،السباعملكفكانأسدابختنصرمسخ:وهبوقال

،الإنسانحالةإلىروحهعليهال!هردثم،يدبرقائماملكهوكان؟الإنسانعقليعقلذلككلفيوهو،الدواب

قدالكتابأهلوجدت:فقال؟مؤمناأمات:لهفقيل.السماءإلهإلاباطلإلهكل:وقالال!هتوحيدإلىفدعا

بيتوحرق،الكتبوحرقالأنبياءقتل:بعضهموقال.يموتأنقبلآمن:بعضهمفقال،فيهاختلفوا

.(.(464/)السابقالمصدر)التوبةمنهيقبلفلم،المقدس

ال!ه،عبدبنبكارعن،الرزاقعبدعن،يزيدبنعباسعن،الفرجبنأحمدبنمحمدعنالطبرانيرواههكذا

..فذكره..يقولمنبهبنوهبسمعت:قال

فكفنوه،الرابعاليومفيفمات،يطعموهفلميطعموهأنأيامثلاثةفسألهم،بمصررجلكان:وهبوقال

رأيتفأنا:يحيىقال.ميتاوبررتموهحياقتلتموه:عليهمكتوبامحرابهمفيالكفنفوجدوافأصبحوا،ودفنوه

.(.السابقالمصدر)فقيرولاغنيلا،ضيافةبيتولهإلاأحدبهاوماالرجلذلكفيهاماتالتيالقرية

بنوهبعميحدثني:قال،وهبأخيبنال!هعبدعنالحسنبنعليعن،الباقيعبدبنيحيىرواههكذا

ذلك.منخوفا،والفقراءللضيفانبيوتااتخذواثمفمن؟بذلكيعترفونالقريةوأهل:قال..فذكره..منبه

المصدر)الكوةمنالحقخرجالبابمنالهديةدخلتإذا:قال،وهبعن،بكارعن:الرزاقعبدوقال

.(.السابق

بنوهبعن،الصمدعبدعن،إدريسبنالمنعمعبدعن،سعيدبنإبراهيمحدثنا:الجنيدبنإبراهيموقال

أنتكممنذ،اللهعبديا:لهوقالعليهفسلمإليهفمال،جبلكهففيعابدعلىالأنبياءمننبيئمر:قال،منبه

:قال؟شرابكأينفمن:قال.الشجرورقمن:قال؟معيشتكأينمن:قال.سنةثلاثمئةمنذ:قال؟هاهنا

:قال؟العبادةعلىصبركفكيف:قال.الجبلهذاتحت:قال؟الشتاءفيتكونفأين:قال.العيونماءمن

منالنبيفعجب.بعديأتفلمغدوأما،فيهبمامضىفقدأمسوأما،الليلإلىيوميهووإنما؟أصبرلاوكيف

.(.(465/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الليلإلىيوميهوإنما:قوله

معلمه:لهفقال.شيئاالدنيامنأهوىفلست،الهوىقطعت:لمعلمهقالالعبادمنرجلاأنالإسنادوبهذا

نعم.:قال؟والحصاوالدراهمالدنانيربينأتفرق:قال.نعم:قال؟معارأيتهنإذاوالدوابالنساءبينأتفرق

.(.السابقالمصدر)وانقلابهانفلاتهفاحذر،أوثقتهقدولكنك،عنكالهوىتقطعلمإنك،بنييا:قال
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،لثلاثالديننواحيفياعمل:قال،وهبعن،معقلبنعقيلحدثني:منبهبنغيلانبنجابربنغوثوقال

الأنعمعلىللهشكراتعملأولاهن:الصالحاتجمعأرادلمنالصالحةالأعمالجماعهن،ثلاثانواحيللدينفإن

تمامهن.ورجاء،لهنشكراالمؤمنيعمل،القديماتالحادثاتالباطناتالظاهراتالرائحاتالغادياتالكثيرات

سفيهإلالهاالعملوفيفيهاولايزهد،مثللهاوليس،ثمنلهاليسالتيالجنةفيرغبةالدينمنالثانيةوالناحية

ولا،صبرعليهالأحدليسالتيالنارمنفراراالمومنيعملأنالدينمنالثالثةوالناحية.كافرمنافقأو،فاجر

شديد،وشأنها،عظيمنبؤها،كالأحزانأهلهاحزنولا،كالمصيباتمصيبتهاوليست،ولايدانطاقةبهالأحد

ذلكوألاخزهألدتجاخسرم!قد،خاسرأحمقسفيهإلامنهاباللهوالتعوذالفرارعنولايغفل،فظيعوحزنهاوالاخرة

.(.السابقالمصدر)(11:ادحجأ!المبينالح!رانهو

تصحيف،(الدمادي):(دتى)الأصلفي)الذماريمحمدبنالملكعبدحدثنا:راهويهبنإسحادتىوقال

الكنىسردفيوالمقتنى،رمانةبنسعيدمحمدبن(261)ترجمةفي(1/59)الكبيرالتاريخمنوالمثبت

أخبرني:قال(.أيضاالرحمنعبدبنالملكعبدفيهويقال.(366ص)التهذيبوتقريب،(2/126)

بلى،:قال؟اللهإلاإلهلاالجنةمفتاحأليس:لوهبقيل:قال،أبيأخبرني:قال،رمانةبنسعيدبنمحمد

لمبأسنانهبمفتاحالبابيأتلمومن،لهفتحبأسنانهبمفتاحالبابأتىفمن،أسنانولهإلامفتاءمنليسولكن

.(.(466/)الحليةفينعيموأبو،(159/)الكبيرالتاريخفيالبخاريأخرجه)لهيفتح

ابنركب:يقولوهباسمعأنه،معقلبنالصمدعبدحدثنا،الكريمعبدبنإسماعيلحدثنا:محمدوقال

أبوهفغضب،القرىمنقريبةأرضفيفمات،عنقهفددتئ،فرسهعنفصرع،شابوهوقومهمنجندفيملك

الخيلأبقتفما،الخيلوطئتهالأفيالأبقتفما،بالأفياليطأهموأن،آخرهمعنالقريةتلكأهليقتلأنوحلف

الأفيالأبقتفماوإلا،بالأفيالطؤوهم:وقالالخمروالخيلالأفيالسقىأنبعدإليهمفتوجه.الرجالوطئته

لذلكقصدهمأنهوعرفوا،القريةتلكأهلبذلكسمعفلما،الرجالفلتطأهالخيلأخطأتهفما،الخيلفلتطأه

الظالمالملكهذاشزعنهمليكشفتعالىيدعونهوابتهلواإليهوعجوا،سبحانهاللهإلىفجأروا،بأجمعهمخرجوا

اللهإلىوالتضرعوالدعاءالابتهالفيالقريةوأهل،ذلكعلىسائرونوجيشهالملكفبينما،هلاكهممنقصدهوما

،الرجالعلىالخيلوطغت،الخيلعلىفطغت،الأفيالفنفرت،بينهمفوقع،السماءمنفارسنزلإذ،تعالى

فينعيمأبوأخرجه)وشرهمبأسهممنالقريةتلكأهلاللهونجى،والخيلبالأفيالوطىءمعهومن،الملكفقتل

.(.(466/)الحلية

لأضعن:المقدسبيتلصخرةتعالىاللهقال:يقولوهبأسمعأنه،النعمانبنالمنذرعن،الرزا!تىعبدوروى

.(.السابقالمصدر)راكبايومئذداودوليأتينك،خلقيعليكولأحشرن،عرشيعليك

.(.السابقالمصدر)يعجبنيشيءفيهاوما،أخلاقيلأتفقدإني:قال،وهبعن،الفضلبنسماكوروى

الحليةفينعيمأبوأخرجه)العتمةبوضوءالصبحصليتربما:وهبقال:قال،أبيهعنالرزا!تىعبدوروى

(/466،67).).

وفي،(خالدبنزيدحدثناالوليدبنبقية):(دتى)في)يزيدبنثورحدثنا:الوليدبنبقيةوقال

عن،(.الرجالكتبمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما.(معدانبنخالدبنزيدعنالوليدبنبقية):الحلية

فأصابهم=،البرقعيلبسوكان،زمانهأهلأجملمنالسلامعليهنوحكان:قال،وهبعن،معدانبنخالد
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سيرفيالذهبيوذكره،(467/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)شبعوالهمتجلىإذانوحفكان،السفينةفيمجاعة

.،(.(4551/)النبلاءأعلام

فينعيمأبوأخرجه)للدنياحباأشدكمالمصيبةعلىجزعاأشدكمإن:لكمأقولالحق:عيسىقال:وقال

.(.(4/67)الحلية

دئهتواضعلمنوطوبى،غيرهعيبعنعيبهفينظرلمنطوبى:يقولكانوهباأنبلغنا:برقانبنجعفروقال

والحلمالعلمأهلوجالس،معصيةغيرمنجمعهمالمنوتصدق،والمسكنةالذلأهلورحم،مسكنةغيرمن

.(.السابقالمصدر)البدعةإلىيتعدهاولم،السنةووسعته،والحكمة

هل،داوديا:داودزبورفيوجدت:قال،وهبعن،معقلبنالصمدعبدعن،جعفرعن،سياروروى

وتتمته،السابقالمصدر)بذكريرطبةوالسنتهم،بحكمييرضونالذين؟الصراطعلىمراالناسأسرعمنتدري

تدريهل؟عليهمأنعصتماعلىويحمدوننيوبقسميبحكمييرضونالذين؟أفضلالفقراءأيتدريهل):فيه

.(.(حبسبمامنهفرحاأشدأعطىبماهوالذي؟منزلةعنديأعظمالمؤمنينأيداوديا

:فقالالنبيذلكفأخبره،لهغفرتقدإني:نبيهمإلىاللهفأوحى،سنةخمسينتعالىاللهعبدعابداإن:وقيل

ثم،ليلتهيصلولميهدأولمينمفلم،عليهفضربعنقهفيعرقافأمر؟،أذنبولمأليتغفرذنبوأي،ربأي

اللهإن:النبيلهفقال؟سكنثمعنقيفيعليضربعرفمنلاقيتما:فقالالنبيإلىذلكفشكا،العرفسكن

.(.(468/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)العرفهذاسكونتعدلماسنةخمسينعبادتكإن:يقول

التيالعافيةنعمةوالثانية،بهاإلانعمةتتملاالتيالإسلامنعمةإحداها:ثلاثةالنعمرؤوس:وهبوقال

.(.السابقالمصدر)بهاإلاالعمشيتملاالتيالغنىنعمةوالثالثة،بهاإلاالحياةتطيبلا

لهفقال.نعمهعلىدلهالحمد:يقولوهو،وضحبه،عريان،مقعد،مجذوم،أعمىبمبتلىوهمثومر

المدينةأهلإلىبصركأدم:المبتلىفقال؟عليهاللهتحمدالنعمةمنعليكبقيشيءأي:وهبمعكانرجل

.(.السابقالمصدر)غيرييعرفهأحدفيهاليسأنهاللهأحمدأولا،أهلهاكثرةإلىوانظر

:(ق)الأصلفي)لينعمويخلو،ليفهمويتكلم،ليسلمويسكت،ليعلميخالطالمؤمن:وهبوقال

.(.السابقالمصدرمنوالمثبت(ليقيمويخلوليفقههما

،حرافصارالشهواترفض،يتهمفلمفتواضعسكن،السكينةفغلبتهتذكر،مدخرمذكرمفكرالمؤمن:وقال

متعلققلبه،المعرفةفعقلبادتىكلفيرغب،العقلفاستكملفانكلفيزهد،المحبةلهفظهرتالحسدعنهألقى

يتلو،العيوننامتإذاوفرحه،سرمدعليهحزنهبل،الدنياأهلفرحإذايفرحلا،بمعادهموكلوهمه،بهمه

بالخلوةالنهارعنهويقطع،بالتلاوةالليلعنهيقطع،عينهتدمعومرة،قلبهيفرغفمرة،قلبهعلىويرددهاللهكتاب

.(.السابقالمصدر)لأعمالهمستصغرا،ذنوبهفيمفكرا،والعزلة

فادخل،الكريمأيهاقم:الخلائقرؤوسعلىالعظيمالجمعذلكفيالقيامةيومينادىفهذا:وهبوقال

الجنة.

لكمالويل:منبهبنوهبقال:قال،يزيدبنثورعن،مسعودبنالرحمنعبدعن،سعيدبنإبراهيموقال

.(.(496/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)ذلكعلىوأكرموكم،صالحينالناسسماكمإذا

حدثنا=،جابربنغوثحدثنا،عقبةبنسلمةبنهمامحدثنا،الكشوريمحمدبنعبيدحدثنا:الطبرانيوقال
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ناصحة،بسرير؟اللهطاعةأخلص،يابني:يقولمنبهبنوهبعميسمعت:قال،منبهبنمعقلبنعقيل

عندووضعه،قرارهوأبلغه،مواضعهأصابفقداللهإلىأسرهثمخيرافعلمنفإن،العلانيةفيفعلكبهايصدق

حفيظأواستودعهواستحفظه،حسبههومنعليهاطلعفقد،اللهإلاعليهيطلعلمصالحاعملاأسزمنوإن،حافظه

هضمه،ولاظلمهولاتخافن،ضياعاوجلعزاللهإلىأسرهصالحأعملمنعلىبنيياتخافنفلا.أجرهلايضيع

العلانية،عرقهامعالشجرورقكمثلالسريرةمعالعلانيةمثلفإن،السريرةمنأنجحهيالعلانيةأنتظننولا

الشجرةهلكتالعرقيحرقإن،(.الحليةمنالمثبت(أصلهاوالسريرة):الأصلفي)عرقهاوالسريرةورقها

،الرياحتذروههباءويصيريجفحينعليهيأتيوالورق،وورقهاثمرهاالشجرةصلحتالأصلصلحوإن،كلها

الدينكذلك،شيءمنهلايرىمستخفياعرقهاكانماوعافيةخيرفيالشجرةمنظهرمايزاللافإنهالعرقبخلاف

السريرةمعتنفعالعلانيةفإن،العبدعلانيةبهااللهيصدق،صالحةسريرةلهكانماصالحايزاللا،والعملوالعلم

قبلمنحياتهكانوإن،فرعهاصلاحالشجرةعرقينفعكما،الفاسدةالسريرةمعالعلانيةتنفعولا،الصالحة

إذاوتجملهالدينتزينمعهاالعلانيةفإنالدينملاكهيالسريرةكانتوإن،وجمالهازينتهافرعهافإن،عرقها

.(.(496،75/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)وجلعزرئهرضاءإلابهايريدلامؤمنعملها

أربعةالكفر:الحكمةفيقرأت:قال،وهبعن،أبانعن،المريصالححدثنا:جميلبنالهيثموقال

.(.(407/)الحلية)الخوفمنهوركن،الطمعمنهوركن،الشهوةمنهوركن،الغضبمنهركن،أركان

ليواسجد،بالترابخدكوعفر،وجلامشفقاخائفأفكندعوتنيإذا:موسىإلىتعالىاللهأوحى:وقال

آلائي،الجهالوعلم،الحياةأيامواخشني.ووجلقلبكمنبخشيبماتسألنيحينوسلني،ويديكوجهكبمكارم

.(.السابقالمصدر)شديدأليئمأخذيفإن،فيههمماغيفييتمادوالالعباديوقل

التجاراتفيالبركاتوقفت،مملكتهأهلعلىالنقصدخل،بهعملأو،بالجورالواليهئمإذا:وهبوقال

هموإذا،ملكهوفيذاتهفيالذلعليهاللهوأدخل،ذلكفيالمحقودخل،والمواشيوالضروعوالزراعات

.البركاتونمو،الخيركثرةمنذلكعكسكانوالخيربالعدل

(.بالصوابأشبهوهو،(صحف)التخريجمصادروفي،(ق)فيكذا)مصحففيكان:وهبوقال

وإئما،البنيانلتبنيولا،بعضعلىبعضهاالدنيالتجمعأبعثكلمإنيالمبتلىالملكأيها:السلامعليهإبراهيم

أحمدرواهمرفوعحديثفيالمعنىهذاجاءوقد)كافرمنكانتولوأرذهالافإني،المظلومدعوةليلترفعبعثتك

وفي"حجابدونهاليسفإنه،كافرأكانوإن،المظلومدعوةاتقوا"بلفظأنسحديثمن(3153/)المسندفي

.(.ضعفإسناده

مفتكمبالما:الملوكلبعضقالالقرنينذاأن،منبهبنوهبعن،إسحاقبنمحمدعنالدنياأبيابنوروى

بعضا.بعضنايغتابولانخادعلاأناقبلمن:قال؟مستقيمةوطريقتكم،واحدة

وطيب،الأذىعلىوالصبر،النفسسخاوة،البرأصابفيهكنمنثلاث:قالأنه،عنهالدنياأبيابنوروى

.(.(01/47)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الكلام

بنعاصمبنسهلحدثنا،شبيببنسلمةحدثني:(.(311ص)الصمتكتابهفي)الدنياأبيابنوقال

،رجلانإسرائيلبنيفيكان:يقولوهباسمعت:قال،إدريسعن،عمرانبنالمعافىعن،ميمونبنسلمة

فقالا=،الهواءفييمشيبرجلهماإذا،البحرعلىيمشيانهمافبينما،الماءعلىمشياأنهماعبادتهمابهمابلغت
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ومئةلمحشرةإحرفىسنةخلت5ث!

الصائفةهشمامبنسعيدوغزا،)1(اليسرىالصائفةهشامبنمعاويةغزاففيها

نفسيفطمت،تركتهالشرمنويسير،فعلتهالبرمنبيسير:قال؟المنزلةهذهأدركتشيءبأي،اللهعبديا:له

علىأقسمتفإن،الصمتولزمت،خالقيإليهدعانيفيماورغبت،يعنينيلاعمالسانيوكففت،الشهواتعن

ابنوذكره،(21ص)الهوىذمفيالجوزيابنأيضاالخبروأخرج)أعطانيسألتهوإن،قسميأبروجلعزالله

.(.(161ص)والحكمالعلومجامعفيرجب

:فقال،منبهبنوهبإلىرجلجاء:قال،الأزدمنشيخعن،الأزديالبصريالعباسأبوحدثني:وقال

الغايةبلغتأصبتهاأنتإنثالثةوخصلة،أملكوأقصر،الموتذكرمنأكثر:قال.بهاللهينفعنيشيئاعلمني

التوكل.:قال؟هيوما:قال.الكبرىبالعبادةوظفرت،القصوى

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

لابنالثقات،(1942/)للعجليالثقاتمعرفة،(4911/)والتعديلالجرحفيترجمته)سعدبنسليمان

بالعربية،عالمافصيحاجميلاكان:(.(338)صالنديملابنالفهرست،(692)3/الإصابة،938()6/حبان

عارفاجميلافصيحاصالحوكان.بقليلبعدهصالحوتوفي،الكاتبالرحمنعبدبنوصالحهوالناسيعلمهاوكان

.العراقخراجالملكعبدبنسليمانولاهوقد.الديوانكتابةمنالعراقأهلتخرجوبه،الديوانبكتابة

الثقاتمعرفة،(2854/)البخاريصحيحرجال،(8484/)سعدابنطبقاتفيترجمتها)الهذيلأم

تهذيب،(2/505)الكاشف(4/705)النبلاءأعلامسير(3551/)الكمالتهذيب(2455/)للعجلي

سنة،عشرةاثنتاوعمرهاالقرانقرأتوقد،كثيرةرواياتلها:(.(8931/)الإصابة،(12/438)التهذيب

سنة.سبعينعاشت،خيارالنساءمن،عالمةفقيهةوكانت

(5928/)حبانلابنالثقات،(8467/)سعدابنطبقاتفيترجمتها)التميميعبداللهبنطلحةبنتعائشة

الكمالتهذيب،(2424/)مسلمرجال،(2855/)البخاريصحيحرجال،(2455/)الثقاتمعرفة

أمها:(.(075ص)التهذيبتقريب،(4936/)النبلاءأعلامسير،(2/513)الكاشف،(35/237)

بنبمصعببعدهتزوجتثم،بكرأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدخالهابابنتزوجت،بكرأبيبنتكلثومأم

توفيت.منهاأجملزمانهافييكنلم،الحسنعظيمة،الجمالبارعةوكانت،دينارألفمئةوأصدقها،الزبير

بالمدينة.

التعديل،(1/574)البخاريصحيحرجال،(5301/)الكبيرالتاريخفيترجمته)جبيربنسعيدبنعبدالله

:(.(503)صالتهذيبتقريب،(1/558)الكاشف،(15/26)الكمالتهذيب،(2846/)والتجريح

زمانه.أهلأفضلمنوكان،كثيرةرواياتله

،(925ص)خليفةطبقات،(802ص)(المتممالقسم)سعدابنطبقاتفيترجمته)أبانبنالرحمنعبد

الصفوةصفة،(7/66)حبانلابنالثقات،(5215/)والتعديلالجرح،(5/254)الكبيرالتاريخ

بن(.(325ص)التهذيبتقريب،(6/911)التهذيبتهذيب،(16294/)الكمالتهذيب(2/148)

.(الصحابةمنجماعةعنكثيرةرواياتله:عفانبنعثمان

.(الأناضولبلادساحلفيالواقعةالبلاد:أي):نصهما(ق)هامشفيجاء
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.الرومبلادمنقيساريةبلغحتى)1(اليمنى

بنالجنيدعليهاوولى،خراسانإمرةعنالسلمياللهعبدبنأشرسالملكعبدبنهشامعزل!وفيها

أرمينية.الحكمياللهعبدبنالجراحووئى،المريالرحمنعبد

بنالجنيدوصلولما،فهزمهمعمروبنالحارثفلقيهم،أذربيجانبلادالتركقصدتوفيها

فتصافوا،آلافسبعةفيوهو،المسلمينمنمنهزمينالأتراكخيول!تلقتهخراسانإلىالرحمنعبد

الجنيدوكاد،خاقانملكهمومعهم،إليهمبالنسبةلقلتهممعهوفيمنفيهوطمعوا،شديداقتالاواقتتلوا

الخليفة.إلىبهوبعث،ملكهمأخيابنوأسر،منكرةهزيمةفهزمهمبهماللهأظفرهثم،يهلكأن

والطائف،الحرمينأميروهو،المخزوميإسماعيلبنهشامبنإبراهيمالسنةهذهفيبالناسوحج

.)2(المريالرحمنعبدبنالجنيدخراسانوأمير،القسريخالدالعراقوأمير

ومئةلمحشرةثنتلإسنةخلت5ث!

اللانمنالتركسارتوفيها.ملطيةناحيةمنحصونافافتتح،الصائفةهشامبنمعاويةغزافيها

إليهيتكاملأنقبلفاقتتلوا،وأذربيجان،الشامأهلمنمعهفيمنالحكمياللهعبدبنالجراحفلقيهم

هشامذلكبلغفلما،أردبيلالعدووأخذ،أردبيلبمرجمعهوجماعةاللهرحمهالجراحفاستشهد،جيشه

يسيرونوهمالتركفلحق،إليهمبالإسراعوأمره،بجيش)3(الحرشيعمروبنسعيدبعثالملكعبدابن

ومن،المسلميننساءمنمعهمكانومنالأسارىمنهمفاستنقذ،خاقانملكهمنحوالمسلمينبأسارى

كانماوشفى،صبرافقتلهم،كثيراخلقامنهموأسر،جداعظيمةمقتلةالتركمنوقتل،أيضاالذمةأهل

التركإثرفيالملكعبدبنمسلمةأخاهأرسلحتى،بذلكالخليفةيكتفولم،القلوبمنتغلث)4(

معهبمنوسار،أميراعنهواستخلف.الأبواببابإلىفوصل،عظيموشتاء،شديدبردفيإليهمفسار

الأتراكطلبفيخراسانأميرونهض،سنذكرهمامعهمأمرهمنوكان،خاقانملكهمالأتراكطلبفي

يمنةالافعشرةوأخرى،ألفاعشرثمانيةسريةإليهمووجه،بلخنهرإلىفوصل،كثيفجيشفيأيضا

صونعلىيقدرلاوأنه،بهميعلمهإليهأميرهمفكتب،سمرقندفأتوا،وجيشتالتركوجاشت،ويسرة

)2(

)3(

)4(

.(الداخليةالبلادجهةمنالأناضولبرأي):نصهما(ق)هامشفيجاء

.96-767/الطبريتاريخينظر

.(2238/)ماكولالابنوالإكمال(ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،بالجيم(الجرشي):(ق،ح)في

على،مقصور،الغلثىمنوهو،السمخالطه:تغلثومعنى.(ح،ب)منالعبارةوسقطت(ق)فيكذا

شجرةاسمالعلثى:وقيل.السهامبهفتراشريشهفيؤخذفيقتلهفيأكلهسمفيهللنسريخلططعائموهوالسلوىمثال

.(غلث)اللسان.قتلتهاالسباعثمرهاأطعمإذا
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نحوكثيفجيشفيمسرعاالجنيدفسار.الغوثفالغوث،خاقانالأعظمملكهمومعهم،منهمسمرقند

عظيم،جمعفيخاقانفصبحه،فراسخأربعةوبينهابينهوبقي،سمرقندشعبإلىوصلحتى،سمرقند

الجمعانفتراءى،جانبكلمنتتبعهموالترك،العسكرإلىفانحازوا،الجنيدمقدمةعلىخاقانفحمل

علىواصطفواالسلاحإلىفنهضوا،إليهموانحيازهامقدمتهمبانهزامولايشعرون،يتغدونوالمسلمون

بنووفيهاالمسلهجنميمنةعلىالتركوحملت،فالتقوا،بارزومكان،واسعمجالفيوذلك،منازرلهم

شجعانبعضبرزوقد،بالشهادةكرامتهاللهأرادممنكثيرخلقغيرهمومنمنهمفقتل،والأزدتميم

الصنميرفضممنجعلناكإليناصزتإنخاقانالملكترجمانفناداه(،)1المشركينمنلجماعةالمسلمين

قتلحتىقاتلهمثم.لهشريكلاوحدهاللهتعبدواأنعلىأقاتلكمإنما!ويحكم:فقال.فنعبدكالأعظم

وحملوا،وصابرواوصبروا،مكانكلمنوالشجعانلأبطالاوتداعت،المسلمونتناخىثم،اللهرحمه

عليهم،التركعطفتثم،كثيراخلقامنهموقتلوا،وجلعزاللهفهزمهم،واحدرجلحملةالتركعلى

الحر،بنسورةيومئذوقتل،راجعونإليهوإناللهفإنا،ألفينسوىيبقلمحتى،خلقاالمسلمينمنفقتلوا

وإناللهفإنااخرهمعنبقتلهمفأمر،خاقانالملكإلىفحملوهم،كثيرةجماعةالمسلمينمنواستأسروا

.جدا)2(جريرابنبسطهاوقد،الشعبوقعةلهايقالالوقعةوهذه.راجعونإليه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ثقة،القدركبير،جليلتابعيوهو،الشامينصرأبوويقال:المقدامأبو)3(الكنديحيوةبنرجاء

بنرجاءوسيدناشيخناسلوا:يقولسئلإذامكحولوكان.أميةبنيلخلفاءصدقوزير،عادلفاضل

الله.رحمه،حسنوكلاأرواياتوله،الروايةفيووثقوه،الأئمةمنواحدغيرعليهأثنىوقد.حيوة

بنتأسماءمولاتهعنروى،جليلتابعيئدمشقيإنه:ويقال)4(الحمصيالأشعريحوشببنشهر

وغيرها.السكنبنيزيد

،(...إن:خاقانمناديفناداه،فقتلهمالتركشجعانمنلجماعةالمسلمينشجعانبرزوقد):(ف)في)1(

.(خ،ب)منوالمثبت

.(4461/)الطبريتاريخانظر)2(

المعارف،(3/312)الكبيرالتاريخ،(031)خليفةطبقات،(7/454)سعدابنطبقاتفيترجمته)3(

منالمختار،(8312/)دمشقتاريخ،(4237/)حبانابنثقات،(3105/)والتعديلالجرح،(472)

الحفاظتذكرة،(4557/)النبلاءأعلامسير(9151/)الكمالتهذيب،(2388/)الأثيرلابنالأخيارمناقب

.(3265/)التهذيبتهذيب،(412ت/41)بالوفياتالوافي(1/138)العبر،(1/181)

،1144/)والتعديلالجرح،(4/258)الكبيرالتاريخ،(7/944)سعدابنطبقاتفيترجمته)4(

للعقيليالضعفاء،(4/36)عديلابنالضعفاءفيالكامل،(1461/)للعجليالثقاتمعرفة،(4382/و

=ميزان،(4372/)النبلاءأعلامسير،(12/578)الكمالتهذيب،(1312/)مسلمرجال،(2191/)
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أخذهبسببجماعةفيهتكلملكن،ناسكاعابداعالماوكان،وغيرهمالتابعينمنجماعةعنهوحدث

الشعر)2("فيهوأنشدوا،حديثهوتركوا،()1عرضهونزكوافعابوه،الأمروليإذنبغيرالمالبيتمنخريطة

أعلم.فالئه،)3(اخرونجماعةوثقهوقد.أعلمفالله،غيرهاسرقإنهويقال.وغيرهشعبةمنهم

ومئةمحشوةث!اثسنةخلت5ث!

إلىالعباسبنيدعاةمنجماعةصاروفيها،مرعشناحيةمنالرومأرضهشامبنمعاويةغزاففيها

وغلوفيها،ذلكبمثلغيرهوتوعد،فقتلهمنهمرجلاأميرهاأخذوقدفيهاوانتشروا،خراسان

وفتح،خاقانابنقتلحتى،منتشرةوأمما،كثيراخلقامنهمفقتلالتركبلادفيالملكعبدبنمسلمة

وأعمالها.بلنجر)4(ناحيةمنالممالكتلكلهودانت،كثيرةبلادا

عنجريرابنوقال،معشروأبو،الواقديقاله.الملكعبدبنهشامبنسليمانبالناسحجوفيها

.()أعلمفالئه،المخزوميإسماعيلبنهشامبنإبراهيمبالناسحجإنه:بعضهم

قبلها.التيفيالمذكورونهمالبلادونواب

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

مهلك:كانفيها:جرير)6(ابنقال

ترجمته،وهذه.شهيداقتل،الرومبأرضاللهعبدالبطالمعوهو:بخت)7(بنالوهابعبدالأمير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(154)صالمنفعةتعجيل،(926)صالتهذيبتقريب،(4432/)التهذيبتهذيب،938()3/الاعتدال

عرضه.فيطعنوا:أي

.(133ص)تقدمماانظر

وهي:(ق)زياداتمنمقحمةأخرىزيادةوهذه

نإالمالبيتمنأخذهماروايتهفييقدحلا:وقالوا،واجتهادهودييهعبادتهوعلى،عليهوأثنواروايتهوقبلواا

أعلم.فالله،فيهمتصرفا،عليهواليأكانوقد،عنهصح

ومئة،عشرةاثنتيسنةأعني.السنةهذهفيشهرتوفي:(.(7944/)سعدابنطبقاتانظر)الواقديقال

.(مئةسنةوقيل،بسنةقبلهاوقيل

.(1)حاشية(57ص)فيببلنجرالتعريفتقدم

وتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،(دتى)منالألفاظبعضوسقطتوصحفت.(4941/)الطبريتاريخانظر

.الطبري

.(4/941)الطبريتاريخفي

.(2122/)للسخاوياللطيفةالتحفة،(1/461)الذهبشذرات،(4941/)الطبريتاريخفيأخباره
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المدينة،إلىتحول!ثم.الشامسكنمكيئ،مروانال!مولىبكرأبوويقال!،عبيدةأبوبختبنالوهابعبدهو

أنس،بنومالك،أيوبمنهم،خلقوعنه،التابعينمنوجماعة،هريرةوأبي،وأنس،عمرابنعنروى

هذهمقالتيسمعامرأاللهنضر":مرفوعاأنسعنحديثه.العمرياللهوعبيد،الأنصاريسعيدبنويحيى

العملإخلاص:مؤمنصدرعليهنيغللاثلاث.منهأفقههومنإلىفقهحاملفرب،غيرهبلغهاثم،فوعاها

.")2(ورائهممنتحيطدعوتهم()1فإن،المسلمينجماعةولزوم،الأمرأوليومناصحة،لله

أحدكملقيإذا":!لمجيالهاللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعنوروى

هذاالوهابعبدوثقوقد.")3(عليهفليسلم،لقيهثم،شجرةبينهماحالتفإن،عليهفليسلمأخاه

.العلماءأئمةمنجماعات

رفقائه.منرحلهفيبماأحقيكنولم،استشهدحتىوالغزووالعمرةالحجكثيركان:مالكوقال

الله.رحمههناكودفن،البطالاللهعبدمحمدأبيالأميرمعالرومببلاداستشهد.جواداسمحاوكان

فجعل،المسلمينبعضففر،العدولقيأنهوذلك.وغيرهخليفةقاله.السنةهذهفيوفاتهوكانت

؟!الجنةمنأتفرون!؟الجنةمنأفرارا!ويحكم،الجنةإلىهلمواأنالعدونحوفرسهويركضينادي

الله.رحمهقتلحتىقاتلثم.بقاءولاالدنيافيلكممقاملا!ويحكم؟أينإلى

منلامرأةمولىوكان،زمانهفيالشامأهلإمام،القدركبير،جليلتابعي:)4(الشاميمكحول

كان:وقيل؟كابلسبيمن:وقيل؟نوبياوكان،العاصبنسعيدآلمنامرأةمولى:وقيل،هذيل

."التكميل"كتابنافينسبهذكرناوقد.الأكاسرةسلالةمن،الأبناءمن

.)5(العلمطلبفيكلهاالأرضطفت:يقولسمعته:إسحاقبنمحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أحمد.ومسند(ح،ب)منوالمثب،"كأن":(ق)في

علما،بلغمنباب:المقدمةفي(236)ماجهابن،(37912)(3225/)المسندفيأحمدالإمامأخرجه

صحيح.حديثوهو

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(1635)رقممسندهفييعلىوأبو(0552)رقمداودأبورواه

التاريخ،(345)،(256)خليفةتاريخ،(031)خليفةطبقات،(7453/)سعدابنطبقاتفيترجمته

،(8704/)والتعديلالجرح،(452)المعارف،(1603،703/)الصغيرالتاريخ،(821/)الكبير

الأخيارمناقبمنالمختار،(75)الشيرازيطبقات،(5177/)الأولياءحلية،(5446/)حبانابنثقات

الكمالتهذيب،(25/224)دمشقتاريخمختصر،(5028/)الأعيانوفيات،(5/52)الأثيرلابن

،(4/177)الاعتدالميزان،(1/701)الحفاظتذكرة،(5155/)النبلاءأعلامسير،(28464/)

الدريةالكواكب،(145/)الشعرانيطبقات،(42)الحفاظطبقات،(1272/)الزاهرةالنجوم

.(1/461)الذهبشذرات،(1/554)

رقم(991ص)الحديثطلبفيالرحلةفيالخطيبوذكره؟(3511/)الكبيرالتاريخفيالبخاريأخرجه

.وغيره(79)
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والشعبي،بالبصرةالبصريوالحسن،بالحجازالمسيببنسعيد:أربعةالعلماء:الزهريوقال

.()1بالشامومكحول،بالكوفة

مهماالناسعندوجاهةلهوكان.كل:يقولوإنما،قل:يقولأنيستطيعلاكان:بعضهموقال

يفعل.شيءمنبهأمر

.)2(الزهريمنأفقهوكان،الشامأهلأفقهكان:العزيزعبدبنسعيدوقال

.)3(أعلموالله-بعدهاوقيل-السنةهذهفيتوفي:واحدغيروقال

ومئةعشرةأربحسنةخلت5ث!

ابناوهما،الملكعبدبنهشامبنسليماناليمنىوعلى،اليسرىالصائفةهشامبنمعاويةغزافيها

هرقلابنوهو،قسطنطينفيهمالمسمىالروموملكالبطالاللهعبدالتقىوفيها،هشامالمؤمنينأمير

أبيه.إلىبهفسار،هشامبنسليمانإلىفأرسله،البطالفأسره،!يالهالنبيإليهكتبالذيالأول

أخاهعليهاوولى،إسماعيلبنهشامبنإبراهيموالطائفوالمدينةمكةإمرةعنهشالمعزلوفيها

بالناسحجإنما:معشروأبوالواقديوقال-قولفي-السنةهذهفيبالناسفحج؟هشامبنمحمد

.)4(أعلموالله.مروانبنالملكعبدبنخالد

)1(

)2(

)3(

)4(

تهذيبفيوالمزي؟(12/228)بغدادتاريخفيوالخطيب؟(5/178،917)الحليةفينعيمأبوأخرجه

.(28471/)الكمال

.(5915/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره

وهي:مقحمةأيضازيادةوهذه

وهو،بالزاي،"شهزاب":(ق)في)شهرابمسلمأبيواسم،مسلمأبيابنهو:الشاميمكحولأ

.الهاديعبدخطمننقلتهكذا.شاذلبن(.(51/)ماكولالابنالإكمالمنوالمثبتتصحيف

فينعيمأبوأخرجه)عقلهفيزيدريحهطابومن،همهقلثوبهنظفمن:قالأنه،عنهالدنياأبيابنوروى

.(.(1/181)الدينعلوموإحياء(2256/)الصفوةصفةفيالشافعيإلىالقولونسب.(5184/)الحلية

وظلال،الشراببارد:قال،(8:التكاثرأ!ولنعيصآعنيؤمبذلتئلنثص):تعالىقولهفي:مكحولوقال

عن،الايةتفسيرفيالمنثورالدرفيالسيوطيذكره)النومولذاذة،الخلقواعتدال،البطونوشبع،المساكن

.(.مكحولايذكرولم،مرفوعاغنمبنعياض

فيدابةإلابالبركةلهاودعت،ظهورهافمسحتالملائكةأتتهادوابهمعنأثقالهمالمجاهدونوضعإذا:وقال

.،جرسعنقها

.(19-09)7/الطبريتاريخينظر



أهـ41سنةوفيات148

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:يقال.الرفعاءالثقاتالتابعينكبارأحد،المكيمحمدأبومولاهم:الفهري)1(رباحأبيبنعطاء

أفطسأعورأسودعطاءكان:يقولالعلمأهلبعضسمعت:سعد)2(ابنوقال.صحابيمئتيأدركإنه

الحديث.كثيرعالمافقيهاثقةوكان؟ذلكبعدعميثم،أعرجأشل

وكان:بعضهموزاد.منهبالمناسكأعلمزمانهفيأحدبقيما:واحدوغيرالباقرجعفرأبووقال

ويفدي،والضعفالكبرمنرمضانفييفطرعمرهاخرفيوكان؟سنةمئةوعمر،حجةسبعينحجقد

بنيمنادييناديوكان؟(184:ادبقرةأمهومشكينطعامفذيةيطيقونمالذيفوعلى):الآيةويتأولإفطاره

.رباحأبيبنعطاءإلاالحجفيالناسيفتيلا:منىأيامفيأمية

وهوماتيومعطاءمات:الأوزاعيوقال!منهأفقهلقيتفيمنرأيتما:الباقرجعفرأبووقال

عندهم.الأرضأهلأرضى

.صلا؟3(بهالناسأحسنمنوكان،سنةعشرينعطاءفراشالمسجدفيكان:جريجابنوقال

.الأمصارأئمةهؤلاء،وعطاء،وإبراهيم،والحسن،المسيببنسعيدكان:قتادةوقال

يولد،أنقبلسمعتهوقدسمعتهأكنلمكأني،لهفأنصتبالحديثليحدثنيالرجلإن:عطاءوقال

.)4(أسمعهلمأنيفأريه،لهمنهأحفظأنا:روايةوفي.منهالآنسمعتهإنماأنيفأريه

.)5(أعلموالله.تعالىاللهرحمه.السنةهذهفيماتأنهعلىوالجمهور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تاريخ،(028)خليفةطبقات،(2204/)معينابنتاريخ،(467/وه2386/)سعدابنطبقاتفيترجمته

الجرح،(1107/)والتاريخالمعرفة،(444)المعارف،(6/463)الكبيرالتاريخ،(346)خليفة

،(3031/)الأولياءحلية،(96)الشيرازيطبقات،(5891/)حبانلابنالثقات،(6033/)والتعديل

،(3565/)الأخيارمناقبمنالمختار،(ب315الورقة1/1)دمشقمدينةتاريخ،(2121/)الصفوةصفة

النبلاءأعلامسير،(0/296)الكمالتهذيب،(1765/)دمشقتاريخمختصر،(3261/)الأعيانوفيات

النهايةغاية،(6/84)الثمينالعقد،()89الحفاظتذكرة،3/07()الاعتدالميزان،(5/78)

.(1/93)الشعرانيطبقات،(903)الحفاظطبقات،(1/273)الزاهرةالنجوم،(1/185)

.(5047/)الكبرىالطبقاتفي

أعلامسيرفيوالذهبي،(0/208)التهذيبتهذيبفيالمزيوذكره؟(3031/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

.(5/84)النبلاء

.(586/)السيرفيالذهبيذكره

وهي:أيضازيادةوهنا

وابن-،عمرابنمنهم،الصحابةمنكثيرعددعن-أسلمرباحأبيواسم-رباحأبيبنعطاءمحمدأبوأسند
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.وغيرهالتفسيرعباسابنمنوسمع.سعيدوأبو،الجهنيخالدبنوزيد،هريرةوأبو،الزبيربناللهوعبد،عمرو

كثير،بنويحى،وقتادة،الزبيروأبو،ديناربنوعمرو،الزهريمنهم؟عذةالتابعينمنعنهوروى

كثير.والأعلامالأئمةمنوغيرهم،السختيانيوأيوب،والأعمش،ثابتأبيبنوحبيب،ديناربنومالك

عشرالمجلسبذلكعنهاللهكفر،ذكرمجلسجلسمن:يقولرباحأبيبنعطاءسمعت:هزانأبوقال

والحكمالعلومجامعفيالحنبليرجبابنذكره؟(313)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الباطلمجالسمنمجالس

.(.(168ص)

الحليةفينعيمأبوأخرجه)والحرامالحلالمجالس:قال؟الذكرمجلسما:لعطاءقلت:هزانأبوقال

.؟وتشتريوتبيع،وتطلقتنكحكيف،تصومكيف،تصليكيف.(.(5591/)

إلى(69451)برقم(8013/)المصنففي)الرزاقعبدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:الطبرانيوقال

قولهفييقولرباحأبيبنعطاءسمعت:قال،الصنعانيربيعةبنيحيىعن،(."الدراهميقرضون":قوله

يقرضونكانوا:قال،(48:النملأ!يقحلحوتولاألأزضفىيقسدوترق!لتتمعةاثمديةفىوكات):تعالى

التفسيرفيالمصنفوأورده.الرزا!تىعبدطريقمن(5/315)الحليةفينعيمأبوأخرجههناإلى)الدراهم

عددابهايتعاملونكانواوكأنهممنهايأخذونكانواأنهميعني:العبارةهذهبعدوفيه،الآيةتفسيرفي(3936/)

ويقطعونها.منهايقصونكانوا:قيل.(.يتعاملونالعربكانكما

لابنالإكمالمنوالمثبت،تصحيف"اللهعبد":الأولياءوحلية(ق)في)اللهعبيدعن:الثوريوقال

فيترىما:لعطاءقلت:قال-الوصافييعني-الوليدبن(.(375ص)التهذيبوتقريب،(7703/)ماكولا

القسري:قلت؟الرأسمن:قال؟افتقرتركههووإن،سعةفيوعيالههوعاشبهكتبهوإنقليمصاحب

أخر!)(17:القصصأ!للمخرمينظهيراأكوتفلنعكائغضتبضآرب):الصالحالعبدقال:عطاءقال.لخالد

.(.(3315/)الحليةفينعيمأبو

قيل:ورويته،(3315/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الذينوهواللهعنالعقلالعبادأوتيماأفضل:وقال

.(.بالدينالمعرفةوهو،وجلعزاللهعنالعقل:قال؟العبادأعطيماأفضلما:لعطاء

أما:فقال،للحسنذلكفذكرت:قال.إليهاللهنظرإلا-مراتثلاث-ربياربياالعبدقالما:عطاءوقال

عناسئاتنا!و!فرذنوبنالنافآغفررنجا!امنابرلبهممنوأءاأنلةإيمنينادىمنادياسمغناإشارنجا):القرآنتقرؤون

والحكمالعلومجامعفيرجبابنأورده)الآيات0(591-391:عمرانالأ!هوربهملهخفأشتجاب):قولهإلى

.(.(601ص)

دتى()فيكذا)الوردبنعمرعنضمرةحدثنا،السلمياللهعبدأبوحدثنا:حنبلبنأحمدبناللهعبدوقال

ترجمةعلىنقفولم"الوردبنعمرو":(377ص)عاصمأبيلابنالزهدوفي،"الوردبنعمر":والحلية

الزهدفيعاصمأبيابنأخرجه)فافعلعرفةعشيةبنفسكتخلوأناستطعتإن:عطاءقال:قال،(.له

.(.الإسنادبهذاكلاهما؟(3314/)الحليةفينعيموأبو؟(377ص)

:فقال،شيءعنفسألته،بمكةعطاءلقيت:يقولالنعمانحنيفةأباسمعت:البصريسلامبنسعيدوقال

والمثبت،"فارقوا":(دتى)في)فرقواالذينالقريةأهلمنأنت:قال.الكوفةأهلمن:فقلت؟أنتأينمن

ويؤمن=،السلفيسمثلاممن:قلت؟أنتالأصنافأيفمن،نعم:قلت؟شيعاوكانوادينهم(.الحليةمن
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الحليةفينعيمأبوأخرجه)فالزمعرفت:عطاءفقال.بذنبالقبلةأهلمنأحدأيكفرولا،بالقدر

(3/314).).

.(.(3431/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الإسنادمنعندناأقوىالأمةعليهاجتمعتما:عطاءوقال

محمد:أ!وممدىزادهمصآقدؤاؤالذين):فقال.ينقصولايزيدلاالإيمان:يقولونقوماهاهناإن:لعطاءوقيل

تعالى:قال:فقال.اللهدينمنليستاوالزكاةالصلاةأنويزعمون:قلت؟زادهمالذيالهدىهذافما،(17

دينأذلكفجعل،(ه:البينةأ!ولقيمةآدجمتلكوذالزكؤويؤتواالصلؤهو!مواحنفآألذينلهتخدكينأللهليغبدوأإلاأصواوما)

.(.السابقالمصدر)

قال،نفعنيفإنه،ينفعكمأنلعلهبحديثأحدثكمألا:فقالسوقةبنمحمدعلىدخلنا:عبيدبنيعلىوقال

الكلامفضوليعدونوكانوا،الكلامفضوليكرهونكانواقبلكمكانمنإن،أخيبنيا:رباحأبيبنعطاءلي

لهلابدالتيمعيشتهفيبحاجتهالعبدينطقأو،منكرعننهيأو،بمعروفأمرأو،يقرأأناللهكتابعداماإثما

منيقف!ما!قحيدألمحالوعناليمينعن)و،(11-01:لانفطاراأ!وبمئبين!كرامالجفظينعليغوإن)أتنكرود؟منها

فرأى،نهارهصدرأملاهاالتيصحيفتهعليهنشرتلوأحدكميستحيأما،181-17:قأ!عتيدرلمحجمثلدتهإلاقول

.(.(3315/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)دنياهولادينهأمرمنليسفيهاماأكثر

فيكذا)الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ،الرحيمالرحمناللهبسمفاقرأ،الليلمنالحرخفتأنتإذا:وقال

.(.الرجيمالشيطانمنباللهأعوذالرحيمالرحمناللهبسمفقولواالليلمنالحمرتناهقتإذا:الحليةوفي(كتى)

بنلعطاءكانتعباسابنماتفلما،عباسلابنكانتالحرامالمسجدفيالحلقةإن،وغيرهالطبرانيوروى

.ربا!أبي

رأيتما:قال،كهيلبنسلمةعن،سفيانعن،دكينبنالفضلعن،أبيهعنشيبةأبيبنعثمانوروى

الحليةفينعيمأبوأخرجه)ومجاهد،وطاوس،عطاء:ثلاثةإلاتعالىاللهعندمابعملهيطلبأحدا

)3/311(.).

عطا؟علىرأيتوما،قطعطاءمثلرأيتما:قال،ذربنعمرحدثنا،نميرابنحدثنا:أحمدالإماموقال

فيوالذهبي(2122/)الصفوةصفةفيالجوزيابنذكره)دراهمخمسةيساويثوباعليهرأيتولا،قطقميصا

.(.(587/)النبلاءأعلامسير

صحبة،لهكانتأميةبنيعلىأن،عطاءعن،جريجبنالملكعبدعن،قيسحدثنا:الأشعريبلالأبووقال

.(.(3312/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الاعتكاففيهاينويساعةالمسجدفييقعدوكان

شعر:القصة)قصتهاكانتوإن،لتعجن!ي!اللهرسولبنتفاطمةكانتإن:قال،عطاءعنالأوزاعيوروى

.(.(3312/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)بالجفنةلتضرب(.ناصيتها:المرأةوقصة،الناصية

عليهماالحدإقامةفىذلك:قال،(2:النورأ!اللهدينفىرآفةبهماتاضذءولا!و:قال،عنه،الأوزاعيوعن

.(.السابقالمصدر)

ومامنافقأنه!ه!اللهرسولأصحابمن(برجلأالناسيمتحنوالرجلوعليهاباليمامةكنت:الأوزاعيوقال

ذلكعلىفأطاعوه؟مؤمنايسميهوما،منافقاالمسيءيسميأن،والعتاكتىبالطلاكتىعليهمويأخذ،بمؤمنهو

أنإلأ!و:تعالىاللهيقولبأسابذلكأرىما:فقالذلكعنفسألته،بعدفيهاعطاءفلقيت:قال.لهوجعلوه
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الحرميننائبوهو،إسماعيلبنهشامبنمحمدفيهابالناسوحبئ،بالشامطاعونوقعففيها

أعلم.والله.قبلهاالتيفيالمذكورونهمالبلادسائرفيوالنواب،والطائف

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

جعفرأبوالهاشميالقرشيطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدوهو:الباقر)1(جعفرأبو

)1(

.(.منهمعقوفينبينمروما،(3312،313/)الحليةفينعيمأبو)أخرجه28(:عمرأنأآل!هوتقحةمتهضتتقوا

فإذا،الضمتيطيلعطاءكان:قال،أميةبنإسماعيلحدثنا،عيينةبنسفيانحدثنا:أحمدالإماموقال

.(.(3313/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)يؤيدأنهإلينايخيلتكلم

عنشراءولابيعيلهيهملا:قال،(37:النورأ!أدلهتجربمنولاتخزهنقههغلا!و:تعالىقوليفيوقال

الحليةفينعيمأبوأخرجه)وأوائلها،أوقاتهافييؤدوهاأنعليهمافترضهاالتيتعالىاللهحقوقمواضع

(3/312).).

وشزهخيرهالقدر:خمساعنياحفظوا،أمسكوا:لقائدهفقال،بالبيتيطوفعطاءرأيت:جريرابنوقال

إلاوأموالهمدماؤهمحرالم،مؤمنونقبلتناوأهل؟تفويضولامشيئةفيهللعبادوليس،وجلعزاللهمنومرهحلوه

،والنعالبالأيدي":الحليةوفي،(ق)فيكذا)والسلاحوالنعالبالأيديالباغيةالفئةوقتال؟بحقها

.(.(3312/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)بالضلالةالخوارجعلىوالشهادة؟(."بالسلاحلا

.!؟(.(3131/)السابقالمصدر)رباحأبيبنعطاءوفيكمالمسائلليتجمعون:عمرابنوقال

:وقالعطاءفغضب،حديثهفيلهرجلفعرضبحديثفحدث،عطاءعندجالساكنت:سعدبنمعاذوقال

شيئاأحسنلاأنيفأريه،منهبهأعلموأناالرجلمنالحديثلأسمعإنيوالله؟الطبائعهذهوما!؟الأخلاقهذهما

.(.(3131/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)منه

.النومإلىتدعولأنها،وسادةفيهأرىأنمنخيرشيطانابيتيفيأرىلأن:يقولعطاءوكان

كبربعدماعطاءكان:قال،جريرابنعن،سعيدبنيحيىعن،المدينيبنعليعنشيبةأبيبنعثمانوروى

نعيمأبوأخرجه)يتحركولا،شيءمنهيزوللاقائئموهوالبقرةسورةمنآيةمئتيفيقرأ،الصلاةإلىيقوموضعف

.(.(587/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيوذكره؟(31وه3148/و1377/)الحليةفي

الحليةفينعيمأبوأخرجه)عطاءرأيتلو:فقال!مثلكمصليارأيتما:جريرلابنقلت:عيينةابنوقال

.!(.(2132/)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره،(3031/)

.الثوبذلكيضعحتىعنهاللهفيعرض،المشهورالثوبيلبسالفتىيحبلااللهإن:عطاءوقال

يوافقه.الطعامكلوليس،قوتمنلهبدلا،كالمريضيكونأنللعبدينبغي:يقالوكان

إلىتدريلافإنك،فيههوبمانعمةذاتغبطنولا؟بالجاهلفكيف،الحكيمعينتعميالدعوة:يقولوكان

.(الموتبعديصيرماذا

-،(1183/)الكبيرالتاريخ،)255(خليفةطبقات،)934(خليفةتاريخ،32(5)5/سعدابنطبقاتفيترجمته



اهـ15سنةوفيات152

الأمةهذهأعلامأحد،العلمكثير،القدرجليلتابعيوهوعليبنالحسينبنتاللهعبدأموأمه.الباقر

يكنولم،عشرالاثنيالأئمةأحدأنهالشيعةطائفةفيهتدعيمنأحدوهو،وشرفاوسيادةوعملاعلما

ممنكانبل،وخيالهموأوهامهمأذهانهمفيوقعبمايدينولا،منوالهمعلىولا،طريقهمعلىالرجل

وهوإلابيتيأهلمنأحداأدركتما:أيضاوقال!،الأثرفيعنهصحيحوذلك،وعمربكرأبايقدم

عنهما.اللهرضي.يتولاهما

عنهروىفممن،وغيرهمالتابعينكبارمنجماعةعنهوحدث،الصحابةمنواحدغيرعنروىوقد

والأوزاعي،،السبيعيإسحاقوأبو،والأعمش،وربيعة،عتيبةبنوالحكم،الصادقجعفرابنه

.والزهري،ديناربنوعمرو،وعطاء،جريجوابن-منهأسنوهو-والأعرج

وجهعلىيومئذمحمديخيروكانأبيحدثني:قال!،الصادقجعفرعن:عيينةبنسفيانوقال!

.(1)الأرض

ثقة.تابعيمدنيهو:العجليوقال!

قول!،فيالسنةهذهفيوفاتهوكانت،الحديث(والعلمأكثيرثقةكان:سعد)2(بنمحمدوقال!

جاوزوقد.أعلموالله،بعدهاوبعد،بعدهاهيالتيفيأوبعدهاالتيفيوقيل،قبلهاالتيفيوقيل

.)3(أعلمفالله.الستينيجاوزلم:وقيل.السبعين

)1(

)2(

)3(

،(018)3/الأولياءحلية،(5/348)حبانلابنالثقات،(826/)والتعديلالجرح،)215(المعارف

مختصر،(4904/)الأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار،(2581/)الصفوةصفة،(64)الفقهاءطبقات

النبلاءأعلامسير،(1/117)الحفاظتذكرة،(26/136)الكمالتهذيب،(23/77)دمشقتاريخ

الشعرانيطبقات،(9535/)التهذيبتهذيب(4521/)بالوفياتالوافي،(1142/)العبر،(4104/)

.(1/044)الدريةالكواكب،(1/941)الذهبشذرات،(94)الحفاظطبقات،(1/32)

تهذيبفيالإسنادبهذاالمزيوذكره.بإسنادهحديثاوساق،(891ص)الفاصلالمحدثفيالرامهرمزيأخرجه

.(26041/)الكمال

منه.معقوفينبينوما(5323/)الكبرىالطبقاتكتابهفي

وهي:مقحمةزيادةوهنا

فصل:أ

قتلاالحسينوجذهالعابدينزينعلىأبوهكان،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدجعفرأبو

الحكم.واستنباطه،العلوملبقرهالباقروسمي،بالعراقشهيدين

كثير،بالخطراتعارفاوكان،الحسبعالي،النسبرفيع،النبؤةسلالةمنوكان،صابراخاشعاذاكراكان

.والخصوماتالجدالعنمعرضا،والعبراتالبكاء

-:تعالىقولهفيالحسينبنعليبنمحمدعن،ثابتعنمروانبنمحمدحدثنا:الأشعريبلالأبوقال
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الدنيافىالفقرعلىصبروابما،الجنةالغرفة:قال،(75:الفرقانأ!صصبمابماأتغرفةتحزوتأولنف)

.(.(3181،182/و1347/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

المؤمن،وغيرالمؤمنتصيبالصواعق:قال،جعفرأبيعن،خيثمةبنزيدعن،حرببنالسلامعبدوقال

(5043/)سننهفيمنصوربنسعيدوأخرجه،(3181/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الذاكرتصيبولا

سيرفيوالذهبي،(2/158)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره،جعفرأبيعنالجعفيزيادعن(1162)

.(.(4804/)النبلاءأعلام

الذاكر.تصبلم،النجومعددصواعقالسماءمننزللو:قالعباسابنعنهذانحورويوقد:قلت

وما:قلت.القلبلمشتغلوإني،لمحزونإني،جابريا:عليبنمحمدليقال:الجعفيجابروقال

الدنياما،جابريا،سواهعماشغلهوجلعزاللهدينصافيقلبهدخلمنإنه،جابريا:قال؟قلبكوشغلحزنك

إلىيطمئنوالمالمؤمنينإن،ياجابر؟أصبتهاامرأةأو؟لبستهثوباأو؟ركبتهمركباإلاهيهل؟تكونأنوماعسى

يعمهمولم،الفتنةمنبآذانهمسمعوامااللهذكرعنيصمهمولم،عليهمالآخرةقدوميأمنواولم،فيهالبقاءالدنيا

لكوأكثرهم،مؤونةالدنياأهلأيسرالتقوىأهلإن،الأبراربثوابففازوا،الزينةمنبأعينهمرأوامااللهنورعن

وجل،عزربهملمحبةقطعوا،اللهبأمرقوامين،اللهبحققوالين،أعانوكذكرتوإن،ذكروكنسيتإن،معونة

فأنزلوا،خالقهمأمرمنذلكأنوعلموا،محبوبهملطاعةالدنيامنوتوحشوا،بقلوبهممحبتهوإلىاللهإلىونظروا

ليسإذااستيقظتفلما،منامكفيأصبتهوكما،وتركوهعنهارتحلواثمنزلوهكمنزل،مليكهمأنزلهاحيثالدنيا

ابنوذكره،(3182/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)وحكمتهدينهمناسترعاكفيمااللهفاحفظ،شيءمنهيدكفي

.(.(2581،901/)الصفوةصفةفيالجوزي

،الأغنياءيحمثالقارىءرأيتمإذا:الخطاببنعمرقال:يقولعليبنمحمدسمعت:يزيدبنخالدوقال

(3184/)الحليةفينعيمأبيورواية(دتى)فيكذا)لصفهوالسلطانيلزمرأيتموهوإذا،الدنياصاحبفهو

أنهداودأبوحدثنا،يزيدبنخالدحدثنا،الحرانيشعيبأبوحدثناالحسنبنحبيبحدثنا":هكذافيهوإسناده

غيرمنالسلطانيلزمرأيتموهوإذا،الدنياصاحبفهوالأغنياءيحبالقارىءرايتمإذايقولعليبنمحمدسمع

.(."لصفهوضرورة

وما،(3182/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)بالمكتوبة(ركعةخمسينأوليلةيومكليصليجعفرأبووكان

.(.(4404،554/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيوذكره،منهمعقوفينبين

وذكره،(3182،183/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الكلامقبيحاللئامسلاح:قالعنهالدنياأبيابنوروى

.(.(2901/)الصفوةصفةفيالجوزيابن

الحليةفينعيمأبوأخرجه)النسيانالعلموافةافةشيءلكل:قالعنه،منصورعنالأحوصأبووروى

(3/183).).

لمضجرتوإن،حقاتؤدلمكسلتإذاإنك،خبيثةكلمفتاحفإنهما،والضجروالكسلإياك:لابنهوقال

.(.السابقالمصدر)حقعلىتصبر

المصدر)المالفيالأخومواساة،نفسكمنوإنصافك،حالكلعلىاللهذكر:ثلاثةالأعمالأشد:وقال

.(.السابق
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فيصيربالقلباليقينفيمر،خطراتواليقين،القلبفيثابتالإيمان:جعفرأبوقال:حوشببنخلفوقال

،(.(زبر)الصحاحمختار.قطعه:الحديدوزبر.الحديدقطعةوهي،زبرةجمع:الزبر)الحديدزبركأنه

.(.(3018/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)باليةخرقةكأنهفيصيرمنهويخرج

فيالمصنفوذكره،السابقالمصدر)منهأكثرأوبقدرهعقلهمننقصإلاالكبرمنشيءعبدقلبدخلوما

.(.(3018/)تفسيره

:قال؟241:يوسفأ!وربه-رءابرقناقلؤلآ!و:تعالىقولهفيالعراقفقهاءيقولما:الجعفيلجابروقال

حينأنهاراهالذيالبرهانأنطالبأبيبنعليجديعنأبيحدثني،لا:فقال.إبهامهعلىعاضايعقوبرأى

أبيض،بثوبفسترته،البيتناحيةفيوالياقوتبالدرمكلللهاصنمإلىقامت،فيهاطمعأي،بهاوهمبههمت

.الصورةهذهعلىيرانيأنمنهأستحيإلهيفقالت؟هذاما:يوسفلهافقال،منهاستحياءأويراهاأنخشية

علىقائمهوالذيإلهيمنأناأستحيأفلا،يبصرولايسمعولا،يضرولاينفعلاصنممنتستحين:يوسففقال

الحليةفينعيمأبوأخرجه)(رأىالذيأالبرهانفهو.أبدامنيتنالينلاوالله:قالثم!؟كسبتبمانفسكل

.(.منهمعقوفينبينوما(3181/)

عليبنمحمدسمعت:يقولمنصوراسمعت:يقولالثوريسفيانسمعت:الحافيالحارثبنبشروقال

الغنىاتخذأي:أوطناه)أوطناهالتوكلفيهمكانإلىوصلافإذا،المؤمنقلبفييجولانوالعزالغنى:يقول

.(.(3181/)الحليةفينعيمأبوأخرجهوالخبر.وطناالمؤمنقلبوالعز

تصحيف،،"مديننا":(ق)في)مهديناوظهرقائمناقامفإذا،الرعبشيعتناقلوبفييلقياللهإن:وقال

"سنانمنوأمضى":الحليةفي)سيفمنوأمضى،ليثمنأجرأمنهمالرجلكان(.الحليةمنوالمثبت

.(.(3184/)فيهوالخبر

.(.السابقالمصدر)واتقاهوجلعزاللهأطاعمنشيعتنا:وقال

.(.السابقالمصدر)النفاقوتورث،القلبتفسدفإنها،والخصومةإياكم:وقال

.(.السابقالمصدر)الخصوماتأصحابهماللهآياتفييخوضونالذين:وقال

بكرأبوحلىقد،بهبأسلا:فقالالسيفحليةعنعليبنمحمدجعفرأباسألت:اللهعبدبنعروةوقال

فيالعبارة)الصديقنعم:قالثمالقبلةواستقبلوثبةفوثب:قال؟!الصديقوتقولقلت:قال.سيفهالصديق

الدنيافيقولالهاللهصدقفلاالصديقيقللمفمن،الصديقنعم،(.واحدةمرةقيلت"الصديقنعم"الحلية

.(.(3185/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)والاخرة

ويتناولون،يحبوناأنهميزعمونبالعراققوماأنبلغني،جابريا:عليبنمحمدليقال:الجعفيجابروقال

يعني-بيدهمحمدنفسوالذي،بريءمنهماللهإلىأنيعنيفأبلغهم،بذلكأمرتهمأنيويزعمون،وعمربكيرأبا

نإ.عليهماوأترحملهماأستغفرأكنلمإنع!يالهمحمدشفاعةنالتنيولا،بدمائهماللهإلىلتقربتوليتلو-نفسه

عنهمااللهرضيوعمربكرأبيمنتبرأوممنمنهمبريءأنيفأبلغهم،وسابقتهمافضلهماعنلغافلوناللهأعداء

.(.السابقالمصدر)

.(.السابقالمصدر)السنةجهلفقدوعمربكرأبيفضليعرفلممن:وقال

ع!-محمدأصحابهم:قال،الاية551:المائدةأ!وءا!واوائذينورسولواللهولئكمإنعا!و:تعالىقولهفيوقال
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.(.السابقالمصدر)محمدأصحابمنعلي:قال؟عليهويقولونقلت:قال

رأيت:قال.عليبنمحمدجعفرأبيعندمنهمأصغرأحدعندالعلماءرأيتما:عطاءبناللهعبدوقال

.(.(3185،186/)الحلية)متعلمكأنهعندهالحكيم

.(.(3186/)الحلية)عينهفيالدنياصغرعينيفيعطمهالذيوكان،عظيمعينيفيأخليكان:وقال

منبأسرعكانفما.يرضاهابمحامدلأحمدنهعلياللهردهالئنفقال.أبيبغلةذهبت:محمدبنجعفروقال

:وقالالسماءإلىرأسهرفعثيابهإليهوجمععليهااستوىفلما،فركبهافقام.منهايفقدلمبسرجهابهاأتيأن

وجلعزدلهكلهالحمدجعلت؟شيئاأبقيتأوتركتفهل:فقال،ذلكفيلهفقيل،ذلكعلىيزدلم.دلهالحمد

.(.(2943)(469/)الإيمانشعبفيوالبيهقي،(3186/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

حالهوحسن،والراحةالخيرأعطيفقدوالرفقالخلقأعطيمن:عليبنمحمدقال:المباركبناللهعبدوقال

الحليةفينعيمأبوأخرجه)اللهعصمهمنإلا،وبليةشزكلإلىسبيلاذلككانحرمهماومن،وآخرتهدنياهفي

/3186).).

بدل"قالإلا":(ق)في)لا:قلنا:قال؟تامامايريدفيأخذصاحبهكمفييدهأحدكمأيدخل:وقال

نعيمأبوأخرجه)تزعمونكماإخوانافلستم:قال.(.الحليةمنوالمثبت،تحريفوهو،"لا:قلنا:قال"

.(.(3/187)الحليةفي

فيهوليست،السابقالمصدر)تتكافأالقلوبفإنالمودةمنقلبكفيلهبما،لكأخيكمودةاعرف:وقال

.(."تتكافأالقلوبفإن"الأخيرةالجملة

بيوميومارزقهنويسألنه،اللهيسبحن:قال.لا:قلت؟يقلنماذاأتدري:فقاليصحنعصافيروسمع

.(.السابقالمصدر)

بمااللهتدعو":(دتى)في)أحبفيماوجلعزاللهنخالفلمنكرهالذيوقعوإذا،نحببمااللهندعو:وقال

.(.(3187/)فيهوالخبرالحليةمنوالمثبت،"أحبفيماوجلعزاللهتخالفلمتكرهالذيوقعوإذا،يحب

ومايدفع،يسألأنمنوجلعزاللهإلىأحبشيءمنوما،فرجأوبطنعفةمنأفضلعبادةمنما:وقال

الناسمنيبصرأنعيبابالمرءوكفى،البغيعقوبةالشروأسرع،البرثواباالخيرأسرعوإن،الدعاءإلاالقضاء

وأن،عنهيتحولأنيستطيعلابماالناسوينهى،يفعلهأنيستطيعلابماالناسيأمروأن،نفسهمنعليهيعمىما

.(.(3188/)الحلية)يعنيهلابماجليسهيؤذي

.(يغفلهاالصوابولعل،كذا)يفعلهاأنلعاقلينبغيلا،مواخجوامعكلماتهذه

.(.السابقالمصدر)مخلوفغيروجلعزاللهكلامالقران:وقال

عليهصلىحتىعمرعليهفاحتبس،الطريقفيفمات،مكةإلىرجلالخطاببنعمرصحب:جعفرأبووقال

البيت:بهذايتمثلعمركانإلايومفقل،ودفنه

يأملكانمادونمنومختلجدونهيأملكانأمروبالغ

(.السابقالمصدر)

عابد.ألفموتمنإبليسإلىأحبعالملموتوالله:جعفرأبووقال

وجههيرهقلمالخدينعلىسالتفإن،النارعلىصاحبهاوجهاللهحرمإلابمائهاعبدعيناغرورقتما:وقال
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ومئةمحشرةستسنةخلتص5ث!

فيذلكعظموكان،والعراقبالشامعظيمطاعونوقعوفيها،الصائفةهشامبنمعاويةغزاففيها

واسط.

قدوكان،بطنهفيأصابهمرضمنخراسانأميرالمريالرحمنعبدبنالجنيدتوفيمنهاالمحرموفي

مكانهوولىفعزله،الملكعبدبنهشامالمؤمنينأميرعليهفتغضب،المهلببنيزيدبنتالفاضلةتزؤج

اللهعبدبنعاصمقدمفما.روحهفأزهقيموتأنقبلأدركتهإن:لهوقالخراسانعلىاللهعبدبنعاصم

يرثيه:عصمةبنعيسىالجرير)1(أبوفيهقالوقد.بمرومنهاالمحرمفيالجنيدماتحتىخراسان

السلاموالجنيدالجودفعلىجميعاوالجنيدالجودهلك

الحمامالغصونعلىتغنىمامروبطنفيثاويينأصبحا

)3(الكراموماتالندىماتمتفلماالكرام2لهزه.ء.

وعسفهم)4(،العقوباتوأنواعالبليغبالضربالجنيدنوابأخذخراساناللهعبدبنعاصمقدمولما

أمووبينهماوجرت،بالحربفبارزه،شريحبنالحارثطاعتهعنفخرج،والجناياتالمصادراتفي

عليه.عاصموظهر،شريحبنالحارثالأمرآخرفيهزمثم.ذكرهايطول

عمهبعدمنالأمروليوهو)5(الملكعبدبنيزيدبنالوليدبالناسحجوفيها:الواقديقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اللهخشيةمنبكىباكياأنولو،الخطايابحوربهايكفراللهفإنالدمعةإلا،جزاءولهإلاشيءمنوما،ذلةولاقتر

.(.بنحوه(2901/)الصفوةصفةفيالجوزيابنأخرجه)الأمةتلكاللهرحم،أمةفي

لهوالإخوان(49)صالأخلاقمكارمفيالدنياأبيابنأخرجه)فقيراويقطعكغنيايرعاكأخالأخبئس:وقال

.(.(2121/)الصفوةصفةفيالجوزيوابن،(217ص)

الأبياتوهذه،ثالثهماوهوبيتانقبلهيتمثلالذيالبيت:(.(ق)فيالتيالزيادةكتبمنهوالقائل)قلت

:قال.الدنيافيوزهداحكماتتضمن

متحولبعدهامابمنزلةفأصبحوارجالاالدنياغرتلقد

سيبدلغيرهبأمبروراضغيرهيبدللاأمبرفساخط

يأمل(كانمادونمنومختلجدونهيأملكانأميروبالغ

ترجمته.علىأقفولم"الجويريةأبو":الطبريتاريخوفي،(ق،ح،ب)الأصولفيكذا

.(ح،ب)منوالمثبت"نزهة":الطبريوتاريخ(ق)في

مقاربةبألفاظفيهوالأبيات(749/)تاريخهفيالطبريأخرجه

يعسفهعسفه:يقال،رويةولاتدبربلاالأمرركوبوهو،العسفمن،رويةولاتدبيربلاأخذهم:"عسفهم"

.(عسف)اللسان.عسفا

بن-يزيدبنالوليدالحجوأقام":(347)خليفةتاريخوفي،(7/89)الطبريوتاريخ،الأصولفيكذا
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تعالى.اللهشاءإنسيأتيكماالمؤمنينأميرالملكعبدبنهشام

ومئةلمحشرةسبحسنةخلت5ث!

157

أميرابناوهما،اليمنىالصائفةهشامبنوسليمان،اليسرىالصائفةهشامبنمعاويةغزافيها

.هشامالمؤمنين

بلادمنحصوناففتح،بعثينأرمينيةعلىوهو-الحمار)1(مروانوهو-محمدبنمروانبعثوفيها

،خراسانإمرةعنالهلالياللهعبدبنعاصمهشامعزلوفيها،الأمانعلىمنهمكثيرونزل،اللان

وكان،العادةمنلهسبقماعلىجرياإليهمعادة،)2(العراقمعالقسرياللهعبدبنخالدإلىوضمها

نأ،هشامالمؤمنينأميرإلىكتبأنهوذلك،عنهاالمعزولالهلالياللهعبدبنعاصمكتابعنذلك

هشامفأجابه،عليهالأمرفانعكس،إليهيضيفهاأنرجاء،العراقولايةمعإلاتصلحلاخراسانولاية

.القسريخالدإلىوأضافهالنصيحتهقبولاذلكإلى

توفي:وفيها

العاملين.والأئمة،التابعينعلماءأحد:الأعمىالبصريالخطابأبو)3(السدوسيدعامةبنقتادة

)1(

)2(

)3(

المتممالقسم)الكبرىالطبقاتفيوالذي"الوليدبأمرالوليدمولىمقسمبنعيسىويقالالملكعبد

ابنهاستعملهشاماأنالزهريعن،اللهعبدبنمحمدحدثني:قالعمربنمحمدالواقديعن((164ص)

مكة.إلىمعهيسيرأنالزهريوأمر،ومئةعشرةستسنةالحجعلىهشامبنمسلمةواسمهشاكرأبا

،جبارأرزينأداهيةشجاعأبطلامروانوكان:بالحمارتلقيبهسببفي(674/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيقال

فلما،حماراعاممئةكلتسميالعرببل:ويقال،بالجزيرةالخوارجدوخ،لبدلهيجفولابالسرىالسيريصل

ثمعاممئةوهوالسلامعليهالعزيرحمارموتمنماخوذوذلك،بالحمارمروانلقبواسنةمئةأميةالملكقارب

تعالى.اللهبعثهم

.(ح،ب)فيجاءماوأثبتنا،وتحريفزيادةالموضعهذافي(دتى)في

التاريخ،(348)،(232)خليفةتاريخ،(213)خليفةطبقات،(7/922)سعدابنطبقاتفيترجمته

الجرح،(2277/)والتاريخالمعرفة،(462)المعارف،(1318/)الصغيرالتاريخ،(7185/)الكبير

،(98)الفقهاءطبقات،(2/333)الأولياءحلية،(5321/)حبانابنثقات،(7/133)والتعديل

معجم،(4224/)الأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار،(3/925)الصفوةصفة،(7/58)الأنساب

الكمالتهذيب،(485/)الأعيانوفيات،(2/57)واللغاتالأسماءتهذيب،(179/)الأدباء

العبر،(3385/)الاعتدالميزان،(1122/)الحفاظتذكرة،(5926/)النبلاءأعلامسير،(23894/)

الزاهرةالنجوم،(453)التهذيبتقريب،(225/)القراءطبقات،(1251/)الجنانمرآة،(1146/)

.(1/531)الذهبشذرات،(4805/و1/604)الدريةالكواكب،(1/276)
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العالية،وأبو،والبصري،المسيببنسعيدمنهم،التابعينمنوجماعة،مالكبنأنسعنروى

وغيرهم.،مجلزوأبو،ومسروق،سيرينبنومحمد،ومجاهد،وعطاء،أوفىبنوزرارة

بنوسعيد،الطويلوحميد،سلمةبنوحماد،كأيوب،الكبارمنجماعاتعنهوحدث

.وهمام،ومعمر،ومسعر،والأوزاعي،وشعبة،والأعمش،عروبةأبي

وقال.منهأحفظرأيتما:المزنيبكروقال،منهأفضلعراقيجاءنيما:المسيببنسعيدقال

العويليأخذهالحديثسمعإذاقتادةكان:الوراقمطروقال،الناسأحفظمنهو:سيرينبنمحمد

يحفظه.حتى(1)والزويل

.وقتادةوحمادالزهريمنأفقهرأيتما:معمروقال.مكحولمنأعلمهو:الزهريوقال

قلبي.وعاهإلاشيئاسمعتما:قتادةوقال

جابرصحيفةعليهءوقرى.حفظهإلاشيئايسمعلا،البصرةأهلأحفظهو:حنبلبنأحمدوقال

ذلك.وغيروالتفسيربالاختلافومعرفتهوفقههعلمهعلىفأثنىيوماوذكر.فحفظها،واحدةمرة

سبعأوستوعمره،السنةهذهفييعني.الطاعونفيبواسطوفاتهكانت:)2(حاتمأبووقال

.سنة)3(وخمسون

توفي:وفيها

.والأعرج،يساربنسعيدالحبابأبو

)1(

)2(

)3(

علىيستقرلاأنوهووالقلقالزماع:الزويل:الوراقمطرعن:(3154/)للخطابيالحديثغريبفيجاء

قتادةحديثفيوورد:(زول)العربلسانوفي.وزويلازوالاعنهيزولمكانهعنالشيءزالمنوأصلهالمكان

بمعنى.والزوالوهو،المكانعلىيستقزلابحيثوالانزعاجالقلقأي:والزويلالعويلأخذه

.(7133/)والتعديلالجرحفي

وهي:أيضامقحمةزيادةوهذه

يتقمن":(3/925)الصفوةوصفة(2034/)الحليةوفي،(ق)فيكذا)باللهوثقمن:قتادةقالأ

الذيوالهادي،يناملاالذيوالحارس،تغلبلاالتيالفئةمعهتكنمعهاللهيكنومن،معهاللهكان(."الله

ينسى.لاالذيوالعالم،يضللا

دخلواالأشقياءبالما:فيقولون(النارإلىالكوىتلكمنالجنةأهلفيطلعأ،النارإلىكوىالجنةفي:وقال

فينعيمأبوأخرجه)ننتهيولاوننهاكم،نأتمرولانأمركمكناإئا:فقالوا؟تأديبكمبفضلالجنةدخلناوإنما؟النار

.(.منهمامعقوفينبينوما،(3925/)الصفوةصفةفيالجوزيوابن،(2034/)الحلية

عبادةمنأفضل،الناسوصلاح،دينهوصلاح،نفسهصلاحبهيطلبالرجليحفظهالعلممنباب:وقال

.(.(2134/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)كاملحول

.،الريادةطلبولكنه؟عندهبماالسلامعليهموسىلاكتفىبشيءالعلممنيكتفىكانلو:قتادةوقال
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مليكة.أبيوابن

الخزاعي.زكرياأبيبناللهوعبد

915

.)1(وردانبنموسىبنمهرانبنوميمون

وهي:أيضازيادةوهذه)1(

فصل:أ

مليكة.أبيوابن،الأعرجوكذلك،الصحابةمنجماعؤعنروى،الزهادالعبادمنفكانيساربنسعيدفأما

خليفةتاريخ،(931)خليفةطبقات،(7/477)سعدابنطبقاتفيترجمته)مهرانبنميمونوأما

،(8/233)والتعديلالجرح،(1/931،321)الصغيرالتاريخ،(7/338)الكبيرالتاريخ،(347)

،(4391/)الصفوةصفة،(77)الشيرازيطبقات،(482/)الأولياءحلية،(5417/)حبانابنثقات

الكمالتهذيب،()26/65دمشقتاريخمختصر،5/97()الأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار

التهذيبتهذيب،(1/147)العبر،(1/89)الحفاظتذكرة،(571/)النبلاءأعلامسير،(92215/)

شذرات،(1463/)الدريةالكواكب،(154/)الشعرانيطبقات،(93)الحفاظطبقات،(0/1093)

أهلإمامميمونكان.وأئمتهموعبادهموزهادهمالتابعينعلماءأجلاءمنفهو:(.(1/154)الذهب

.الجزيرة

المزيأورده)أشاريهولاأماريهلالأني:قال؟قلىعنلكأخيفارقكلالكما:لهقيلأنهعنهالطبرانيروى

.(.(92122/)الكمالتهذيبفي

ابنذىه)وجلعزاللهيعصىأنيكرهكانولكن،الصيامولاالصلاةيكثرأبيكانما:ميمونبنعمروقال

.(.(4391/)الصفوةصفةفيالجوزي

علمه،عنكخزنعالماماريتإنفإنك،جاهلاولاعالماتمارينلا:قالعنه،يونسعنعديأبيابنوروى

الكمالتهذيبفيالمزيوذكره،(482/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)بصدركخشنجاهلاريتماوإن

(92/222).).

نأالشيخيستطعفلم،بجدولفمررنا،البصرةسككبعضفيأقودهبأبيخرجت:ميمونبنعمرووقال

،البابفطرمت،الحسنمنزلإلىدفعناثم،بيدهفأخذتقمتثم،ظهريعلىفمرلهفاضجعت،يتخطاه

كاتب:فقالت.الحسنلقاءأرادمهرانبنميمونهذا:فقلت؟هذامن:فقالتسداسيةجاريةإلينافخرجت

الشيخ،فبكى:قال؟السوءالزمانهذاإلىبقاؤكما،شقييا:قالت.نعم:لهاقلت؟العزيزعبدبنعمر

غلظة،قلبيمنأنستقدإني،سعيدأبايا:ميمونفقال،دخلاثم،فاعتنقاإليهفخرج،بكاءهالحسنفسمع

متعنهوسخين!إنأفؤتمت):الحسنفقرأ.منهلي(.الحليةمنوالمثبت،"فاستكن":(ق)في)فاستلن

فرأيته،عليهمغشياالشيخفسقط.،702-502:الشعرإءأ!ويمتعوتماكالؤاعحهماغنىمآ!يوعوتماكالؤاهمثوجا

قوموا،الشيخأتعبتمقد:فقالتالجاريةجاءتثم،طويلافأقام،ذبحتإذاالشاةتفحصكمابرجليهيفحص

فيأحسبكنتقد:قلت.نعم:قال؟الحسنهوأهذاأبتيا:فقلتفخرجت،أبيبيدفأخذت.تفرقوا

لهالألفيتبقلبكفهمتهالوآيةعليناقرألقد،بنييا:قالثموكزةصدريفيفوكز:قال.هذامنأكبرأنهنفسي

.(.(482،83/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)كلومافيه
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هذهتصيبنيأنأخشى،ألفمئةمكانهليوأن،لهوفيدرهماأعطيتأنيأحبما:قالأنهعنهالطبرانيوروى

الحليةفيذحيمأبوأخر!)الآية،(6:لقمانأ!هوأللهسبيلعنلحضلأتحديثلقويسثترىمنألأسوصمن):الآية

(/483).).

ذهبإذا:عمرقالقمتفلما،العزيزعبدبنعمرعندكنت:قالمهرانبنميمونعنبرقانبنجعفروقال

ذإالعربولسان،السابقالمصدرمنوالمثبت،"مجاجة":(ق)في)رجاجإلاالناسمنيبقلموأضرابههذا

الناسرعاعهم؟مهرانبنميمونيعني،الشيخهذابعدرجاجالناس:العزيزعبدبنعمرحديثفي:فيهجاء

.(.(رجج)اللسان.وجهالهم

ثلاث:قال،مهرانبنميمونعن،سليمانبنفراتعن،الرقيسليمانبنمعمرعنأحمدالإماموروى

بئأعلمهاقلتوإنامرأةعلىتدخلولا؟اللهبطاعةامرهقلتوإن،سلطانعلىتدخللا:بهننفسكتبلولا

الحليةفينعيمأبوأخرجه)هواهمنبقلبكيعلقماتدريلافإنك،هوىذيإلىبسمعكتصغينولا؟الله

.(.(577/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيوذكره،(484،85/)

لبآتمرصحاد!رثبإن)و،211:النبأأ!ه!صصحاصاكانتجهنصإن):تعالىقولهفيعنهأحمدبناللهعبدوروى

.(.(484/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)جوازاالمرصادينهذينالتمسوا:فقال،141:الفجرأ

وتعزيةللظالمشديدوعيدفيها،(42:إبرأهيمأ!المجدوتيغملعمانحونأللهتحستولا):قولهوفي

.(.(483،84/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)للمظلوم

.الناسلصلحصلحواالقرآنأهلأنلو:وقال

بنميمونسمعت:قالالمليحأبوحدثنا،الشاشيسالمبنعيسىحدثنا:حنبلبنأحمدبناللهعبدوقال

فييعملورجل؟الخطيئاتمن-يتوب:قالأو-تائبرجل:لرجلينإلاالدنيافيخيرلا:يقولمهران

.(.(4491/)الصفوةصفةفيالجوزيوابن،(483/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الدرجات

،الدرجاتفييعملورجل؟الكفاراتفييعملرجل؟الرجلينلهذينإلاالدنيافيوالبقاءالعيشفيخيرفلا

عليه.وبالسواهماماوبقاء

،الناسمنكثيرصدورفيخلققدالقرانهذاإن:يقولمهرانبنميمونسمعت:برقانبنجعفروقال

نأيريدمنومنهم؟الدنيابهايلتمسبضاعةيتخذونهقوماالعلمهذايتبعفيمنهـان،الأحاديثمنسواهمافالتمسوا

به.وجلعزاللهويطيعيتعلمهمنوخيرهم،بهيماري

النارفييقذفهحتىيتبعهالقرانيدعهلمالقرانتركومن،الجنةبهيحلحتىالقرآنقادهالقرآناتبعمن:وقال

.(.(484/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)

للرجليسلملا:قال،مهرانبنميمونعن،برقانبنجعفرحدثنا،حيانبنخالدحدثنا:أحمدالإماموقال

.(.السابقالمصدر)الحلالمنحاجزاالحراموبينبينهيجعلحتىالحلال

المصدر)كانماكائناعليهقادمفإنه،عملهفيفلينظراللهعندمنزلتهمايعلمأنيريدكانمن:ميمونوقال

.(.السابق

:قالمهرانبنميمونعنالمليحأبوحدثنا،الحزبيعثمانبنيحيىحدثنا:حنبلبنأحمدبناللهعبدوقال

والخبر(484/)الحليةمنوالمثبت،"فأخفى":(ق)في)فأخف،يصليرجلإلىالمهاجرينمنرجلنظر
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أضعته.الضيعةأكبر:فقال.ليضيعةذكرتإني:فقالفعاتبهالصلاة(.فيه

الحلية:وفي"الدسعني":(ق)في)الرسعنيمحمدبنجعفرحدثنا:حنبلبنأحمدبناللهعبدوقال

جعفرأبوحدثنا،(.ترجمتهفي(141ص)التهذيبتقريبمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما،"الرسغني"

منتعرفولا،الأميرتعرفلا:ميمونقال:قال،زيدبنطلحةعن،الرحمنعبدبنعثمانحدثنا،النفيلي

.(.(485/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)يعرفه

امرأةعلىأؤتمنأنمنإليأحبمالبيتعلىأؤتمنلأن:قال،أيضاعنه،أحمدبناللهعبدوروى

.(.السابقالمصدر)

،مرزوقأبيبنحبيبعن،الرقيالمليحأبوحدثنا،الحارثبنهاشمحدثنا:الموصلييعلىأبووقال

ولا:قلت.قطعملاأللموأني،بهاأتمتعالأخرىوبقيتذهبتعينيإحدىأنوددت:ميمونقال:قال

فينعيمأبوأخرجه)لغيرهولا،لعمرلاالعملفيخيرلا؟العزيزعبدبنلعمرولا:قال؟العزيزعبدبنلعمر

.(.(486/)الحلية

:قال،مهرانبنميمونعن،برقانبنجعفرحدثنا،سفيانحدثنا،الحباببنزيدحدثنا:أحمدوقال

.(.السابقالمصدر)اعتراضانفسيمنوجدتإلاعمليعلىقوليعرضتما

عن،جعفرحدثنا،حيانبنخالدحدثنا،معبدبنعليحدثنا،داودبنالمقدامحدثنا:الطبرانيوقال

وجههفيلهيقولحتىأخاهينصحلاالرجلفإن،أكرهماوجهيفيليقل:ميمونليقال:قال،ميمون

.(.السابقالمصدر)يكرهما

وترفعأقواماتخفض:قال،(3:الواقعةأ!هورافعةضافضة):تعالىقولهفي،عنه،أ-خدبناللهعبدوروى

.(.السابقالمصدر)اخرين

كنت:قالأصحابيبعضحدثنا،المليحأبوحدثنا،سالمبنعيسىحدثني:حنبلبنأحمدبناللهعبدوقال

المصدر)غاوأوغنيإلاالكتانيلبسلاأنهبلغكأما:فقال،كتانثوبعليفرأى،فنظر،ميمونمعأمشي

.؟(.السابق

قيسبنالأشعثراكبوهومعهالرجالمشتمنأول:يقولمهرانبنميمونسمعت،الإسنادوبهذا

،،اللهأقاتله:قالوامعهيحضر،ماشبىأورجلراكبرجلإلىنظرواإذاوهمالسلفأدركتولقد،الكندي

.(.منهمعقوفينبينوما،السابقالمصدر)جئار

:ميمونقال:قال،المليحأبوحدثنا،رأيتهوقدحيانبنكريمبناللهعبدعنبلغني:أحمدبناللهعبدوقال

وأغلق،بيتكفياجلس:أحدهميقول:ميمونوقال.دراهمبخمسةحورانإلىالرهاباببينماليأنأحبما

عليهوأغلق،السلامعليهوإبراهيممريميقينمثللهكانلو،واللهنعم؟رزقكيأتيكهلوانظر،بابكعليك

فأخرجطيباإلايكسبفلم،كسبهيتعاهدمناإنسانكلأنلو:وقال.رزقهلجاءهسترهعليهوأرخى،بابه

.(.(487/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)الفقراءاحتاجولا،الأغنياءإلىاحتيجما،عليهما

منإليأحبعنهالمكروهإسقاطكانإلاقطمكروهليأخعنبلغنيما:قال،ميمونعنالمليحأبووقال

يعتذرولمقلت:قالفإن؟عليهيشهدونثمانيةمنإليأحثأقللم:قولهكان،أقللم:قالفإن؟عليهتخفيفه

أحببته.حيثمنأبغضته



أهـ17سنةوفيات62

فوقيكانإن:منازلثلاثإحدىأنزلتهإلاقطمكروهليأخعنبلغنيما:يقولعباسابنسمعت:وقال

رغبفمن،نفسيفيسيرتيهذه.بهأحفللمدونيكانوإن؟عليهتفضلتنظيريكانوإن؟قدرهلهعرفت

.(.(485/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)واسعةاللهأرضفإنعنها

علىيزيدنيفما،أودعهمهرانبنميمونأتيتالصائفةأردتإذاكنت:القشيريراشدأبيبنأبانوقال

.(."..طمعيغيركولا":وفيه،السابقالمصدر)غضبولاطمعيغرنكولا،اللهاتق:كلمتين

صلاحووجدت،مصركلفيأحبتيوهم،بلدةكلفيضالتيهمالعلماء:قالميمونعنالمليحأبووقال

.(.السابقالمصدر)العلماءمجالسةفيقلبي

فينعيمأبوأخر!)غرفا:قال،011:الزصأمه!حساببغئرأتجرهمألصننونيوفى!!ا):تعالىقولهفيوقال

.(.(487/)الحلية

.(.السابقالمصدر)موتيبعددرهمبمئةأتصدقأنمنإليأحبحياتيفيبدرهمأتصدقلأن:وقال

وعند،وحرمأحلماعندتذكرهأنذلكمنوأفضل،باللساناللهذكر:ذكرانالذكر:يقالكان:وقال

.(.منهمعقوفينومابين،السابقالمصدر)(عليهاأأشرفتوقدعنهافتكف،المعصية

الوالدينوبر،وكافرمسلممنعليهاائتمنكمنإلىتؤديهاالأمانة:سواءفيهنوالمؤمنالكافرثلاث:وقال

.(.السابقالمصدر)والكافرللمؤمنبهتفيوالعهد؟كافرينكاناوإن

مصادرمنوالمثبت."ميمونعنحوشببنخلفعنصفوانوقال":(ق)في)المليحأبووقال

نعيمأبوأخرجه)وجلعزربهمنفرقاالسماءمنعينيهيملأيكنلممنأدركت:قال،ميمونعن،(.التخريج

.(.(577/)السيرفيوالذهبي،(4491/)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره،(488/)الحليةفي

استعملالعزيزعبدبنعمرأن،البربريمحمدأبوهارونحدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا:بزيعبنأحمدوقال

:وقالذلكعنيستعفيهعمرإلىكتبثم،حينافمكث؟وخراجهاقضائهاوعلىالجزيرةعلىمهرانبنميمون

واقض،الطيبالخراجمناجبعمرإليهفكتب.رقيقضعيفكبيرشيخوأناالناسبينأقضي،أطيقلاماكففتني

تركوهأمرعليهمكبرإذاكانلوالناسفإن،إليفارفعهأمرعليكالتبسفإذا،لكاستبانفإذا،لكاستبانبما

.(.(488/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)دنياولادينلهمقامما

نإ:يقولمهرانبنميمونسمعت:قال،برقانبنجعفرحدثنا،هشامبنكثيرحدثنا:سعيدبنقتيبةقال

،المراةمثلمجلياالمؤمنقلبفترى،قلبهمنمحيتتابفإذا،سوداءنكتةقلبهفينكتذنباأذنبإذاالعبد

حتى،سوداءنكتةقلبهفينكتتأذنبكلمافإنهالذنوبفييتتابعالذيوأما؟أبصرهإلاناحيةمنالشيطانيأتيهما

.(.(498/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)يأتيهأينمنالشيطانيبصرفلا،قلبهيسود

يبصرلا!الناسأكياسأقلما:قال،ميمونعن،جعفرحدثنا،ثابتبنعليحدثنا:أحمدالإماموقال

الحليةمنوالمثبت،"بهأدواما":()قفي)بهأمرواماوإلىالناسإلىينظرحتىأمرهالرجل

فيتجعلماإلالهاهئملا،الأباعرأمثالإلاهؤلاءما:فيقول،الدنيامنعليهأكبواقدماوإلى،(.(498/)

الإسنادوبهذا.واحدابعيراشرهممنلأرانيإنيوالله:فقالنفسهإلىنظر،غفلتهمأبصرإذاحتى،أجوافها

.(.السابقالمصدر)جائرإمامعندحقكلمةمنأفضلصدقةمنما:عنه

علىفعاقبهوجلعزاللهعصىفإذا،لهذلكاحفظولكن،ذنبكلعلىتضربهولاالمملوكتعذبلا:وقال
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.(.(488،98/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)وبينهبينكأذنبالتيالذنوبوذكره،اللهمعصية

يحاسبحتىالمتقينمنالرجليكونلا:يقولمهرانبنميمونسمعت:برقانبنجعفرحدثنا:قتيبةوقال

أمن،؟ملبسهأينومنأ؟مشربهأينومن؟مطعمهأينمنيعلمحتى،سريكهالشريكمحاسبةمنأشدنفسه

.؟(.(98ص)السابقالمصدر)حراممنأمذلكحلال

حفصبنسعيدحدثنا:(.الحليةمنوالمثبت،"الدارميزرعةأبو":(ق)في)الرازيزرعةأبووقال

خليتفقد،سبيلهفخليتفيهكلمتفإذا،السبعبمنزلةالفاسق:قال،ميمونعنالمليحأبوحدثنا،النفيلي

.(.(419/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)المسلمينعلىسبعا

فيالمودةثبتتإذا:قال،زيارتكفينفسهيستبطىءفلاناإن:مهرانبنلميمونقلت:برقانبنجعفروقال

.(.السابقالمصدر)المكثطالوإنبأسفلاالقلوب

منعليكأهونغريماتجدلا:قال،ميمونعن،المليحأبوالحسنحدثنا،الرقيميمونحدثنا:أحمدوقال

.(.السابقالمصدر)ظهركأوبطنك

رأيت:قال،مرزوقأبيبنحبيبعن،الحسنحدثنا،ميمونبناللهعبدحدثنا:أيضاأحمدالإماموقال

الحليةفينعيمأبوأخرجه)أحدابهتخبرفلا،نعم:قال؟هذاما:لهفقلت،ثيابهتحتصوفجبةميمونعلى

(/419،29).).

فليتبسراأساءمن:قال،ميمونعنالمليحأبوحدثنا،عثمانبنيحيىحدثني:أحمدبناللهعبدوقال

فينعيمأبوأخرجه)يغفرونولايعيرونالناسوإن،يعيرولايغفراللهفإن،علانيةفليتبعلانيةأساءومن،سرا

.(.(429/)الحلية

قميناكاناثنتينمننجاوإن،اثنتينمنينجلمواحدةمنصاحبهنجاإن:آفاتثلاثالمالفي:ميمونقال:جعفروقال

نأفينبغيهذهمنسلمفإن،طيباإلايدخلهفلمكسبهيسلمالذيفأيكم؟طيبأحلالايكونأنينبغي،الثالثةمنينجولاأن

ميموناسمعت:وقال.مقترولابمسرفليسنفقتهفييكونأنفينبغيهذهمنسلمفإن؟مالهفيتلزمهالتيالحقوقيؤذي

.(.(498،59/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)والشرابالطعامتركالصومأهون:يقول

نالما:قال،مهرانبنميمونعنالمليحأبوحدثنا،الحربيعثمانبنيحيىحدثنا:أحمدبناللهعبدوقال

.(.(459/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)بالصبرإلا-غيرهأونبي-الخيرجسيممنرجل

الحلية:في)فيظن،حاضرعدووالشيطان،بالشهواتحفتقد،خضرةحلوةالدنيا:قالالإسنادوبهذا

.(.السابقالمصدر)عاجلالدنياوأمر،اجلالآخرةأمرأن(."فطن"

بلغني:إليفكتب،أهلهعنأسألهإليهفكتبت،مهرانبنميمونبلادقبلطاعونكان:عبيدةبنيونسوقال

لمأدبرفاذا،أقبلإذاالبلاءأكرهوإني،إنساناعشرسبعةوخاصتيأهليمنماتوإنه،أهليعنتسألنيكتابك

واختاروا-أنسوايعني-بهبهواقدالناسفإن،اللهبكتابفعليك،أنتوأما؟يكنلمأنهيسرنيلمأنهيسرني

غريبكتابهفيسلامبنالقاسمهو)الغريبفيعبيدأبوقال.الدينفيوالمراءوإياك،الرجالأحاديثالأحاديث

بهبهؤوا:(.الحديثغريبفيجاءماوأثبت،(ق)والحليةفيالعبارةصحفتوقد.(4473/)الحديث

به.أنسواومعناه-مهموزا-

فقال.منينحوفتىالشيخومع،فعانقهشيخأبيفلقيبالكعبةنطوفونحنأبيمعكنت:ميمونبنعمرووقال



أهـ17سنةوفيات164

كابل،منوقيل،نيسابورمنوقيل،المغرببلادمن:المدنياللهعبدأبوعمر)1(ابنمولىنافع

ذلك.غيروقيل

)1(

إلاالخيرخصالمنأيوبأباياخصلةبقيتما:فقال؟عنهرضاككيف:قال.ابني:قال؟هذامن:أبيله

فقلت؟أبيفارقهثم-فأحتسبه:قالأو-فيهفأؤجريموتأن:قال؟هيوما:قال.واحدةإلافيهرأيتهاوقد

.(.(409،19/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)مكحول:فقال؟الشيخهذامن

.(.(4/29)الحليةفينعيمأبوأخرجه)غويأوغنيإلأالكتانيلبسولا،العئابونالناسشر:وقال

ظلممنيحملالذيهذاكليطيقلاظهركفإن،ظهركعنخفف،ادمبنيا:قالعنهأحمدالإماموروى

قليلةأعمالكمإن:وقال.ظهركعنفخفف،تحملهظهركعلىهذاوكل،هذاوغشم،هذامالوأكل،هذا

.(.السابقالمصدر)هلاكهمحقإلاالمنكرناديهمفيقولمأتىما:وقال.القليلهذافأخلصوا

:قالثم،بكىحتىفارقثم(95:يسأ!آلمجرمونأيهاائيؤموافتزوا):قرأأنه،عنهأحمدبناللهعبدوروى

.(."...قطبعتب"وفيه،السابقالمصدر)منهأشدبنعتالخلائقسيىما

الحليةفينعيمأبيإسنادفيهنا،تحريفوهو"إبراهيمحدثنا":(ق)في)إبراهيمح:عوانةأبووقال

حدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،اللهعبدبن(.ذلكيبينمنهمعقوفينبينيأتيوما،للسندتحويلعلامة

فيهم:تكلملاأربع:قال،ميمونعن،الرحمنعبدبنحصينعن:(قالاأ،خالدحدثنا،سعيدبنقتيبة

.(.(429/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)والنجوم،والقدر،وعثمان،علي

.(.السابقالمصدر)الإسلامبغيريسفىهوئكلىاحذروا:وقال

حتىفارتعد؟وعمربكرأبوأمعندكأفضلأعلي:ميمونسألت:قال،السائببنفراتعنشبابةوروى

،الإسلامردأيكاناإنهما،غيرهمابهمايعدلزمانإلىأبقىأنأظنكنتما:قالثم،يدهمنعصاهسقطت

بالنبيبكرأبوآمنلقدوالله:فقال؟عليأمإسلامأأولكانبكرفأبو:فقلت.الجماعةورأس،الإسلامورأس

كلهوذلك،إياهأنكحهاحتى،خديجةوبينبينهيختلفالذيهوبكرأبووكان،بهمرحينالراهببحيرازمنغ!ييه

.(.(429،39/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)ذلكقبلوصديقهصاحبهوكان،علييولدأنقبل

،حلالمندرهمالزمانآخرفييوجدقلما":!ك!ي!اللهرسولقال:قال،عمرابنعنمهرانبنميمونوروى

.(.ضعيفوإسناده،(449/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)"بهيوثقأخأو

فينعيمأبوأخرجه)"المماليكالزمانآخرفيالمالشر":قال،مج!ي!النبيعن،أيضاعمرابنعنوروى

.(.(2235/)الموضوعاتفيالجوزيابنساقهموضوعحديثوهو(449/)الحلية

.القبورأهلفليصادقشيءبلاالإخوانمرضاةطلبمن:قالعنهالدنياأبيابنوروى

شاءإنوهذا،مظلمتهمنخرج،صلاةكلدبرلهفاستغفر،مظلمتهمنيخرجأنففاتهأحداظلممن:وقال

المظالم.وسائروالأموالالأعراضفيهيدخلالله

.سواءالوزرفيكلهم،بالظلموالراضيوالظالموالمأموروالامرالقاتل:ميمونوقال

وجل.عزاللهطاعةمننفسكتكرهماعلىالصبرالصبرأفضل:وقال

.(تعالىاللهرحمه.الزقةيسكنوكان،الصحابةمنجماعةعنميمونروى

،(5/467)حبانلابنالثقات،(2031/)للعجليالثقاتمعرفة،(884/)الكبيرالتاريخفيترجمته

=أعلامسير،(5367/)الأعيانوفيات،(2123/)واللغاتالأسماءتهذيب،(8451/)والتعديلالجرح
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،هريرةوأبي،سعيدوأبي،خديجبنرافعمثل،الصحابةمنوجماعؤ،عمربناللهعبدمولاهعنروى

.الأجلاءوالأئمة،النبلاءالثقاتمنوكان،وغيرهمالتابعينمنخلقعنهوروى.وغيرهم،سلمةوأم

.عمر)1(ابنعننافععنمالكالأسانيدأصح:البخاريقال

واحدغيرعليهأثنىوقد،السننالناسيعلممصرإلىبعثهقدالعزيزعبدبنعمركان:غيرهوقال

.ووثقوهالأئمةمن

:المشهورعلىالسنةهذهفيومات

بنطابخةبنأدبنمناةعبدبنيمن،)3(بهيشبنعقبةبنغيلانواسمه:الشاعر)2(الرمةذو

بنتميفييتغزلوكان،مشهورديوانوله،الشعراءفحولأحد،الحارثأبو،مضربنإلياس

ولم،اللونأسود،الخلقدميمهووكان،جميلةوكانت،المنقريعاصمبنقيسبنطلبةبنمقاتل

إنها:ويقال.بهاويسمعبهتسمعكانتوإنما،رأتهولاقطراهايكنولم،خناولافحش!بينهمايكن

مرةإلاقطوجههالهتبدولم!واسوأتاه:قالترأتهفلما،جزوراتذبحأنرأتههيإنتنذركانت

:يقولفأنشأ،واحدة

بادياكانلوالعارالثيابوتحتحلاوةمنلمحةميوجهعلى

:فقال،ثيابهامنفانسلخت:قال

صافياأبيضالماءلونكانوإنطعمهيخبثالماءأنترألم

فأنشأ.تذوقهأنقبلالموتتذوق:فقالت.واللهإي:فقال؟طعمهتذوقأنتريد:فقالت

:يقول

فؤاديا)4(ضلالأملكولمبميوانقضىراحالذيالشعرفواضيعة

:أنشدهماالناسبينالسائرشعرهومن:)5(خلكانابنقال

)2(

)3(

)4(

التهذيبتهذيب،(1251/)الجنانمرآة،(1/147)العبر،(1/99)الحفاظتذكرة،(559/)النبلاء

.(1154/)الذهبشذرات،(47ص)الحفاظطبقات،(12414/)

.(579/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيوذكره،(91612()5/1283)الكبرىالسننفيالبيهقيأخرجه

،(11)4/الأعيانوفيات،72()7/المنتظم،5()18/الأغاني،534()2/الشعراءفحولطبقاتفيترجمته

.(1/482)الزاهرةالنجوم،(1/376)الإكمال،(192)الألبابنزهة(5267/)النبلاءأعلامسير

ترجمته.مصادرمنوالمثبت،كلهاالأصولفياسمهصحف

.(1832/)الأغانيفيبنحوهالأصبهانيالفرجأبوأخرجه

.(413/)الأعيانوفياتكتابهفي
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جانبنحومنالأرياحهبتإذا

وإنمامنهالعينانتذرفهوى

هبوبهاشوقيهاجميأهلبه

حبيبها)1(حلأيننفسكلهوى

ومئةعشرةثيافيسنةخلت5ث!

شخميقالقصدوفيها.الرومبلادالملكعبدبنهشامالمؤمنينأميرابناوسليمانمعاويةغزافيها

بنعليبنمحمدخلافةإلىالناسودعا،خراسانبلادإلىبخداشتسمىثم،يزيدبنعمارله

وأباح)2(الزنادقةالخرميةمذهبإلىدعاهمعليهالتفوافلما،كثيرخلقلهفاستجاب،عباسبناللهعبد

41الدوعليهاللهفأظهر،عليهكذبوقد،ذلكيقولعليبنمحمدأنلهموزعم،بعضابعضهمنساءلهم

لسانه،وسل)3(،يدهفقطعتبهفأمر،وخراسانالعراقأميرالقسرياللهعبدبنخالدإلىبهفجيءفأخذ

.ذلك)4(بعدصلبثم

والطائف.ومكةالمدينةأمير،المخزوميإسماعيلبنهشامبنمحمدبالناسحجوفيها

عزلقدكانأنهوالصحيح،الحكمبنالحارثبنالملكعبدبنخالدمعكانتالمدينةإمرةإنوقيل

علىونائبه،القسرياللهعبدبنخالدإلىالعراقإمرةوكانت،إسماعيلبنهشامبنمحمدمكانهوولي

.القسرياللهعبدبنأسدأخوهوأعمالهاخراسان

:وفاةكانتوفيها

وأمه،محمدأبوويقال،الحسنأبوالهاشميالقرشي:المطلبعبدبن)5(عباسبناللهعبدبنعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وهي:أيضامقحمةزيادةوهذه

:الموتعندوأنشدأ

،النارعنزحزحنيالذنبوغافراحتضرتإذاجسميفيالروحقابضيا

الاسمهذاومقصود،لهالإنسانيرتاحالذي،المستطابالمستلذالشيءعنينبيأعجميلفظ:وخرم:الخرمية

.العبادعنالشرعأعباءوحط،التكليفبساطوطي،كانتكيفالشهواتوطلباللذاتاتباععلىاللسانتسليط

النساءوأباحوا،قباذأيامفياتبعواالذينالمجوسمنالإباحةأهلوهم،للمزدكيةلقباالاسمهذاكانوقد

خالفوهموإنالمذهبهذانهايةفيإياهملمشابهتهمالاسمبهذاهؤلاءفسموا،محظوركلوأحلوا،المحرمات

.(128)صإبليستلبيس.مقدماتهفي

.(ق)منوالمثبت،"وأرسل"و:(ب)وفي،"وانتثل":(ح)في

السنة.هذهحوادثفي(4164/)الطبريتاريخانظر

التاريخ،(934أو99)خليفةتاريخ،(2هوه923)خليفةطبقات،(5312/)سعدابنطبقاتفيترجمته

للمبرد-الكامل،(2/713)الدم!قيزرعةأبيتاريخ،(2381/)والتاريخالمعرفة،(6282/)الكبير
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رواهالذيالحديثفيالمذكور،الأقيال!الأربعةملوكأحدالكنديمعديكرببنمشرحبنتزرعة

بنعليقتليومهذاعليمولدوكان،العمردةوأختهموأبضعة)1(ومخوسوجمدمشرحوهم،أحمد

وكناهسماهالذيوهو،عليحياةفيولدإنه:وقيل،بكنيتهوكناه،باسمهأبوهفسماه،طالبأبي

اسمهعنوسأله،السريرعلىمعهأجلسهمروانبنالملكعبدعلىوفدفلما،الأملاكبأبيولقبه

أنت:لهفقال!.محمداسميتهولدليولد،نعم:قال!؟ولدألك:لهفقال!،فأخبره،وكنيته

والعمل،والعلموالزهادةالعبادةغايةفيهذاكانوقد،إليهوأحسن،عطيتهوأجزل!،محمدأبو

ركعة.ألفوليلةيومكلفييصليوكان،والثقةوالعدالةالشكلوحسن

)2(الشراةأرضمنبالحميمةوفاتهوكانت،الناسخيرمنكان:الفلاسعليبنعمروقال!

الثمانين.قاربوقدالسنةهذه

،في

مروانبنالملكعبدتحتكانتالتيجعفربناللهعبدبنتلبابةتزوجأنه)3(خلكانابنذكروقد

التفاحةمنفحزتالسكينفأخذت،إليهابهارمىثمتفاحةعضأنهإياهاطلاقهسببوكان،فطلقها

أبخر،كانعبدالملكلأنوذلك.عنهاالأذىأزيل:قالت؟هذاتفعلينولم:فقال!منهافمهمامس

لأجلالملكعبدبنالوليدعليهنقمهذاعباسبناللهعبدبنعليئتزوجهافلما،الملكعبدفطلقها

أنهعنهاشتهرلأنهثانيةمرةوضربه،الخلفاءمنبنيهاتذل!أنأردتإنما:وقال!بالسياطفضربه،ذلك

كذلك.الأمرفوقع.بيتهإلىصائر!الخلافة:قال!

فأكرمه،صغيرانوهما،والمنصورالسفاحابناهومعهالملكعبدبنهشامعلىدخلأنهالمبرد)4(وذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

الأولياءحلية،(5165/)حبانلابنالثقات،(6/291)والتعديلالجرح،(124،327،756)

لابنالأخيارمناقبمنالمختار،(2/701)الصفوةصفة،(12/226)دمشقمدينةتاريخ،(3/702)

دمشقتاريخمختصر،(3274/)الأعيانوفيات،(1355/)واللغاتالأسماءتهذيب،(4/63)الأثير

التهذيبتهذيب،(284و5252/)النبلاءأعلامسير،(2135/)الكمالتهذيب،(18/117)

.(1/481)الذهبشذرات،(7357/)

كتبمنوغيره(491و7175/و2541/)ماكولالابنالإكمالفيمافأثبتنا،الأصولفيصحفتالأسماءهذه

الضبط.

فيكماالشراةمدينةهيالبلقاءلأن،"البلقاء"عداماتصحيفوهو،"البلقاءأرضمنبالجهمة":(ق)في

تصغيربلفظ:(-2/703)أيضاالبلدانمعجمفيتعريفهاجاء-كماوالحميمة،(1/948)البلدانمعجم

.العباسبنيمنزلكانتالشامأطراففيعمانأعمالمنالشراةأرضمنبلد،الحمة

.(3275/)الأعيانوفياتكتابهفي

مقاربة.بألفاظمنقولهناوالنص،(2758/)الكاملكتابهفي
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إنهما:ويقول،خيرابابنيهيوصيهعبداللهبنعليوجعل،ألفا)1(وثلاثينمئةلهوأطلق،مجلسهوأدنىهشام

.قالكماالأمرفوقع!الحمقإلىذلكفيوينسبه،باطنهسلامةمنيتعجبهشامفجعل،الأمرسيليان

منكبإلىوكان،راكبكأنهالناسبينكان،القامةوتمام،الجمال!غايةفيعليكانوقد:قالوا

بايعوقد،المطلبعبدأبيهمنكبإلىالعباسوكان،العباسأبيهمنكبإلىاللهعبدوكان،اللهعبدأبيه

أمرهيظهرلمولكن،بسنواتالسنةهذهقبلهذاعلييموتأنقبلبالخلافةمحمدلابنهالناسمنكثير

وثلاثيناثنتينسنةفيظهورهوكان،السفاحالعباسأبواللهعبدولدهبعدهمنبالأمرفقام،ماتحتى

تعالى.اللهشاءإنسيأتيكما

السنة:هذهفيتوفيوممن

شعيب.بنعمرو

نسي.بنوعبادة

.شدادبنجامعصخرةوأبو

.المعافريعياشوأبو

ومئةلمحشوةتسحسنةخلتص5ث!

التركملكالقسرياللهعبدبنأسدقتلوفيها،الرومأرضالعبسيالقعقاعبنالوليدغزاففيها

اللهعبدبنخالدأخيهعننيابةعملخراسانأميراللهعبدبنأسدأنذلكسببوكان،خاقانالأعظم

ويأسرونيقتلونجنودهأرضهافيوتفرقتفافتتحهاختل)2(مدينةإلىبجيوشهسارثم،العراقعلى

خاقانفاغتنم،ختلبلادفيتفرققدأسدجيشأن،خاقانالتركملكإلىالعيونفجاءت،ويغنمون

وقديداكثيراسلاحاوأصحابهخاقانوتزود،أسدإلىقاصداجنودهفيفورهمنفركب،الفرصةهذه

جيشفيلهخاقانبقصدفأعلمته،أسدإلىالصافيةالعينوجاءت.عظيمخلقفيوساروا،وملحا

الناسبعضوأشاعفلمها،جيشهأطرافإلىفورهمنوأرسل،أهبتهوأخذ،لذلكفتجهز،كثيفعظيم

يجتمعونفلالأصحابهخذلانبذلكليحصل،وأصحابهفقتلهاللهعبدبنأسدعلىهجمقدخاقانأن

)1(

)2(

."درهمألفثلاثون":الكاملفيالذي

قال.هلبكلقصبتهايقالالسندتخومعلى،المدنكثيرةواسعةكورة-وفتحهثانيهوتشديدأولهبضم-ختل

عملفيمجموعتانأنهماغير،كورتانوهما،والوخشالختلالنهروراءمنجيحونعلىكورةأول:الإصطخري

.(2346/)البلدانمعجمانظر،واحد
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بذلكسمعوالماالمسلمينأنوذلك،تدبيرهمفيتدميرهموجعل،نحورهمفيكيدهماللهفرد،إليه

فيهالذيالموضعفقصدوا،بالثأرالأخذعلىوعزموا،عدوهمعلىحنقاوازدادواالإسلامحميةأخذتهم

جبلأتىحتى،خاقاننحوأسدوسار،جانبكلمنالعساكرعليهاجتمعتقد،حيهوفإذا،أسد

كلفأمر،ظهرهوراءيتركهاأنأسدفكره،كثيرةأغنالممعهموكان،بلخنهريخوضأنوأراد،الملح

،شاةمعههووحمل،اليدبقطعذلكيفعللممنوتوعد،شاةعنقهوعلىشاةيديهبينيحملأنفارس

لموجدوهمنفقتلوا،دهمخيلفيورائهممنخاقاندهمهمحتىجيدامنهخلصوافما،النهروخاضوا

إليهميقطعونلاأنهمالمسلمونوظنأحجمواالنهرحافةعلىوقفوافلما،الضعفةوبعضالنهريقطع

فيقتحمون،ألفاخمسينوكانوا،واحدةحملةيحملواأنعلىاتفقواثمبينهمفيماالأتراكفتشاور،النهر

فيبأنفسهمرمواثم،عسكرهمفيمعهمأنهمالمسلمونظنحتىشديداضربابكوساتهم)1(فضربواالنهر

فثبت،المسلمينناحيةإلىمنهوخرجوا،النخيرأشدتنخرخيولهمفجعلت،واحدرجلرميةالنهر

تتراءىالجيشانفبات،منهإليهميخلصونلاخندقاحولهمخندقواقدوكانوا،معسكرهمفيالمسلمون

كثيرةأموالاوأخذ،أمماوأسر،خلقامنهمفقتل،الجيوشبعضعلىخاقانمال!أصبحافلما،ناراهما

صلاةيصلوالاأنأسدجيشخافحتى،الفطرعيديومفيتواجهواالجيشينإنثم،موقرةوإبلا

فلما،الشتاءانقضىحتى،بلخمرجنزل!حتىمعهبمنأسدسارثم،وجلعلىإلاصلوهافما،العيد

فيأو،خاقانلقاءفيأومروإلىالذهابفيواستشارهمالناسأسذخطبالأضحىعيديومكان

إلىبالذهابيشيرقائلومن،والخليفةخالدإلىونبعث،ببلخنتحصنقال!منفمنهم،ببلخالتحصن

،خاقاننحوبجيشهفقصد،الأسدأسدرأيذلكفوافق،اللهعلىوالتوكلبملتقاهاخرونوأشار،مرو

اللهشاءإننصرتم:يقول!وهوانصرفثم،طويلبدعاءدعاثم،فيهماأطال!ركعتينبالناسوصلى

بشرامنهمالمسلمونفقتل،خاقانبمقدمةمقدمتهفالتقت،المسلمينمنمعهبمنسارثم.ثلاثا-

ألفمئةهيفإذافاستاقها،أغنامهمإلىفانتهىأسدساقثم،معهوسبعة،أميرهموأسروا،كثيرا

رجلومعهنحوهاأوالافأربعةمعهإنمااليومهذافيخاقانوكان،معهمالتقىثم،شاةألفوخمسون

الناسأقبلفلما،المسلمينعوراتعلىيدلهفهو،شريحبنالحارثلهيقال!إليهخامرقدالعربمن

كانفلماأسدفتبعهم،ويثبتهيحميهشريحبنالحارثومعهخاقانوانهزم،جانبكلفيالأتراكهربت

أدركهفلماالكوسات)2(ومعهم،الخزعليهم،أصحابهمنأربعمئةفيخاقانانخذل!الظهيرةعند

،الانصرافيستطيعوافلم،مراتثلاثالانصرافضربشديداضربافضربتبالكوساتأمرالمسلمون

الذهبمنوالأواني،العظيمةالأمتعةمنفيهبمافاحتازوهمعسكرهمعلىفاحتاطواالمسلمونفتقدم

.(كوس)العربلسان.معربهو:ويقال.الطبل،بالضم،كوسمفردها:الكوسات(1)

السابقة.الحاشيةفيمعناهاشرحتقدم)2(
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ولايحدلامماوغيرهمالمسلماتمن،الأسارىمنمعهمومنالأتراكمنوالصبيانوالنساء،والفضة

فقتلها،بخنجرامرأتهضرببالهلاكأحسلماخاقانأنغير،وحسنهقيمتهوعظم،لكثرتهيوصف

وهرب،بأطعماتهمتغليقدورهمووجدوا.تتحرك،رمقآخرفيوهيالمعسكرإلىالمسلمونفوصل

فغلبهالأمراءبعضمعبالنردلعبأنهفاتفق،بهافتحصنالمدنبعضدخلحتى،معهبمنخاقان

الأتراكوتفرقت،فقتلهقتلهعلىعملثم،الأميرذلكعليهفحنق،اليدبقطعخاقانفتوعده،الأمير

النصرمنوقعبمايعلمهخالدأخيهإلىأسدوبعث،بعضابعضهموينهب،بعضعلىبعضهميعدوفرقا

حواصلهمنكثيروبشيءكالرعدأصواتلهاكباراوكانت،خاقانبطبول!إليهوبعث،بخاقانوالظفر

جزيلةأموالاللرسلوأطلق،شديدافرحابذلكففرح،هشامالمؤمنينأميرإلىخالدبهافوفدوأمتعته

ذلك:علىيمدحهأسدفيالشعراءبعضقال!وقد.المال!بيتمنكثيرة

طولهاوالعرضامنهاتبينالأرضاتقيسالأرضفيسرتلو

وأمضىأسدالأميرمنونقضاإمرةخيراتلقلم

ارفضاوكانالشملوجمعأفضىحتىالخيرإليناأفضى

فضاماجموعهمنفضقدركضاإلاخاقانمافاته

المرضىصداعتشفيبهحمضاحمضالقيتقدشريحبنيا

باطله،علىتابعوهالذينأصحابهمنوجماعةسعيدبنالمغيرةالقسرياللهعبدبنخالدقتلوفيها

خبيثا.شيعيافاجراساحراالرجلهذاوكان

سعيدبنالمغيرةسمعت:قال!الأعمشعنجريرحدثنا،حميدابنحدثنا:جرير)1(ابنقال!

إلىيخرجهذاالمغيرةوكان:الأعمشقال!.لأحياهموقروناوثمودعادايحييأنعلي)2(أرادلو:يقول!

.الكلاممنهذانحوأوالقبورعلىالجرادمثلفيرىفيتكلمالمقبرة

أمرأمرهخالدابلغولما،وفجورهسحرهعلىتدل!التيالأحوال!)3(منذلكغيرلهجريرابنوذكر

بإحضاروأمر،المسجدإلىسريرهفأبرزخالدفأمر،نفرسبعةأونفرستةفيبهفجيء،بإحضاره

احتضنحتىفضرب،فامتنعمنهاطنايحتضنأنالمغيرةوأمر،فوقهافصبوالنفطالقصب)4(أطنان

أصحابه.ببقيةفعلوكذلك،بالنارأضرمثم،النفطرأسهفوقوصبواحدامنها

دونالخوارجمنجماعاتواتبعه،بكثارةويلقب،بشربنبهلول!لهيقال!رجلخرجالسنةهذهوفي

.(4174/)تاريخهفيالطبرييعني(1)

.(ح،ب)فيمثبتةوهي،(ق)و،الطبريتاريخمن"علي"كلمةسقطت)2(

.(ح،ب)منوالمثبت،الأشياء(ق)في)3(

.(4175/)الطبريوتاريخ(ب)منوالمثبت"أطناب":(ق)في()4
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جداأمرهمواستفحلالجيوشفكسروا،البعوثإليهمفبعث،القسريخالدايقتلواأنوأمرهم،المئة

ذواتالمؤلفةالألوفمنالعساكرفردوا،الجيوشمنيقاتلهممننصحوقلة،وجلدهملشجاعتهم

هشامالخليفةلقتلالشامقدومرامواإنهمثم،المئةيبلغوالموهمهذا،المسومةوالخيلالأسلحة

أصحابعامةوقتل،عظيماقتالأمعهمفاقتتلوا،الجزيرةبأرضجيشفاعترضهم،نحوهافصمدوا)1(

بقيةعنهوتفرقت،فصرعهضربةبهلولاضرب،الموتأبايكنىجديلةمنرجلاإنثم،الخارجيبهلول

:فقالأصحابهمبعضرثاهموقد،رجلاسبعينجميعهموكان،أصحابه

أعواناالأحزابمععليقوماوصحبتهبشرأبيبعدبدلت

خلانابالأمسلنايكونواولمصحابتنامنيكونوالمكأنبانوا

وجيرانابانواصحبةلناوابكيتهتانامنكدموعاأذريعينيا

جيرانا)2(الخلدجنانفيوأصبحواوباطنهاالدنياظاهرلناخلوا

يزلولم،الجيوشخالدإليهموجهز،وقتلوافقاتلواأمرائهمبعضعلىأخرىمنهمطائفةتجمعثم

باقية.لهميبقولم،خضراءهمأبادحتى

شيئا،منهيقبلفلمألفألفطرخانبدرملكهمعليهفعرض،التركبلادالقسريأسدغزاوفيها

وأملاكه.وأموالهونساءهوحواصله،وقلعتهمدينتهوأخذ،يديهبينصبرافقتلهقهراوأخذه

إليهمفبعث،رجلاثلاثينمننحوقليلةطائفةواتبعه،الخارجيشبيببنالصحاريخرجوفيها

.واحدارجلامنهميتركوافلم،أصحابهوجميعفقتلوه،جنداالقسريخالد

الزهريشهابابنمعهوحج،الملكعبدبنهشامبنمسلمةشاكرأبوالسنةهذهفيبالناسوحج

وأمير،إسماعيلبنهشامبنمحمدوالطائفوالمدينةمكةأميروكان،وشؤونهالحجمناسكليعلمه

اللهعبدبنأسدأخوهبكمالهاخراسانعلىونائبه،القسرياللهعبدبنخالدبكمالهوالمشرقالعراق

أرمينيةونائب.أعلمفالله.عشرينسنةفيوقيل،السنةهذهفيتوفيإنه؟قيلوقد،القسري

أعلم.والله.بالحمارالملقبمروانبنمحمدبنمروانوأذربيجان

اليجرةمرومئةلمحشريرللدنة

حصونا.هنالكوافتتحالرومبلادالملكعبدبنهشامبنسليمانغزافيها

أراضيها.وخربوافتتحهاشاهتومانالعقيليمسلمبنإسحاقغزاوفيها

بمعنى.وهما(ح،ب)منوالمثبت"فقصدوا":(ق)في(1)

.(4177/)الطبريتاريخفيوالأبياتالخبر()2
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.التركبلادالحمارمحمدبنمروانغزاوفيها

الله،عبدبنخالدأخيهعننيابة،وأعمالهاخراسانأميرالقسرياللهعبدبنأسدوفاةكانتوفيها

أمراءوهم-الدهاقينقدمتالسنةهذهمهرجانكانفلما،جوفهفيدبيلةلهكانتأنهبسببوفاتهوكانت

واسمودهقانهاهراةنائبقدمفيمنوكان،أسدعلىوالتحفبالهداياالبلدانسائرمن-الكبارالمدن

ذهب،منقصرذلكجملةمنوكان،)1(عزيزةوتحف،عظيمةبهدايافقدم،شاهخراساندهقانها

ألوان،البلادتلكحريرمنوتفاصيل،وفضةذهبمنوصحادث،ذهبمنوأباريق،فضةمنوقصر

أسدافامتدح،خطيباالدهقانقامثم،المجلسامتلأحتى،أسديديبينكلهذلك!وضع،2له

وأقلبشيءالرعايامنأحدايظلمواأنوخاصتهأهلهومنعه،وعدلهورياستهعقلهعلى،حسنةبخصال!

الأموال!،منإليهيفدبمايفرحوأنه،وقتلهفكسرهألفمئةفيوكان،الأعظمالخاقانقهروأنه،كثر

الهداياتلكجميعأسدفرقثم،وأجلسه،أسدعليهفأثنى،سروراوأشدأفرحعندهمنخرجبماوهو

وهومجلسهمنقامثم،شيءمنهيبقلمحتى،يديهبينوالأكابرالأمراءعلىأجمعهناكوما،والأموال

،!راحدة!راحدةالحاضرينعلىيفرقهافجعل،كمثرىبهديةوجيءإفاقةأفاقثم،الدبيلةتلكمنعليل

بنجعفرعملهعلىواستخلف،حتفهفيهاوكان،دبيثتهفانفجرت،واحدةخراساندهقانإلىفألقى

تكونهذافعلى،منهارجبفيسياربننصرعهدجاءحتى،أشهرأربعةأميرافمكث،البهرانيحنظلة

يرثيه:العبديعرسابنقال!وقد،السنةهذهمنصفرفيأسدوفاة

المطاعللملكالقلبفريعناعاللهعبدبنأسدنعى

دفاعمنربكلقضاءوماالمقدار)3(يسريوافقببلخ

الجماعتفريقيحزنكألمسحابالعبراتعينفجودي
)4(

شجاعبطلمنبالصيغوكمصيغجو!فيحمامهأتاه

سراعمسومةجردعلىالمنادييجيبونقدكتائب

النجاعمرتادعندمريعاغيثاكنتإنكالغيثسقيت

منيبلغهكانلما،منهانحصرأنهوذلك،العراقنيابةعنالقسرياللهعبدبنخالدهشائمعزل!وفيها

رداهشالمعليهفرد،غلظةفيهكتاباإليهوكتب،الحمقاءابن:عنهيقول!كانوأنه،فيهعبارةإطلاق

)2(

)3(

)4(

.(دتى،ب)منوالمئبت،"غزيرة":(ح)في

.(ح،ب)فيليست"ملونةألوان"

."المرار":(خ،ب)في

نواحيمنناحية:-يصوغصاغماضيمنفاعلهيسملمبلفظمعجمةغينواخرهالسكونثم-بالكسرصيغ

.(3943/)البلدانمعجم.القسرياللهعبدبنأسدمهلكبهاكان:ياقوتقال.خراسان
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دخلهكانإنهقيلحتى،والغلاتوالحواصلالأموالمنلهحصلماسعةعلىحسدهإنه:ويقال.عنيفا

إنهوقيل.ألفآلافعشرةخالدبنيزيدولولده.درهم:وقيل،دينارألفألفعشرثلاثةسنةكلفي

إليهفكتب،بهيعبأولمبهيرحبفلم،عمروابنلهيقالقريشمنالمؤمنينأميرألزاممنرجلإليهوفد

مجلسه،أهلمنحولهبمنفورهمنيقومإليهالكتابهذاوصولحالوأنه،ذلكعلىويبكتهيعنفههشائم

أذنفإن،وقعمماإليهمتنصلا،عليهمستأذناذليلاصاغراعمروابنبابيأتيحتىقدميهعلىفينطلق

شاءوإن،عزلكشاءإنإليهأمركثم،زائلولامكانكمنمتحللغيرحولابابهعلىفقفوإلا،لك

وقفإنوأمره،خالدإلىكتببمايعلمهعمروابنإلىوكتب،عفاشاءوإن،انتصرشاءوإن،أبقاك

مصلحة.ذلكرأىإنرأسهعلىسوطاعشرينيضربهأنيديهبين

عمر،بنيوسفوهو،اليمنعلىنائبهإلىالبريدوبعث،ذلكوأخفىخالداعزلهشاماإنثم

السحر،وقتالكوفةفقدموا،راكباثلاثينفيعليهاوالقدومإليهابالمسيروأمره،العراقإمرةفولاه

،فانتهره-خالدأيعني-الإماميأتيأنإلى:فقال،بالإقامةيوسفأمرهالمؤذنأذنفلما،فدخلوها

فبعث،انصرفثم!هوسايلأسأل!وو،!هواتواقحةوقعتإذا):وقرأفصلىيوسفوتقدم،بالإقامةوأمره

درهم.ألفألفبمئةخالداصادر،كثيرةأموالامنهمفأخذ،فأحضرواوأصحابهماوطارقخالدإلى

هذهمنالأولىجمادىفيعنهاوعزل،ومئةخمسينسنةشوالفيالعراقعلىخالدولايةوكانت

بنخالدمكانالعراقولايةعلىعمربنيوسفقدمالشهرهذاوفي،ومئةعشرينسنةأعني،السنة

كانالذيحنظلةبنجعفروعزل،الكرمانيعليبنجديعخراسانعلىواستناب،القسرياللهعبد

،سياربننصرعليهاوولىخراسانعنالسنةهذهفيجديعاعزلعمربنيوسفإنثم،أسداستنابه

بعضعليهأشاركانوقد،واحدةوهلةوالأملاكالعقارمنخالذوحصلهاقتناهكانماجميعوذهب

وما،أخذهمنهاأحبفما،أملاكهبعضعليهيعرضإليهيبعثأن،عليههشامعتببلغهملماأصحابه

،والإخراقالعزلمعالجميعيذهبأنمنخيرالبعضويبقىالبعضيذهبلأن:لهوقالوا،تركشاء

وجمعهحصلهكانماوذهب،العزلففجأه،يذلأنعليهنفسهوعزت،بالدنياواغترذلكمنفامتنع

علىسياربنلنصرولايتهواستقرت،وخراسانالعراقعلىعمربنيوسفولايةواستقرت،ومنعه

والمنة.الحمدودلهالعبادوأمن،البلادفتمهدت،خراسان

ذلك:فيالأشعر)1(بنسوارقالوقد

جبارالحكمغشومكلظلممنامنةالخوفبعدخراسانأضحت

الأثير.ابنوكاملالطبريتاريخفيلماموافقأثبتناهوما،"الأشقر"(ح،ب)وفي،"الأشعري":قفي)1(

أيامعليهافغلبسجستانشرطةيليكانالتميميالأشعربنسوار":فقال198/الإكمالفيماكولاابنوذكره

.(بشار)"الفتنة
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سياربننصرلهانصرااختارلقيتماأخباريوسفاأتىلما

فيعليهمعتبكانوقد،إليهمعليبنمحمدكتابالعباسالشيعةاستبطأتالسنةهذهوفي

المحارم()1وولى،المنكراتلهمأحلالذيوهو،خرمياوكان،بخدالشالملقبالزنديقذلكاتباعهم

واتباعهم،لهتصديقهمفيعليبنمحمدعليهمفعتب،تقدمكماالقسريخالدفقتله،والمصاهرات

أعلمهالرسولجاءفلما،أمرهلهميخبررسولاإليهبعثواإليهمكتابهاستبطؤوافلما،الباطلعلىإياه

لمفتحوهفلما،مختوماكتاباالرسولمعوأرسل،الخرميخدالشقضيةفيعليهمعتببماذامحمد

رسولاأرسلثم،الخرميبسببعليكمتعتبإنماأنهتعلموا،الرحيمالرحمناللهبسم:سوىفيهيجدوا

نأفعلموا،ونحاسحديدعليهاملوقيعصاجهتهمنجاءتثم،بهوهموامنهمكثيريصدقهفلم،إليهم

والحديد.النحاسألوانكاختلافمختلفونوأنهم،عصاةأنهمإلىلهمإشارةهذا

قالهفيماالمخزوميإسماعيلبنهشامبنمحمدالسنةهذهفيبالناسوحج:جرير)2(ابنقال

بنيزيدابنه:وقيل،الملكعبدبنهشامبنسليمانبالناسحجالذيإن:قيلوقد:قال.معشرأبو

أعلم.وتعالىسبحانهفالله.هشام

ومئةوممشريرإحرفىللدنةخلت5ث!

بلادمحمدبنمروانوافتتح-حصنوهو-مطاميرفافتتح،الرومبلادهشامبنمسلمةغزاففيها

وأعطاهإليهيؤديهارأسبألفسنةكلفيبالجزيةلهفأذعن،أرضهوخربقلاعهوأخذ.الذهبصاحب

ذلك.علىرهنا

فيالزيديةالطائفةإليهتنتسبالذيطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيدقتلصفرفيوفيها

أعلم.فالله.وعشرينثنتينسنةمنصفرفيقتلإنما:الكلبيهشاموقال،الواقديقول

علىوفدهذازيداأنوهو،للواقديتبعاالسنةهذهفيضقتلهسببجرير)3(بنمحمدساقوقد

يودعنيكيف:عليبنزيدلهفقال؟!مالاعندكالقسريخالدأودعهل:فسأله،عمربنيوسف

عمربنيوسففأمر،شيئاعندهأودعماأنهفأحلفه؟جمعةكلفيمنبرهعلىآبائييشتموهومالاالرجل

لا،:قال؟منهنستخلصهشيئاهذاأودعتأنت:فقال،عباءةفيبهفجيء،السجنمنخالدبإحضار

بل:يقال.ذلكعنفعفا،بذلكالمؤمنينأميروأعلم،عمرفتركه؟!جمعةكلأباهأشتموأناوكيف

."ودنس":(ق)وفي،(ح،ب)فيكذا(1)

.(4/291)الطبريتاري!كتابهفي(2)

.(4/391)تاريخهفي)3(
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أربعينمننحواوكانوا،عليبنزيدعلىالتفتالشيعةمنطائفةإنثم،حلفوابمافحلفوااستحضرهم

جدكإن:لهوقال،طالبأبيبنعليبنعمربنمحمدوهو،الخروجعنالنصحاءبعضفنهاه،ألفا

وإني،إليهمكانماأحوجخانوهإنهمثم،ألفاثمانونالعراقأهلمنبيعتهعلىالتفتوقد،منكخير

وسنةاللهكتابعلىالكوفةفيالباطنفيالناسيبايعاستمربل،يقبلفلم.العراقأهلمنأحذرك

دخلتحتىكذلكزالوما،منزلإلىمنزلمنيتحولوهو،الساكنفيبهاأمرهاستفحلحتى،رسوله

قريبا.سنذكركمامقتلهفيهافكان،ومئةوعشرينثنتينسنة

تلكبعضفيكورصولملكهموأسر،التركفيمتعددةغزواتخراسانأميرسياربننصرغزاوفيها

إبلمنبعيرألفلهيرسلأنعلىيطلقهأنكورصولمنهسألوتحققهتيقنهفلما،يعرفهلاوهوالحروب

الأمراءمنبحضرتهمننصرفشاور،جداكبيرشيخذلكمعوهو،برذونوألف-البخاتيوهي-الترك

منغزوتكم:سياربننصرسألهثم،بقتلهأشارمنومنهم،بإطلاقهأشارمنفمنهم،ذلكفي

بهأمرثم!كلههذاشهدتوقد،يطلقمثلكما:نصرلهفقال.غزوةوسبعينثنتين:فقال؟غزوة

لحاهموجذواعليهويبكونيجعرونالليلةتلكباتواقتلهمنجيشهذلكبلغفلما.وصلبه،عنقهفضربت

لئلابإحراقهنصرأمرأصبحفلما.كثيرةأنعاماوقتلواكثيرةخياماوحرقوا،آذانهموقطعواوشعورهم

علىنصركرثم،خاسرينصاغرينخائبينوانصرفوا.قتلهمنعليهمأشدحريقهفكان،جثتهيأخذوا

منجداكبيرةعجوزيديهبينحضرفيمنوكان،كثرةيحصونلاأمماوأسرخلقامنهمفقتلبلادهم

فهوأشياءستةعندهيكونلاملككل:سياربنلنصرفقالت،مملكةبيتمنوهي.الأتراكأوالأعاجم

يشتهيه،مالهيصنعوطباخ،ويناصحهويشاوره،الناسخصوماتيفصلصادقوزير:بملكليس

إليهلجؤوارعاياهفزعإذامنيعوحصن،غمهوذهبسرتهإليهافنظرمغتماعليهادخلإذاحسناءوزوجة

بها.عاشالأرضمنوقعمافأينحملهاإذاوذخيرة،خيانتهيخشلمالأقرانبهقارعإذاوسيف،فيه

العراقونائب،والطائفوالمدينةمكةنائبإسماعيلبنهشامبنمحمدفيهابالناسوحج

.الحمارمروانبنمحمدبنمروانأرمينيةوعلى،سياربننصرخراسانونائب،عمربنيوسف

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

نإبيانهسيأتيكمابعدهاالتيفيقتلأنهوالمشهور:)1(طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيد

الله.شاء

والتعديلالجرح،(3534/)الكبيرالتاريخ،(258)خليفةطبقات،(5325/)سعدابنطبقاتفيترجمته()1

حلبتاريخفيالطلببغية،(127)الطالبيينمقاتل،(63ص)الأمصارعلماءمشاهير،(3/568)

الرياض،(5/159)الكمالتهذيب،(5122/)الأعيانوفيات،(694/)والتاريخالبدء،(95274/)

.(422ص)التهذيبتقريب،(3362/)التهذيبتهذيب،(1/384)النضرة
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سعيدأبو،الأمويالقرشيأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانبن)1(الملكعبدبنمسلمة

الدمشقي.الأصبغوأبو

أخيهأيامالموسموولي،القبليالجامعبابعندالقبابمحلةفيبدمشقوداره:عساكر)2(ابنقال!

أرمينية.وولي،عزلهثمالعراقينإمرةيزيدأخوهوولاهالقسطنطينيةوحاصر،غزواتالروموغزا،الوليد

قزعة،بناللهوعبيد،عثمانأبيبنالملكعبدوعنه.العزيزعبدبنعمرعنالحديثوروى

الغساني.يحيىبنويحيى،)4(حديجبنومعاوية،)3(عمرانأبيبنعينيةبنسفيانوالدوعيينة

كثيرةآثاووله،الصفراءبالجرادةيلقبوكان،أميةبنيرجال!منمسلمةكان:بكاربنالزبيرقال!

.الرومفيونكايةوحروفي

المدينةافهدالأبواببابفبلغالتركغزاأرمينيةوليولما،بلادهممنكثيرةحصونافتحوقد:قلت

مدينةوافتتحفحاصرهاالقسطنطيييةغزاوتسعينثمانسنةوفي.سنينتسعبعدبناءهاأعادثم،عندهالتي

القسطنطينية.محاصرةإلىعادثم،)5(البرجانملكوكسر،الصقالبة

وقال!:،بقلنسوةإليهالزومملكفبعث،رأسهفيعظيمصداعيغازيهموهوفأخذه:الأوزاعيقال!

،خيراإلايرفلمبهيمةرأسعلىفوضعها،مكيدةتكونأنفخشي.صداعكيذهبرأسكعلىضعها

فيهافإذاففتقها،صداعهفذهبرأسهعلىفوضعها،خيراإلايرفلمأصحابهبعضرأسعلىوضعهاثم

!إنبغد!منأصدمنأقسكهماإنزالتاولبنتزولاأنلأركىواألسمؤتيضسثاللهإن!!و:لايةاهدهسطراسبعولى

.عساكر)6(ابنرواه.عيرلا،مكررة،،41:داطرأ!هو!يماغفورا؟ن

فلما،شديداجوعاعندهاالمسلمونوجاع،عظيمةشدةالقسطنطينيةحصارهفيمسلمةلقيوقد

لهيبنواحتىعنهميقلعلاأنمسلمةفحلف،بالقفول!يأمرهمالبريدإليهمأرسلالعزيزعبدبنعمرولي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الكمالتهذيب،(66!8/)والتعديلالجرح،(3/387)الكبيرالتاريخ،(103)خليفةتاريخفيترجمته

.(5/1441)التهذيبتهذيب،(4203/)الإسلامتاريخ،(5124/)النبلاءأعلامسير،(27562/)

.(24263/)منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرانظر

.سفيانترجمةومصادر،(ح،ب)منوالمثبت،تصحيف"عمرانأبيوابن":(ق)في

."خديج"إلى(ق)فيصحفت

الأعشى:قال.كذلكيسمونالروممنجنس:برجان

رجحالبأسفيبرجانبنيمنساتيدماذييوموهرقل

.(برج)العربلسان

.(24266/)منظورلابنمختصرهانظر
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والجماعة.الجمعةالمسلمونفيهيصليالانإلىبهافهو،ومنارةجامعابهافبنوا.)1(بالقسطنطينيةكبيراجامعا

الملاحمفيسنوردهكما،الزمانآخرفيالدجالخروجقبلالمسلمونيفتحهماآخروهي:قلت

،مشهودةمشهورم!مواقفلمسلمةكانتوبالجملة.)2(اللهرحمهمسلمعندالصحيحالحديثمنوالفتن

زمانهفيوكان،وبقاعاقصورابعزمهوأحيا،وقلاعاحصوناافتتحوقد،محمودةمنثورةمتتاليةوغزوات

بأسه،وشدة،عزمهوقوة،فتوحهوكثرة،مغازيهكثرةفيأيامهفيالوليدبنخالدنظيرالغزواتفي

والرجاحة.والأصالة،والسماحةوالرياسة،والفصاحةالكرممعوهذا،وإبرامهنقضهفيتصرفهوجودة

الشاعر:لنصيبيومأوقال.والفصاحةالرياش:ظاهرتانمروءتان:قولهالحسنكلامومن

.دينارألففأعطاه.باللسانمسألتيمنأكثربالجزيلكفكلأن:قال؟ولم:قال.لا:قال.سلني

قط.نبيتثاءبما،الناسيتثاءبكمايتثاءبونلاالأنبياء:أيضاوقال

أهلها.مجفوصناعةإنها:وقالالأدبلأهلمالهبثلثأوصىوقد

وعشرينإحدىسنة،المحرممنمضينلسبعالأربعاءيومتوفي:وغيرهمسلمبنالوليدوقال

ابنوهوبعضهمرثاهوقد.الحانوتلهيقالبموضعوفاتهوكانت.ومئةعشرينسنةفي:وقيل.ومئة

:فقالالملكعبدبنيزيدبنالوليدأخيه

مسلمهتبعدنلاأمسلمالردىإلاالبعدوماأقول

مظلمهأصبحتفقدمضيئاالبلادفيلنانوراكنتفقد

الجمجمهعناليقينفأبدىاليقيننخشىموتكونكتم

موسىوأبي،مرسلاحديفةعنروى،جليلتابعيئ،دمشققاضي،الأشعري3أوي!سبنلمير

،كثيرونجماعةعنهوحدث.التابعينمنواحدغيروعن،مرسلامعاويةوعن،الدرداءوأبي،مرسلا

.الذماريالحارثبنويحيى،العزيزعبدبنوسعيد،الأوزاعيمنهم

)1(

)2(

)3(

علىمدينةأيضامهملةوالسينالمهملةالدالبضم!أندس"رسمفي(1261/)لياقوتالبلدانمعجمفيجاء

بناهمسجدوبأندس،الأرضمنمستوفي،ميلالقسطنطينيةوبينبينهاجبلينبينالقسطنطينيةخليجغربي

غزواته.بعضفيالملكعبدبنمسلمة

مسلمعندالصحيحالحديث"بدل"هناكذلكفيالواردةالأحاديثونذكر.اللهشاءإنهذاكتابنامن":(ق)في

.م4531سنةافتتحهاقدالفاتحمحمداالسلطانأنعلى.(ح،ب)منوالمثبت"اللهرحمه

سعدابنطبقات:وهيترجمتهومصادر،(ح،ب)منوالمثبت،تصحيف"قيسبننمير":(!)في

تهذيب،(41511/)الاستيعاب،(8/894)والتعديلالجرح،(8/117)الكبيرالتاريخ،(7456/)

التهذيبتهذيب،(932)صالمراسيلرواةذكرفيالتحصيلتحفة،(2326/)الكاشف،(0312/)الكمال

.(6115/)الإصابة،(01/442)
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هشامااستعفىثم،العذريالخشخاشبنالرحمنعبدبعدالقضاءالملكعبدبنهشامولاه

الشاهد،معباليمينيحكملاهذانميروكان،مالكأبيبنالرحمنعبدبنيزيدمكانهوولى،فأعفاه

الله.منوالصلاح،الآباءمنالأدب:يقولوكان

سنة:وقيل.ومئةوعشرينثنتينسنة:وقيل.ومئةوعشرينإحدىسنةتوفي:واحدغيروقال

أعلم.سبحانهوالله-جداغريبوهذا-ومئةعشرةخمس

ومئةولمحشريرثنتيوسنةخلت5ث!

البيعةأخذلماأنهذلكسببوكان،)1(طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيدمقتلكانففيها

لذلك،الأهبةأخذفيفشرعوا.لهوالتأهببالخروجالسنةهذهأولفيأمرهمالكوفةأهلمنبايعهمقن

يومئذ-بالحيرةوهو-فأخبره،العراقنائبعمربنيوسفإلىسراقةبنسليمانلهيقالرجلفانطلق

فيويلحيتطلبهعمربنيوسففبعث،الكوفةأهلمنيكونمنوعند،هذاعلىعليبنزيدخبر

بكرأبيفي-اللهيرحمك-قولكما:لهفقالواعليبنزيدعنداجتمعواذلكالشيعةعلمتفلما،تطلبه

.خيراإلافيهمايقولولا،منهماتبرأبيتيأهلمنأحداسمعتما،ل!مااللهغفر:فقال؟وعمر

علينااستأثرواالقومولكن،الأمربهذاالناسأحقكناإنا:فقال؟البيتأهلبدمإذاتطلبفلم:قالوا

:قالوا.والسنةبالكتابوعملوا،فعدلواولواوقد،كفرابهمعندناذلكيبلغولم،عنهودفعونا،به

وإني،أنفسهموظلمواالناسظلمواهؤلاءإن،كأولئكليسواهؤلاءإن:قال؟إذاهؤلاءتقاتلفلم

وإن،وليلكمخيرايكنتسمعوافإن،البدعوإماتة،السننوإحياء،!نبيهوسنةاللهكتابإلىأدعو

يومئذ،الرافضةسموافلهذا.وتركوهبيعتهونقضوا،عنهوانصرفوافرفضوه.بوكيلعليكمفلستتأبوا

اليومإلىمكةأهلوغالب،رافضةمنهمالكوفةأهلوغالب،الزيديةسمواقوليعلىالناسمنتابعهومن

عليهما،عليتقديماعتقادوهووباطل،الشيخينتعديلوهو،حقمذهبهموفي،الزيديةمذهبعلى

عنالثابتةالصحيحةوالآثارالثابتةالسنةأهلقوليأصحعلىعثمانولابل،عليهمامقدماعليوليس

علىعزمزيداإنثم.تقدمفيماوعمربكرأبيسيرةفيذلكذكرناوقد.عنهماللهرضيالصحابة

ذلكفبلغ،السنةهذهمنصفرمستهلالأربعاءليلةفواعدهم،أصحابهمنمعهبقيبمنالخروج

المسجدفيكلهمالناسبجمعيأمره-الصلتبنالحكموهو-الكوفةعلىنائبهإلىفكتبعمربنيوسف

معهبمنزيدوخرج،بيومزيدخروجقبل،المحرمسلخالثلاتاءيومفيلذلكالناسفجمع،الجامع

طلعفلما،منصوريا،منصوريا،ينادونوجعلواالنيرانأصحابهورفع،شديدبردفيالأربعاءليلة

.(175ص)حاشيةفيترجمتهمصادرتقدمت()1
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فيهم:فقيل؟الناسأين!اللهسبحان:يقولزيدفجعلرجلاعشروثمانيةمئتانمعهاجتمعقدإذاالفجر

إلىسريةإليهفبعث،عليبنزيدبخروجيعلمهعمربنيوسفإلىالحكموكتب.محصورونالمسجد

فالتقى،الناسمنكبيقطائفةفيأيضاعمربنيوسفوجاء،الكوفةنائبمعالجيوشوركبت،الكوفة

الشامأهلمنجمععلىفحل،الكناسةأتىثم،فهزمهمفارسمئةخمسفيهممنهمجرثومةمعهبمن

عمربنيوسفقصدولو،فارسمئتيفيوزيد،تلفوقواقفوهوعمربنبيوسفاجتازثم،فهزمهم

أهليا:ينادونأصحابهوجعل،هزمهمالكوفةأهلمنطائفةالتقىوكلما،اليمينذاتأخذولكن،لقتله

جماعةإليهانضافأمسوالماثم،دنياولاعزولادينفيلستم،والدنياوالعزالدينإلىاخرجوا،الكوفة

أهلمنوطائفةهواقتتلالثانياليومفيكانفلما،يومأولفيأصحابهبعضقتلوقدالكوفةأهلمن

ثم،جيداجيشهعمربنيوسففعبأ،وأمسوا،حالبشرعنهوانصرفوا،رجلاسبعينمنهمفقتل،الشام

حتىعليهمشدثم،السبخةإلىأخرجهمحتىفكشفهم،أصحابهفيعليبنزيدمعفالتقواأصبحوا

شديداقتالاهناكاقتتلواثمالمسناة)1(علىأخذواحتى،ورجلهخيلهفيتبعهمثم،سليمبنيإلىأخرجهم

ورجعفرجع،دماغهإلىفوصل،اليسرىجبهتهجانبفأصاببسهمزيدفرمي،الليلجنحكانحتىجدا

بطبيبوجيء،البريدسكةدارفيزيدوأدخل،والليلللمساءإلارجعواأنهمالشامأهليظنولا.أصحابه

الله.رحمهساعتهفيماتحتىانتزعهأنعدافما،جبهتهمنالسهمذلكفانتزع

احتزوا:بعضهموقال.الماءفيوألقوهدرعهألبسوه:بعضهمفقال؟يدفنونهأينأصحابهفاختلف

)2(الكناسةفيادفنوه:بعضهموقال.الكلابأبيتأكللاواللهلا:ابنهفقال.القتلىفيواتركوهرأسه

لئلاالماءقبرهعلىوأجروا،ذلكففعلوا.الطينمنهايؤخذالتيالحفرةفيادفنوه:بعضهموقال

بهاينهضونقائمةولهمالفجرأصبحفما،بهيقاتلونرأسلهميبقلمحيث،)3(أصحابهوتفلل،يعرف

علىفدل،دفنهشهدقد،سنديلزيدمولىوجاء؟بينهمزيدايجدهلالجرحىعمربنيوسفوتتبع

خزيمة،بننصرومعه،بالكناسةخشبةعلىبصلبهعمربنيوسففأمر،قبرهمنفأخذ،قبره

أربعمصلوبامكثزيداإن:ويقال؟النهديوزياد،الأنصاريحارثةبنزيدبنإسحاقبنومعاوية

أعلم.والله،وأحرقذلكبعدأنزلثم،سنين

)1(

)2(

)3(

:والمسناة،الطبريوتاريخ(ح)منوالمثبت،تصحيفوكلاهما،"اكناه":()بوفي،"الساه":()دتىفي

قولكمنمأخوذ،يغلبلامماإليهتحتاجمابقدرللماءمفاتيحفيهالأنمسناةسميتالماءلتردللسيلتبنىضفيرة

والنجف:،المسناةالنجفة:(نجف)مادةفيهوجاء.(سنن)العربلسان.وجههفتحتإذاوالأمرالشيءسنيت

ومقابرها.الكوفةمنازليعلوأنالسيلماءتمنعكالمسناةوهيالكوفةبظهرالتيوالنجفة:الأزهريقال.التل

بالكوفة.معروفةمحلةوالكناسة.تحريفوهو"العباسة":(دتى،ب)في

هزمهم:فلأيفلهمالقوموفل.المنهزمون:والفل،(ح،ب)منوالمثبت،"أصحابهوانفتل":(دتى)في

.(فلل)العربلسان.وفلالفلولوالجمع،منهزمون:فلقوموهم.وتفللوافانفلوا
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حتىعليبنزيدشأنمنبشيءيعلملمعمربنيوسفأن،)1(الطبريجريربنجعفرأبوذكروقد

فألح،لهيبايعبالكوفةذنبهغارزعليبنزيدوإن،لغافلإنك:لهيقولالملكعبدبنهشامإليهكتب

ظهرفلما،تقدمماأمرهمنكانحتىعمربنيوسففتطلبه.فقاتلهيقبللموإن،الأمانوأعطهطلبهفي

إلىفساربهأمرثم،دمشقبابعلىفنصبه،الملكعبدبنهشامإلىبهوبعثرأسهحزقبرهعلى

دولةانقضتحتى،ونهاراليلاتحرسمصلوبةتزلفلمجثتهوأما.أبوابهاأحدعلىنصبوهحتىالمدينة

.هذاالوليداللهقبح،أيامهفيوحرقفأنزلبهفأمر،يزيدبنالوليدبعدهمنوقام،هشام

عمربنيوسفإليهفبعث،مروانبنبشربنالملكبعبدفاستجارعليبنزيدبنيحيىابنهفأما

وابنعدوناوهو،الرجلهذامثللاويكنتما:بشربنالملكعبدلهفقال،يحضرهحتىيتهدده

زيدبنيحيىفخرج،خراسانإلىسيرهعنهالطلبهدأولما.ذلكفيعمربنيوسففصدقه.عدونا

.)2(المدةهذهبهافأقاموا،خراسانإلىالزيديةمنجماعةفي

وشتمهموتوعدهمفتهددهمالكوفةأهلعمربنيوسفخطبزيدقتلولما:مخنفأبوقال

لقتلتليأذنولو،منكمخلققتلفيالمؤمنينأميراستأذنتلقدوالله:قالفيمالهموقال،وأنبهم

.تكرهونمالأسمعكمإلاالمنبرلهذاصعدتوما،ذراريكموسبيتمقاتلتكم

.الرومبأرضالمسلمينمنجماعةفيالبطالاللهعبدقتلالسنةهذهوفي:جرير)3(ابنقال

:فقالالكبيرتاريخهفيعساكرابنالحافظالرجلهذاذكروقد،هذاعلىجريبرابنيزدولم

بالبطالى)4(المعروفيحىأبواللهعبد

حينمروانبنالملكعبدأنبإسنادهروىثم،الأنطاكيمروانأبوعنهحكى،أنطاكيةينزلكان

مسلمة:لابنهوقال،البطالوالشامالجزيرةأهلرؤساءعلىولىالرومبلادغزوعلىمسلمةلابنهعقد

عبدالملكمعهموخرج.شجاعمقدائمثقةأمينفإنه،العسكربالليلفليعسوأمره،طلائعكعلىسيره

نأالروممنترسايديهبينيكونونآلافعشرةعلىالبطالمسلمةفقدم:قال.دمشقبابإلىيشيعهم

المسلمين.جيشإلىيصلوا

:قالأنطاكيةأهلمنشيخمروانأبوحدثني،مسلمةبنالوليدحدثنا:الدمشقيعائذبنمحمدقال

.(4/852)تاريخهفي(1)

."مقيمينبهاكانوا":(خ،ب)في(2)

.(4012/)تاريخهفيالطبريهو)3(

العبر،(5/268)النبلاءأعلامسير،(4/456)الكامل،(33/452)عساكرابنتاريخفيترجمته)4(

.(1/951)الذهبشذرات،(272لما)الؤاهرةالنجوم،(1/041)
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كانماأعجبعنأميةبنيولاةبعضفسألني:البطالقال.ذلاالزومأوطأوقد،البطالمعأغازيكنت

لأصحابي:فقلت،قريةإلىفدفعنا،ليلاسريةفيخرجت:فيهمفقلت،فيهممغازيفيأمريمن

،ففعلوا.نوبةفيفإنهمالقريةتشحنوا)1(حتىبشيءولابقتلأحداتحركواولا،خيلكملجمأرخوا

منابنهاتسكتامرأةوإذا،)2(سراجهيزهربيتإلىأصحابيمنأناسفيفدفعت،أزقتهافيوافترقوا

خذه:وقالتسريرهمنوانتشلته.بكيذهبالبطالإلىلأدفعنكأولتسكتن:لهتقولوهيبكائه

.)3(فأخذته:قال.بطاليا

انفردت:قال،البطالعن،الأنطاكيمروانأبيعن،مسلمبنالوليدعنعائذبنمحمدوروى

خبزفيهمنديلومعي،شعيرفيهامخلاةخلفيسمطت)4(وقد،الجندمنأحدمعيليسفرسيعلىمرة

فنزلت،حسنةبقولفيهببستانأناإذا،خبرعلىأطلعأو،منفرداأحداألقىلعليأسيرأنافبينا،وشواء

منأضعفأنفخفت،مرارامنهقمت،عظيمإسهالفأخذني،البقلمعوالشواءبالخبزذلكمنوأكلت

نأفرسيعننزلتأناإنأخشىوجعلت،حالهعلىمستمزوالإسهالفرسيفركبت،الإسهالكثرة

بعنانفأخذت،الضعفمنأسقطأنخشيتحتىالسرجفيالإسهالبيوأفرط،الزكوبعنأضعف

فأرفع،بلاطعلىنعالهبقرعإلاأشعرفلم،بيالفرسيسيرأينأدريلا،وجهيعلىونمت،الفرس

أنزلنه.بلسانهاتقولفجعلت،جداجميلةحسناءامرأةصحبةنسوةمنهخرجقدوإذا،ديرفإذارأسي

وشرابا،طعاماليوعملن،سريرعلىووضعنني،وفرسيوسرجيثيابيعنيفغسلن،فأنزلنني

جاء:قيلإذكذلكأنافبينا،حاليإليتردحتىأيامثلاثةبقيةأقمتثم(مسبوتا)وليلةيومافمكثت

بطريقهووإذا،فيهأناالذيالبابعلىوعلقفحولبفرسيفأمرت،يتزؤجهاأنيريدوهو،البطريق

بالهجومفهم،فرسولهرجلفيهالبيتهذابأنهنا!ككانمنفأخبره،لخطبتهاجاءوقد،فيهمكبير

عنذلكفثناه.حاجتهأقضلمالبابعليهفتحإن:لهتقولوأرسلت،ذلكمنالمرأةفمنعته،علي

وانطلق.أصحابهمعهوركب،فرسهركبثم،ضيافتهمفيالنهاراخرإلىالبطريقوأقام؟عليالهجوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ومعنى،عساكرابنتاريخومختصر(ح،ب)منوالمثبت،"سكانهاومنالقريةمنتستمنوا":(ق)في

.(شحن)العربلسان.رابطةأيالخيلمنشحنةوبالبلد.ملأه:بالخيلالبلدشحنمن:تشحنوا

.(زهر)العربلسان.والنجموالقمرالوجهوكذلك،وتلألأازدهر:زهورايزهرالسراجزهر

.(41/137)عساكرابنتاريخمختصر

السرجمنتعلقسيورهيوالشموط.فرسهعجزعلىالفارسيعلقهاالدرعوال!مط.علقهسمطأالشيءسمط

.(سمط)العربلسان.الشموطعلىعفقتهالشيءسفطت

والمسبوت؟يتحركلامسبوتفهوالمريضسبت:يقال،()حمنوالمثبت،"مستويا":(ق،ب)في

المريضنوموالسبات.أحوالهأكثرفيعينيهيغمضكالنائمملقىكانإذاالعليلوكذلك،عليهوالمغشيئالميت

.(سبت)العربلسان.والسكونالراحةالسبتمنوأصله،الخفيفةالنومةوهو،المسنوالشيخ
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لحقتهم،حتىوسقت،أقبلفلم،منهمعليخوفاتمنعنيأنفهمت،أثرهمفيفنهضت:البطالقال

رأسهوأخذت،استلبته،وعنقهفأضربفألحقه،الفراروأراد،أصحابهعنهفانفرج،عليهفحملت

هنالكمافركبن،اركبنفقلت،يديبينووقفنإليفخرجن،الديرإلىورجعت،فرسيعلىمسمطا

تلكفأخذت،منهنشئتمافنفلني،إليهفدفعتهن،الجيشأميرأتيتحتىبهنوسقت،الدوابمن

أبوهاوكان.فيهمالكبيرالأميرعنعبار!الروملغةفيوالبطريق.أولاديأمفهي،بعينهاالحسناءالمرأة

ويهاديه.أباهايكاتبذلكبعدالبطالوكان،المرأةتلكيعني.فيهمكبيرابطريقا

منسمعهعمنيخبر،خزاعةمولىراشدبناللهعبدسمحت،الوليدعنعائذبنمحمدوذكر

فغاب،الرومأرضإلىسريةالبطالبعثالمصيصةولاهلمامروانبنالملكعبدبنهشامأن،البطال

فطرق،عموريةوصلحتىوسار،لهفرسعلىوحدهبنفسهفركب،صنعوامايدرفلم،خبرهاعنه

ليفأخذ،البطريقإلىورسولهالملكسيافأنافقلت:البطالقال؟هذامن:البوابلهفقالليلابابها

قلتثم،جانبهإلىالسريرعلىمعهفجلست،سريرعلىجالس!هوإذاعليهدخلتفلما،إليهطريقا

بابفأغلققامثم:قال،فذهبواعندهمنفأمر.فلينصرفواهؤلاءفمر،رسالةفيجئتكقدإني:له

أنا:لهوقلتصفحارأسهبهوضربتسيفيفاخترطت،مكانهفجلسجاءثم،وعليهعليالكنيسة

التيالسرية:قلت؟هووما:قال.الساعةعنقكضربتوإلا،عنهأسألكعمافاصدقني،البطال

واديفيأنهميخبرجاءنيقدكتال!وهذا،لهمتهياماينتهبونبلاديفيهم:فقال؟خبرهامابعثتها

فأمر.بطعامائتني:فقلت،الأمانفأعطاني.الأمانهات:فقلت.صدقتكلقدوالله،وكذاكذا

يديبيناخرجوا:لأصحابهفقال،لأنصرففقصت،فأكلت،ليفوضع،بطعامفجاؤواأصحابه

هنالث،أصحابيفإذا،ذكرالذيالواديذلكإلىوانطلقت؟يديبينيتعادونفانطلقوا.الملكرسول

.جرىماأغربفهذا.المصيصةإلىورجعت،فأخذتهم

عنبالجهادشغلقدوكان،حجتهمنقافلوهوالبطالرأىأنهشيوخنابعضوأخبرني:الوليدقال

استشهدالتيالسنةفيإلاالإسلامحجةمنيتمكنفلم،الشهادةثمالحجدائمااللهيسألوكان،الحج

،فارسألفمئةفيالقسطنطينيةمنخرجالرومملكليونأنشهادتهسببوكان.تعالىاللهرحمه.فيها

أميرالبطالفأخبر.بذلكيخبرهالبطالإلى-أمرهاذكرناالتيبابنتهمتزوجالبطالالذي-البطريقفبعث

فينتحصنأنتقتضيالمصلحةإن:لهوقال،شبيببنمالكالأميروكان،بذلكالمسلمينعساكر

ذلكعليهفأبى،الإسلاميةالجيوشفيهشامبنسليمانعلينايقدمحتىبهافنكون،حرانمدينة

خوفاباسمهينوهأنأحديتجاسرولا،الأبطاليديبينوالبطال،شديداقتالافاقتتلوا،الجيشودهمهم

عليهحملواالرومفرسانذلكسمعفلما،منهغلطااسمهوذكر،بعضهمفداهأنفاتفق"الروممنعليه

،ويأسرونيقتلونالناسوراءوساقوا،الأرضإلىفألقوه،برماحهمسرجهمنفاقتلعوه،واحدةحملة
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فتحصنوا،الخرابالمدينةتلكإلىوانطلقوا،المسلمونوانكسر،شبيببنمالكالكبيرالأميروقتل

هذاما:ليونلهفقال!،رمقباخرالبطال!فإذا،المعركةمكانعلىفوقف،ليونوأصبح،فيها

إلىوصلتقدجراحهفإذا،ليداووهبالأطباءليونفاستدعى.الأبطال!تقتلهكذا:فقال!!؟يحيىأبايا

منمعكمنتأمر:قال!؟هيوما:قال!.نعم:قال!؟يحيىأباياحاجةمنهل:ليونلهفقال!،مقاتله

ذلكلأجلوأطلق.ذلكالملكففعل.ودفنيعليوالصلاةغسلييلواأن،المسلمينمنالأسارى

الشدةتلكفيهمفبينما،فحاصرهمتحصنواالذينالمسلمينجيشإلىليونوانطلق،الأسارىأولئك

الخبيثجيشهفيليونففر،الإسلاميةالجيوشفيهشامبنسليمانبقدومالبردجاءتهمإذوالحصار

بها.وتحصنالقسطنطينيةفدخل،اللهقبحه،بلادهإلىراجعا،هاربا

ومئة.وعشرينإحدىسنةفيالرومبأرضومقتلهالبطال!وفاةكانت:()1خياطبنخليفةقال!

ومئة.وعشرينثنتينسنةفي:جرير)2(ابنوقال!

هوقتلوأنه،غيرهقالهوقد:قلت.ومئةعشرةثلاثسنةفيقتل:الزياديحسانابنوقال!

لمجريرابنولكن،أعلمفالله،ذلكذكرناكما،ومئةعشرةثلاثسنةفيبختبنالوهابعبدوالأمير

أعلم.والله.السنةهذهفيإلاوفاتهيؤرخ

ساعة.صبر:قال!؟الشجاعةما:للبطال!قيل:عياشبنبكرأبووقال!

يذكرهماوأما،عليهاواطلاعهللأخبارتقصيهمع،البطال!ترجمةفيعساكرابنملخصهذا:قلت

فكذل!،عقبةوالقاضيالوهابعبدوالأميروالبطال!دلهمةإلىالمنسوبةالسيرةمنالبطال!عنالعامة

كما؟رديءجاهلأوغبيعلىإلاذلكيروجلا،فاحشوتخبط،كبيروجهل،باردووضع،وافتراء

المفتعلوالكذب.ذلكوغيروالدنفالبكريسيرةوكذلك؟المكذوبةالعبسيعنترةسيرةعليهميروج

كذبمن":!ي!النبيقول!فييدخلواضعهالأن،غيرهامنجرماوأعظمإثماأشدالبكريسيرةفي

.")3(النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعلي

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

..................................بنمعاويةبنإياسوهو)4(الذكيإياس

)1(

)2(

)3(

)4(

.(352ص)تاريخهفي

.(018ص)تقدمكما،(4012/)تاريخهفيالطبريهو

تغليظباب:المقدمةفيهريرةأبيعن(3)مسلم،ع!والنبيعلىكذبمنإثمبابفي(511)البخاريأخرجه

غ!ي!.اللهرسولعلىالكذب

حلية=،(2282/)والتعديلالجرح،(1442/)الكبيرالتاريخ،(7234/)سعدابنطبقاتفيترجمته
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بنثعلبةبنساريةبنعمروبنسواءةبنأوسبندريدبنعبد)2(بنرئاببنهلالبنإياسبنقزة)1(

.عدنانبنمعدبننزاربنمضربنإلياسبنطابخةبنأدبنعمروبنعثمانبنأوسبنثعلبةبنذبيان

،البصرةقاضي،المزنيواثلةأبووهو،نسبهفيذلكغيروقيل،)3(خياطبنخليفةنسبههكذا

بذكائه.المثليضربوكان،صحبةولجده،تابعيوهو

المستب،بنوسعيد،جبيربنوسعيد،مالكبنوأنس،الحياءفيمرفوعاجدهعنأبيهعنروى

وغيرهم.،والأصمعي،وشعبة،الحمادانوعنه.مجلزوأبي،ونافع

معينوابنوالعجليسعدبنمحمدوقال.لفهمإنه،لفهمإنه:سيرينبنمحمدعنهقال

عفيفا.فقيهاوكان:)5(العجليوزاد.فطناالرجالمنعاقلاوكان:سعد)4(ابنزاد.ثقة:والنسائي

عزلهحينأخرىومرة،العزيزعبدبنعمرعلىووفد،مروانبنالملكعبدأيامفيدمشققدموقد

إلىوشيخ-شابصبيوهو-إياولتحاكم:وغيرهعبيدةأبوقال.البصرةقضاءعنأرطاةبنعدي

.الكلامفيتساوهفلا،شابوأنتشيخإنه:القاضيلهفقال،بدمشقمروانبنالملكعبدقاضي

إذابحختييتكلمومن:فقال.اسكت:القاضيلهفقال.منهأكبرفالحقكبيراكانإن:إياسفقال

إلهلاأنأشهد:إياسفقال.تقومحتىهذامجلسيفيبحقتنطقأحسبكما:القاضيفقال؟سكت

منخرجتالقاضيظنعلىما:فقال.لهظالماإلاأظنكما:القاضيفقال:غيرهزاد.اللهإلآ

الساعةوأخرجه،حاجتهاقض:فقال.خبرهفأخبره،الملكعبدعلىفدخل،القاضيفقام.منزلي

.الناسعلييفسدلادمشقمن

قدفوجدهالعزيزعبدبنعمرإلىمنهفرالبصرةقضاءعنأرطاةبنعديعزلهلما:بعضهموقال

لهفأغلظ،إياسعليهفرد،أميةبنيمنرجلفتكلم،دمشقجامعفيحلقةفييجلسفكان.مات

الأمويلهاعتذرالغدمنعادفلما.المزنيمعاويةبنإياسهذا:للأمويفقيل،إياسفقام،الأموي

)2(

)3(

)4(

لابنالثقات،(153ص)الأمصارعلماءمشاهير،(1024/)للعجليالثقاتمعرفة،(3123/)الأولياء

،(5155/)النبلاءأعلامسير،(3/74.)الكمالتهذيب،(3/263)الصفوةصفة،(435/)حبان

لابنعساكرابنثاريخمختصر،(7181/)الميزانلسان،(1045/)الاعتدالميزان،(1925/)الكاشف

.(171)صالتهذيبتقريب،(1/134)التهذيبتهذيب،(529/)منظور

به.الحواشيإثقالعنوأضربتالصوابفأثبت،كثيرالأسماءفيوتحريفتصحيف(دتى)فيوقع

.السطورهذهكاتببتحقيقوهو،99(1/)عساكرابنتاريخفيكما"عبيد":وقيل

.(1/37)طبقاتهفي

.(7234/)الكبرىالطبقاتفي

.(1024/)الثقاتمعرفةفي
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ذلك.نحتملفلمالأشرافبكلاموكلمتنا،السوقةبثيابإليناجلستوقدأعرفكلم:وقال!

يقال!:كان:قال!،شوذبابنعن،ضمرةحدثنا،حمادبننعيمحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال!

منهم.معاويةبنإياسأنيرونفكانوا.العقلتامرجلسنةمئةكلفييولد

والأخرى،فمرضعإحداهنأما:قال!رآهنفلما،نسوةثلاثإياسعلىدخل:العجليوقال!

بيدها،ثديهاأمسكتقعدتفكلماالمرضعأما:فقال!؟هذاعلمتبم:لهفقيل.ثيبوالأخرى،بكر

بعينها.ورمتنظرتدخلتفكلماالثيبوأما،أحدإلىتلتفتلمدخلتفكلماالبكروأما

سمعت:سلمةبنحمادحدثنا،بأصبهانحكيمبنالأحنفحدثنا:)1(حبيببنيونسوقال!

جفنة.رأسيعلىأميوضعت،فيهاولدتالتيالليلةأعرف:يقول!معاويةبنإياس

قالت:؟شديدةجلبةوله،صغيروأناسمعتهشيءما:لأمهمعاويةبنإياسقال!:المدائنيوقال!

الساعة.تلكفوضعتكففزعت،أسفلإلىالدارفوقمنسقط،نحاسمنطستذاك

أكذبأنيسرنيما:قال!إياساأنبلغني:قال!،النميريشبةبنعمرعنالخرائطيبكرأبووقال!

بحذافيرها.ليالدنياوأن،القيامةيومعليهاأحاسبلامعاويةأبيعليهايطلعكذبة

الشهيد،بنحبيبعن،زيدبنحمادحدثنا،هشامبنخلفحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال!

لهم:قلت،القدريةإلا،كلهبعقليالأهواءأهلمنأحداخاصمتما:قال!معاويةبنإياسعن

.شيءكللهاللهفإن:قلت.لهليسماالإنسانأخذ:قالوا؟هوماالظلمعنأخبروني

منيضحكونالنصارىأولادفجعل،صبيوأناالكتابفيكنت:قال!إياسعنبعضهمقال!

ألست-نصرانياوكان-للفقيهفقلت.الجنةأهللطعامفضلةلاأنهيزعمونإنهم:ويقولونالمسلمين

الجنةأهلطعاماللهيجعلأنينكرفما:قلت.بلى:قال!؟البدنغذاءفيينصرفماالطعامفيأنتزعم

.شيطانإلاأنتما:معلمهلهفقال!؟لأبدانهمغذاءكله

صفةفياللهشاءإنسنذكرهكماالصحيحالحديثبهوردقدبعقلهصغيروهوإياسقالهالذيوهذا

.ضامر)2(البطنفإذا،كالمسكوعرقاجشاءينصرفطعامهمأنالجنةأهل

نأليأتأذن:لهفقال!،أعدهاقدبمسائلشبرمةابنفجاءهواسطإياسقدموحين:سفيانوقال!

مسائل،أربعفيإلايختلفاولم،فيهايجيبهمسألةسبعينعنسألتهحينارتبتوقدسل:قال!؟أسألك

)1(

)2(

فيه.والخبر،(288/)بأصبهانالمحدثينوطبقات،(ح،ب)منوالمثبتتصحيف"صلعب":(ق)في

(37وا4/367)"مسنده"فيوأحمد،اللهعبدبنجابرحديثمن(2835)رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

أرقم.بنزيدحديثمن
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أكمقتاليؤم!الو:قولهأتحفظ:قال.نعم:قال؟القرانأتقرأ:إياسلهقالثم،قولهإلىإياسرده

هذهأبقتفهل:قال.نعم:قال؟بعدهاوماقبلهاوما:قال.نعم:قال؟(3:المائدةأ!ودينكتملكتم

.؟رأياشبرمةلالالآية

رجلقال:قالعليبنعمرحدثنا،عامربنسعيدحدثنا:)1(معينبنيحيىعنعباسوقال

لجلسائه:فقال!؟ويموتونالناسيتوالدمتىوحتىالناسيبقىمتىحتى،واثلةأبايا:معاويةبنلإياس

.النارأهلوعدةالجنةأهلعدة،العدتانتتكاملحتى:إياسفقال،جوابعندهميكنفلم.أجيبوه

غيلان)2(المحارةفيمعهفركب،الحجقاصداالشاممنمعاويةبنإياساكترى:بعضهموقال

تحادثا،ثلاثبعدكانفلما،الاخرأحدهمايكلملاثلاثافمكثا،صاحبهأحدهمايعرفولا،القدري

فقال،القدرفيالاعتقادفيبينهمامالمباينة،صاحبهمعاجتماعهمنمنهماواحدكلوتعجب،فتعارفا

أنلولآففتدىبماومالهذاهدلناالذىدثهالحضد!الو:الجنةيدخلونحينيقولونالجنةأهلهؤلاء:إياسله

وتقول!،(601:المؤمنونأ!هوشقوتاعلتناظبتربنا!الو:النارأهلويقول!؟(43:ا!عرافأ!ماللههدننا

العجموأمثال!العربأشعارمنلهذكرثم.(32:البهقرةأمهوعلضتنآإلأمالنآلاعقمستخنك!و:الملائكة

فقهره،بينهمافناظر،العزيزعبدبنعمرعندوغيلانإياسأخرىمرةاجتمعثم،القدرإثباتفيهما

بنعمرعليهفدعا،التوبةوأظهر،بالعجزغيلاناعترفحتىالكلامفييحصرهزال!وما،إياس

الحمدودله،ذلكبعدوصلبفقتل،غيلانمنفأمكن،منهاللهفاستجاب؟كاذباكانإنالعزيزعبد

والمنة.

فضلمقالهفييكونأنمنخيومقالهعنفضلالرجلفعالفييكونلأن:الحسنإياسكلامومن

فعاله.عن

أغزوت،وقالوجهيفيفنظر،معاويةبنإياسعندبسوءرجلاذكرت:حسينبنسفيانوقال

لا.:قلت؟والترك:قال.لا:قلت؟والهند:قال،لا:قلت؟السند:قال.لا:قلت؟الروم

بعدها.أعدفلم:قال!؟المسلمأخوكمنكيسلمولم،والتركوالهندوالسندالروممنكأفسلم:قال

،الذراعطويلأحمرهووإذا؟البنانيثابتبيتفيمعاويةبنإياسرأيت:أبيهعنالأصمعيوقال

لهقال!وقد.علاهإلاأحدمعهيتكلمفلا،الكلامعلىغلبقدوهو،)3(عمامتهيلوث،الثيابغليظ

)1(

)2(

)3(

.(4/034)(الدوريرواية)تاريخهفي

.(حور)القاموس.الهود!شبه:المحارة

لثت؟الطيوهو:اللوثمنيلوثومعنى(ح،ب)منوالمثبت،تصحيف"عمامتهيلون":(ق)في

.(لوثاالعربلسان.مرتينأدرتها:لوثاألوثهاالعمامة
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حق.فيبل:فقيل؟باطلأمأتكلمحقأفي:فقال.كلامككثرةسوىعيبفيكليس:بعضهم

خير.فهوالحقكثركلما:فقال

أخدمه.توباألبسولايخدمنيثوباألبسإنما:فقال،الغليظةالثيابلبسهفيبعضهمولامه

فضيلةعدمومن.اللسانصدقالرجلخصالأشرفإن:معاويةبنإياسقال:الأصمعيوقال

.أخلاقبأكصمفجعفقدالصدق

؟الماءعنفأخبرني:الرجلفقال.حرامهو:فقالالنبيذعنإياسارجلسأل:بعضهموقال

!!ا!الظ:قال.حلال:قال؟فالتمر:قال.حلال:قال؟فالكشوت)1(:قال.حلال:فقال

فهذه:قال.لا:قال؟أتوجعك،الترابمنالحفنةبهذهرميتكلوأرأيت:إياسفقال؟حرماجتمع

:قال.شيئاتوجعنيلا:قال؟الماءمنالغرفةفهذه:قال.توجعنيلا:قال؟التبنمنالحفنة

أيوجعك؟رميتكثم،استحجرحتىتركتهثم،طيناصارحتىبهذاوهذابهذاهذاخلطتإنأفرأيت

.)2(اجتمعتإذاالأشياءتلكفكذلك:قال.وتقتلنيواللهإي:قال

إياسبينيجمعأنوأمره،نائباالبصرةعلىأرطاةبنعديالعزيزعبدبنعمربعث:المدائنيوقال

أيها:-يتولىلاأنيريدوهو-إياسفقال.القضاءفليولهأفقهكانفأيهما،الجوشنيربيعةبنوالقاسم

سألهماإنأنهالقاسمفعرف،يأتيهمالاإياسوكان.سيرينوابنالحسنالبصرةفقيهيسل،الرجل

إياساإن،هوإلاإلهلاالذيوالله:لعديا)3(القاسمأفقالايأتيهماكانلأنهبالقاسميعنيأبهأشارا

كاذباتوليأنينبغيفماكاذباكنتوإن،فوئهصادقاكنتفإن،بالقضاءوأعلممنيوأفقهمنيأفضل

فقال،منهااللهيستغفركاذبةبيمينمنهافافتدى،جهنمشفيرعلىأوقفرجلهذا:إياسفقال.القضاء

لهتبينوإذا،بينهمويصلحالناسبينيفصلسنةفمكث.القضاءوليتكفقدهذاإلىفطنتإذأما:عدي

الحسنبعدهعديفولى،القضاءفاستعفاها)3(بدمشقالعزيزعبدبنعمرإلىأهربثم،بهحكمالحق

.البصري

وجاء.بحجرهارموهالقد:أيوبقالحتى،العلماءبهفرحبالبصرةالقضاءإياستولىلما:قالوا

)1(

)2(

)3(

والكشوثى:،والأكشوث،والكشوت.الكمالوتهذيب(ح)منوالمثبت،تصحيف"فالكسور":(ق)في

فيويجعل،وغيرهالشوكبأطرافيتعلقأصفروهو،لهأصللا:وقيل،الأصلمقطوعمجتثنباتذلككل

فلا؟الأرضفيبعرقيضربأنغيرمن،الشجربأغصانيتعلقنبتالكشوت:الجوهريوقال،سواديةالنبيذ

فيهاوالمد:قال،قطوناوبزر:قال؟الكشوثالناسويسميه.ثمرولا،ظلولا،نسيمولا،ورقولا،أصل

.(كشث)العربلسان.كشوثاءمنالكافوفتح،يقصرانوقد،أكثر

مطولا.مسندا(3514/)الكمالتهذيبفيالمزيذكره

.(ق)منوهو(ح،ب)فيليسمعقوفينبينمرما
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وواحدالنارفيقاضيان:ثلاثةالقضاة"الحديثوذكر،إياسفبكى،عليهفسلماسيرينوابنالحسن

178:اي!ررأ!أ!ألحرثفىصصمانإذودا!دوسلتفن):تعالىاللهقالفقد:الحسنفقال.(")1الجنةفي

واجتمع،المسجدفيللناسجلسثم:قال،(97:ا!نبياءأ!ووعقماو?انتناحكما):قولهإلى

القاضي.بشريحيشبهكانحتى،قضيةسبعينفصلحتىقامفما،للخصوماتالناسعليه

عنه.فسألهسيرينبنمحمدإلىبعثشيءعليهأشكلإذاكانأنهعنهوروي

لهوقال.كلهعقليلهماجمعتاثنانإلياختصمفإذا،عقليبنصفالناسلأكلمإني:إياسوقال

تعجبني.لاخصالافيكإن:اخرلهوقال.بهأقضلمذلكلولا:فقال.برأيكلتعجبإنك:رجل

الثلاثة،أكثرأيها:لهفقال.الغليظةالثيابوتلبس،أحدكلتجالسولا،تفهمأنقبلتحكم:فقال

:فقال؟!أحدهذايجهلأو:فقال!وأجبتفهمتماأسرعمافقال.الثلاثة:قال؟الاثنانأو

أجتمعأنمنإليأحبقدريلييعرفبمنأجتمعفأنأحدلكلمجالستيوأما.بهأناأحكمماوكذلك

أنا.أقيهمالايقينيمامنهاألبسفأناالغلاظالثيابوأما.يعرفنيلابمن

:للمودعإياسفقال،الاخروجحده،مالاالاخرعندأحدهماأودعقداثنانإليهوتحاكم:قالوا

قالأنه:روايةوفي-تتذكرلعلكعندهافقفإليهاانطلقفقال،بستانفيشجرةعند:قال؟أودعتهأين

إياسفجعل،الآخروجلسفانطلق:قال-نعم:قال؟منهابورقفتأتيإليهاتذهبأنتستطيعهل:له

بعدلا:فقال؟المكانإلىبعدصاحبكأوصل:لهفقالاستدعاهثم،ويلاحظه،الناسبينيحكم

معهفقام،الرجلذلكوجاء.نكالاجعلتكوإلا،حقهإليهفأد،اللهعدوياقم:لهفقال.اللهأصلحك

بكمالها.وديعتهإليهفدفع

.غداوأتنيالاناذهب:لهفقال.جحدنيوقد،مالافلانعندأودعتإني:لهفقالآخروجاء

نضعهأمينالهنرفلم،مالهاهناعندنااجتمعقدإنه:لهفقالالجاحدالرجلذلكإلىفورهمنوبعث

.غداوأتنيالآناذهب:لهفقال.وطاعةسمعا:لهفقال.حريزمكانفيعندكفضعه،أنتإلاعنده

رفعتكوإلاحقيأعطني:لهفقل،إليهالاناذهب:لهفقالفجاء،الحقصاحبالرجلذلكوأصبح

فأعلمهإياسإلىوجاءحقهإليهفدفعالمالعندهالقاضييودعلاأنفخاف،ذلكلهفقال.القاضيإلى

خائن.أنت:لهوقالوطردهإياسفانتهره،يودعأنرجاءالغدمنالرجلذلكجاءثم

رجليكأي:إياسلهافقال،العقلضعيفةأنهاالمشتريفادعى،جاريةفياثنانإليهوتحاكم

.ردرد:للبائعفقال.نعم:فقالت؟ولدتليلةأتذكرين:لهافقال.هذه:فقالت؟أطول

القاضي،في!ج!اللهرسولعنجاءماباب:الأحكامفيبريدةعن(1322)(3/613)الترمذيأخرجه)1(

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،يخطىءالقاضيفيباب:الأقضيةفي(3573)(3992/)داودوأبو
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ولدتفلما.بصبيحاملامرأةهذه:فقالبييهامنامرأةصهـوتسمعإياساأنعساكرابنوروى

وفي،حاملأنهافعلمت،معهونفسهاصهـوتهاسمعت:قال؟عرفتبم:فسئل،قالكماولدت

.غلامأنهفعلمت،(صحل)1صهـوتها

تلكابنالصبيفهذاشيئاأدريكنتإن:فقالهنالكصبيفإذا،المكاتبببعضيومامرثم:قالوا

ابنها.!وفإذا.المرأة

:فقال.اسمكما:لهفقال،إياسعندرجلشهد:قال،بكرأبىعن،الزهريعنمالكوقال

شهادته.يقبلفلم.العنقر)2(أبو

آخر*فيأخذحديحغمنفرغكلمارجلفإذا،إياسإلىدعوني:الأعمشعنالثوريسفيانوقال

.الكلامكثرة:فقال؟عيبكما:لهفقيل.أحمقفهونفسهعيبيعرفلارجلكل:إياسوقال

الجنة،إلىمفتوحانبابانليكان:فقال،ذلكفيلهفميل،عليهابكىأمهماتتولما:قالوا

أحدهما.)3(فغلق

أبأ.أناوولدت،أبناءيلدونالناسإن:أبوهلهوقال

قدرجلإلىنظرإذ،جلوسحولههمفبينما،الفراسةعنهولكتبونحولهيجلسونأصحابهوكان

عادثم،الرجلوجهفيفنظرقامثم.إليهينظرأحدمركلماوجعل،)4(حانوتدكةعلىفجلس،جاء

،فسألوهالرجلذلكإلىفقاموا،يتطلبهفهو،أعورغلاملهأبقالد،كتابفقيههذا:لأصحابهفقال

علمتالحانوتدكةعلىجلس!لما:فقال؟ذلكعرفتأينمن:لإياسفقالوا،إياسقالكمافوجدوه

أنهفعرفت،بهمرمنكلإلىينظرجعلثم،المكئبلفقاهةإلايصيملاهوفإذانظرتثم.ولايةذوأنه

.أعورغلامهأنعرفتالآخرالجانبمنالرجلذلكوجهإلىفنظرقاملماثم،غلامافقد

فقالبستانفيرجلعن!دهشهد:قالأنهذلكمن،()ترجمتهفيكثيرةأشياءخلكانابنأوردوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

معالصوتشمدةوهي:الخشةومثله،البحةوالص!حل،حادايكونلاأنوهوكالبحةفيهيريد:صحلصوتهاوفي

.(1472/)قتيبهولابن،(1437/)للخطابيالحديثغريب،بحة

فيكما،منجبةناقةوبالضم،الدهاقينأولادوفتحهاالقافيضموالعنقر.(0103/)دمشقتاريخمننقله

المحيط.القاموس

الصحاحمختار.للكثرةشذد:الأبوابوغلق.متروكةرديئةلغةوغلقه.الغلقوالاسمممغلقفهوالبابأغلق

.(غلق)

.(دكك)العربلسان.عليهيقعدأعلاهيسطحبناء:الدكة

.(525-1/472)الأعيانوفياتفي
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فقلت:؟سفنمدةمنفيهأنتالذيالمجلسهذاجذوععددكم:لهفقال؟أشجارهعددكم:له

شهادته.وأقررت.أدريلا

ومئة.وعشرينثنتينسنةبواسطتوفي:واحدوغير()1خليفةقال

ومئةوممشريرث!اثصسنةخلت5ث!

خراسانعلىالقسرياللهعبدبنأسدولايةفيقتللماالتركملكخاقانأنشيوخهعنالمدائنيذكر

تخربأنكادتحتى،بعضايقتلوبعضهم،بعضعلىيغيربعضهموجعل،الأتراكشملتفرق

المسلمين.عنواشتغلوا.بلادهم

أنكرهاشروطاوسألوه،بلادهمإلىيردهمأنسياربننصرخراسانأميرمنالصغدأهلسألوفيها

فأراد،ذلكوغير،منهمالمسلمينأسيريؤخذولا،الإسلامعنمنهمارتدمنيعاقبلاأنمنها،العلماء

ذلك،فيهشامإلىفكتب،ذلكالناسعليهفعاب،المسلمينفينكايتهملشدةذلكعلىيوافقهمأن

وقد.ذلكإلىأجابهمأشدضررهمكانللمسلمين)2(معاندتهمعلىاستمرواإذاهؤلاءأنرأىثم،فتوقف

فيوتكلموا،خراساننيابةإليهيضمأنمنهيسألالمؤمنينأميرإلىوفداالعراقأميرعمربنيوسفبعث

قريبمنإلاالرجليعرففلا،بصرهوضعفكبرقدأنهإلاشجاعاشهماكانوإنبأنه،سياربننصر

وولايتها.خراسانإمرةعلىبهواستمر،هشامذلكإلىيلتفتفلم،كثيراكلامافيهوتكلموا،بصوته

عبدالملك.بنهشامبنيزيدفيهابالناسوحج:جرير)3(ابنقال

قبلها.التيفيذكرهمتقدممنفيهاوالعمال

السنة:هذهفيوتوفي

دمشق.أهلمنالقصيريزيدبنربيعة

جبير.بنسليمانيونسوأبو

.حرببنوسماك

الحمد)4(ودله"التكميل"كتابنافيتراجمهمذكرناوقد،حيانبنواسعبنومحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1212/)طبقاتهفي

."معاداتهم":()حفي

.(4412/)تاريخهفيالطبريهو

وهي:أيضامقحمةزيادةوهذه
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ومنةولمحشريوأربحسنةخلت5ث!

191

وغنم.سليمانفسلم،فقاتلهاليونفلقيالرومبلادالملكعبدبنهشامبنسليمانغزافيها

فبلغهم،بالكوفةفمزوا،مكةإلىقاصدينخراسانبلادمنالعباسبنيدعاةمنجماعةقدموفيها

خليفةتاريخ،(215)خليفةطبقات،(7241/)سعدابنطبقاتفيترجمته)واسعبنمحمدقالأ

حبانابنثقات،(8131/)والتعديلالجرح،(354)الصغيرالتاريخ،(1255/)الكبيرالتاريخ،(378)

الأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار،(3/266)الصفوةصفة،(2/345)الأولياءحلية،(7/366)

النبلاءأعلامسير،(26576/)الكمالتهذيب،(23286/)دمشقتاريخمختصر،(4/946)

التهذيبتهذيب،(5172/)بالوفياتالوافي،(4258/)الاعتدالميزان،(1092/)العبر،(6911/)

إلىالقيامةيوميدعىمنأول:(.(1043/)الدريةالكواكب،(136/)الشعرانيطبقات،(9/994)

ومن:لهقيل-الموتىومجالسة،الذنبعلىالذنب:القلبتميتخصالخمس:وقال.القضاةالحساب

أهله.ومخالطة،وحديثهنالنساءمشاقةوكثرة-جائروسلطانمترفغنيكل:قال؟الموتى

عنديواللهمنهأغبط:واسعبنمحمدفقال.بهفيقنعكفافاعيشهيكونالرجللأغبطإني:ديناربنمالكوقال

.راضاللهعنوهوجائعايصبحمن

سهوهاعنييحملجماعةفيوصلاة،قومنياعوججتإذاصاحب:ثلاثعلىإلاالدنياعلىآسىما:وقال

تبعة.فيهعليللهولا،منةفيهلأحدليسالدنيامنوقوت،بفضلهاوأفوز

عنأالربيعبن(.الخبرتخريجمصادرمنوالمثبت،تصحيف"الربيعبنرواد":(ق)في)زيادوروى

الخبر،تخريجمصادرمنوالمثبت،"بزوربسوق":(ق)في)مروبسوقواسعبنمحمدرأيت:قالاأبيه

أبعهلمرضيتهلو:فقال؟ليأترضاه:رجللهفقال،للبيعلهحمارايعرضوهو(."مرةبسوق"بعضهاوفي

،(2934/)الحليةفينعيموأبو،واسعبنمحمدترجمةفي(1255/)الكبيرالتاريخفيالبخاريأخرجه)

فيالجوزيوابن،(6952)(4033/)الإيمانشعبفيوالبيهقي،(1216/)بغدادتاريخفيوالخطيب

.(.(3027/)الصفوةصفة

وقوم،قعودقومفإذاعليهفدخلت:أصحابهبعضقال،العيادةفيالناسعليهكثرواسعبنمحمدثقلولما

.!؟النارفيوألقيت،غداوقدميبناصيتيأخذإذاعنيهؤلاءيغنيماذا:فقال،قيام

فلم،منهواسعبنمحمدإلىيدفعأنوأمر،أهلهافقراءفيليفرقالبصرةإلىمستكثرامالاالخلفاءبعضوبعث

منهلنفسهيأخذولموأعتقهمأرقاءبهواشترى،بهلهأمرماقبلفإنهديناربنمالكوأفا.شيئامنهيلتمسولميقبله

فقال!؟السلطانجوائزقبلت،مالكيا:لهفقال،السلطانجوائزقبوليعلىيلومهواسعبنمحمدفجاءه،شيئا

سألتك:لهفقال.وأعتقهمأرقاءبهاشترىإنه:لهفقالوا،منهفعلتماذاأصحابيسل،اللهعبدأبايا:مالكله

بنمحمداللهيعرفإنما:وقالالترابرأسهعلىوحثىمالكفقام؟يصلوكأنقبلكانمامثللهمالانأقلبكبالله

.حمارمالكإنما،حمارمالكإنما،واسع

.(اللهرحمهجداكثيرواسعبنمحمدوكلام
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وفيهم،عمربنيوسفحبسهمقد،القسرياللهعبدبنخالدنوابمنالأمراءمنجماعةالسجنفيأن

ذلكمنعندهموإذاالعباسلبنيالبيعةإلىفدعوهم،السجنفيبهمفاجتمعوا،العجليمعقلبنعيسى

يخدمغلاماذاكإذوكان،الخراسانيمسلمأباالسجنفيعندهمووجدوا،منهمفقبلوا،كبيرجانمب

الأمر،هذاإلىمولاهمعواستجابته،وقوتهشهامتهفأعجبهممحبوساوكان،العجليمعقلبنعيسى

إلىيوجهونهلافكانوا،الأمرلهذافاستندبوه،معهمبهخرجوا،درهمبأربعمئةماهانبنبكرفاشتراه

بعد.فيماتعالىاللهشاءإنسنذكرهماأمرهمنكانثم،إليهيوجهونهماونتجذهبإلامكان

دعاةإليهيدعوالذيوهو،عباسبنعبداللهبنعليبنمحمدالسنةهذهفيومات:الواقديقال

بعدها.التيفيتوفيإنماأنهوالصحيح،السفاحالعباسأبوولدهمقامهفقام،العباسبني

سلمةأمامرأتهومعهالملكعبدبنالحجاجبنالعزيزعبدفيهابالناسوحج:معشروأبوالواقديقال

،الواقديقاله.إسماعيلبنهشامبنمحمدبالناسحجإنما:وقيل.الملكعبدبنهشامبنت

أعلم.والله،(1جرير)ابنذكرهوالأول

والتحف،الألطافإليهاويهديسلمةأمبابعلىيقفإسماعيلبنهشامبنمحمدالحجازنائبوكان

قبلها.التيفيالمذكورونهمالبلادونواب.ذلكإلىتلتفتلاوهي،التقصيرمنإليهاويعتذر

توفي:وفيها

جليل.تابعيئ،السائببناللهعبدمولى،القارئالمكياللهعبدأبوبزة)2(أبيبنالقاسم

الأئمة.ووثقه،جماعةوعنه،واثلةبنعامرالطفيلأبيعنروى

سنة:وقيل،عشرةأربعسنة:وقيل،بسنةبعدهاوقيل،الصحيحعلىالسنةهذهفيوفاتهوكانت

أعلم.فالله،عشرةخمس

بنزهرةبنالحارثبناللهعبدبنشهاببناللهعبدبناللهعبيدبنمسلمبنمحمد)3(الزهري

)1(

)2(

)3(

.(4512/)الطبريتاريخ

رجال،(2902/)للعجليالثقاتمعرفة،(7167/)الكبيرالتاريخ،(5947/)سعدابنطبقاتفيترجمته

،278()8/التهذيبتهذيب،(2127/)الكاشف،(23338/)الكمالتهذيب،617()2/البخاريصحيح

.(944ص)التهذيبتقريب

خليفةتاريخ،(261)خليفةطبقات،(157)المتمموالقسم،(2/388)سعدابنطبقاتفيترجمته

،(871/)والتعديلالجرح،(1356/)الصغيرالتاريخ،(1022/)الكبيرالتاريخ،(356)،(218)

صفة،(63)الشيرازيطبقات،(6328/)الأنساب،(3036/)الأولياءحلية،(5934/)حبانابنثقات

الأعيانوفيات،(1/59)واللغاتالأسماءتهذيب،(4438/)الأخيارمناقبمنالمختار،(136)2/الصفوة

-،326()5/النبلاءأعلامسير،(914)26/الكمالتهذيب(،465-258)64/عساكرابنتاريخ،(177)4/
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واحدغيرسمع،جليلتابعيئ.الإسلامأئمةمنالأعلامأحد،الزهريالقرشيبكرأبو،مرةبنكلاب

وغيرهم.التابعينمن

إلىفارتحلت،شديدجهدالمدينةأهلأصاب:قال،الزهريعنعساكرابنالحافظروى

عندمنخرجقدرجلفإذا،حلقةأعظمفيفجلست،جامعهافجئت،كثيرة4عياعنديوكان،دمشق

المسيببنسعيدمنسمعقدوكان-مسألةالمؤمنينبأميرنزلقدإنه:فقالالملكعبدالمؤمنينأمير

بنسعيدعنأحفظإني:فقلت-الخطاببنعمرعنيرويهالأولادأمهاتفيعنهشذوقدشيئافيها

له،فانتسبت؟أنتممنفسألني،الملكعبدعلىفأدخلني،فأخذني،الخطاببنعمرعنالمسيب

ذلكعنفسألني،والسننوالفرائضنعم:قلت.القرانتحفظهل:فسألنيوعياليحاجتيلهوذكرت

وقلبا،حافظةعينالكأرىفإني،العلماطلب:ليوقالبجائزةليوأمر،ديييفقضى،)1(فأجبتهكله

فأتيتهاعجيبةرؤيارأتبقباءامرأةأنفبلغني،وأتتبعهالعلمأطلبالمدينةإلىفرجعت:قال.ذكيا

منونأكل،لبنهامننشربونخيلاتوداجناخادمالناوتركماتبعليإن:فقالت،ذلكعنفسألتها

ولدفذبحالشفرةفأخذ،أقبلقدمشتداوكانالكبيرابنيكأنرأيتواليقظىالنائمةبينأنافبينما،ثمرها

فذبحالشفرةأخذثم،فيهووضعهاوقطعها،القدرنصبثم،الفبنعلينايضيقهذاإن:وقالالداجن

اللبن؟أين:فقالالكبيرولديفدخل،مذعورةاستيقظتثم،جاءقدكما،صغيروأخوه،أخاهبها

فيوقطعهفذبحهالشفرةأخذثم،اللبنعليناضيققدإنه:فقال.الداجنولدشربه،بنييا:فقلت

ثم،الجيرانبيوتبعضفيفغئبته،الصغيرولديفأخذت،رأيتمما!خائفةمشفقةفبقيت،القدر

لكما:يقولقائلاالمنامفيفرأيت،فنمتعينيفأخذتني،رأيتمقاجدامشفقةوأناالمنزلإلىأقبلت

جميلة،امرأ!حسناءفأقبلت،رؤيايارؤيايا:فقال،منهأحذرفأنا،منامارأيتإني:فقلت؟مغتمة

،أحلاميا،أحلاميا:قالثم.خيراإلاأردتما:قالت؟الصالحةالمرأةهذهمنأردتما:فقال

إلاأردتما:فقالت؟الصالحةالمرأةهذإلىأردتما:فقال،والجمالالحسنفيدونهاامرأ!فأقبلت

المرأةهذهإلىأردتما:فقال،شعثةسوداءامرأةفأقبلت،أضغاثيا،أضغاثيا:قالثم.خيرأ

فوضعابنيفجاء،استيقظتثم.ساعةأعلمهاأنفأحببت،صالحةامرأ!إنها:فقالت؟الصالحة

فأقبل،إليههديفكأنما،وراءهفذهب،الجيرانبيوتإلىدرجإنه:فقلت؟أخيأين:وقالالطعام

.)2(الطعامذلكمنفأكلنا،جميعاوجلسنا،فوضعهجاءثم،يقتلهبه

)1(

)2(

الوافي،(1/581)العبر،(4/54)الاعتدالميزان،(1/801)الحفاظتذكرة،(5136/)الإسلامتاريخ

،(1492/)الزاهرةالنجوم،(9445/)التهذيبتهذيب،(2262/)القراءطبقات،(524/)بالوفيات

.(4154/و،1/943)الدريةالكواكب،(1/621)الذهبشذرات،(42)الحفاظطبقات

."فأجادكلهذلكعنوسأله":(ح،ب)في

.(64793/)عساكرابنتاريخانظر
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شعراتله،اللحيةقليلقصيراوكان،معاويةخلافةاخرفيوخمسينثمانسنةفيالزهريولد

بنسعيدوجالس.يوماوثمانينثمانمننحوفيالقرآنقرأوقد:قالوا.العارضينخفيف،طوال

المالح،الماءلهيستقياللهعبدبن)1(اللهعبديخدموكان،ركبتهركبتهتمس،سنينثمانالمسيب

حتى،منهمسمعماكلعنهمويكتب،الحديثفيهاعنهميكتبألواعومعهالحديثمشايخعلىويدور

إليه.عصرهأهلاحتاجوقد،زمانهفيوأعلمهم،الناسأعلممنصار

هؤلاءعليهأكرهناحتىالعلمكتابنكرهكنا:قالالزهريعنمعمرأخبرنا:الرزاقعبدوقال

.)2(المسلمينمنأحدانمنعهلاأنفرأينا،الأمراء

ثنا،عروةحدثنا:لكنةفيهاعندهلجاريةفيقولعروةعندمنيرجعالزهريكان:إسحاقابنوقال

لكاعاسكتي:لهافيقول.تقولماأدريماوالله:الجاريةلهفتقول،منهسمعهماعليهاويسرد.فلان

.)3(نفسيأريدإنما،أريدكلافإني

بيتفيلهوفرض،دينهوقضىفأكرمه-تقدم-كمابدمشقمروانبنالملكعبدعلىوفدثم

عندوكذا،وسليمانالوليدبعدهمنأولادهعندكذلككانثم،وجلسائهأصحابهمنبعدكانثم،المال

عندحظياكانثم،حبيببنسليمانمعيزيدواستقضاه،الملكعبدبنيزيدوعند،العزيزعبدبنعمر

بسنة.هشامقبلالسنةهذهفيتوفيأنإلىأولاررمعلموجعله،معهوحج،هشام

:قال.فنسيتهقطشيئاقلبياستودعتما:شهابابنقال:يقولالليثسمعت:وهبابنوقال

.(يذكر)4إنه:ويقولالعسليشربكان،ينسيإنه:ويقولالفأروسؤرالتفاحأكليكرهوكان

:أقرمبنفائديقولوفيه

الأصحابعلىفواضلهواذكرمحمدالكريمعلىوأثنذازر

شهاببنمحمدالجوادقيلبمالهالجوادمنيقالوإذا

الأعرابعلىناديهوربيعمكانهيعرفونالمدائنأهل

لبابوفتقأثباج)5(بكسورويمدهاجفانهوفاءيشري

الله.عبيد:النسخبعضفي()1

.(916ص)المتمموالقسم،(2938/)الطبقاتفيسعدابنأخرجه)2(

.(64793/)عساكرابنتاريخ)3(

الكمالتهذيبفيالمزيوذكره،(3018)(2264/)السامعوادابالراويلأخلاقالجامعفيالخطيبأخرجه()4

.(5332/)النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي،(26434/)

لسان.الظهرإلىالكاهلبينماوهو،ثبججمع:والأثباج،(ح،ب)منوالمثبت،"انتاج":(ق)في)5(

.(5332/)النبلاءأعلامسيرفيالأخيرعداماوالأبيات.(ثبج)العرب
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دابتهبلجامأخذتقامفلما،بحديثيوماالزهريحدث:يقولمالكاسمعت:مهديابنوقال

ابنجعلثم.قطعالمعلىرددتولا،قطعالمااستفهمتما؟!أتستفهمني:فقال،فاستفهمته

.()1المغازيوتلك،الطوالفتلك:يقولمهدي

ابنيعني-سعيدعن،مسلمبنالوليدعن،السلاميخالدبنهشامعنسفيانبنيعقوبوروى

أربعكاتبهعلىفأملى،حديثهمنشيئالبنيهيكتبأنالزهريسألالملكعبدبنهشامأن-العزيزعبد

،ضاعالكتابذلكإن:للزهريقالهشاماإنثم،بهافحدثهمالحديثأهلعلىخرجثم،حديثمئة

حرفايغادرلمهوفإذا،الأولالكتابهشالمفأخرج،الأحاديثتلكعليهمفأملى.عليكلا:فقال

.)2(حفظهامتحانهشائمأرادوإنما،واحدا

.الزهريمنحدثإذاللحديثسوقاأحسنأحدارأيتما:العزيزعبدبنعمروقال

منأهونولا،الزهريمنللحديثأنصأحدارأيتما:ديناربنعمروعنعيينةبنسفيانوقال

ولقد:ديناربنعمروقال.البعربمنزلةإلاالزهريعندوالدنانيرالدراهموما!عندهوالدرهمالدينار

.الزهريمنللحديثأسيقأحدارأيتفما،الزبيروابنعمروابنعباسوابنجابراجالست

.الزهريإسناداوأجودهمحديثاالناسأحسن:أحمدالإماموقال

عن،عليجدهعن،أبيهعن،الحسينبنعليعنالزهري:الأسانيدأحسن:النسائيوقال

!ي!.اللهرسول

إلىالشامومن،الشامإلىالحجازمنأختلفسنةوأربعينخمسامكثت:الزهريعنسعيدوقال

أستطرفه.حديثاأسمعكنتفما،الحجاز

والترهيبالترغيبفييحدثسمعتهولو،شهابابنمنأجمعقطعالمارأيتما:الليثوقال

حذثوإن؟هذاإلايحسنلا:قلتالكتابوأهلالأنبياءعنحدثوإن؟هذاغيريحسنما:لقلت

جامعا؟بدعاحديثهكانوالسنةالقرآنعنحدثوإن؟هذاإلايحسنلا:قلتوالأنسابالأعرابعن

فيعلمكبهأحاطشركلمنبكوأعوذ،علمكبهأحاطخيركلمنأسألكإنياللهم:يقولوكان

.والاخرةالدنيا

شي!عندهيبقلمإذاحتى،وسألهجاءمنكليعطي،رأيتمنأسخىالزهريوكان:الليثقال

)1(

)2(

.(64404/)عساكرابنتاريخانظر

.(64014/)عساكرابنتاريخانظر
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أهليسمركماالعسلشرابعلىيسمروكان،العسلويسقيهم،الثريدالناسيطعموكان.استسلف

قريش.سفارمنأنتما:لهيقولأحدهمنعسفإذا.وحدثونااسقونا:ويقولشرابهمعلىالشراب

معصفز.بساطوتحته،معصفرةملحفةوعليه،معصفرةمبةلهوكانت

.شهابابنعندبقيماالعلممنأحدعندبقيما:سعيدبنيحيىقال:الليثوقال

أحدبقيمافإنه،شهاببابنعليكم:العزيزعبدبنعمرقال:قالمعمرأنبأ:الرزاقعبدوقال

.مكحولقالوكذا،منهماضيةبسئةأعلم

منأعلمرأيتما:فقال؟الحسنولا:لهفقيل!الزهريمنأعلمأحدارأيتما:أيوبوقال

!الزهري

من؟ثم:قيل.الزهري:قال؟منثم:قيل:الزهريقال؟لقيتمنأعلممن:لمكحولوقيل

.الزهري:قال

.يخرجحتىأحدابهايحدثلمالمدينةدخلإذاالزهرفيكان:مالكوقال

وابن،سعيدبنويحيى،الزهري:ثلاثةالحجازأهلمحذثو:عيينةابنعنالرزاقعبدوقال

جريج.

والزهري،وقتادة،وحماد،والحكم،الزهري:أربعةأفتواالذين:المدينيبنعليوقال

.عنديأفقههم

وكره،المحامدوأحب،الملاومكرهإذا:بقاضفليسالقاضيفيكنإذاثلاثة:الزهريوقال

.العزل

بنوموسى،العزيزعبدبنوعمر،الزهريزمانهمفصحاء:يقالكان:صالحبنأحمدوقال

الله.رحمهم،اللهوعبيد،طلحة

بهاللهرسولوأدب،لمجي!اللهرسولبهاللهأدبالذيالعلمهذاإن؟قالأنهالزهريعنمالكوقال

أدلهوبينبينهفيماحجةأمامهفليجعلهعلماسمعفمن،إليهأديماعلىليؤذيهرسوليإلىاللهأمانةأمته

وجل.عر

.()1نجاةبالسنةالاعتصام:قالالزهريعن،يونسعنالحسينبنمحمدوقال

.جاءتكما!ي!اللهرسولأحاديثأمزوا:قال،الزهريعنالأوزاعيعنالوليدوقال

.(156/)السنةأهلاعتقادفياللالكائيأخرجه(1)



هـأ42سنةوفيات
791

.()1علمهيذهبحتىالعالميتركأنالعلمغوائلمنإن:الزهريعنإسحاقبنمحمدوقال

علىالقراءة:قال،الزهريعن،معمرعن،ثوربنمحمدعن،حمادبننعيمعنزرعةأبووقال

تعالى.اللهشاءإنسواءعليهوالسماعالعالم

وقد.ونصيبحطفيهللشيطانكانالمجلسطالإذا:قالالزهريعنمعمرعنالرزاقعبدوقال

ألفا.عشرين:روايةوفي.ألفاعشرسبعة:روايةوفي.درهمألفثمانينمرةهشالمعنهقضى

نأامنلا:لهفقال،)2(يدانوكان،الإسراففيالزهريعلىحيوةبنرجاءعتب:الشافعيوقال

يقصر،أنالزهريفوعده:قال.أمانيكعلىحملتقدفتكون،عنكبأيديهمماالقومهؤلاءيحبس

بالذيهذاما،بكرأبايا:وقالرجاءبهفوقف،العسلموائدونصبالطعاموضعوقدذلكبعدبهفمر

.)3(التجاربتؤذبهلاالسخيفإنانزل:الزهريلهفقال.عليهفارقتنا

المعنى:هذافيبعضهمأنشدوقد

والذهبالبيضاءالفضةأمطارهاأناملهفيجو؟سحائبله

أهبوماأعطيمابعضعنأقصرتثانيةأيسرتإنالعسرفييقول

تنتهبالناسفيأموالهرأيتلهاليسارأيامعادإذاحتى

وهي،سفيانأبيبنمعاويةخلافةاخرفيأ،وخمسينثمانسنةالزهريولد:)4(الواقديوقال

:()بثلاثأموالهإلىومئةوعشرينأربعسنةفيوقدم،(!ي!النبيزوجعائشةفيهاماتتالتيالسنة

لسبعوفاتهوكانتالطريققارعةعلىيدفنأنوأوصى.وماتهناكفمرض،بهافأقاموبدا)6(بشغب

والعلمالحديثكثيرثقةوكان:قالوا.سنةوسبعينخمسابنوهو،السنةهذهفيرمضانمنعشرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وهي:أيضامقحمةزيادةوهذه

منوا،(بعلمهالعالمانتفاعقلةغوائلهمنفإن،يذهبحتىبالعلمالعملالعالميتركأن:روايةوفيا

الغوائل.أشدوهو،والكذبالنسيان(غوائله

.يستقرضبمعنىوكلاهما،(ح،ب)منوالمثبت"يستدين":(ق)في

.(7451/)الإيمانشعبفيالبيهقيأخرجه

منه.معقوفينبينوما(185ص)المتممالقسمسعدابنطبقاتفيالواقديقولانظر

فيه.الصوابوجهإلىأهتدولم،(بثلية)سعدابنطبقاتوفي،"بثلثة":(ح،ب)وفي،(ق)فيكذا

يروى،قبرهوبهاللزهريكانت،القرىواديخلفضيعةهي:-موحدةباءواخرهثانيهوسكونأولهبفتح-شغب

بالفتحوبدا-شغبى:وقيل.الزهريمولىالشغبيعيسىبنزكرياءإليهاينسب،ألفبغيرويروى،مقصورا

البلدانمعجم.عذرةبواديوقيل،القرىبواديوقيل.البحرساحلمنوأيلةالمدينةبينموضعان-والقصر

.(352و3351/و،1356/)
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منوبدا)1(بشغبالزهريقبررأيت:العسقلانيالمتوكلبنالحسينوقال.جامعافقيها،والرواية

مسنمامجصصا.فلسطين

:فقالقبرهعلىيوماالأوزاعيوقفوقد

كرمومنعلممنفيككمقبرياحلمومنعلممنفيككمقبريا

)2(00000000000000000000وأحكامارواياتجمعتوكم

رمضانمنخلتليلةعشرةلسبعالثلاثاءليلة)3(بشغببأموالهالزهريتوفي:بكاربنالزبيروقال

وقيل:.المارةلهليدعو،الطريققارعةعلىودفن،سنةوسبعينثنتينعن،ومئةوعشرينأربعسنة

والله.الأولوالصحيح.ومئةوعشرينخمسسنة:معشرأبووقال.ومئةوعشرينثلاثسنةتوفيإنه

.)4(أعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

أولوهي،وبداشغبخلفوهيبأدمىالزهريقبررأيت":(186ص)(المتممالقسم)سعدابنطبقاتفي

."..فلسطينأعمال

."وحلمعلممنفيككمقبريا":قولهسوىيذكرفلم(ح،ب)وأما،(ق)فيكذا

بشغب.التعريفتقدموقد،(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"ثنينبشغب":(ق)في

وهي:أيضامقحمةزيادةوهذه

:(.(ق)منزيادةوهو،(ح،ب)فيليسالفصلهذا)فصلأ

:قال،كيسانبنصالحأخبرني:قال،معمرعن،الرزاقعبدحدثنا،إبراهيمبنإسحاقعنالطبرانيوروى

لي:قالثم.!شي!النبيعنجاءمافكتبنا،السنننكتبنحن:فقلنا،العلمنطلبونحنوالزهريأنااجتمعت

ولمعنهمجاءمافكتب:قال.نكتبهفلا،بسنةليسإنه:فقلت.سنةفإنه،أصحابهعنجاءمافلنكتبهلم

طبقاتهفىسعدوابنوأخرجه.الطبرانيعن(3365/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)وضيعتفأنجح،أكتب

.(.الرزاقعبدعن(2783/)والتجريحالتعديلفيالباجيالوليدوأبو،(168)ص(المتممالقسم)

حملتقدالدفاترفإذا،الوليدقتلحتىالزهريعنأكثرناقدأنانرىكنا:قال،معمرعنأحمدالإماموروى

.(.(3361/)الأولياءحلية)الزهريعلممن:يقول،خزانتهمنالدوابعلى

حتىالطستفييدهتزلفلم،حديثافتذكر،شهابابنيديبينالطستوضع:قالسعدبنالليثعنوروي

.(.منهمعقوفينبينوما،السابقالمصدر)صححه(حتىأالفجرطلع

فعليكواديههبطتفإذا،وادللعلم:قال،الزهريعن،يون!عن،وهبابنعنالفرجبنأصبغوروى

بك.يقطعحتىتقطعهلافإنك،منهتخرجحتى،بالتؤدة

عن،زبالةبنالحسنبنمحمدحدثني،بكاربنالزبيرحدثنا،ثعلبيحيىبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

؟بالبابمن:فيقولليخرجخادمهكانإنحتى،عتبةبناللهعبيدخدمت:قال،الزهريعن،أن!بنمالك

.وضوءهأستقيحتىلأخدمهكنتوأني،غلامهأنيفتظن،الأعمشغلامك:الجاريةفتقول

:قال-الزهريعنأراه-أن!بنمالكعن،الثوريعن،عبادبنمحمدعن،أحمدبنالرحمنعبدوروى

حديث.طلبفيأيامثلاثةالمسئببنسعيدتبعت
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علمه.منإليناأحبأدبهمننتعلمفما،العالمنأتيكنا:قالالزهريعنالأوزاعيوروى

عالما.كان:يقولولا.العلمأوعيةمنوكانفلانحدثني:يقولالزهريكان:سفيانوقال

كتابةعلىالزهرفيأكرهالذيهوهشائمكان:المليحأبووقال.شهابابنالعلمدونمنأول:مالكوقال

ذلك.بعديكتبونالناسفكان،الحديث

العلم:الزهريقال:(."سعدبنرشدين":فيهالصوابولعل،(ق)فيكذا)سعدبنرشيدوقال

المسائل.وتفتحها،خزائن

الوحش.يصادكمابالمسألةالعلميصطادكان:الزهريوقال

.المذاكرةوتركالنسيانالعلميذهبإنما:وقال.العلمينسىلئلايعلمهمبالأعرابينزلشهابابنوكان

رفيقاأخذاواللياليالأياممعخذهولكن،بشيءمنهتظفرولمغلبكبالمكابرةأخذتهإنالعلمهذاإن:وقال

به.تظفر

الفصاحة.منإليأعجبمروءةالناسأحدثما:وقال

مؤنثوهم.ويكرهه،الرجالمنالذكورإلايحبهلا،ذكرالعلم:وقال

ولاضيلهاليسأحاديثأرىليما:فقال،!ح!اللهرسولقال:يقولوهوحازبمأبيعلىالزهريومر

.؟أزمة

العلم.منأفضلبشيءاللهعبدما:وقال

بناللهعبد:وفيه،(3365،366/)الأولياءحليةفيوالخبر،(ق)فيكذا)عاصمأبيمسلمابنوقال

سمعأنه،هزانبنالقاسمعن،مسلمبنالوليدحدثنا،دحيمحدثنا:(.عاصمأبيعنجعفربنمحمد

يرضى.لاعالمبقوليؤمنولا،بهيعمللاعالمبعلمالناسيوثقلا:يقولالزهري

عنحبسها:قال؟غلولهاوما:قلت.الكتبوغلولإياك:قال،الزهريعن،يونسعنضمرةوقال

أهلها.

.ذلنسخيمابلاالمجلسحضور:قالالزهريعنالشافعيوروى

تحبأراك:فقال،معينأبيبنثعلبةإلىجلست:قالشهابابنعن،أنسبنمالكعنالأصمعيوروى

ثم،سنينسبعسعيدافلزمت:قال.المسيببنسعيديعني.الشيخبذاكفعليك:قال.نعم:قلت.العلم

.بحرهثبجففجرت،عروةإلىعنهتحولت

الزبيربنعروةفأفا.نشريقطأحدنشرهوما،صبريعلمعلىأحدصبرما:شهابابنقال:الليثوقال

مذهب.كلاسمهفذهب،للناسفانتصبالمسيبابنوأما،الدلاءممدرهلافبئر

سألهشهابابنأنأنسبنمالكحدثنا،الأوسياللهعبدبنالعزيزعبدبنمحمدحدثنا:عبدانبنمكيوقال

شهابابنقدمفلما،سعيدأذلكفبلغ،بحالهوأخبره،بخيرعلمهفذكر،المسيببنسعيدعنأميةبنيبعض

ليما:فقال،معهالزهريمشىسعيدانصرففلما،يكلمهولمعليهيردفلم،سعيدعلىفسلمجاءالمدينة

.مروانلبنيذكرتني:لهقال.خيراإلأقلتوما؟عنيبلغكماذا؟تكلمنيفلمعليكسلمت

عن،المخزوميخالدبنعطافحدثني،يحيىبنمحمدحدثنا،عبدانبنمكيحدثنا:حاثمأبوقال

بن=الملكعبدفتنةزمانحاجةالمدينةأهلأصاب:قالشهابابنعن،فروةأبيبناللهعبدبنالأعلىعبد
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وذلك،البلدأهلمنأحدايصبلمماذلكمنالبيتأهلأصابناقدأنهإليخيلوقد،البلدأهلفعمت،مروان

علمتفما،شيئاعندهأصيبأنإليهخرجتإنأرجومودةأوبرحمإليهأمتأحدمنهلفتذكرت،بأهليلخبرتي

أتي!ثم،رحليفوضعت،دمشققدمتحتىخرجتثم.وجلعزال!هبيدالرزقإنقلتثم.إليهأخرجأحل!من

أميرعندمنرجلخرجإذذلكعلىنحنفبينا،فيهافجلست،وأكبرهارأيتهاحلقةأعظمإلىفنظرت،المسجد

أي-لهفتحثحثوافيهأناالذيالمجلسإلىفجاء!هيئةوأحسنهموأجملهمالرجالكأجسمالملكعبدالمؤمنين

:قال؟هوما:قالوا.ال!هاستخلفهمنذمثلهجاءهماكتاباليومالمؤمنينأميرجاءلقد:فقال،فجلس-أوسعوا

تأخذأنأفهفأرادت،ماتولدأممنالزبيربنلمصعبابناأنيذكرإسماعيلبنهشامالمدينةعلىعاملهإليهكتب

بنسعيدمنسمعهذلكفيحديثاالمؤمنينأميرفتوهم.لهاميراثلاأنهوزعم،الزبيربنعروةفمنعه،منهميراثا

ذلكعنهشذوقد،الآنيحفظهولا،الأولادأمهاتفيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعنيذكرالمسيب

علىالداردخلحتىخرجثم،بيديأخذحتىقبيصةإليئفقام.بهأحدثهأنا:فقلت:شهابابنقال.الحديث

فقال؟أندخل:قبيصةفقال.السلاموعليك:مجيباالملكعبدلهفقال.عليكالسلام:فقالالملكعبد

بالحديثيحدثكالمؤمنينأميرياهذا:وقال.بيدياخذوهوالملكعبدعلىقبيصةفدخل.ادخل:الملكعبد

بنسعيدسمعت:فقلت:الزهريقال.إيه:الملكعبدففال.الأولادأمهاتفيالمسيبابنمنسمعتهالذي

ثمعدليبقيمةأبنائهنأموالفييقومنأنالأولادبأمهاتأمرعنهال!هرضيالخطاببنعمرأنيذكرالمسيب

يعجبعمركانوقد،ولدأممنابنلهكانقريشمنرجلتوفيثم،خلافتهمنصدرأبذلكعمرفكتب.يعتقن

فيأخيبنيافعلتما:عمرلهفقال،بليالأبيهوفاةبعدالمسجدفيعمرعلىالغلامذلكفمر.الغلامبذلك

فكان،أبيمنميراثيمنيخرجونيأوأأمييسترقواأنبينخيروني،خيراالمؤمنينأميريافعلت:قال؟أمك

الأولياءحليةمنواستدركته(ق)فيناقصمعقوفينبينما)(أمييسترقواأنمنعليأهونأبيميراث

فيه.قلتمإلأبأمرأمرتومارأياأرىما؟عدلبقيمةذلكفيأمرتإنمالستأو:عمرفقال.(.(3368/)

أمرتكنتقدإني،الناسأيها:قالجماعتهممنرضيإذاحتى،إليهالناسفاجتمع،المنبرعلىفجلسقامثم

بيمينهفملكها،ولدأمعندهكانامرفيفأيما،ذلكغيررأيحدثثم،علمتموهقدبأمرالأولادأمهاتفي

بنمسلمبنمحمدأنا:قلت؟أنتمن:الملكعبدليفقال.عليهالهسبيللاحرةفهيماتفإذا،عاشما

فقلت::الزهريقال.فيهالنامؤذيا،الفتنةفينعارالأبأأبوككانإنوال!هأما:فقال.شهاببنال!هعبيد

:فقال.(29:يوسفا!لكتمأدئهيغفرأقوعلثكمتثرسبلاا:الصالعالعبدقالكماقل،المؤمنينأميريا

!و.لكتميغفراللهألحوعلتكمسسبلاا0أجل

منذلأحل!فيهفرضنامابلدكإن:فقال.الديوانمنمنقطعفإنيليافرض،المؤمنينأميريا:فقلت:قال

إليكفرضقد:فقال،لهافرضأنإليهأومأفكأنه،يديهبينقائمانوهووأناقبيصةإلىنظرثم.الأمرهذاكان

عمتوقدال!هإلايعلمهاماوحاجةشدةفيوهمإلاأهليعندمنخرجتماوال!هإني:فقلت.المؤمنينأمير

ليسأهليفإنيخدمناوخادم،المؤمنينأميريا:قلت:قال.المؤمنينأميروصلكقد:قال.البلدأهلالحاجة

المؤمنين.أميرأخدمكقد:قال.وتطحنوتخبزتعجنالآنفإنهاأختيإلاخادملهم

فقلت."مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلا":قال!ي!ال!هرسولأنروىأنه،الزهريعنالأوزاعيوروى

كما=ع!ييهال!هرسولأحاديثأمروا،التسليموعلينا،البلاغرسوليوعلى،العلمال!همن:فقال؟هذاما:للزهري
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البخاريأخرجهمسنداوالحديث.3/936()الحليةفينعيمأبوواللفظالإسنادبهذاأخرجه)جاءت

باب:الإيمانفي(57)(176/)ومسلم؟صاحبهإذنبغيرالنهبىباب:المظالمفي(2343)(2875/)

.(.بالمعاصيالإيماننقصانبيان

يقولالتيربيعةبنلبيدقصيدةبروايةيأمرالخطابعبدبنعمركان:قالعمهعن،شهابابنأخيابنوعن

فيها:

والعجلريثياللهوبإذننفلخيرربناتقوىإن

فعلشاءماالخيربيديهلهندفلااللهأحمد

أضلشاءومنالبالناعماهتدىالخيرسبلهداهمن

(.(913ص)ديوانهفيللبيدقصيدةمنالأبيات)

أراكليما:فقلت!ينفخمغتاظهوفإذا،منزلهعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعلىدخلت:الزهريوقال

فسلمت،عثمانبنعمروبناللهعبدومعه-العزيزعبدبنعمريعني-آنفاأميركمعلىدخلت:فقال؟!هكذا

فقلت:،السلامعلييرذافلم،عليهما

الكبرمنشرأالأقوامحشيفمافتكلماتؤتياأنتعجبالا

الحشرإلىوالمصيرالمعادوفيهاخلقتمامنهالأرضترابومشا

الخبر)برأنفثإذاالمصدورإن:فقال!؟الشعرتقولوسنكوفضلكفقهكفيمئلك،اللهيرحمك:فقلت

وهما:اخرينبيتينالأبياتفيوزادالبرعبدلابن(913/)التمهيدفيوالأبيات

السرفيعنديقالأوللاقيتهوطاعناعدواألقىأنشئتفلو

(ويستشرييلجحتىلهضحكتعنكماأنهولمامرلمأنافإن

فما:فقال.أعرفهالعلي:الشيخفقال.اللغةتعرفلاإنك:فقال.حدثني:فقالالزهريإلىشيخوجاء

الشاعر:قولفيتقول

ومفصلعضوكلمنهماتوقدرأسهالشربيرفعندامىصريع

اغد":وروايته(3037/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)أحدثكعليعد:قال.اللسان:قال؟المفصلما

.(."أحدثكعليئ

.بهذاكثيرايتمثلالزهريوكان

كانايكلمكانقدماوكأنجمانايعودفلاالشبابذهب

حدثانابطيهاجمانوكفىالعصاعلىجمانياكفيفطويت

(."الغضاعلىجمانياكفافطويت":وروايته(3037/)الحليةفيوالشعرالخبر)

العافية.اللهيسألمحمد:الزهريخاتمنقشوكان

.الزهريدابةسوطمنالمسكريحأشمكنت:قال؟يتطيبعمككانهل:الزهريأخيلابنوقيل

.المعروف:قال؟هووما:قيل.النارتمسهلاشيءمناستكثروا:وقال

الشراتقاءالخيرابتغاءمنإن:فقال؟الشيطانكلامعلىآلعطي:لهفقيل،قميصهفأعطاهمرةرجلوامتدحه

.(."الشراتقىالخيرابتغىمنإن":وروايته،(3371/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)
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عساكر:ابنأوردهكماالملكعبدبنهشامخلافةفيتوفيوممن

،هشامأيامدمشقجامعإمام،زرعةأبو:ويقال!،عمروأبوالسكونيتميمبنسعد)1(بنبلال

.القؤامالصواموالعباد،الكبارالزهادمنوكان؟الشامأهلوقاص

وعنه.وغيرهم،الدرداءوأبي،عمروابن،جابروعن،صحبةلهأبوهوكان،أبيهعنروى

قصصهمنالعظيمةالفوائدمنيقولهماعنهيكتبالأوزاعيوكان،الأوزاعيعمروأبومنهم،جماعة

مثله.قطواعظارأيتما:وقال!،ووعظه

قال!،ركعةألفوالليلةاليومفييصليكان،عنهبلغنيماالعبادةمنأحدعنبلغنيما:أيضاوقال!

أصحابهبعضفعاتبه،البركةفيثيابهفينفسهألقىالشتاءليلفينعسإذاكان:-الأصمعيوهو-غيره

جهنم.صديدمنأهونالبركةماءإن:فقال!ذلكفي

بابخارجوهي:قلت،الأوزاعمنتكبيرهسمعواالمحرابفيكبرإذاكان:مسلمبنالوليدوقال!

يعني.)2(الضيافةدارعندالشيخعقبةمنقراءتهنتبينوكنا:قال!،اليومقميلةسوقبمحلة،الفراديس

الفراديس.بابداخلالذهبدارعندمن

ثقة.-تابعيئشاميوهو-العجلياللهعبدبنأحمدوقال!

بنرجاءاتهمهوقد،القصصحسن،قاصاوكان،العلماءأحدكان:الدمشقيزرعةأبووقال!

)1(

)2(

.صبرهالحراميغلبولم،شكرهالحلاليمنعلممن:فقال،الزاهدعنالزهريسئل:سفيانوقال

...فقعدت":(دتى)في)فغدوتبالمدينةأقمتعمركآخرفيالآنأنكلو:للزهريقالوا:سفيانوقال

منعمودإلىوجلسناورحت،!س!اللهرسولمسجدإلى(.(3371/)الحليةمنوالمثبت،"ودرجت

أزهدحتىذلكأفعلأنليينبغيولا،عقبيلوطىءذلكفعلتأنيلو:فقال.وعلمتهمالناسفذكرت،أعمدته

.الاخرةفيوأرغب،الدنيافي

كانوا،والعملالجوعمنماتوانبياوعشرونبضعةالمقدسبيتجبالفيهلكأنهيحذثالزهريوكان

الحسنة،هووالعلم،والزهدالورعهيالعبادة:يقولوكان.عرفواماإلأيلبسونولا،عرفواماإلايأكلونلا

.،الصالحالعملعلىاللهإلىوالدعوة،المكارهاحتمالهووالضبر

الجرح،(151ص)لمسلمالكنى،(2/801)الكبيرالتاريخ،(7461/)سعدابنطبقاتفيترجمته

،(01354/)عساكرابنتاريخ،(5221/)الحلية،(466/)حبانلابنالثقات،(2/893)والتعديل

عساكرابنتاريخمختصر،(1481/)الأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار،(4/217)الصفوةصفة

الوافي،(4234/)الإسلامتاريخ،(509/)النبلاءأعلامسير،(4192/)الكمالتهذيب،(5/268)

.(1/19)الدريةالكواكب،(1/305)التهذيبتهذيب،(01/277)

."الصيارفةدار":(529/)النبلاءأعلامسيروفي،دمشقوتاريخ(ق،ح،ب)الأصولفيكذا
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لهلمنفويل،يشعرلا)1(مغبونورب،مغبونمسروررب:وعظهفييومابلالقالحتى،بالقدرحيوة

لكفياويل،النارأهلمنأنهاللهقضاءفيعليهحقوقدويضحكويشربيأكل،يشعرلاوهوالويل

الأبد.لطولالبواكيعليكولتبكفلتبك!جسدا

نأذنبابهلكفىوالله:قولهذلكفمن،البليغةمواعظهفيكلامهمنحسناشيئاعساكرابنساقوقد

مقصر.ومجتهدكم،جاهلوعالمكم،راغبزاهدكم.فيهانرغبونحنالدنيافييزفدناالله

منلكوخيرإليكأحبفيكبعيبوأخبرك،اللهمنبنصيبكذكركلقيككلمالكأخ:أيضاوقال

.ديناراكفكفيوضعلقيككلماأخ

والنفسإبليسعدوتكنولاا،السرفيوعدوه،العلانيةفيللهولياتكنلا:أيضاوقال

أنكللناسفتظهرلسانينوذاوجهينذايمنولا.()2(السرفيوصديقهم،العلانيةفيوالشهوات

فاجر.وقلبك،ليحمدوكاللهتخشى

إلىدارمز!تنتقلونولكنكم،للبقاءخلقتموإنماللفناءتخلقوالمإنكم،الناسأيها:أيضاوقال

القبورومن،القبورإلىالدنياومن،الدنياإلىالأرحامومن،الأرحامإلىالأصلابمننقلتمكما،دار

.النارأوالجنةإلىالموقفومن،الموقفإلى

،مقامدارإلىزوالداروفي،طواللأيامقصارأيامفيتعملونإنكم،الرحمنعباد:أيضاوقال

قدلو،الرحمنعباد،يتعنفلايقينعلىيعمللمفمن،وخلودنعيملدار،ونصبحزنداروفي

عباد.حقااللهعبادلكنتمتعلمونبماعملتملو،شغلالكمتستقبلونفيمالكانالماضيةخطاياكمغفرت

عبادهاللهنعتهكذاما!فتطلبونهبهلكماللهتكفلماوأفا،فتضيعونهبهوكلكمماأما،الرحمن

ترجونفكما!الدنياأمرفيبصراء،لهخلقتمعماعمي،الآخرةفيوبلهالدنيافيعقلأذوو،الموقنين

هل،الرحمنعباد.معاصيهمنتنتهكونبماعذابهمنأشفقوافكذلك،طاعتهمنتؤدونبمااللهرحمة

لكم؟غفرقدخطاياكممنشيئاأو؟منكمتقبلقدأعمالكممنشيئاأنيخبركممخبرجاءكم

الدنيافيالثوابلكمعجللووالله،1151:المؤمنونأ!هوتزجعونلاإقناوأنكغعبثاأفحستتؤأئماظقنبهئم)

أكلهاجنؤفيوتنافسونترغبوولا،همدارلتعجيلاللهطاعةفيأترغبون،عليكمفرضمالاستقللتم

مهوالضاراتبهفرينوعقياتقواالذيتعقبىتك).والسماواتالأرضعرضوعرضها؟وظلهادائم

.(35:الرعدأ

عباد.أفضلوحرمأحلعندمااللهوذكر،جميلحسنباللساناللهذكر،ذكرانالذكر:أيضاوقال

)1(

)2(

.(ح،ب)منوالمثبت،الموضعينفي،"مغرور":(ق)في

.(ق)منوهو(ح،ب)فيليسمعقوفينبينما



هـا42سنةوفيات402

له:فيقال.أعملحتى:فيقول؟لم:لهفيقال.لا:فيقول؟تموتأنتحبلأحدنايقال،الرحمن

يؤخرأنيححثإليهشيءوأحب!تعملأنترصثولاتموتأنتحبفلا.أعملسوف:فيقول.اعمل

.!الدنياعرضعنهاللهيؤخرأنيحبولا،اللهعمل

يزالفما،سواهاماأضاعوقد،اللهفرائضمنالواحدةالفريضةليعملالعبدإن،الرحمنعباد

نأقبل،الرحمنعباد.اللهمعاصيعلىإقامتهمعالجنةدونشيئايرىماحتىلهويزينالشيطانيمنيه

علىتشقوافلااللهلغيركانتوإن،فامضوهاخالصةكانتفإن،بهاتريدونماذافانظرواأعمالكمتعملوا

والعملألطيبألكلويقحعدإلته!:قالفإنه،خالصالهكانماإلاالعملمنيقبللاالثهفإن،أنفسكم

.(01:فاطرأ!يرفعهدالصنلح

المدبر.(ويدعو)1المقبليقبل،بسريععذابكمإلىليساللهإن:أيضاوقال

خسارته.تمتفقدبرأيهمعجبامماريالجوجامتحرجاالرجلرأيتإذا:أيضاوقال

حضر،منمعشريا:فقالسعدبنبلالبهمفقام،يستسقونبدمشقالناسخرج:الأوزاعيوقال

!هوسبيلمنألمخسنينعلىما!و:قلتإنكاللهئم:فقال.نعم:قالوا؟بالإساءةمقزينألستم

ذلك.يومهمفسقوا:قال.لناواغفرعنافاعفبالإساءةأقررناوقد،(19:التوبةأ

بعض،إلىبعضهمويضحك،الأغراضبينيشتدونأقواماأدركتلقد:يقولسمعته:أيضاوقال

.رهبانا23(كانواالليلجنهمفإذا

عصيت.منإلىوانظر،الذنبصغرإلىتنظرلا:يقولأيضاوسمعته

بالشكر.استرفكفقدبالودبادأكمن:يقولوسمعته

مردياتومن،الذنوبتبعاتومن،القلوبزيغمنبكأعوذإنياللهم:دعائهمنوكان

.)3(الفتنومضلات،الأعمال

)1(

)2(

)3(

.(ق،ب)منوالمثبت،"ويدع":()حفي

وابن،(26326)(5/353)المصنففيشيبةأبيبنبكروأبو،(47ص)الزهدفيالمباركابنأخرجه

.(512ص)الزهدفيعاصمأبي

وهي:المقحمةالزيادةمنوهذه

إلأمعصيةولا،عملتموهاإلأطاعةاللهإلىتدعوالمأنتملو،الرحمنعباد:قالأنه،عنهالأوزاعيوقالأ

وجل.عزاللهعندعقوبةذلكلكفاكمالدنياتحئونأنكمإلأاجتنبتموها

القيامة.يومعليهاالعبديوقفحتىالصحيفةمنيمحوهالاولكن،منهاتابلمنالذنوبيغفراللهإن:وقال

.(ترجمة
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وهو،الجعديمروانإليهينسبالذيوهو،القرانبخلققالمنأولهو:)1(درهمبنالجعد

منإنه:ويقال،)2(حرانمنأصله،درهمبنالجعدشيخهكان.أميةبنيخلفاءآخرالحمارمروان

ذكره،الكنيسةجانبإلىالقلانسيينمنبالقربدإوبهالهوكان،دمشقالجعدسكن،مروانبنيموالي

لهيقالالذيالقطانينحمامعندغربيها،اليومالخواصينمنبالقربمحلةوهي:قلت.عساكرابن

قلينس.حمام

طالوتعنأبانوأخذها،)4(سمعانبنأبانعنبدعتهالجعدأخذوقد:)3(وغيرهعساكرابنقال

يهودفيعن!يمالرسولسحرالذيالساحرأعصمبنلبيدوأخذها،ابنتهزوجأعصمبنلبيدأختابن

معيصليوكان،ببلخأقاموقد،الترمذيوقيلالخزريصفوانبنالجهمالجعدعنوأخذ،باليمن

،بمرووقيل،بأصبهانالجهمقتلثم،ترمذإلىنفيحتى،ويتناظران،مسجدهفيسليمانبنمقاتل

وأخذ،الجهمعنالمريسيبشزوأخذ،خيراالمسلمينعنوجزاهاللهرحمهأحوزبنسلمنائبهاقتله

أمية،بنوفتطلبه،القرآنبخلقالقولأظهرحتىبدمشقأقامفإنهالجعدوأما.بشرعندوادأبيبنأحمد

اللهعبدبنخالدإنثم.عنهالقولهذافتقلد،صفوانبنالجهمفيهافلقيه،الكوفةفسكن،منهمفهرب

أيها:تلكخطبتهفيفقالالناسخطبخالداأنوذلك،بالكوفةالأضحىعيديومالجعدقتلالقسري

إبراهيميتخذلماللهأنزعمإنه،درهمبنبالجعدمضخفإني،ضحاياكماللهيقبلضحوا،الناس

المنبرأصلفيفذبحهثزلثم.كبيراعلواالجعديقولعمااللهتعالى،تكليماموسىيكلمولم،خليلا

حينبدمشقصلبههشالمكانوقد،الملكعبدبنهشامأيامفيوذلك،منهولقبلتعالىاللهأثابه،بيده

كمافقتله،يقتلهأنالقسرياللهعبدبنخالدنائبهإلىفكتب،ذلكبعدهربإنهثم،أظهرماأظهر

ذكزناه

)1(

)2(

)3(

)4(

(605/)دمشقتاريخمختصر،(1602/)للعقيليالضعفاء،(472ص)النديملابنالفهرستفيترجمته

النبلاءأعلامسير،(4/466)الأثيرلابنالكامل،عساكرابنتاريخمنطبعفيماالجعدترجمةتطبعولم

شرح،(131ص)الضعفاءفيالمغني،(2501/)الميزانلسان،(2125/)ألاعتدالميزان،(5433/)

اللالكائي.القاسملأبي(3382/)السنةأهلاعتفادأصول

وتوحيد،6051/)دمشقتاريخوهختصر،()حمنوالمثبت،تصحيفوهو،!خراسان):!ق)في

تيمية.لابن(!229/)السنةومنهاج،(194/)القيمابنقصيدةشرحفيالمقاصد

.(651/)دمشقتاريخمختصرانظر

لابنوالكامل،(651/)دمشقتاريخمختصرفيلماموافقأثبتناهوما،،سمعانبنبيان9:(ق،)حفي

يوسفبنلمرعيالثقاتوأقاويل،(1/94)القيمابنقصيدةشرحفيالمقاصدوتوحيد،(6121/)الأئير

فيأخرىمرةالخبرذكروسيأتي(166ص)ناصربنلحمدالسلفيةالعقيدةفيالمدنيةوالتحفة،0231ص!

.القسرياللهعبدبنخالدترجمةفي،المجلدهذامن234ص
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ممنواحدوغير،حاتمأبيوابن،العباد)1(أفعال(خلقأفيالبخاريخالدمعقصتهروىوقد

ابنالحافظوذكره،أحمدبناللهوعبد،والبيهقي،عاصمأبيوابن،كالطبراني،السنةفيصنف

يغتسلوهبإلىراحكلماكانوأنه،منبهبنوهبإلىيترددكانأنهوذكر،)2(التاريخفيعساكر

جعد،ياويلك:يوماوهمبلهفقال،وجلعزاللهصفاتعنوهبايسألوكان.للعقلأجمع:ويقول

وأن،ذلكقلنامايدالهأنكتابهفياللهيخبرنالملو،الهالكينمنلأظنكإني،ذلكعنالمسألةأقصر

العلممنالصفاتوذكر.ذلكقلناماسمعالهوأن،ذلكقلنامانفسالهوأن،ذلكقلناماعيناله

قالأنهترجمتهفيوذكرعساكرابنذكره.قتلثمصلبأنالجعديلبثلمثم،ذلكوغيروالكلام

:)3(حطانبنلعمرانويروى،يوسفبنللحجاج

الصافرصفيرمنتجفلفتخاءنعامةالحروبوفيعليليث

طائرجناحيفيقلبككانبلالوغىفيغزالةإلىبرزتهلا

ومئةومحشريرخملىسنةخين5ثي

حدثنا،فديكأبيبنإسماعيلبنمحمدحدثنا،موسىبناللهرزقحدثنا؟البزار)4(بكرأبوالحافظقال

:قال،أبيهعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،الزهريعن،مصعببنمصعبعن،زيدبنالملكعبد

()مسندهفييعلىأبورواهوكذا،"ومئةوعشرينخمسسنةالدنيازينةترفع":ع!ي!اللهرسولقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وسوف،(8913/7891)الرياض،السعوديةالمعارفدارطبعة،عميرةالرحمنعبد.دبتحقيق(92)صفحة

.(ق)نسخةمنالعاشرالجزءمن(91)صفحةفيالمؤلفيذكره

.(9176/)عساكرابنتاريخانظر

بنالغنيعبدالخبروذكر،(274،275)صتاريخهفيخياطبنخليفةحطانبنعمرانإلىوعزاهماالبيتينذكر

قوله:وهوثالثاعليهماوزاد،أيضاعمرانإلىوعزاهما(72،73ص)المتوارينفيالأزديسعيد

الغابركأمسفوارسهتركتبفوارسقلبهغزالةذعرت

ترجمةتطبعولم((18923/)منظورلابنمختصرهانظر)عمرانترجمةفيعساكرابنالبيتهذامعوذكرهما

أعلامسيرفيوالذهبي،(2554/)الأعيانوفياتفيخلكانابنوذكرهما،عساكرابنتاريخمنطبعفيماحطان

وسبعين.سبعسنةفيشبيبمقتلفيالبيتينذكرتقدموقد،عزوغيرمن(4147/)النبلاء

.(2701)رقمالزخارالبحرفي

عديابنوأخرجه،(4142()273/)الفردوسمسندفيالديلميوذكره،(851()2016/)يعلىأبيمسند

فديك،أبيابنحدثنا،الطاهرأبوحدثنا،العلاءأبيعنزيدبنالملكعبدترجمةفي(5/803)الكاملفي

ذكروسيعاد.بمحفوظوليسأبيهعنسلمةأبيعن؟وقال(9025،251/)العللفيالدارقطنيوذكره،به

الدنيا.زينةتفسيروثمة،الجزءهذامن(121)الصفحةفيالحديث
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مصعب،بنمصعبعن،نفيلبنسعيدبنزيدبنالملكعبدعن،فديكأبيابنعن،كريبأبيعن

به.،الزهريعن

فيهتكلمالزهريعوفبنالرحمنعبدبنمصعببنومصعب،منكرغريمبحديثوهذا:قلت

أعلم.والله.أيضاعنهالراويفيتكلموكذا،جنيدبنالحسينبنعليوضعفه

أميرتوفيمنهاالاخرربيعوفي،الرومبلادمنالصائفةالملكعبدبنيزيدبنالنعمانغزاوفيها

المؤمنين:

)1(مروانبنالملكعبدبنهشام

الله:رحمهوترجمتهوفاتهذكر

القرشيالوليدأبوشمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانبنالملكعبدبنهشامهو

بدمشقدارهوكانت،المخزوميإسماعيلبنهشامبنتهشامأموأمه،المؤمنينأميرالدمشقيالأموي

بداروتعرف،الكبيرةالنوريةلهايقالالتيالشهيدالديننورمدرسةاليوموبعضها،الخواصينبابعند

أعلم.والله،دارهالمحلةتلكفكانت-الخياموهيالقبابيبيعونالذينيعني-القبابين

منبقينلأربعالجمعةيوموذلك،إليهمنهبعهدالملكعبدبنيزيدأخيهبعدبالخلافةلهبويعوقد

يخضب،أحولأبيضجميلاوكان،سنةوثلاثونأربعيومئذالعمرمنلهوكان،ومئةخمسسنةشعبان

المنامفيرأىالملكعبدكانوقد،الخلافةولواالذينلصلبهالملكعبدولدمنالرابعوهو،بالسواد

الخلافةيليبأنهلهففسرها،عنهاسألهمنالمسيببنسعيدإلىفدس،مراتأربعالمحرابفيبالكأنه

يبخل،للأموالجماعا،الرأيحازمخلافتهفيوكان،اخرهمهشامفكان،ذلكفوقع،أربعةولدهمن

الأشرافمنرجلامرةشتم،وأناةحلمفيهوكان،وحقيرهاجليلهابالأموربصوله،مدبراذكياوكان

:قال-بمثلهاقالأو-بدلهامنياقتص:وقالفاستحيا!؟الأرضفياللهخليفةوأنتأتشتمني:فقال

ثم،دلههي:قال.للهفاتركها:قال.أفعللا:قال.منهاعوضافخذ:قال.مثلكسفيهاأكونإذا

مثلها.إلىأعودلاوالله:ذلكعندهشائمفقال.لك

!؟خليفتكوأناهذامثلليأتقول:لهفقالكلاماهشامارجلأسمع:الأصمعيوقال

سوطا.ضربتكوإلااسكت:لهفقالرجلعلىمرةوغضب

أعلامسير،(46وه4037/)الكامل،(2/316)اليعقوبيتاريخ،(4/217)الطبريتاريخفيترجمته)1(

.(1/163)الذهبشذرات،(247ص)الخلفاءتاريخ،(5135/)النبلاء
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منأحدلهيتعرضفلم،دينارآلافأربعةمالاالحكمبنمروانمناقترضقدالحسينبنعليوكان

.(لك)1هو:فقال.مشكورموفور:قال؟قبلكحقنافعلما:فقال،هشاماستخلفحتى،مروانبني

شديدأمريحيىوابنهعليبنزيدمقتلمنعليهدخلولقد،الدماءلسفكالناسأكرهمنهشالموكان

.،أملكمابجميعأأفتديتهماأنيوددت:وقال

وخممقيانعندهبرجلهشالمأتي:قال،هشاممولىبشرعنغني)2(منرجلعنالمدائنيوقال

أعزيه:وأنالهفقلتأ:بشرقال،الشيخفبكى،وقرنهرأسهعلىالطنبوراكسروا:فقال،وبربط

.طنبوراسميتهحتىالبربطلاحتقاركأبكيإنما،للضربأبكيأتراني:فقال،بالصبرعليك

لإمامك.هذاتقولأنلكليس:فقالالكلامفييومارجللهشاموأغلظ

عني.عجزتبغلتيإن:فقال؟الجمعةتشهدلملكما:إليهفبعث،الجمعةيومولدهأحدوتفقد

.،ماشياالجمعةيشهدوأن1،سنةيركبأن)3(وحرمه؟المشييمكنككانأما:إليهفبعث

سريرعلىجالسوهوهشامإلىالسفيربهمافأتى،طيرينهشامإلىأهدىرجلاأنالمدائنيوذكر

:فقالالمؤمنينأميرياجائزتي:قالثمفأرسلهما.الدارفيأرسلهما:لهفقال،دارهوسطفي

:فقال،أحدهماخلفيسعىالرجلفجعل،أحدهماخذ؟طيرينهديةعلىجائزتكوما!ويحك

بأربعينلهأمرثم!الرديءوتتركالجيدأيضاوتختار:قال.أجودهماأختار:فقال؟بالكما!ويحك

هشامإلىيوسفبعثني:قال،عمربنيوسفكاتبقحذم)4(عنالمدائنيوذكر.درهماخمسينأو

ألفوسبعونثلاثةالياقوتةمشترى،القسرياللهعبدبنخالدجارية()لرابعةكانتاولؤلؤةحمراءبياقوتة

له،فأوردتها،الفرشتلكعلومنرأسهأرلم،فرشفوقهسريرعلىوهوعليهفدخلت:قال،دينار

فسكت..لهامثللاهذهمثلإن:فقلت؟زنتهاكم:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وهي:أيضامقحمةزيادةوهذه

يل!أنقبلوتسعينأربعسنةوهي،الفقهاءسنةماتالحسينبنعليئأنوذلك.نظرفيهالكلامهذا:قلتأ

بنيخلفاءمنأحداإن:المؤلففقول.ومئةخمسسنةالخلافةوليإنمافإنه،سنةعشرةبإحدىالخلافةهشام

موتلتقذميصخولا،نظرفيهالمذكوربالمالفطالبهشاموليحتىالحسينبنعليئلمطالبةيتعرضلممروان

.(أعلموتعالىسبحانهوالله.هشامخلافةعلىعليئ

بينومافيهوالخبر،(4921/)الطبريوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو"حي":(دتى)في

منه.معقوفين

.(ح،ب)منوالمثبت،"ومنعه":(دتى)في

فيه.والخبر(4122/)الطبريوتاريخ(ح،ب)منوالمثبتتصحيف"محرم":(دتى)في

."لرائقة"الطبريتاريخوفي،(ق،ح،ب)الأصولفيكذا
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وممسر،عيونهفتفقأ،نفضاتنفضوهولالقطاالقطوه:فقال،الزيتونيفرطونقوماورأى:قالوا

غصونه.

وإنالحقوطلب،المعيشةوإصلاح،)1(الضيعةتعاهد:الشريفيضعنلاثلاثة:يقولوكان

البيت:هذاسوىالشعرمنيقللمهشاماإنيقال؟الخرائطيبكرأبووقال

مقالعليكفيهماكلإلىالهوىقادكالهوىتعصلمأنتإذا

.هذاغيرشعزلهرويوقد

دخلت:قالشبةبنعقالعن)3(بجيلةأبيابنحدثني،الأعرجييسار)2(ابنعنالمدائنيوقال

ففطنالقباءإلىأنظروأنايوصينيجعلثم،خراسانإلىفوجهني،أخضرفنك)4(قباءوعليههشامعلى

فجعلت،الخلافةتليأنقبلمثلهعليكرأيتوكنت،أخضرفنكقباءمحليك:قلت؟لكما:فقال

جمعيمنترونوما،غيرهقبالمح!مالي،ذاكهوغيرهإلهلاالذيوالله:قال؟غيرهأمذاكهوهذاأتأمل

.(عقلا)محشواهشاموكان:عقالقال.لكمإلاوصونهالماللهذا

ديوانمنوالسلطانللعامةأصلحأرفلمأميةبنيدواوينجمعت:السفاحمحمعليبناللهعبدوقال

.هشام

أصحابهفينظراأشدمروانبنيمنأحديكنلم:الحميدعبدبن)6(غسانعنالمدائنيوقال

يديهبينأحضرولما،القدريغيلانقتلالذيوهو!هشاممنعثهمالفحصفيمبالغةأشدولاوداووييه

بنميمونفناظره.عنهرجعتباطلاكانوإن،اتبعناهحقاكانإن،عندكماقل!ويحك:لهقال

فقيده،غيلانفسكت؟كارهااللهأفعصي:ميمونلهفقال؟يعصىأناللهأشاء:لميمونفقال،مهران

وقتله.هشامحينئذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(ح،ب)منوالمثبت"الصنيعة":(ق)في

الكاملوفي(4/218)فيهوالخبر"وسنانابن"الطبريتاريخوفي،(ق،ح،ب)الأصولفيكذا

(4/465).

."نحيلة"الطبريتاريخوفي،الجيمسوىمنهايعجملمبمهملات(ح،ب)وفي،(ق)فيكذا

يلبسأيجلدهايفترىدابهالفنك:كراعوقال،عربياأحسبهلا:دريدابنقال،معرب،يلبسجلد:الفنك

.(فنك)العربلسان.فروأجلدها

.(ح،بمن)والمثبت،"بخلا":(ق)في

.(ح،ب)منوالمثبت"الحميدعبدبنهشامعنالمدائني":(ق)في
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ألفعشراثنيهشامخزائنفيأصبنا:قال،ثورأبيبنمنذرعن،الزنادأبيعنالأصمعيوقال

بها.أثرقدكلها،قميص

نأوالثالثة،الطعامتناولقلةوالثانية،المنبرإلىالصعوديهابأنهإحداها:ثلاثاأبيهإلىهشالموشكى

صعودكأما:أبوهإليهفكتب.منهنواحدةإلىيصليكادلا،النساءحسانمنجاريةمئةالقصرفيعنده

فمرالطعامتناولقلةوأما،عليكأهونفهو،الناسمؤخرإلىببصركفارمفوقهعلوتفإذاالمنبرإلى

وحسن.جمالذات،بضةبيضاءبكلوعليك،لقمةلونكلمنتتناولأنفلعلك،الألوانفليكثرالطباخ

يومابهاأخلوأنأحب:قالالرصافةالملكعبدبنهشامبنىلما:الشافعياللهعبدأبووقال

.!؟واحدايوماولا:فقال،الثغوربعضمندمريشةأتتهحتىالنهارانتصففما.غمخبرفيهيأتينيلا

.واحداشهراإلاذلكبعديمكثلمآخروجهمنالحكايةهذهرويتوقد

.الموتذكرفيهبكتابإليهيكتبلاهشالمكان:عيينةبنسفيانوقال

بنشهابعن،زيدبنحسينحدثنا،الحزاميالمنذربنإبراهيمحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

إلى-طالبأبيبنعليبنالحسينابنيعني-عليبنمحمدمعمشيت:قال،عليبنعمرعن،ربهعبد

الناسزعموقد،سنةالعشرينمنقربوقد،وسلطانههشامملكطالقدإنه:لهفقلت،الحمامعندداره

أحاديثماأدريما:فقال.العشرونأنهاالناسفزعم،بعدهمنلأحدينبغيلاملكاربهسألسليمانأن

قبلهمضىنبيأمةفيملكااللهيعمرلن":قالص!النبيعن،عليعن،أبيهعنحدثنيأبيولكن،الناس

."المدينةفيوعشرا،بمكةسنةعشرةثلاثص!نبيهعمراللهفإن،أمتهفيالعمرمنالنبيذلكبلغما

:فقالكتابيعلىمعينبنيحيىقرأه،هذاغيرتوقيتفيهحديمقليس:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

عن)1(تاريخهفيجريرابنرواهوقد.سمعهيكونلاأنفتلهف.إبراهيم:فقلت؟بهحدثكمن

الحزامي.المنذربنإبراهيمعن،زهيربنأحمد

عنالعتكي)2(المغراءبنعيادحدثني،الفضلبنالقاسمحدثنا،إبراهيمبنمسلموروىأ

علىأميةبنيملكهلاك:يقولعلياسمعأنهالزبيربناللهعبد)3(حدثني،الزبيربنالمنذربنعاصم

.()4(هشامايعني.أحولرجل

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده(5724)(33/)المستدركفيالحاكمأيضاوأخرجه،(4/122)الطبريتاريخفي

،هذاعيادترجمةفي(4/938)الميزانلسانمنوالمثبت،تصحيف"الفتكيالمعرابنعباد":(ق)في

نفسه.بالإسنادفيهوالخبر

.الميزانلسانمنوالمثبت"..اللهعبدعن":(ق)في

.(ح،ب)فيليس،(ق)نسخةزياداتمنمعقوفينبينمحصورالحديثهذا
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سالمعنكليع)1(بنعمروعن،أبيهعنالنميريمعاذأبيبنعمرعنالدنياأبيبنبكرأبووروى

فاستدعى،الحزنعليهظهروقدكآبةوعليههشالميوماعليناخرج:قال!،الملكعبدبنهشامكاتب

زعموقدأكونلاليما:فقال!؟هكذاأراكليما،المؤمنينأميريا:فقال!فجاءه،الوليدبنالأبرش

منليلةآخركانفلما،ذلكفكتبنا:قال!؟هذايوميمنوثلاثينثلاثإلىأموتأنيبالنجومالعلمأهل

منهفاستعمل،ذلكقبلأصابتهقدوكان.للذبحةدواءمعكأحضر:يقولالليلفيرسولهجاءنيذلك

قال!:ثم،الليلعامةفيهواستمر،شديدوجعفيوهوفتناوله،الدواءذلكومعيإليهفذهبتفعوفي

إلىوصلتأنإلاهوفما،فذهبت.عنديالدواءوذر،خفةوجدتفقد،!زلكإلىاذهب،سالميا

.ماتقدهوفإذافجئت،عليهالصياحسمعتحتىمنزلي

علىلهيقدروافلم،الماءتسخينوأرادوا،حواصلهعلىفختموا،الخزنةجاءتماتولما

ص)2(ووه

يومبالرصافةوفاتهوكانت.الحكيمللحكمالحكمخاتمهنقشوكان.لهاستعارواحتىلمحممم

إنه:وقيل.سنةوخمسينبضعابنوهو،ومئةوعشرينخمسسنةالاخرربيعمنبقينلست،الأربعاء

هشامخلافةوكانت؟بعدهالخلافةوليالذي،الملكعبدبنيزيدبنالوليدعليهوصلى،الستينجاوز

أعلم.فالله،وأيامأشهروثمانية:وقيل،يوماعشروأحدأشهروسبعة،سنةعشرةتسع

بنسلمةأبيعن،الزهريعن،مصعبعن،زيدبنالملكعبدحدثنا:فديكأبيابنوقال!

)3(ءو.و
قال."ومئهوعشرينخمسسنةالدنيازينةترح":قال!ي!اللهرسولان،أبيهعن،الرحمنعبد

أعلم.والله.الرجاليعني:غيرهوقال.وبهجتهالإسلامنورزينتها:فديكأبيابن

سبيلفيالجهادأمروأدبر1،وتولى(أميةبنيملكماتالملكعبدبنأهشامماتلما:قلت

اختلاففيولكن،سنينسبعمننحوابعدهأيامهمتأخرتقدكانتوإنجداأمرهمواضطرب،(الله

منهموقتلواأملكهم(ونعمتهمأفاستلبوهمالعباسبنوعليهمخرجتحتىكذلكزالواوما،وهيج

سبحانهوالله،مواضعفيمقدرامبسوطاذلكتعالىاللهشاءإنسيأتيكماأ)4(الخلافة(وسلبوهمخلقا

.()5(أعلموتعالى

(ق)القاهرةنسخةمنالتاسعالجزءنهاية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

له.ترجمةعلىأقفولم،الطبريوتاريخ،الأصولفيكذا

.(ح)منوالمثبت،"فحم":(ق،ب)في

ثمة.وتخريجه،(602)صالحديثذكرتقدم

.(ح،ب)فيليس(ق)فيزيادةمعقوفينبينمحصورهوماوكل."خلافتهم":(ح،ب)في

ويليهوالنهايةالبدايةمنالتاسعالجزءتمقداللهبحمد":نصهماالمطبعة(ق)نسخةمنالجزءهذانهايةفيجاء

."الملكعبدبنيزيدبنالوليدخلافةوأولهالعاشرالجزء
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)1(الملكعبدبنيزيدبنالوليدخلافة

خلونلستالأربعاءيومالملكعبدبنهشامعمهماتيومبالخلافةلهبويع:والمدائنيالواقديقال

ومئة.وعشرينخمسسنةالآخرربيعمن

سنة،وثلاثينأربعاذاكإذعمرهوكان،الآخرربيعفيالسبتيوملهبويع:الكلبيبنهشاموقال

لولدبعدمنثم،هشاملأخيهبعدمنالأمرجعلقدكانالملكعبدبنيزيدأباهأنولايتهسببوكان

ومجالس،السوء)2(وخلطاءالشرابأمرعليهظهرحتىالوليدأخيهابنأكرمهشالموليفلما،هذاالوليد

الصيدكلابمعهفأخذ،ومئةعشرةستسنةالحجعلىفأمره،عنهذلكيقطعأنهشالمفأراد،اللهو

فأحالوا،صوتفسمع،كلبفيهصندوقمنهافسقط،صناديقفيجعلهاإنهيقالحتى،عمهمنخفية

ينصبهاأنعزمهومن،الكعبةقدرعلىقبةالوليدواصطنع:قالوا.ذلكعلىفضربالجمالعلىذلك

منذلكوغيراالملاهيوآلاتاالخمورمعهواستصحب،هنالكوأصحابههوويجلس،فوقها

منخوفاالكعبةظهرفوقالجلوسمنعليهعزمقدكانمايفعلأنهابمكةإلىوصلفلما،المنكرات

القبيحة،حالهعلىواستمر،ينتهفلممرارانهاهمنهذلكعمهتحققفلما؟ذلكعليهإنكارهمومنالناس

،هشامبنمسلمةبعدهيوليوأن-افعلوليتها-الخلافةمنخلعهعلىعمهفعزم،الرديءفعلهوعلى

ولكن-تمذلكوليت-غيرهمومنالمدينةأهلومن،أخوالهومن،الأمراءمنجماعةذلكإلىوأجابه

شيئأتدعلمفإنك؟لاأمأنتالإسلامأعلىأدريماوالله!ويحك:للوليديوماهشالمقالحتىينتظملم

يزيد:بنالوليدإليهفكتب.مستترولامتحاشغير،أتيتهإلاالمنكراتمن

شاكرأبيدينعلىدينيدينناعنالسائلأتهايا

وبالفاترأحيانابالشخنوممزوجةصرفانشربها

)1(

)2(

الأغاني،(2/145)الذهبمروج،(4/222)الطبريتاريخ،(2331/)اليعقوبيتاريخفيترجمته

،5/173)الإسلامتاريخ،(5037/)النبلاءأعلامسير،(5/264)الأثيرلابنالكامل،(7519/)

خزانة،(2032/)الخميستاريخ،(68ص)والكتابالوزراء،(3/156)خلدونابنتاريخ،(917

وعشرينستسنةحوادثمطلعفي(216ص)سيأتيماالكتابهذافيترجمتهوانظر.(1/328)الأدب

مقتله.نبأوفيها،ومئة

.(دتى)منوالمثبت،"السوء"كلمةغيرمن"والخلطاء":(ح،ب)في



يزيدبنالوليدخلافة
213

وأنايزيدبنالوليدبكيتشبه:لهوقال،شاكربأبييكنىوكان،مسلمةابنهعلىهشامفغضب

والمدينةبمكةوقسم،والوقارالنسكفأظهر،ومئةعشرةتسعسنةالموسمعلىوبعثه.للخلافةأرتجيك

المدينة:لأهلمولىفقال،أموالا

شاكرأبيدينعلىنحندينناعنالسائلأيهايا

كافر)1(ولابزنديقليسبأرلسانهاالجردالواهب

الفواحشمنيتعاطاهكانماالوليدتعاطيبسببعظيمةوحشةيزيدبنالوليدوبينهشامبينووقعت

إلىالوليدمنهففر؟العهدولايةمسلمةولدهوتوليةخلعهعلىوعزمهشاملهفتنكر،والمنكرات

يزلولم،ويتهدده،شديداوعيدايتوعدههشاموجعل،المراسلاتبأقبحيتراسلانوجعلا،الصحراء

قلقبالخلافةالبردعليهصبيحتهافيقدمالتيالليلةكانتفلما،البريةفيوالوليدهشامماتحتىكذلك

لعلنابنافاركب،عظيمقلقالليلةأخذنيقدويحك:أصحابهلبعضوقالشديداقلقاالليلةتلكالوليد

بعدمنرأياثم،والوعيدبالتهديدإليهكتبهمنبهيتعلقوماهشامفييتكلمانميلينمقدارفسار،ننشط

هذهإن،ويحك:لصاحبهفقال،بالولايةيقصدونهبردعنذلكانكشفثم،وغباراوأصواتارهجا

عليهفسلمواوجاؤوا،الأرضإلىترجلواوتبينوهمنهالبرداقتربتفلما.خيرهاأعطنااللهم؟هشامرسل

بنسالم:قالوا؟بعثكمفمن:قال.نعم:قالوا؟هشامأمات!ويحكم:وقالفبهت،بالخلافة

ماتوكيف،الناسأحوالعنسألهمثمفقرأه؟الكتابوأعطوه.الرسائلديوانصاحبالرحمنعبد

ذلك:فيوقال،بالرصافةوحواصلههشامأموالعلىبالاحتياطفورهمنفكتب،فأخبروه؟هشامعمه

ضيعا)2(قدالأوفرمكيالهيرىحتىعالشهشاماليت

إصبعابهظلمناهوماكالهالذيبالصاعكلناه

أجمعا)3(ليالفرقانأحلهبدعةعنذاكأتيناوما

ذلكعنهشامفيحجم،ذلكفيويستنهضههذاالوليدخلععلىهشامايح!الزهريكانوقدأ

الزهريمنذلكيفهمالوليدوكان.ذلكأجلمنالأجنادقلوبتتنكرولئلا،الناسمنالفضيحةخوف

قبلالزهرقيماتثم.فاسقياعليليسلطكاللهكانما:الزهريلهفيقول،ويتهددهويتوعدهويبغضه

ركبثمعمهأموالعلىفاحتاط،ماتحتىبهايزلفلم،البريةإلىعقهمنالوليدفرثم؟الوليدولاية

وكتب،الوفودوجاءته،الافاقمنالبيعةوجاءته،العمالواستعمل،دمشقوقصد،البريهمنفورهمن

)1(

)2(

)3(

.(4222/)الطبريتاريخفيوالأبياتالخبر

.(ح،ب)منوالمثبت"طبعاقد":الطبريولاريخ(دتى)في

.(4522،622/)الطبريتاريخوالأبياتالخبرانظر
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فيوالتمكين،عبادهعلىلهاللهخلافةفيلهيباركإرمينيةنائبذاكإذوهو،محمدبنمروانإليه

فيلهالبيعةجددأنهلهويذكر،وحواصلهأموالهفيوالتحكم،بهوظفره،هشامبموتويهنئه،بلاده

إلىشوقابنفسهوركبعليهلاستنابالثغرمنخوفهولولا،بذلكواستبشروافرحواوأنهم،بلاده

الزمنىوأعطى،الأمربادىءفيحسنةسيرةالناسفيسارالوليدإنثم،مشافهتهفيورغبة،رؤيته

المسلمين،لعيالاتوالتحفالطيبالمالبيتمنوأخرج،خادماإنسانلكل،والعميانوالمجذومين

شيئايسأللا،مجيداشاعراممدحاكريماوكان،والوفودالشامأهلولاسيما،الناسأعطياتفيوزاد

:بالكرمنفسهيمدحقولهشعرهومن،لافيقولقط

ستقلععنكمالضرسماءبأنعوائقتعقنيلمإنلكمضمنت

)1(تبرعإليكممنيوأعطيةوزياد!معاإلحادتىسيوشك

)2(وتطبعشهراالكتابيكتببهوعطاؤكمديوانكممحرمكم

وبعث،بعدهمنالعهدوليييكوناأنعلىعثمانثم،الحكملابنهالبيعةالوليدعقدالسنةهذهوفي

فخطب،سياربننصرخراساننائبإلىفأرسلها،وخراسانالعرا!تىأميرعمربنيوسفإلىالبيعة

المشاردتىفيالممالكللوليدواستوثق،بكمالها)3(جريرابنساقها،طويلةبليغةعظيمةخطبةنصربذلك

بولايةبالاستقلالسياربننصرإلىالوليدوكتب.الافادتىفيبعدهمنلولديهالبيعةوأخذت،والمغارب

فيكانتكماإليهفردها،خراسانولايةإليهيردأنفسأله،الوليدعلىعمربنيوسفوفدثم،خراسان

عمربنيوسفذلكعندفكتب.عمربنيوسفيدتحتمنوعمالهسياربننصريكونوأن،هشامأيام

والتحف؟الهدايااستصحابمنيكثروأن،وعيالهبأهلهالمؤمنينأميرإلىيستوفدهسياربننصرإلى

وغيروالذهبالفضةأباريقمنكثيراوشيئا،وصيفةوألف،الخيلعلىمملوكألفسياربننصرفحمل

،ومغنياتوبرابططنابيرمعهيحملأنمنهويطلب،سريعايستحثهالوليدإليهوكتب.التحفمنذلك

وقال،وكرهوه،منهذلكالناسفكره.والفسقالطربالاتمنذلكوغير،فرهوبراذينوبازات

ببعضكانأنفلما،سيرهفييتثاقلفجعل،بالشامستقعقريباالفتنةإن:سياربنلنصرالمنجمون

فعدل،بالشامالناسفيعظيمةفتنةوهاجت،قتلقدالوليدالخليفةبأنفأخبروه،البردجاءتهالطريق

منهربقدعمربنيوسفأنوبلغه،بهافأقامالمدنبعضإلىوالحواصلوالتحفالهدايامنمعهبما

.المستعانوبالله،سنذكرهماعلىالخليفةقتلبسببوذلك،الأمورواضطربت،العرا!تى

)1(

)2(

)3(

.(ق)منوالمثبت،"تفرع":(ح،ب)في

.الألفاظبعضفيخلافعلى(728/)والأغاني،(4227/)الطبريتاريخفيوالأبياتالخبر

بعدها.وما(4227/)الطبريتاريخانظر
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نأوأمره،والطائفومكةالمدينةولايةالثقفييوسفبنمحمدبنيوسفالوليدولىالسنةهذهوفي

يبعثثم،هشامخاليلكونهما،مهانينبالمدينةالمخزوميإسماعيلبنهشامابنيومحمداإبراهيميقيم

أموالامنهماوأخذ،ماتاحتىيعذبهمازال!فما،إليهفبعثهما،العراقنائبعمربنيوسفإلىبهما

.كثيرة

المدينة.قضاءالأنصاريسعيدبنيحيىبنمحمدبنيوسفوليالسنةهذهوفي

إلىيتحولأنشاءفمن،خيرهم:وقالأخيهمعجيشاقبرصأهلإلىيزيدبنالوليدبعثوفيها

إلىانتقلمنومنهم،بالشامالمسلمينجواراختارمنمنهمفكان.الزومإلىيتحولأنشاءومن،الشام

.الرومبلاد

بنوقحطبة،قريظبنولاهز،الهيثمبنومالك،كثيربنسليمانقدموفيها:جرير)1(ابنقال!

لا؟أمهوأحر:فقال!،مسلمأبيبقصةفأخبرهعليبنمحمدالسيرأهلقول!فيفلقوا،مكةشبيب

عليبنمحمدإلىودفعوا،فأعتقوهفاشتروه،عبدهأنهفيزعممولاهوأما،حرأنهفيزعمهوأما:فقالوا

فإنمتفإن،هذاعامكمبعدتلقونيلالعلكم:لهموقال!،ألفابثلاثينوكسوة،درهمألفمئتي

يذمستهلفيعليبنمحمدومات.بهفأوصيكم،بهأثقفإني-ابنهيعني-محمدبنإبراهيمصاحبكم

سنين.بسبعأبيهبعد،السنةهذهفيالقعدة

مكةأميرالثقفيمحمدبنيوسففيهابالناسوحج.بخراسانعليبنيزيدبنيحيىقتلوفيها

الوفودهمةفيوهو،سياربننصرخراسانوأمير،عمربنيوسفالعراقوأمير،والطائفوالمدينة

به.يجتمعأنقبلالوليدفقتل"والتحفالهدايامنمعهبماالمؤمنينأميريزيدبنالوليدإلى

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المدني،اللهعبدأبو،الهاشميالقرشي،المطلبعبدبنعباسبناللهعبدبنعلي)2(بنمحمد

جماعةعنهوحدث.وجماعة،جبيربنوسعيد،وجده،أبيهعنروى.والمنصورالسفاحأبووهو

بناللهعبدكانوقد.المنصوراللهعبدجعفروأبو،السفاحاللهعبدالعباسأبوالخليفتانابناهمنهم

فيستكونالخلافةبأنفبشره،بالأخبارعلمعندهوكان،بعدهمنبالأمرإليهأوصىالحنفيةبنمحمد

.(4232/)تاريخهفيالطبريهو(1)

أخرجمنتسمية،(2922/)للدارقطنيبعدهمومنالتابعينأسماءذكر،(1183/)الكبيرالتاريخفيترجمته)2(

الكمالتهذيب،(2/668)للباجيوالتجريحالتعديل،(222ص)للحاكمومسلمالبخاريلهم

التهذيبتقريب،(2/402)الكاشف،(ص)267العلائيسعيدلأبيالتحصيلجامع،(26/153)

.(ص)794
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فيوقيل،السنةهذهفيتوفيحتىيتزايدأمرهيزلولم،وثمانينسبعسنةفينفسهإلىفدعا.ولدك

بالأمرفأوصى،شكلاالناسأحسنمنوكان؟سنةوستينثلاثعن،بعدهاالتيفيوقيل،قبلهاالتي

وثلاثينثنتينسنةفيالأمرأميةبنيمنفاستلب،السفاحلولدهإلاالأمرأبرمفما،إبراهيملولدبعدهمن

ذلك.تفصيلسيأتيكما

إحدىفيزيدأبوهقتللمافإنهطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيد)1(بنيحى:وأما

،هشامماتحتى،ببلخداودبنعمروبنالحريشعندخراسانفيمختفيايحيىيزللمومئةوعشرين

نائبإلىسياربننصرفكتب،زيدبنيحيىبأمريخبرهسياربننصرإلىعمربنيوسفذلكعندفكتب

ولدوجاء،عليهيدلفلم،سوطمئةستفعاقبه،الحريشفأحضر،العجليمعقلبنعقيلمعبلخ

بنالوليدإلىيوسففبعث،بذلكيوسفإلىسياربننصرفكتب،فحبس،عليهفدلهم،الحريش

أصحابهصحبة،السجنمنوإطلاقهبأمانهيأمرهسياربننصرإلىالوليدفكتب،بذلكيخبرهيزيد

نصرتوهمالطريقببعضكانوافلما،دمشقإلىفساروا،وجهزهملهموأطلقفأطلقهم،إليهوتجهيزهم

وقتل،رجلاسبعونمعهوإنما،زيدبنيحيىفكسرهم،آلافعشرةفيهجيشاإليهفبعث،غدرامنه

أصحابهجميعوقتلوا،رأسهواحتزوافقتلوه،آخرجيشجاءهثم؟كثيرةأموالامنهمواستلب،أميرهم

الله.رحمهم

ومئةولمحشريرستللدنةخلت5ث!

:)2(ترجمتهوهذهالملكعبدبنيزيدبنالوليدمقتلكانفيها

العباسأبو،شمسعبدبنأميةبنالعاصبنالحكمبنمروانبنالملكعبدبنيزيدبنالوليدهو

بعهدالخاليةالسنةفيالملكعبدبنهشامعمهبعدبالخلافةلهبويع،المؤمنينأمير،الدمشقيالأموي

ثنتينوقيل،تسعينسنةمولدهوكان،الثقفييوسفبنمحمدبنتالحجاجأموأمه،قدمناكماأبيهمن

وعشرينستسنة،الآخرةجمادىمنبقيتالليلتينالخميسيوموقتل.وثمانينسبعوقيل،وتسعين

وقيل،لفسقهقتلوإنما،خليفةوهوقتلهبسببالناسبينعظيمةفتنةذلكبسببووقعت،ومئة

عن،وغيرهالأوزاعيحدثنيعياشابنحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمدالإمامقالوقد،وزندقته

البداء،(4232/)الطبريتاريخ:وهيترجمتهمصادرمنوالمثبت،"يزيدبنيحيى"إلىالأصولفيتحرف(1)

المنتظم،(5/123)الأعيانوفيات،(4471/)الأثيرلابنالتاريخفيالكامل،(6/52)والتاريخ

(7/243).

.(212ص)()1حاشيةفيترجمتهمصادرانظر)2(
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النبي!زوج،سلمةأملأخيولد:قال،الخطاببنعمرعن،المسيببنسعيدعن،الزهري

لهيقالرجلالأمةهذهفيليكونن!فراعنتكم)1(باسمسميتموه":مج!ي!النبيفقال،الوليدفسمموهغلام

،")2(لقومهفرعونمنالأمةلهذهفساداأشدلهو،الوليد

بنوبشر،كثيربنومحمد،زيادبنومعقلممسلمبنالوليدرواهوقد:عساكرابنالحافظقال

ثم،المسيببنسعيدكثيرابنيذكرولم،وأرسلوهإسنادهفيعمريذكروافلم،الأوزاعيعنبكرأبي

طريقمنساقثم،حسنمرسلهو:قالأنهالبيهقيعنوحكي،وألفاظهابأسانيدهاكلهاهذهطرقهساق

عليدخل:قالتأمهاعنسلمةأمبنتزينبعن،عطاءبنعمروبنمحمدعن،إسحاقبنمحمد

فقال.الوليدهذا:قالت؟سلمةأمياهذامن:فقال.الوليداسمهالمغيرةالمنغلاموعنديالنبي

")3(.الوليدلهيقالفرعونالأمةهذهفيسيكونفإنه،اسمهغيروا!حناناالوليداتخذتموقد":!صالنبيئ

الأنطاكي،غالببنمحمدحدثنا،ممسلمبنمحمدبناللهعبدحديثمنعساكرابنالحافظوروى

ثعلبةأبيعن،مكحولعن،الغازبنهشامعن،صدقةحدثنا،داودأبيبنسليمانبنمحمدحدثنا

يثلمهحتى،بالقسطقائماالأمرهذايزاللا":قاللمجي!النبيعن،الجراحبنعبيدةأبيعن،الخشني

.")4(أميةبنيمنرجل

دولته:وزوالمقتلهصفة

منيتحاشىلا،وجلعزأاللهمحارممنتهكا،عليهامصزا،بالفواحشمجاهراالرجلهذاكان

كانأنهيظهرالذيلكن،أعلمفالله،(()الدينمنأوالانحلالبالزندقةبعضهماتهمهوربما،(معصيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(7124/)المنسظم،الوليدموسىفرعوناسملأن

حجرابنوذكره.(2951/)العللفيالدارقطنيوأخرجه.ضعيفوإسناده؟(1/18)مسندهفيأحمدأخرجه

عياشبنإسماعيلترجمةفيالضعفاءتاريخفيالبستيحبانبنحاتمأبوأورده:وقال(6ص)المسددالقولفي

منهوولا،الزهريولا،سعيدبهحدثولا،عمررواهولا،هذا!يواللهرسولقالما،باطلخبرهذا:وقال

وقد.يعلملاوهوحديثهفيالخطأفكثرحفظهثغيركبرلماعياشبنوإسماعيل،الإسنادبهذاالأوزاعيحديث

رواهأو،كبرلماعياشابنعلىأدخلقدهذالعل:وقالالموضوعاتكتابهمنموضعينفيالجوزيابنأورده

انتهى.مختلطوهو

ضعيف.وإسناده،(15)صالمسددوالقول،(0/1058،581)الباريفتحفيحجرابنذكره

يعلىوأبو؟(817)(1028/)الفتنفيحمادبنونعيم؟(1284أ-490/)مسندهفيالبزاربكرأبوأخرجه

لهيقال":قولهآخرهوفي(871)(2176/)فيهأيضاورواهضعيفوإسناده(087)(2176/)مسندهفي

حديثوهو،(1475/)قزوينأخبارفيالتدوينفيالرافعيالقزوينيمحمدبنالكريمعبدوأخرجه؟"يزيد

ضعيف.

.(ق)فيوهو(ح،ب)فيليسمعقوفينبينمرما
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يليأنقبلأحدمنيستحيولاأحدمنبهايتحاشىلاللمعاصيمتعاطيا،ماجناشاعرا،عاصيا

بعدالةأشهد:قال؟قتلهفيسعىمنجملةفيكانسليمانأخاهأنرويوقد،وليأنوبعد،الخلافة

الفاسق.نفسيعلىأرادنيولقد،فاسقا،ماجنا،للخمرشروباكانأنه

إلىنظريزيدبنالوليدأن،العتبيعن،حاتمأبيعن،دريدابنعنزكريابنالمعافىوحكى

فألح،عليهفأبت،نفسهاعنيراودهافبعث،فأحبها،سفرىاسمها،النصارىنساءحسانمننصرانية

إلىالوليدفذهب،لهملعيدكنائسهمبعضفيالنصارىاجتماعفاتفق،تطاوعهفلم،وعشقهاعليها

به،فأحدقن،فرأينه،البستانإلىالكنيسةمنالنساءفخرج،مصابأنهوأظهرفتنكر،هناكبستان

قيلانصرفتفلما،إليهاالنظرمناشتفىحتى،تعرفهولاوتضاحكهويحادثها)1(سفرىيكلمفجعل

عليهحنتذلكتحققتفلما.الوليدهو:لهافقيل.لا:فقالت؟الرجلهذامنأتدرين!ويحك:لها

أبياتا:ذلكفيالوليدفقال،عليهتحنأنقبلعليهامنهأحرصعليهوكانتذلكبعد

صيوداللحسانقديماصباعميداوليديافؤادكأضحك

عيداالكنيسةنحولنابرزتطفلةالعوارضواضحةحبفي

عوداتقبلبهابصرتحتىوامقبعينيأرمقهازلتما

معبودامثلهصليبامنكمرأىمننفسيفويحالصليبعود

وقوداالجحيملهبفيوأكونمكانهأكونأنربيفسألت

الخلافة:يليأنقبلوقعهذاإنوقيل،الناسبحالهوعلمأمرهظهرلماأيضافيهاوقال

الخمراتشرببنصرانيةكلفتإننيقيلوإنسفرىحبذاألا

عصراولانصليظهرالاالليلإلىنهارنانظلأنعلينايهون

،البغداديثمالنهروانيطرارة)2(بابنالمعروفالجريريزكريابنالمعافىالفرجأبوالقاضيقال

وقد.ذكرهيطولوما،الدينوسخافة،والمجونالخلاعةمنهذانحوفيللوليدالأشياءهذهإيرادهبعد

.وكفرهضلالهركيكالمتضمنشعرهمنظوممنأشياءفيناقضناه

ثلاثةمنهشربحتىفقصده،بالحيرةصلف)3(بخمارسمعالوليدأن،بسندهعساكرابنوروى

)1(

)2(

)3(

."حهازيماو":(!)في

الإكمالتكملةمنوالمثبت،"طرارا":هكذاالهاءبدلألفايثبتمنومنهم،تصحيف"طرار":الأصولفي

.(1/46)والمختلفوالمؤتلف،(417/)البغداديالغنيعبدبنلمحمد

العربلسان.صلففهو،صلفاصلف،تكبراذلكفوقوالادعاء،والبراعةالظرففيالقدرمجاوزة:الصلف

.(صلف)
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مئةبخمسللخمارأمرانصرففلما،أصحابهمناثنانومعه،فرسهعلىراكبوهوالخمرمنأرطال

.دينار

جمعتوقد؟ومفردةمجموعةالأخباريونجمعهاقد،كثيرةالوليدأخبار:الفرجأبوالقاضيوقال

ومجونه،وهزله،وحمقهوسفاهتهجرأتهمنبهفجرماضمنهالذيشعرهومن،وآثارهسيرتهمنشيئا

شعرهعارضتوقد؟عليهوأنزلأنزلهبمنوالكفرالعزيزالقرانفيالإلحادمنبهصرحوما،دينهوسخافة

مغفرته.واستيجاب،وجلعزاللهرضاءوتوخيت،شريفنبيهبحقوباطله،حصيفبشعرالسخيف

أراد:قال،سليمانبنصالححدثنا،شيخأبيبنسليمانحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

إلىفجاؤوا،خرجإذابهيفتكواأنقومفهم.الخمرالكعبةظهرفوقأشرب:وقالالحجيزيدبنالوليد

هذاأما:فقال.علينافاكتم:لهفقالوا،فأبى،معهميكونأنفسألوه،القسرياللهعبدبنخالد

علي؟تخافهمالذينهؤلاءومن:فقال.عليكأخاففإنيتخرجلا:فقالالوليدإلىفجاء.فنعم

إلىبيبعثتوإن:قال.عمربنيوسفإلىبكبعثتبهمتخبرنيلمإن:قال.بهمأخبركلا:قال

.)1(قتلهحتىفعاقبه،يوسفإلىفبعثه.عمربنيوسف

أموالمنهيستخلصعمربنيوسفإلىسلمهثمسجنهبهميعلمهأنامتنعلماأنهجرير)2(ابنوذكر

ألفبخمسينالقسرياللهعبدبنخالدمنهاشترىالوليدإلىوفدلمايوسفإن:قيلوقد.فقتلهالعراق

علىوخرجوا،قتلهمناليمنأهلفغضب؟قتلهحتىمنهويستخلصيعاقبهزالفما،منهيخلصهاألف

الوليد.

فذكر،المهديعندكنت:يقولأبيسمعت:قال،اللهعبدبنمصعبحدثنا:بكاربنالزبيرقال

نأمنأجلعندهاللهخلافة:المهديفقال.زنديقاكان:المجلسفيرجلفقال،يزيدبنالوليد

زنديق.فييجعلها

مسلم،بنالوليدحدثنا،الحسنبنالرحمنعبدحدثنا:الدمشقيجوصاءبنعميربنأحمدوقال

الدرداءأباسمعتا:تقولالدرداءأمسمعت:قالالوليدبنالأزهرعن،الوليدبنحصينحدثنا

ودما،بهامستخفاطاعةتزللممظلوماوالعراقالشامبينأميةبنيمنالشابالخليفةقتلإذا:(يقول

.حق)4(بغير)3(الأرضوجهعلىمسفوكا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(78603/)حلبتاريخفيالطلببغيةفيجرادةأبيابنأخرجه

.(4236/)ثاريخهفيالطبريهو

النسخ.بعضمنأثبتناهوما.الأرضوجهعلىمسفوكودم،بهامستخفطاعةتزللم:الأصلفي

منه.معقوفينبينوما،به،مسلمبنالوليدعن(053)(1591/)الفتنفيحمادبننعيمأخرجه
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:)1(الطبريجريربنجعفرأبوالإمامقال

يزيدبنللوليدالناقصلهيقالالذيالوليدبنيزيدقتلذكر

،بالصلواتتهاونهعنذكروما،وفسقه،ومجانته،وخلاعته،يزيدبنالوليدأمربعضذكرناقد

،ولذةولهواشراإلاالخلافةفييزددلمإليهوأفضتالخلافةوليولما،خلافت!قبلدينهبأمرواستخفافه

تمادياإلاقبلهاكانماعلىالخلافةزادتهفما،الفساقومنادمة،المسكروشرب،للصيدوركوبا

علىجنىماأعظممنوكان،شديدةكراهةوكرهوه،والجندوالرعيةالأمراءعلىذلكفثقل،وغرورا

إفسادهمع،الملكعبدابنيوالوليدهشامعميهبنينفسهعلىإفسادههلاكهذلكأورثهحتىنفسه

.خراسانجندأعظموهي،اليمانية

نائبهوالذي،عمربنيوسفغريمهإلىوسلمه،القسرياللهعبدبنخالدقتللماأنهوذلك

فيسنذكرهكماقتلهوساءهملهوتنكروا،عليهانقلبوا؟هلكحتىيعاقب!يزلفلم،ذاكإذالعراق

ترجمته.

وحلق،سوطمئةهشامبنسليمانعمهابنضربيزيدبنالوليدأن،بسنده2جريرابنروىثم

عمهلآلكانتجاريةوأخذ،الوليدقتلحتىهناكيزلفلم،بهافحبسهعمانإلىوغربه،ولحيتهرأسه

حولالصواهلتكثرإذا:فقال.أردهالا:فقالالوليدبنعمرفيهافكلمه،الملكعبدبنالوليد

ذلكفشق،البلوغدونوكانا،عثمانثمالحكملولديهوبايع،هشامبنيزيدالأفقموحبس.عسكرك

يقبل.ولميرتدعفلمونهوه،ينتصحفلمونصحوهأيضاالناسعلى

والزندقة،بالكفرالوليدوبنوهاشمبنوورماه،الناسعلىذلكثقل:روايتهفيالمدائنيقال

رجلاسمجامعةكلعلى،)3(جامعةمئةاتخذ:وقالوا.(وغيرهوباللواط1،أبيهأولادأقهاتوغشيان

وكان،الملكعبدبنالوليدبنيزيدقولامنهأشدهموكان،بالزندقةورموه.بهاليقتلههاشمبنيمن

الناسحملحتىبالوليدالرضايسعناما:ويقول،والتواضمعالنسكأظهرلأنه،أميلقوليإلىالناس

وآلالأمراءأعيانمنوخلق،واليمانيةقضاعةمنجماعةعليهللقياموانتدب:قالوا.بهالفتكعلى

بنيزيدإليهوالداعي،كلهذلكبأعباءالقائموكان،الملكعبدبنهشاموال،الملكعبدبنالوليد

الناسفبايعه،والورعوالدينالصلاحإلىينسبوكان،أميةبنيساداتمنوهو،الملكعبدبنالوليد

)1(

)2(

)3(

.(4235/)تاريخهفي

السابق.المصدر

.العربلسان.العنقإلىاليدينتجمعلأنها،الغل:الجامعة
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لقيدتكالوليدعليكأخافأنيلولاوالله:فقال،يقبلفلمالوليدبنالعباسأخوهنهاهوقد،ذلكعلى

أميريزيدبنالوليدخرجممنفكان،بهاوقعوباءمندمشقمنالناسخروجواتفق.إليهوأرسلتك

،أمرهالوليدبنليزيدفانتظم،)1(دمشقمشارفناحيةإلىالمئتيننحوأصحابهمنطائفةفيالمؤمنين

ذلك:فيالعباسفقال،يقبلفلاالنهيأشدذلكعنينهاهالعباسأخوهوجعل

تندفعثمتسامىالجبالمثلفتنمنباللهأعيذكمإني

وارتدعواالدينبعمودفاستمسكواسياستكمملتقدالبريةإن

رتعواألحمتماإذاالذئابإنأنفسكمالناسذئابتلحمنلا

جزع)2(ولاتغنيحسر!لافثمبطونكمبأيديكمتبقرنلا

الوليد،غيبةفيفدخلها،دمشققصدالناسمنبايعهمنوبايعه،أمرهالوليدبنليزيداستوثقفلما

فيماشيايزيدإليهفمضى،مصادبنمعاويةكبيرهمبايعواالمزةأهلأنوبلغه،الليلفيأهلهاأكثرفبايعه

فييزيدفكلمهدخلواثم،ليلابابهفطرقوا،فأتوه،شديدخطرالطريقفيفأصابهم،أصحابهمننفر

فحلف،أسودحمارعلىوهو،القناةطريقعلىدمشقإلىليلتهمنيزيدرجعثممصادابنفبايعه،ذلك

قدالوليدوكان،فدخلها،ثيابهتحتمنسلاحافلبس،السلاحفيإلادمشقيدخللاأنهأصحابه

منأيضامنهاخرجوقد،الثقفييوسفبنالحجاجبنمحمدبنالملكعبدغيبتهفيدمشقعلىاستناب

اللهعبدبنكثيرالعاجأبوشرطتهاوعلى،دمشقعلى)4(ابنهواستخلف،بقطنا)3(مقيئمفهو،الوباء

عشاءأذنفلما،الفراديسبابعند،العشاءينبينيزيدأصحاباجتمعالجمعةليلةكانفلما،السلمي

فقصدوا،فجاءهم،الوليدبنيزيدإلىبعثواغيرهمالمسجدفييبقلمفلما،المسجددخلواالاخرة

خزائنوأخذوافأخذوه،سكرانوهوالعاج(أبا)فوجدوافدخلوا،خادملهمففتح،المقصورةباب

إلايفتحلاوأن،البلدأبواببإغلاقيزيدوأمر،بالأسلحةوتقووا،الحواصلوتسلموا،المالبيت

أهلكلالبلدأبوابسائرمنفدخلواجانبكلمنالحواضرأهلقدمالناسأصبحفلما،يعرفلمن

قدوكلهم،نصرتهفيالملكعبدبنالوليدبنيزيدحولالجيوشفكثرت،يليهمالذيالبابمنمحلة

ذلك:فيالشعراءبعضفيهقالوقد،بالخلافةبايعه

الصناددالبيوتأهلسكاسكهاأصبحواحينأنصارهمفجاءتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."مشارق":(!،ب)في

.(4481،482/)الأثيرلابنالتاريخفيوالكامل،(4923،042/)الطبريتاريخفيوالأبياتالخبر

.كيلومتراوعشرينخمسنحوعنهاوتبعد،الغربيجنوبهاإلىتقع،دمشققرىمن:قطنا

ابنه.:النسخبعضوفي،أباه:الأصلفي

أبا.:النسخبعضوفي،أبو:الأصلفي
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السواعدثموالأبدانالبيضمنوعدةبخيلفجاؤوهموكلمب

جاحدكلحرماتهامنعواهمسنة)1(أنصارأحياءبهافأكرم

وذائدحامبينولخموعبس!شرعاوالأزدشيبانوجاءتهم

وزاهدوانكلعنهاوأحجموتغلبقيس!والحئانوغسان

ومارد)2(عاتكلمناستوثقواقدملكهاأهلوهمإلاأصبحوافما

بنمحمدبنالملكبعبدليأتوه،قطناإلىفارسمئتيفيمصادبنالرحمنعبدالوليدبنيزيدوبعث

عندهفوجدوا،عليهفدخلوا،هناكقصرفيتحصنقدوكان،الأمانوله،دمشقنائبالحجاج

المال!هذاخذمصادابنأصحابقال!بالمزةمروافلما،دينارألفثلاثونمنهماواحدةكللمحي،3جرتين

بنيزيدبهأتواثم.خانمنأؤل!أنيالعربلاتحذثواللهلا:فقال!.الوليدبنيزيدمنخيرفهو

بنالعزيزعبدأخيهمعبهوبعث،فارسألفيمنقريباللقتال!جنداالمال!ذلكمنفاستخدم،الوليد

حتىبهفساق،سابقافرساالوليدمواليبعضوركب،بهليأتوايزيدبنالوليدخلفالملكعبدبنالوليد

ثم،بضربهوأمريصدقهفلم،الخبرفأخبره،السوقمنالفرسنفقوقد،الليلمنمولاهإلىانتهى

حصينة،فإنها،حمصإلىذاكمنزلهمنيتحولأنأصحابهبعضعليهفأشار،الأخبارعليهتواترت

بمنركببل،ذلكمنشيئايقبلأنفأبى.بتدمرقوميعلىانزل!:الكلبيالوليدبنسعيدالأبرشوقال!

فنزل!الوليدوجاء،فأخذوهالطريقأثناءفيبثقلهفالتقوا،يزيدأصحابوقصد،فارسمئتيفيوهومعه

من-كانآتيكأنيالوليدبنالعباسرسول!وجاءه،بشير)5(بنللنعمانكانالذيالبخراء)4(حصن

وأتخصرالأسدعلىأثبوأناالرجاليتوثبأعلي:وقال!عليهفجلس،سريرهبإبرازالوليدفأمر-أنصاره

مئةثمانفارسالألفيمنمعهخلصقدكانوإنما،معهبمنالوليدبنالعزيزعبدوقدم؟!الأفاعي

الوليد،إلىرؤوسهمحملتجماعةالعباسأصحابمنفقتل،شديداقتالافاقتتلوافتصافوا،فارس

حتىقهرابهفجيء،العزيزعبدأخوهإليهفبعث،يزيدبنالوليدلنصرةالوليدبنالعباسجاءكانوقد

منفروااجتماعهمالناسرأىفلما،يزيدبنالوليدحربعلىواجتمعوا،الوليدبنيزيدلأخيهبايع

كلمنبهوأحاطواإليهفجاؤوا،الحصنإلىفلجأ،الناسمنوقلذل!فيالوليدوبقي،إليهمالوليد

عنبسةبنيزيدفكلمه.شريفرجلليكلمني:فنادىالحصنبابمنالوليدفدنا،يحاصرونهجانب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."سيدنصارأ":(ح،ب)في

.(4142/)الطبريتاريخفيوالخبرالأبيات

.(ح)منوالمثبت"خرجين":(ق،ب)في

.(1023/)استعجممامعجم.ونتنهاتربتهافيلعفونةبذلكسميت،بالشامأرض:البخراء

."قيسبنللضحاككانالذي":(ح،ب)في
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إنما:يزيدفقال؟زمناكمأخدمألم؟فقراءكمأعطألم؟عنكمالموتأدفعألم:الوليدفقالالسكسكي

اللهبأمرواستخفافك،أبيكأولادأمهاتونكاح،الخموروشرب،المحارمانتهاكعليكننقم

عمالسعةلياللهأحلفيماوإن،وأغرقتأكثرتلقد،السكاسكأخاياحسبك:فقال.وجلعز

.عثمانكيوميولم:وقالفيهيقرأوأقبلفتنتكمترتقنلاقتلتمونيلئنواللهأما:قالثم.ذكرته

جانبهوإلىإليهفتقدم،عنبسةبنيزيدإليهنزلمنأولفكان،الحائطأولئكعليهوتسور،واستسلم

نأيريدوهوبيدهفأخذ.هذاغيرلكانبهالقتالأردتلو:الوليدفقال.عنكنحه:فقال،سيف

علىيضربونهالوليدعلىفأقبلوا،الأمراءمنعشرم!عليهفبادره،الوليدبنيزيدإلىبهيبعثحتىيحبسه

علاقةأبوواحتز،فتركوهالنسوةفصاحت،ليخرجوهبرجلهجروهثم،قتلوهحتىبالسيوفووجههرأسه

بنمنصورمنهم،نفرعشرةمعيزيدإلىبهوبعثوا،وجههفيبهجرحكانماوخاطوارأسهالقضاعيئ

فلما،الفلسبوجهالملقبالرحمنوعبد،كلببنيمنكنانةمولىوبشر،مقبلبنوروح،جمهور

لهفقال،آلافعشرةالعشرةمنرجللكلفأطلق،بالخلافةعليهوسلموا،الوليدبقتلبشروهإليهانتهوا

الجيوشورجعت،للهشكرافسجد.الفاسقالوليدبقتلالمؤمنينأميرياأبشر:مقبلبنبشربنروح

نإاللهم:وقاليدهمنيدهفانتزع،السكسكيعنبسةبنيزيدللمبايعةيدهأخذمنأولفكان،يزيدإلى

وكانبهجيءفلما،درهمألفمئةالوليدبرأسجاءهلمنجعلقدوكان.عليهفأعنيلكرضىهذاكان

يزيدفأمر،ومئةوعشرينستسنةالاخرةجمادىمنبقيتالليلتينالأربعاءيومقيل-الجمعةليلةذلك

والله:فقال.الخارجيرأسينصبإنما:لهفقيل.البلدفيبهيطافوأن،رمحعلىرأسهبنصب

فقال،يزيدبنسليمانأخيهإلىبدثثمشهرارجلعندأودعهثم،رمحعلىالبلدفيفشهره.لأنصبنه

هذانفسيعلىأرادنيولقد؟فاسقاماجنا،للخمرشروباكنتأنكأشهد،لهبعدا:ذلكعندأخوه

مماالشرقيدمشقجامعبحائطمعلقايزللمرأسهإن:قيلوقد.ذلكمنيأنفلم،أخوهوأناالفاسق

وثلاثينستاقتليومعمرهوكان،دمهأثرذلككانإنماوقيل.أميةبنيدولةانقضتحتىالصحنيلي

وأربعين-ستاوقيل،خمساوقيل،ثنتينوقيل-وثلاثينإحدى:وقيل،وثلاثينثمانياوقيل.سنة

أشهر.ثلاثة:وقيل،الأشهرعلىأشهروستةسنةولايتهومدة.سنة

فيالحديدسكةلهتضربكانت،الرجلينأصابعطويل،البطششديدكان:جرير)1(ابنقال

السكةتلكفتنقلع،الفرسيمسولافيركبهاالفرسعلىيثبثم،رجلهإلىخيطفيهاويربط،الأرض

وثبته.معالأرضمن

.(4247/)تاريخهفيالطبريهو(1)
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)1(مروانبنالملكعبدبنالوليدبنيزيدخلافة

عشرةوهيأعطياتهمفييزيدبنالوليدزادهكانماأعطياتهممنالناسلنقصهبالناقصالملقبوهو

محمد.بنمروانبذلكلقبهمنأول!إن:ويقال!.هشامزمنفيعليهكانواماإلىإياهمورده،عشرة

هذهمنالاخرةجمادىمنبقيتالليلتينالجمعةليلةوذلك،يزيدبنالوليدمقتلبعدبالخلافةلهبويع

أرزاقمنانتقصعملمافأول!،ذلكقبلوورعصلاحفيهوكان.ومئ!وعشرينستسنةأعني،السنة

المثل:فيويقال!،لذلكالناقصفسمي،عشرةعشرةسنةكلفيوذلكزادهمالوليدكانماالجند

فإنه،أيامهتطللمولكن،وهذا،العزيزعبدبنعمريعني،مروانبنيخلفاءأعدلا)2(والناقصالأشج

فنهض،مروانبنيكلمةواختلفت،الفتنوانتشرت،الأمورعليهواضطربت،السنةهذهآخرمنتوفي

إلىوأقبل،وحواصلهاأموالهاعلىفاستحوز،بعمانالوليدسجنفيمعتقلاوكانهشامبنسليمان

من!أخذهاكانالتيأموالهعليهورديزيدفأكرمه،بالكفرويرميه،ويعيبهالوليديلعنفجعل،دمشق

.هشامبنتهشامأموهي،سليمانأختيزيدوتزوج،الوليد

هووهرب،وبنيهأهلهوحبسوا،فهدموهاعندهمالتيالوليدبنالعباسدارإلىحمصأهلونهض

وأغلقوا،يزيدبنالوليدبدمالأخذحمصأهلوأظهر،دمشقإلىالوليدبنبيزيدفلحق،حمصمن

إلىفأجابهم،بالثأرالأخذطلبفيالأجنادوكاتبوا،الوليدعلىوالبواكيالنوائحوأقاموا،البلدأبواب

وخلعوا،الخليفةهوالعهدلهأخذالذييزيدبنالوليدبنالحكميكونأنعلىمنهمكبيرةطائفةذلك

بنمعاويةعليهموأمروا.ابنهوقتلواقتلوهثم،مروانبنالملكعبدبناللهعبدبنمروانوهونائبهم

)1(

)2(

فيالكامل،(126)سنةحوادثالطبريتاريخ،(374/)اليعقوبيتاريخ،(368)خليفةتاريخفيترجمته

،2321/)الخميستاريخ،(1126/)الزاهرةالنجوم،(3601/)خلدونابنتاريخ،الأثيرلابنالتاريخ

322).

،القوموأفضل،الرجلينأفضلهو:تقولأي،إليهيضافمانحوإلىيضافالتفضيلوأفعل،الأصولفيكذا

إذاالرجالعلىالفضلإثباتهذافيوالمعنى،رجالأفضلوهم،رجلينأفضلوهما،رجلأفضلهو:وتقول

فيإليهمالمضافعلىزائدأنهيرادأنأحدهما:معنيانوله.جماعةوجماعةاثنينواثنينرجلارجلافضلوا

المضافعلىللتفضيللايضافثم،إطلاقافيهاالزيادةلهمطلقايؤخذأنوالثاني،شركاءفيهاوهمهو،الخصلة

بنيأعدلاوالأشجالناقص:قولكنحووذلك،فيهتفضيللامايضافكما،التخصيصلمجزدلكن،إليهم

ليسالثانيوعلى،والجمعالتثنيةفيتوحيدهلكيجوزالأولعلىفأنت،مروانبنيعادلا:قلتكأنك.مروان

منيوأقربكمإليبأحبكمأخبركمألا":السلامعليهقولهفيالوجهاناجتمعوقد.وتؤنثهوتجمعهتثنيهأنإلالك

الإعرابصنعةفياهـالمفصل."ويؤلفونيألفونالذينأكنافاالموطؤونأخلاقأأحاسنكمالقيامةيوممجالس

.(012ص)للزمخشري
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ومضمون،ءهانىبنيعقوبمعكتاباإليهمكتبالوليدبنيزيدإلىخبرهمانتهىفلما،حصينبنيزيد

رضينافقد،كذلكالأمركانفإذا:قيسبنعمروفقال،شورىالأمريكونأنإلىيدعوأنالكتاب

يتيماإليهتدعوالذيهذاكانلو!ويحك:وقالبلحيتهيعقوبفأخذ،الوليدبنالحكمعهدنابولي

بنيزيدرسلعلىحمصأهلفوثب؟!الأمةأمرفكيف،مالهإليهتدفعأنلكيحللمحجركتحت

لمدمشققدمتلو:السفيانيمحمدأبولهموقال،أظهرهمبينمنوأخرجوهم،عنهمفطردوهمالوليد

فتلقاهم،السفيانيعليهمأمرواوقد،دمشقنحووساروامعهفركبوا.اثنانمنهمعلييختلف

فيالحجاجبنالعزيزعبدأيضاوجهز،الوليدبنيزيدمعهجهزهمقد،كثيفجيشفيهشامبنسليمان

علىليكونوا،مئةوخمسألففيالمزيمصادبنهشاموجهز)1(العقابثنيةعنديكونونالافثلاثة

فلما،وتعدوهاليسارذاتهشامبنسليمانجيشوتركوافسارواحمصأهلفخرج،)2(السلميةعقبة

عنوالجبل،أيمانهمعنالزيتونفجعلوا،)3(السليمانيةعندفلحقهم،طلبهمفيساقسليمانبهمسمع

الجسرقبالةفيهنالكفاقتتلوا،واحدةجهةمنإلاإليهمتخلص!يبقولم،خلفهممنوالجباب،شمائلهم

معه،بمنالحجاجبنالعزيزعبدجاءإذكذلكهمفبينما،الفريقينكبير!منطائفةفقتل،شديداقتالا

أهلفهرب،الهزيمةوكانت،وسطهمفيالذيالتلركبحتىجيشهمفاخترقحمصأهلعلىفحمل

الوليد.بنليزيديبايعواأنعلىعنهمبالكفتنادواثم،ويأسرونيقتلونالناسفاتبعهم،وتفرقواحمص

ار!كلثم،معاويئبنيزيدبنخمالدبنويزيد،السصانيمحمدأبومنهم،جماعةمنهموأسروا

،الأسارىمنحمصأهلوأشرافالناسوأشرافالجيوشومعهم،عذراءفنزلاالعزيزوعبدسليمان

فأقبلالوليدبنيزيدعلىبهمفدخلوا،نفسمئةثلاثمنهمقتلبعدما،أسرغيرمناستجابومن

الذيعليهموولى،لأشرافهمسيمالا،لهمالأعطياتوأطلق،عنهموصفحإليهموأحسن،عليهم

سامعين،دمشقفيعندهوأقاموا،أنفسهمعليهوطابت،الحصينبنيزيدبنمعاويةوهو،اختاروه

له.مطيعين

)1(

)2(

)3(

إنما:ويقال.حمصإلىدمشقمنالقاصديطؤها،دمشقغوطةعلىمشرفةثنيةوهي،بالضم:العقابثنية

إليها،أتىحتىالعراقمنالوليدبنخالدسار.وفراخهبعشهعليهاساقطأكانالطيرمنبعقابالعقابثنيةسميت

اليومالعامةعندوتعرف.(285/)البلدانمعجم.!اللهلرسولكانترايةوهيرايتهناشراساعةعليهافوقف

."التناياطلوع"ب

فيبليدةوهي،شعرهفيالمتنبيبهجاءكذا،خفيفةتحتمنمثناةوياءالميموسكونوثانيهأولهبفتح:سلمية

سلمية:يقولونالشاموأهل.حمصأعمالمنتعدوكانت،يومينمسيرةبينهماحماةأعمالمنالبريةناحية

."السلامةمقبة"نسخةوفي.(3542،142/)البلدانمعجم.النسبةوياءالميموكسروثانيهأولهبفتح-

الطبريتاريخ.ميلاعشرأربعةعلىدمشقمنعذراءخلفالملكعبدبنلسليمانكانتمزرعة:السليمانية

مفصلا.فيهوالخبر،(4253/)
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أملاكلهمكانتسليمانبنيأنوذلك،الملكعبدبنسليمانبنيزيدفلسطينأهلبايعوفيها

بنسعيدكتبيزيدبنالوليدقتلفلما،مجاورتهميحبونفلسطينأهلوكان،ينزلونهافكانوا،هناك

له،المبايعةإلىيدعوهالملكعبدبنسليمانبنيزيدإلى-الناحيةتلكرئيسوكان-زنباعبنروح

وأمروه،مروانبنالملكعبدبنمحمدأيضابايعواخبرهمالأردنأهلبلغفلما،ذلكإلىفأجابه

فيهشامبنسليمانمعالجيوشإليهمبعثالمؤمنينأميرالوليدبنيزيدإلىخبرهمانتهىفلما،عليهم

الطاعة،إلىورجعواأولاالأردنأهلفصالحهم،السفيانيمعكانواالذينحمصوأهلالدماشقة

بنإبراهيمأخيهإلىالنواحيوتلكبالرملةالإمرةولايةالوليدبنيزيدوكتب.فلسطينأهلوكذلك

هنالك.الممالكواستقزت،الوليد

قال!:ثمأهلههوبماعليهوأثنىاللهفحمد،بدمشقالناسالوليدبنيزيدالمؤمنينأميرخطبوقد

الملك،فيرغبةولا،الدنياعلىحرصاولا،بطراولاأشراخرجتماواللهأما،الناسأيها،بعدأما

ورسولهللهغضباخرجتولكني،هالكفإنيربييرحمنيلمإنلنفسيلظلولمإني،نفسيإطراءبيوما

أهلنوروأطفىء،الدينمعالمهدمتلما،ع!ي!محمدنبيهوسنة،وكتابهاللهإلىوداعيا،ولدينه

مصدقاكانماواللهأنهمع،بدعةكلوالراكب،حرمةلكلالمستحل،العنيدالجباروظهر،التقوى

ذلكرأيتفلما،بالحسبوكفئي،النسبفيعميلابنوإنه،الحساببيوممؤمناولا،بالكتاب

ولايتي،أهلمنأجابنيمنذلكإلىودعوت،نفسيإلىيكلنيلاأنوسألته،أمرهفياللهاستخرت

نإ،الناسأيها.بقوتيولابحوليلا،وقوتهاللهبحول!،والبلادالعبادمنهاللهأراححتىفيهوسعيت

أعطيهولا،مالاأكثرولا،نهراأكريولا،لبنةعلىلبنةولا،حجرعلىحجراأضعلاأنعليلكم

يغنيهم،بماأهلهوخصاصة،البلدذلكثغرأسدحتى،بلدإلىبلدمنمالاأنقلولا،ولداولازوجة

فأفتنكمثغوركمفيأجمركمولا،إليهأحوجهوممن،يليهالذيالبلدإلىنقلتهفضلذلكعنفضلفإن

يجليهمماجزيتكمأهلعلىأحملولا،ضعيفكمقويكمفيأكل،دونكمبابيأغلقولا،أهليكموأفتن

حتى،شهركلفيوأرزاقكم،سنةكلفيأعطياتكمعنديلكموإن،)1(نسلهمويقطع،بلادهمعن

السمعفعليكمقلتبمالكموفيتأنافإن،كأدناهمأقصاهمفيكون،المسلمينبينالمعيشةتستدر

قبلتمتبتفإن،تستتيبونيأنوإلاتخلعونيأنفلكملكمأوفلمأناوإن،المؤازرةوحسن،والطاعة

أول!فأناتبايعوهأنفأردتمأعطيكممامثلنفسهمنيعطيكموالدينالصلاحأهلمنأحداعلمتموإن،مني

طاعةالطاعةإنما،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلاإنه،الناسأيها.طاعتهفيويدخليبايعهمن

،يطاعولايعصىأنأهلفهو،معصيةإلىدعاأوعصىفإذا،اللهأطاعمافأطيعوهاللهأطاعفمن،الله

ولكم.لياللهوأستغفرهذاقوليأقول!،ويهانيقتلبل

.الطبريوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،"سيلهم":(ق)في(1)
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علىالحنقمنمنهظهرلما،العراقإمرةعنعمربنيوسفالوليدبنيزيدعزلالسنةهذهوفي

ببلادهمنغالبسجنقدوكان،يزيدبنالوليدقتلواحتى،القسرياللهعبدبنخالدقوموهم،اليمانية

الوليد،بنيزيدالمؤمنينأميرعنهافعزله،الخليفةجندمنخوفاالثغورعلىالأرصادوجعل،منهم

أعرابياجمهوربنمنصوركانوقد.وخراسانوسجستانالسندبلادمعجمهوربنمنصورعليهاوولى

بنالوليدمقتلفيكثيروعناء،حسنةاثارلهكانتولكن،القدريةالغيلانيةبمذهبيدينوكان،جلفا

إلىفورهمنذهبالوليدمنالناسفرغلماإنه:ويقال.الوليدبنيزيدعندبذلكفحظي،يزيد

آخرفيدمشقإلىراجعاوكروعمالانوابابالأقاليموقرر،يزيدإلىأهلهامنالبيعةفأخذ،العراق

أعلم.والله.ولاهماالخليفةولاهفلذلك؟رمضان

يزيد،المؤمنينأميرإليهفبعث،البلقاءببلادفلحق،العراقمنفرفإنهعمربنيوسفوأما

وكان،سرتهتجاوزكانتربما،جدااللحيةكبيروكان،بلحيتهأخذيديهبينوقففلما،إليهفأحضروه

إلىجمهوربنمنصورانتهىولما.منهالحقوقباستخلاصوأمر،سجنهثموأنبهفوبخه،القامةقصير

قدوأنه،مقتدرعزيزأخذأخذهاللهوأن،الوليدمقتلكيفيةفيإليهمالمؤمنينأميركتابعليهمقرأالعراق

الوليد،بنليزيدالعراقأهلفبايع؟بالحربومعرفتهشجاعتهمنيعلملماجمهوربنمنصورعليهمولى

.وسجستانالسندأهلوكذلك

ينقادأنوأبىجمهوربنلمنصوروالطاعةالسمعمنامتنعفإنهخراساننائبسياربننصروأما

له.فاستمرت،يزيدبنللوليدكبيرةهداياجهزهذانصركانوقد،لأوامره

القيامعلىيحثهيزيدبنالوليدأخييزيدبنعمرإلىكتابابالحمارالملقبمروانكتبالسنةهذهوفي

عزلالوليدبنيزيدإنثم،وأرمينيةأذربيجانعلىأميرايومئذمروانوكان،الوليدأخيهدمبطلب

العراقأهلإن:لهوقالالعزيزعبدبنعمربناللهعبدعليهاوولى،العراقولايةعنجمهوربنمنصور

خشيةبهيوصيهمبالعراقالذينالشامأمراءإلىلهوكتب،شوالفيوذلك،وليتكهافقد،أباكيحبون

سياربننصرإلىالخليفةوكتب،وسلموأطاعإليهفسلمإليهالبلادتسليممنجمهوربنمنصوريمتنعأن

عليأبووهوبكرمانولدلأنهالكرمانيلهيقالرجلعليهفخرجبهامستقلا،خراسانبولايةباستمراره

وخمسمئة،ألفنحوفيالجمعةيشهدكانإنهبحيث،كثيرخلقواتبعه،المعنيشبيببنعليبنجديع

رأيهمفاتفق،بهيصنعفيماوأمراؤهسياربننصرفتحير،عندهيجلسولاسياربننصرعلىيسلموكان

وركبوا،غفيروجم،كثيرناسإليهفاجتمع،أطلقهثم،شهرمنقريبافسجن،سجنهعلىجهدبعد

خراسانأهلمنجماعاتواستخف،وكسرهموقهرهمفقتلهمقاتلهممننصوإليهمفبعث،معه
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وهو،يكرهماغليظوأسمعوه،أعطياتهمفيعليهوألحوا()1(وحرمتهأمرهوتلاشواأسياربننصربأمر

يخطب،وهوالجامعالمسجدمنالباعةوخرجت،إليهذلكأدنىأحوزبنسلمبسفارةالمنبرعلى

ونشرممم،وطويتكم،وطويتكمنشرتكملقدوالله:قالفيمانصرلهمفقال،عنهالناسمنكثيروانفض

ينخلعأنمنكمالرجلليتمنينسيفانفيكماختلفلئناللهفو،اللهفاتقوا،دينعلىمنكمعشرةعنديفما

:)2(النابغةبقولتمثلثم.راهايكنولم،وولدهومالهأهلهمن

سعيتصلاحكمفيفإنيعليكمشقاؤكميغلبفإن

:الجعديالمغيرةبنالوردبنالحشرجبناللهعبدبنالحارثوقال

أوائلهانحوياستققتإذامرتفقاالنجومأرعىأبيت

شاملهاالصلاةأهلعمقدمجللةأصبحتفتنةمن

شاغلهاشجاهكلبالشامومنوالعراقبخراسانمن

وعاقلهافيهاسواءجهلباديعنفالذيالسفيهيمشي

غياطلهاملتجةدهماءمظلمةلونفيمنهافالناس

حواملهاأولادهاتنبذلهايكادكربةفيوالناس

غوائلها)3(تغتالهمعمياءمبهمةكلفيمنهايغدون

قائلهايبينلاالتيإلاعواقبهامنالناسيبصرلا

قوابلهاحولهاطرقتلحى!كصيحةأوالبكركرغوة

زلازلهاحمرخطول!فيهابوجهتهتزريفينافجاء

بنالوليدبنإبراهيملأخيهبعدهمنالعهدبولايةوغيرهمالأمراءمنالبيعةالخليفةأخذالسنةهذهوفي

الذيمرضهبسببوذلكمروانبنالملكعبدبنالحجاجبنلعبدالعزيزإبراهيمبعدمنثم،الملكعبد

.والوزراءوالأكابرالأمراءمنجماعةذلكعلىحرضهوقدمنهاالحجةذيشهرفيذلكوكان،فيهمات

بنعمربنالعزيزعبدعليهاوولى،الثقفيمحمدبنيوسفالحجازإمرةعنيزيدعزلوفيها

منها.القعدةذيأواخرفيفقدمها،العزيزعبد

بنالوليدبدميطلبأنهيظهرإرمينيةبلادمنوخرجالوليدبنليزيدالخلافالحمارمروانأظهروفيها

الوليد.بنيزيدالمؤمنينلأميروبايع،الموافقةأظهرحرانإلىوصلفلما،يزيد

)1(

)2(

)3(

.(ح،ب)فيليست(ق)فيزيادةمعقوفينبينما

ديوانه.فيأجدهولم،"الذبيانيالنابغة":(4265/)الطبريتاريخفي

.(4266/)الطبريوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،"غوائلهالهمتمنى":(ق)في
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أرضإلىماهانبنبكرهاشمأباعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنإبراهيمأرسلوفيها

إليهالإماممحمدبنإبراهيمكتابعليهمفقرأ.بمروخراسانأهلمنبجماعةفاجتمع،خراسان

.النفقاتمنعندهمكانمامعهوأرسلوا،بالقبولذلكفتلقوا،ووصيته،وإليهم

منهاالأضحىبعدوقيل،منهمضينلعشروقيل،الحجةذيسلخفيوقيل-القعدةذيسلخوفي

المؤمنين:أميروفاةكانت

)1(مروانبنالملكعبدبنالوليدبنيزيد

بنشمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانبنالملكعبدبنالوليدبنيزيدهو

منالمزةقريةفيبهابويعماأولبالخلافةبويع،المؤمنينأمير،الأمويخالدأبوقصيبنمنافعبد

فقتله،يزيدبنالوليدعمهابنإلىالجيولشأرسلثم،عليهافغلبدمشقدخلثم،دمشققرى

الناسلنقصهبالناقصيلقبوكان،السنةهذهمنالاخرةجمادىأواخرفيالخلافةعلىواستحوذ

الناقص:يقولوكان،الحمارمروانبذلكسماهإنما:وقيل.يزيدبنالوليدإياهازادهمالتيالعشرات

كسرويه.كسرىبنيزدجردبنفيروزبنتشاهفرند)2(وأمه،الوليدابن

،كسرىبنشهريار()4(بنشيرويه)بنيزدجردبنفيروزبنتآفريدشاهوأمه:جرير)3(ابنوقال

القائل:وهو

خاقانوجديجديوقيصرمروانوأبيكسرىابنأنا

وكانت.التركملكخاقانبنتوهيشيرويهوأم،قيصربنتأمهلأمفيروزجدهلأنذلكقالوإنما

عندهواستبقىالوليدإلىبهذهفأرسل،الحجاجإلىفبعثهمالهاوأختهيمسلمبنقتيبةسباهاقد

مولدهوكان.بالعراقعندهفكانتالحجاجأخذهاوهذه؟هذاالناقصيزيدللوليدهذهفولدت،الأخرى

كيفيةذكرناوقد.السلممسألةالأوزاعيئعنهروىوقد.وتسعينستسنةفي:وقيل،تسعينسنةفي

للحق.قاصدا،للشرمبغضا،للخيرمحباديناعادلاكانوأنه،السنةهذهفيسلففيماولايته

عنمسللةوالسيوف،الخيالةمنصفينبينالعيدصلاةإلىالسنةهذهمنالفطرعيديومخرجوقد

الأشج:المثلفييقالصالحارجلاكان.كذلكالخضراءإلىالمصلىمنورجع،وشمالهيمينه

)2(

)3(

)4(

.(224ص)حاشيةفيترجمتهمصادرانظر

."شاهفريد":(ح)وفي(ق،ب)فيكذا

.(4272/)تاريخهفيالطبريهو

.الطبريتاريخولا(ق)فيوليست(ح،ب)منالزيادةهذه
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.وهذا،العزيزعبدبنعمروالمراد.مروانبني(أعدلا)1والناقص

قال،قالالليثيعثمانأبيعنالمروزيمحمدبنإبراهيمحدثني:الدنياأبيبنبكرأبوقالوقد

ويهدم،الشهوةفيويزيد،الحياءينقصفإنه،والغناءإياكم،أميةبنييا:الناقصالوليدبنيزيد

فإنه،النساءفجنبوه،فاعلينبدلاكنتمفإن،المسكريفعلماويفعل،الخمرعنلينوبوإنه،المروءة

.الزنا)2(داعية

لهيقالالذيمروانبنالملكعبدبنالوليدبنيزيدوليلما:الشافعيعنالحكيمعبدابنوقال

قربولعله:قال.عساكرابنقاله.غيلانوقرب،عليهوحملهم،القدرإلىالناسدعاالناقص

الملك.عبدبنهشامقتلهغيلانلأن،غيلانأصحاب

وكان.!أسفاه)3(وا!واحسرتاه:الناقصالوليدبنيزيدبهتكلممااخر:المباركبنمحمدوقال

دله.العظمة:خاتمهنقش

وقيل:.الحجةذيمنمضينلسبعالسبتيوموذلك،أصابهطاعونمنبالخضراءوفاتهوكانت

يذسلخفي:وقيل،سلخهفي:وقيل،منهبقينلعشر:وقيل،بأيامبعده:وقيل،منهالأضحىيوم

غيروقيل،سنةثلاثون:وقيل،سنةوأربعونست:عمرهفيقيلماوأكثر.السنةهذهمنالقعدة

عليهوصلى.وأيامأشهرخمسة:وقيل،الأشهرعلىأشهرستةولايتهمدةوكانت.أعلمفالله،ذلك

الله.رحمه.بعدهمنالعهدوليوهو،الوليدبنإبراهيمأخوه

الفراديس،ببابدفنإنه:وقيل.الصغيروبابالجابيةباببيندفنأنهعفيربنكثيربنسعيدوذكر

الوجه.حسن،الجسمحسن،نحيفاأسمروكان

جميلا،وكان،خالبوجهه،الرأسصغيرطويلاأسمريزيدكان:المدينيمحمدبنعليوقال

.بالمفرطوليسالسعةبعضفمهوفي

نائباللهعبدوأخوه،الحجازنائبوهو،العزيزعبدبنعمربنالعزيزعبدفيهابالناسوحج

أعلم.سبحانهوالله.)4(خراساننيابةعلىسياربنونصر،العراق

)1(

)2(

)3(

)4(

.الجزءهذامن(2)حاشية(224ص)تقدمماانظر

قيموابن،(928ص)إبليستلبيسفيالجوزيوابن،(2286/)الدينعلومإحياءفيالغزاليحامدأبوذكره

.(1/542،246)اللهفانإغاثةفيالجوزية

.(ح،ب)منوالمثبت"واشقاآه!واحزناه":(ق)في

ويتلوه،المجلدآخر":نصهما()حنس!عةمنالجزءهذامنصفحةآخروهي(452)الصفحةنهايةفيجاء

النبي-محمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهدلهوالحمدالأعيانمنالسنةهذهفيتوفيمنتعالىاللهشاءإنبعدهالذي



هـا26سنةوفيات
231

)1(و..
:الأعيانمنالسنةهذهديتوديوممن

الدمشقي،القسرفيالبجليالهيثمأبو،عبقريبنعامربنكرزبنأسدبنيزيد)2(بناللهعبدبنخالد

سنة.عشرةخمسلهشامالعراقينوأمير،لسليمانثم،للوليدوالحجازمكةأمير

وإليه،اليزيديالشريفبداراليوموتعرفالقز)3(مربعةفي،بدمشقدارهكانت:عساكرابنقال!

توما.بابداخلالذيالحمامينسب

قال!:.نعم:قال!؟"الجنةأتحب،أسديا":لهقال!!ي!اللهرسول!أن،جدهعن،أبيهعنروى

سيارعن،هشيمعن،شيبةأبيبنعثمانعن)4(يعلىأبورواه."لنفسكتحبماللمسلمينفأحب"

.ذلك)6(يقول!المنبرعلىسمعهأنه،)5(الحكمأبي

وحميد،حبيبأبيبنوحبيب،خالدأبيبنوإسماعيل،أوسطبنإسماعيلعنهروىوممن

نصرانية.أمهوكانت.)7(الذنوبالمرضتكفيرفيالنبي!ي!عنجدهعنروىأنهوروي،الطويل

نصرانية.أمهفيمنالأشراففيعياشبنبكرأبووذكره

منطائفةفأشهد،فحمله،بفرسهبدمشقصبيا)8(وطأأنهرياستهمنعرفماأول!:المدائنيوقال!

ديته.فعليهماتفإن،صاحبههوأنهالناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

ونعماللهحسبنا،الوكيلونعماللهحسبنا،الوكيلونعماللهوحسبنا،كثيراتسليماوسلموصحبهالهوعلى،الأمي

."النصيرونعمالمولىنعم،الوكيل

وأعنيسررب،الرحيمالرحمناللهبسم":نصهما()حنسخةمنالجزءهذامنالثانيةالصفحةبدايةفيجاء

."عافيةفيبخيرواختم،كريميا

الأثيرابنتاريخ،(225،92/)الأغاني،(3034/)والتعديلالجرح،(3581/)الكبيرالتاريخفيترجمته

الأعيانوفيات،بعدهاوما)7/6803(حلبتاريخفيالطلببغية،بعدهاوما(276و5/124)

.(1/916)الذهبشذرات،(8701/)الكمالتهذيب،(2226/)

.(1/431)الدارسانظر،القدمبقربالمربعةهذهإن:ويقال

تخريجومصادر(ح،ب)منوالمثبت،الحكمأبوهووسيار،تحريف"الحكمأبيمنسيارعن":(ق)في

الحديث.

.(119)رقممسندهفي

الصحابةمعجمفيقانعبنالحسينوأبو،(4/07)أبيهمسندعلىزياداتهفيأحمدبناللهعبدأخرجه

حسن.حديثوهو(7313)(4186/)المستدركفيوالحاكم،(142/)

حديثوهو(2001)رقمالكبيرالمعجمفيوالطبراني،407/أبيهمسندعلىزيادتهفيأحمدبناللهعبدرواه

حسن.

."ذمياأوطى":(!)في
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وفي.بعدهمنسليمانثم،الوليدتوفيأنإلىوثمانينتسعسنةمنالحجازعلىالوليداستنابهوقد

ولاهالذيعمربنيوسفإلىوسلمه،ومئةعشرينسنةإلىالعراقعلىهشاماستنابهومئةستسنة

بنالوليدفسلمه،السنةهذهمنالمحرمإلىبدمشقوأقام،أطلقهثم،أموالامنهوأخذفعاقبه،مكانه

ثمقدميهكسر،البليغةالعقوبةتحتفمات،ألفألفخمسينمنهيستخلصعمربنيوسفإلىيزيد

الله.رحمه.روحهخرجتحتىتأوهولا،واحدةكلمةيتكلمولمفمات،صدرهثم،فخذيهثمساقيه

يجىءالكلامهذاإن،الناسأيها:فقالعليهفأرتجيوماالقسريخالدخطبأبيهعن)1(العتبيقال

بيانه،السليطإلىيردوقد،مطلبهعزوبهعندويتعذر،سببهمجيئهعندفيتسبب،أحياناويعزب،أحيانا

1)2(ومص

.تريدونكماونعودلكم،تحبونإليناماوسيعود،الحصركلامهإدىويييب

فيتنافسوا،الناسأيهايا:فقال!بواسطيوماالقسريخالدخطب:وغيرهالأصمعيوقال

تعتدواولا،ذمابالمطلتكتسبواولا،بالجودالحمدواشتروا،المغانمإلىوسارعوا،المكارم

،جزاءلهأحسنفالله،شكرهايبلغلمأحدعندنعمةمنكملأحدتكنومهما،تعجلوهلمبمعروف

كسبماالمالأفضلفإن،نقمافتحول،فلاتملوهانعمإليكمالناسحوائجأنواعلموا.عطاءوأجزل

ويفوق،الناظرينيسز،جميلاحسنارجلالرأيتموهالمعروفرأيتمولو.ذكراوأورث،أجرا

إنه،الأبصاردونهوتغض،القلوبمنهتنفر،قبيحامشوهارجلالرأيتموهالبخلرأيتمولو،العالمين

الناسوأفضل،قدرةعنعفاومن،يرجوهلامنأعطىمنالناسوأكرم.ذلبخلومن،سادجادمن

تسمو.وبأصولها،تنمومغارسهاعندوالفروع،نبتهيزكلم،حرثهيطبلمومن.قطيعةعنوصلمن

فيها:يقول!بهاامتدحهقصيدةفأنشدهخالدعلىقدمأعرابياأن،الهيثمبنعمرعنالأصمعيوروى

وتبدداوهىمامنيلتجبرراغباأقبلتالخيركرزابنإليك

ومحتدافرعااللهخلقوأكرموالندىالحلمذيالبهلولالماجدإلى

مقعداهنالكتلقىفلمنهضتبفعالهمققمرواأناسماإذا

وأزبداجاشالمعروفيسألإذاموجهالناسيغمربحرافيالك

وأمجدانفساالناسخيرفألفيتموطنكلفيعبداللهابنبلوت

مخلدالكنتبمعروفيجودخالدالناسمنالدنيافيكانفلو

أربدااللونكالحوجهيفيصبحرجوتهماقدمنكتحرمنيفلا

فانشدهاخالدإليهافابتدره،ينشدهاالأعرابيئقامخالدعندالناساجتمعفلما،خالدفحفظها:قال!

)1(

)2(

.16/141دمشقتاريخفيعساكرابنرواهوالخبر.تحريفوهو"الليثي":النسخبعضفي

دمشق.تاريخفيلماموافقأثبتناهوما،"ويثيب":النسخبعضفي
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يسمعمنخالدفأتبعه،ذاهبافولى،الشيخفنهض،إليهسبقناكقدشعوهذاإن،الشيخأيها:وقالقبله

:الأبياتهذهينشدهوفإذا،مايقول!

الجهدنكدمنلاقيتومالديهأرتجيكنتمااللهسبيلفيألا

الحمدطلبفيالمال!كثيرويعطيبمالهيجودبحرعلىدخلت

سعديوفارقنينحسيوقاربنيلشقوتيالمشومالجدفخالفني

الفردالواحدمنأمرولكنهلنلتهلديهرزقليكانفلو

.(1)درهمآلافبعشرةلهفأمر،يقولكانبماوأعلمه،خالدإلىفرده

فقيل،دراهمبملئهفأمر،دقيقاجرابهلهيملأأنالقسريخالداأعرابيئسأل!:الأصمعيوقال!

هو.يشتهيبماليفأمرأشتهيبماسألته،فقال؟معكفعلما:خرجحينللأعرابي

ويحك!:فقال!،عنقهيضربأنفسألهأعرابيتلقاهإذموكبهفييسيرخالدبينما:بعضهموقال

الفقرمن:قال؟فلم:قال.لا:يقولذلكفكل؟طاعةمنيداأخرجتأ؟السبيلأقطعت؟ولم

إني.اليومربحتمامثلأحدربحما:خالدفقال!،ألفاثلاثين:قال!.حاجتكسل:فقال!.والفاقة

بثلاثينلهوأمر.اليومبناارجعوا،سبعينفربحتثلاثينفسأل!،ألفمئةيسألنيأننفسيفيوضعت

ألفا.

تفرقتها.منبدلاودائعالأموال!هذإن:ويقوليديهبينالأموالتوضعجلسإذاوكان

يستخرجه،بمنتؤتىأنفسألت،الداربالوعةفيألفاثلاثينيساوي)2(رائقةلجاريتهخاتموسقط

دينارألافبخمسةلهاوأمر.القذرالموضعهذاإلىصاربعدماتلبسهأنمنعليأكرميدكإن:فقال

بثلاثةواحدةكل،وجوهرةياقوتةذلكجملةمن،عظيمشيالحليمنهذهلرائقةكانوقد،بدله

.دينارألفوسبعين

صنفممنواحدوغيرالسنةكتابفيحاتمأبيوابن")3(العبادأفعال"كتابفيالبخاريروىوقد

يقبلضحوا،الناسأيها:فقال!،أضحىعيدفيالناسخطبالقسرياللهعبدبنخالدأنالسنةكتبفي

موسىيكلمولم،خليلاإبراهيميتخذلماللهأنزعمإنه،درهمبنبالجعدمضحفإني،ضحاياكمالله

)1(

)2(

)3(

.(79703/)حلبتاريخفيالطلببغيةفيوالشعرالخبر

.(73582/)الطلبوبغية16551/دمشقوتاريخ"ب"منوالمثبت،"رابعة":(ق،ح)في

من(035ص)التاسعالجزءفيذكرهأنللمؤلفسبقوقد،(92)صفحةفي"العبادأفعالخلق"كتابهو

.(ق)نسخة
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.المنبر)1(أصلفيفذبحهنزلثم.كبيراعلوادرهمبنالجعديقولعمااللهتعالى،تكليما

ولهذا،الحمارمروانمؤدبوهو،الشامأهلمندرهمبنالجعدكان:الأئمةمنواحدغيرقال

الذينالجهميةالطائفةإليهتنسبالذيصفوانبنالجهمشيخوهو،إليهفنسب،الجعديمروانلهيقال

.كبيراعلوايقولونعمااللهتعالى،بذاتهمكانكلفياللهإن:يقولون

أبانوأخذه،سمعانبنأبانلهيقالرجلعنالخبيثالمذهبهذاتلقىقددرهمبنالجعدوكان

مشطفيالنبي!ي!سحرالذي،اليهوديأعصمبنلبيدخالهعن،أعصمبنلبيدأختابنطالوتعن

وقد،الحناء)4(نقاعةماؤهاكانالذي)3(أروانذيببئرراعوفةوتحت،له)2(ذكرطلعةوجف،ومشاطة

ذلكبسببأنزلتعالىاللهأنالأحاديثبعضفيوجاءوغيرهما)5(الصحيحينفيبذلكالحديثثبت

المعؤذتين.سورتي

رأيت:قالعيالشبنبكرأباسمعت،الرفاعييزيدبنمحمدحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

البدايةمنالسابقةالحاشيةفيإليهاالمشارالصفحةفيقتلهلخبرعساكروابنالبيهقيروايةإلىالإشارةسبقت

السنةأهلاعتقادكتابهفياللالكائيالقاسمأبوالتخريجمصادرإلىويضاف،()قنسخةوالنهاية

فيالبغداديوالخطيب،القسريخالدترجمةفي(3158/)الكبيرالتاريخفيوالبخاري،(512()2931/)

.(5432/)النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي(8181/)الكمالتهذيبفيوالمزي،(12/425)بغدادتاريخ

الشعروهي،الميمبضم:ومشاطة،الحديثتخريجومصادر(ح،ب)منوالمثبت،"وماشطة":(ق)في

قولهوأما،ومشطومشطمشط:لغاتففيهالمشطوأما،تسريحهعنداللحيةأوالرأسمنيسقطالذي

الغشاءوهو،النخلطلعوعاءوهو،بمعنىوهما،الموحدةوبالباءبالجيم"جب":روايةوفي،"وجف"

طلعةبإضافةوهو،"ذكرطلعة":بقولهالحديثفيقيدهفلهذا،والأنثىالذكرعلىويطلق،عليهيكونالذي

المشاطةوهي"مشاطة"بدلبالقاف"ومشاقة"عيينةابنروايةمنالبخاريفيووقع،أعلموالله،ذكرإلى

.(41/177)النوويشرح.الكتانمشاقة:وقيل،أيضا

المنقيجلسالبئرتنقيةأرادوافإذا،هناكثابتةتكون،احتفرتإذاالبئرأسفلفيتتركصخرة:البئرراعوفة

حجرهو:ويقال،حالهعلىفيتركحفرهلايمكنهم،صلبايكونالبئربعضفيناتىءحجرهوبل:ويقال،عليها

طلعة،جبفيسحرهجعلأنهالحديثهذاالمحدثينبعضروىوقد.المستقيعليهيقومالبئررأسعلىيكون

عبيد:أبوقال.بالفاء-الجفإلاالحديثفيالمحفوظأرىولا،بمطويةليستالتيالبئرإلاالجبأعرفولا

رواياتبعضفيووقع:أروانذيوبئر.(2268/)سلاملابنالحديثغريب.وراعوفهالبئرأرعوفة:يقال

النوويشرح.زريقبنيبستانفيبالمدينةبئروهي،وأصحأجودوالأول،صحيحوكلاهما"ذروان"البخاري

(4/1177).

.(4/1177)النوويشرح،الحناءفيهينقعالذيالماء:النونبضم،النقاعة

فيحبانوابن،(()4/01729218)ومسلم(5433و0543)(2176و5/2174)البخاريصحيح

.(6584و14/545-546()6583)صحيحه
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برجلأمرثمعليهفجلس،المسجدفيسريرلهوضعوقد،وأصحابهبالمغيرةأتيحينالقسريخالدا

فقال-الموتىيحييأنهيزعمالمغيرةوكان-أحيه:سعيدبنللمغيرةقالثم،عنقهفضربتأصحابهمن

علىأقدرماوالله:قال.عنقكلأضربنأولتحيينه:قال.الموتىأحييما-اللهأصلحك-والله:له

أصحابهمنرجلفعدا،فأبى.اعتنقه:للمغيرةقالثم،نارافيهفأضرمواقصببطنأمرثم.ذلك

منك.بالرياسةأحقواللههذا:خالدقال.بالسبابةيشيروهوتأكلهالنارفرأيت:بكرأبوقال،فاعتنقه

أصحابه.وقتل

أنزلقد:قال؟نبوتكعلامةما:لهفقيل،بالكوفةتنبابرجلاللهعبدبنخالدأتي:المدائنيوقال

كافركلتطعولا،تجاهرولالربكفصل،الجماهرأعطيناكإنا:قال؟هوما:قيل.قرانعلي

لكضامنفأنا،عودعلىلربكفصل،العمودأعطيناكإنا:يصلبوهوفقال،فصلببهفأمر.وفاجر

.تعودلاأ

فأمر،فاعترف،فسأله،السرقةعليهوادعي،قومدارفيوجدقدبشابخالدأتي:المبردوقال

فقالت:حسناءفتقدمت،يدهبقطع

بسارقفيناالمسكينالعاشقوماعشوة)1(واللهأوطئتقدأخالد

)2(عاشقفضيحةمنأولىالقطعرأىأنهغيريجنهلمبماأقر

درهم.آلافعشرةعنهوأمهرها،الغلامذلكمنفزوجها،أبيهابإحضارخالدفأمر

بعشرةإلاأنشدهماولست،ببيتينمدحتكقدإني:فقالخالدعلىأعرابيئدخل:الأصمعيوقال

:يقولفأنشأ.نعم:فقال.وخادمالاف

نعمسوىشيئاالأشياءمنسمعتتكنلمكأنكحتىنعملزمت

والأممالدهرسالففيبهاسمعتتكنلمكأنكحتىلاوأنكرت

يحملها.وخادبمدرهملافآبعشرةلهفأمر:قال

منها.حط،أكثرت:فقال.ألفمئة:فقال.حاجتكسل:لهفقالأعرابيعليهودخل:قال

)1(

)2(

العشوةأوطأهمنومعناه،(ب)منوالمثبت،تصحيفوكلاهما،"عزة":()حوفي"عثرة":(ق)في

.القدمموضع:والوطأة.فوطئهالشيءوأوطأته؟عشوةأوطأكمن:يقال.هدىغيرعلىأركبهأي:وعشوة

فربما،مالايبصرهيطأالظلمةوطىءمنلأن،بهيغترملتبساأمراسامهإذا:"العشوةأوطاته"المثلفيوقالوا

.(وطأ)واللسان،(1/86)للزمخشريالفائق.هامةعلىقدمهوضعأوهوةفيتردى

.(1/534)الحمويحجةلابنالمستطرف(16051/)دمشقتاريخفيوالبيتانالخبر
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علىووضعت.قدركعلىسألتك،الأميرأيها:فقال!خالدمنهفتعجبألفاتسعينأضع:قال

ألف.بمئةلهوأمر،أبداتغلبنيلن:لهفقال،قدري

فأنشأ.قل:فقال،فيكأستصغرهوأناشعرافيكقلتقدإني:فقالأعرابيعليهودخل:قال

:يقول

تلعبظننتكحتىوأعطيتنينعشتنيحتىبالجودليتعزضت

مذهبعنكللندىماالندىحليفالندىوأخوالندىوابنالندىفأنت

.لك)1(وأضعفتهابهالكأمرتقد:فقال.دينارألفخمسونعلي:قال.حاجتكسل:فقال

ألف.مئةفأعطاه

:فأنشدهالقسريخالدعلىأعرابيدخل:الوشاء)2(يحيىبنإسحاقبنمحمدالطيبأبوقال

النقابمسفرةالناسإليكتدعوفهيببابكنعمكتبت

ببابيأبداتريلنفإنكغيريببابللاعليكوقلت

ألفا.خمسينبيتكلعلىفأعطاه:قال

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعليفييقع،سوءرجلكان:معينابنفيهقالوقد

تفضيلعنهروايةفيوله.زمزمعلىفضلهاادعىبمكةبئراحفرخالداأن،أبيهعنالأصمعيوذكر

هذاأنيظهروالذي.أعلموالله،منهيبدوماغيربكلامهيريدأنإلا،كفروهذا،الرسولعلىالخليفة

أهلمنوغيرهدرهمبنللجعدقتلهمنقدمناكماوالبدعالضلالإطفاءفيقائماكانفإنه،عنهيصحلا

.الإلحاد

أهلفيومغالا،شنيعتشيعفيهكانالعقدصاحبلأن،تصحلاأشياءالعقدصاحبإليهنسبوقد

بالحفظفمدحهالذهبيشيخنابهاغتروقد.التشيعمنفيهماكلامهمنأحديفهملاوربما،البيت

.وغيره

فمن،إمارتهفيالحجعلىعزمقدكانيزيدبنالوليدأنوغيرهما)3(عساكروابنجريرابنذكروقد

غيرهوتولية،قتلهعلىاجتمعواالأمراءمنجماعةذلكبلغفلما،الكعبةظهرعلىالخمريشربأننيته

)1(

)2(

)3(

."لكوشفعتها":(ح،ب)في

أهلمنكان،الوشاءبابنيعرف،النحويالطيبأبوإسحاقبنمحمدوهو،تصحيف،"الوساى":(ق)في

والمبرد،ثعلبالعباسوأبيالوراقسعدأبيبناللهعبدعنوحدث،الأخبارمليح،التصانيفحسن،الأدب

.(1/532،452)بغدادتاريخ.اللهعلىالمعتمدولدأمخلافةجاريةمنيةعنهروت،وطبقته

.الجزءهذامن(912ص)تقدموما،(7384/)عساكرابنتاريخمختصرانظر
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ثم،شديداعقابافعاقبه،عليهفأبىيسميهمأنفسأله،منهمالمؤمنينأميرخالدفحذر،الجماعةمن

أعني.السنةهذهمنمحرمفيوذلك،وأسوأهاقتلةشرماتحتىفعاقبه،عمربنيوسفإلىبهبعث

ومئة.وعشرينستسنة

،دارهفيكنيسةلأمهبنىوقد،دينهفيمتهماكان:)1(وقالالوفياتفيخلكانابنالقاضيوذكره

.ذلك)2(بسببالشعراءبعضمنهفنال

وسطيح،شقإلىيقربوكان،العربإلىفانتموا،يهودنسبهفيكان:)3(الأعيانصاحبوقال

واحد،يومفيوولدا،مئةستمنهماكلوعاش،خالةابنيكاناوقد:)4(خلكانابنالقاضيقال

ثم.الكهانةفيمقاميسيقومإنه:وقالتمنهماكلفمفيتفلتبعدماالخيربنتطريفةماتتيوموذلك

يومها.منماتت

السنة:هذهفيتوفيوممن

سحيمبنء.

.السهح)6(أبوودراج

-.)7("
.لمحولديمسرو!بنوسعيد

)8(دمشققاضيالمحاربيحبيببنوسليمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(2228/)الأعيانوفيات

قوله:فيالفرزدقوهو

بخالددمشقمنتهادىأتتنامطيةظهرالرحمنقبحألا

بواحدليس!اللهبأنتدينامهكانتمنالناسيؤموكيف

المساجدمناربغضمنويهدملأمهالصليبفيهابيعةبنى

الصلاةبغضمنوهدم"فروايته(26ص)الفرزدقديوانوانظر.(2/228،922)الأعيانوفياتانظر

."المساجدا

.(2023/)الوفياتفيذكرهالسابقخلكانابنهو

.(2023/)الأعيانوفياتفي

.(5531/)النبلاءأعلامسير،(1136/)والتعديلالجرح،(2912/)الكبيرالتاريخفيترجمته

الأمصارعلماءمشاهير،(3441/)والتعديلالجرح،(3256/)الكبيرالتاريخفيترجمته،سمعانابنهو

.(102ص)التهذيبتقريب،(8477/)الكمالتهذيب،(918ص)

.(167ص)الأمصارعلماءمشاهير،(466/)والتعديلالجرح،(3513/)الكبيرالتاريخفيترجمته

سير،(116ص)الأمصارعلماءمشاهير،(4501/)والتعديلالجرح،(4/6)الكبيرالتاريخفيترجمته

.(5903/)النبلاءأعلام
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مالك.شيخقاسمبنالرحمنوعبد

.يزيد)1(أبيبناللهوعبيد

."التكميل"كتابفيتراجمهمذكرناوقد.دينار)2(بنوعمرو

ومئةولمحشويوسبحسنةخلت5ث!

ومبايعة،إليهالناقصيزيدأخيهبوصيةالملكعبدبنالوليدبنإبراهيموالخليفةالسنةهذهاستهلت

الملقبمحمدبنمروانأنتقدموقد،يبايعوهفلمحمصأهلإلا،الشامأهلوجميع،بذلكلهالأمراء

قتلهفيالوليدبنيزيدعلىنقموكان،قبلهمنلأبيهكانتوتلك،وإرمينيةبأذربيجاننائباكانبالحمار

يلبثفلم،الوليدبنيزيدوبايعأنابحرانإلىانتهىفلما،الوليددمطلبفيوأقبل،يزيدبنالوليد

طاعته،علىفنزلواأهلهافحاصر،قنسرينوصلحتى،الجزيرةأهلفيفأقبل،موتهبلغهحتىقليلاإلا

فحاصرهم،الوليدبنإبراهيمالمؤمنينأميرجهةصمنالحجاجبنالعزيزعبدوعليهاحمصإلىأقبلثم

محمدبنمروانقربالعزيزعبدبلغفلما،مبايعتهعدمعلىأصرواوقد،الوليدبنلإبراهيميبايعواحتى

وجندالجزيرةجندومعهم،دمشققاصدينمعهوساروافبايعوه،إليهامروانوقدم،عنهاترحل

بنهشامبن)3(سليمانالوليدبنإبراهيمبعثوقدألفاثمانينفيدمشقإلىمروانفتوجه،قنسرين

الكفإلىمروانفدعاهم،البقاعمنالجر)4(عينعندالجيشانفالتقى،ألفاوعشرينمئةفيالملكعبد

وكان،لهماالعهدأخذقداللذانوعثمانالحكموهما،يزيدبنالوليدابنيعنيتخلواوأن،القتالعن

العصر،إلىالنهارارتفاعحينمن،شديداقتالافاقتتلوا.ذلكعليهفأبوا،بدمشقسجنهماقديزيد

ورائهممنوأقبلوا،أرادوهمالهمفتم،ورائهممنهشامبنسليمانجيشتأتيسريةمروانوبعث

أهلمنهمفقتل،سليمانأصحابفيالهزيمةفكانت،عليهمتلقائهممنالاخرونوحمل،يكبرون

سبعةمنقريبااليومذلكفيدمشقأهلمنقتلمامقداروكان،عسكرهمواستبيح،كثيراخلقاحمص

الحكمالوليدابنيللغلامينالبيعةمروانعليهمفأخذ،مثلهممنهموأسر،ألفاعشرثمانيةأوألفاعشر

)1(

)2(

)3(

)4(

.(5242/)النبلاءأعلامسير،(5534/)الكبيرالتاريخفيترجمته

.(5003/)النبلاءأعلامسير،(6231/)والتعديلالجرح،(6328/)الكبيرالتاريخفيترجمته

فيمفصلاا!بروروي،(ح،ب)منوأثبتها،شنيعتحريفوهو،(ق)نسخةمن"سليمان"كلمةسقطت

.(4274/)الطبريتاريخ

البلدانمعجم.بعلبكناحيةمن،بالشامجبل:الجروعين،الجبلالأصلفيوهو:والتشديدبالفتح،الجر

(/2124).
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بينفضربهما،الكلبيانمصادبنوالوليد،العقاربنيزيدوهما،رجلينسوىكلهموأطلقهم،وعثمان

وأما.قتلحينيزيدبنالوليدقتلباشرممنكانالأنهما،السجنفيفماتا،وحبسهمابالسياطيديه

أميرفأخبروابدمشقإلاالصبحلهمأصبحفما،منهزميناستمروافإنهمأصحابهوبقيةهشامبنسليمان

بنالعزيزعبدوهمالوقتذلكفيالأمراءرؤوسمعهمفاجتمع،وقعبماالوليدبنإبراهيمالمؤمنين

الكلبي،ذؤالةبنوالأصبغ،السكسكيعلاقةوأبوالقسرياللهعبدبنخالدبنويزيد،الحجاج

عاداهمامنفيهلكاالخلافةيلياأنخشيةوعثمانالحكمالوليدابنيقتلإلىيعمدواأنعلى،ونظراؤهم

ابناوعثمانالحكموفيهالسجنإلىفعمدالقسرياللهعبدبنخالدبنيزيدإليهمافبعثوا،أباهماوقتل

مسجوناوكانعمربنيوسفوقتل،بالعمدفشدخهما،ولدلأحدهماولد:ويقال،بلغاوقدالوليد

وراءوجعل،السجنداخلبيتفيفدخلفهرب،السفيانيمحمدأبوأيضاسجنهمافيوكان،معهما

محمدبنمروانبقدومذلكعناشتغلواثم،البابليحرقوابنارفأتوا،فامتنع،فحاصروهردماالباب

المنهزمين.طلبفيدمشقإلىوأصحابه

عنهاالوليدبنإبراهيموعزلهالخلافةوولايتهدمشقالحمارمرواندخولىذكر

يديهبينأهلهاانهزموقددمشقمنواقترب،الجرعينمنالجنودمنمعهبمنمروانأقبللما

علىفيهماوأنفقففتحهالمالبيتإلىهشامبنسليمانوعمد،الوليدبنإبراهيمهرب،بالأمس

فيهافقتلوهالحجاجبنالعزيزعبددارإلىيزيدبنالوليدمواليوثار،الجيوشمناتبعهومنأصحابه

فيفنزلدمشقمحمدبنمروانودخل،الجابيةبابعلىوصلبوهالوليدبنيزيدقبرونبشوا،وانتهبوها

،فدفنوابهمفأمر،عمربنيوسفوكذلك،مقتولانوهماوعثمانالحكمبالغلامينوأتي،أعاليها

نإ:فقال.مه:مروانفقال،بالخلافةمروانعلىفسلم،كبولهفيوهوالسفيانيمحمدبأبيوأتي

منهاطويلةوهي،السجنفيالحكمقالهاقصيدةأنشدثم.بعدهمامنلكجعلاهاالغلامينهذين

قوله:

حنينابذاطالالغمروعميعنيمروانمبلغمنألا

متابعيناالوليدقتلعلىقوميوصارظلمتقدبأني

المؤمنيناأميرفمروانعهديووليأناأهلكفإن

بنيزيدبن)1(معاويةبالخلافةبايعهمنأولفكان.يدكابسط:لمروانالسفيانيمحمدأبوقالثم

تاريخفيولا(ح،ب)فيالفاءليستولكن،بايعهمنأولالسفيانييكونهذافعلى،"فمعاوية":(ق)في)1(

بتمامها.فيهوالقصيدةوالخبر"...معاويةنهضمنأولفكان":ولفظه،(4028/)الطبري
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:مروانلهمقالثم،وغيرهموحمصدمشقأهلمنالشامأهلرؤوسبايعهثم،نميربنحصين

عمروبنزاملدمشقفعلى.عليهمفولاهأميرابلدكلأهلفاختار.عليكمنوليهمأمراءاختاروا

وعلى،مروانبنمعاويةبنالوليدالأردنوعلى،الكنديشجرةبناللهعبدحمصوعلى،الحبراني

طلبذلكوعند،حرانإلىرجعمحمدبنلمروانالشاماستوتولما،الجذامينعيمبنثابتفلسطين

بنسليمانعليهوقدم،فأمنهماالأمانهشامبنسليمانعمهوابنخليفةكانالذيالوليدبنإبراهيممنه

انبرمكانماعليهفانتقض،أشهرثلاثةفيهاأقامحرانفيمرواناستقرلماثم،فبايعوهتدمرأهلفيهشام

عيدليلةفوافوهمجيشاحمصأهلإلىفأرسل،وغيرهمحمصأهلفنقض،الشامأهلمبايعةمنله

يومئذومعه،كثيرةجنودفيمروانفنازلها،بيومينالفطربعدإليهامروانوقدم،السنةهذهمنالفطر

وقتبهماإلالايجلس،خصيصانمكرمانعندهوهماهشامبنوسليمان،المخلوعالوليدبنإبراهيم

ثم،ففتحوه.البلدبابافتحوا:فقال.طاعتكعلىإنا:نادوهحمصحاصرفلما،والعشاءالغداء

وأمر،البلدحولفصلبوابهمفأمر،مئةالستأو،الخمسمئةنحومنهمفقتل،القتالبعضمنهمكان

سورها.بعضبهدم

خالدبنيزيدعليهموأمروا،عمروبنزاملأميرهمفحاصرواالغوطةأهلفأما،دمشقأهلوأما

،آلافعشرةنحوعسكراحمصمنمروانالمؤمنينأميرإليهفبعث،نائبهاالمدينةفيوثبت.القسري

المزةوحرقوا،فهزموهمالغوطةبأهلوالعسكروالتقوا،معهومنالنائبخرجدمشقمناقتربوافلما

لخم،منالمزةأهلمنبرجلالكلبيعلاقةوأبوالقسريخالدبنيزيدواستجار،معهاأخرىوقرى

بحمص.وهومروانالمؤمنينأميرإلىبرأسيهماوبعثفقتلهماعمروبنزاملعليهمفدل

إليهمالخليفةفبعث،فحاصروهاطبريةوأتوا،الخليفةعلىفلسطينأهلفينعيمبنثابتوخرج

الأميرفاتبعه،فلسطينإلىهاربانعيمبنثابتوفر،عسكرهمواستباحوا،عنهافأجلوهمجيشا

الخليفةإلىبهمفبعث،أولادهمنثلاثةالوردأبووأسر.أصحابهعنهوتفرق،ثانيةفهزمه،الوردأبو

عبدالعزيزبنالزماحسوهو،فلسطيننائبإلىالمؤمنينأميركتبثم،بمداواتهمفأمر،جرحىوهم

شهرين،بعدوذلك.أسيراأخذهحتىبهيتلطفزالفما،كانحيثنعيمبنثابتبطلبيأمرهالكناني

فأقيموا،دمشقإلىبهموبعث،معهكانواجماعةوكذلك،ورجليهيديهبقطعوأمر،الخليفةإلىفبعثه

فتغلب،مصرديارإلىذهبنعيمبنثابتبأنأرجفواقدكانوادمشقأهللأن،مسجدهابابعلى

،أرجفوابهكانوامابطلانليعرفواوالرجليناليدينمقطعإليهمفأرسل،فيهامرواننائبوقتل،عليها

ابنتيوزوجهما،عبيداللهثم،اللهعبدلابنهبايعحتى،مدةالسلامعليهأيوببديرمروانالخليفةوأقام

فيتكنلمولكن،عامةومبايعة،هائلاوعقدا،حافلامجمعاوكان،وعائشة،هشامأموهما،هشام

تامة.الأمرنفس
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ولم،البلدأبوابعلىيصلبواأنتقطعواكانوابعدماوأصحابهبثابتوأمر،دمشقإلىالخليفةوقدم

بنثابتكانبودائععلمزعمفيماعندهوكان،الكلبيالحارثبنعمروهو،واحداإلاأحدامنهميستبق

أرضمنالقسطلفنزلطدمشقمنفسار،تدمرماعدالمروانالشامأمرواستوسق،أقوامعندأودعهانعيم

منجحافلومعه،عليهمغضبهفاشتد،المياهمنوبينهممابينهغورواقدتدمرأهلأنوبلغه،حمص

فبعث،إليهمليعذرأولاإليهميرسلأنمنهفسألط،قومهوكانوا.الوليدبنالأبرشفتكلم،الجيوش

نأالخليفةفهم،فرجعقولالهسمعواولاإليهيلتفتوالمعليهمقدمفلفا،الأبرشأخاالوليدبنعمرو

واستمالهمكقمهمالأبرشعليهمقدمفلما،فأرسله،بنفسهإليهميذهبأنالأبرشفسأله،الجنوديبحث

نأالخليفةفأمره،وقعبمايعلمهالخليفةإلىفكتب،بعضهموامتنعأكثرهمفأجابه،والطاعةالسمعإلى

الجنودمنمعهبمنسارعندهحضروافلما،ففعل،إليهمنهمأطاعهبمنيقبلوأن،سورهابعضيهدم

،هشامبنوسليمان،المخلوعالوليدبنإبراهيمالرؤوسمنومعه،البريةطريقعلىالزصافةنحو

بنسليمانفاستأذنه،الرقةإلىشخصثم،أيامابالزصافةفأقام،وسليمانويزيدالوليدولدمنوجماعة

شطعلىواسطعندفنزلطمروانفانحدر،لهفأذن.ظهرهويحميليستريحأئاماهناكيقيمأنهشام

قيسبنالضحاكلمحاربةالعراقإلىليبعثهبهاهبيرةوابنقرقيسياإلىمضىثم،ثلاثافأقام،الفرات

قدمروانكانممنفارسالافعشرةوأقبل،الأمربهذامروانواشتغل،الحروريالخارجيالشيباني

استأذنكانالذيالملكعبدبنهشامبنسليمانوفيهابالرصافةفاجتازوا،السرايابعضفيبعثهم

فاستزله،ومحاربتهمحمدبنمروانوخلعلهالبيعةإلىفدعوه،للزاحةهناكالمقامفيالخليفة

،الشامأهلوكاتب،قنسرينإلىبالجيوشوسار،مروانوخلع،ذلكإلىفأجابهم،الشيطان

قيسبنالضحاكلقتالطمروانجقزهالذيهبيرةابنإلىسليمانوكتب،وجهكلمنإليهفانتهوا)1(

في،مسلمبنعيسىإليهممروانوبعث،ألفاسبعينمننحوإليهفالت!،إليهبالمسيريأمره،الخارجي

،حربفيوالناسمروانوجاء،شديداقتالافاقتتلوا،قنسرينبأرضفالتقوا،ألفاسبعينمننحو

نيفامنهموقتل،ولدهأكبروكان،هشامبنسليمانبنإبراهيميومئذوقتل،فهزمهمقتالطأشذفقاتلهم

بهمفعسكر،الجيشمنانهزممنعليهفالتف،حمصفأتى،مغلوباسليمانوذهب،ألفاوثلاثين

وثمانيننيفاعليهمونصب،بهافحاصرهم،مروانفجاءهم،سورهامنهدممروانكانماوبنى،فيها

.يرجعونثمويقاتلون،يومكلإليهويخرجون،نهاراليلايرميهمأشهرثمانيةكذلكفمكث،منجنيقا

وهموا،الطريقفيمروانجيشاعترضواوقدتدمرإلىمعهالجيشمنوطائفةسليمانذهبوقدهذا

،آلافستةمنقريباجيشهمنفقتلوا،فقاتلهممروانوتهيا،ذلكيمكنهمفلم،ينتهبوهوأن،بهبالفتك

.(ح،ب)منوالمثبت،"فانفصوا":(ق)في(1)
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عليهمتتابعفلما،أشهرعشرةكمالحمصمحاصرةمروانولزم،تدمرإلىوانصرفوا،مئةتسعوهم

منيمكنوهأنعلىالأمانسألوهثم،حكمهعلىينزلواأنإلافأبى،يؤمنهمأنسألوهالذلولزمهمالبلاء

كان-حبشيومن،جيشهعلىمعهكانالذيالسكسكيومن،وعثمانمروانوابنيه)1(هشامبنسعيد

.الضحاكإلىسارثم،أولئكوقتلفأمنهم،ذلكإلىفأجابهم-ويشتمهعليهيفتري

الكوفةمنبيدماعلىالخارجيالضحاكصالحقدالعراقنائبالعزيزعبدبنعمربناللهعبدوكان

ملحانالضحاكجهةمننائبهافتلقاهم،الكوفةإلىقاصدةمروانخيول)2(وجاءت،وأعمالها

وسار،عائدةبنيمنعمرانبنالمثنىعليهالضحاكواستناب،ملحانفقتل،فقاتلهم،الشيباني

وأرسل،الخوارجأيديمنفانتزعها،الكوفةإلىهبيرةابنوسار،الموصلإلىالقعدةذيفيالضحاك

شيئا.يجدفلمالكوفةإلىجيشاالضخاك

بهدلبنسعيدلهيقالرجلاأنخروجهسببوكان،الشيبانيقيسبنالضحاكخرجالسنةهذهوفي

الخوارجمنجماعةفيفثار،يزيدبنالوليدبمقتلواشتغالهم،الناسغفلةاغتنم-خارجياوكان-

فتارة،معهمفاقتتلوا،الجيوشفقصدتهم-لخارجيقبلهاتجتمعولم-آلافأربعةعليهفالتف،بالعراق

بعدهمنالخوارجعلىواستخلف،أصابهطاعونفيبهدلبنسعيدماتثم،يكسرونوتارة،يكسرون

خلقاوقتلواالخوارجفغلبت،كثيروجيشهووالتقى،عليهأصحابهفالتف،هذاقيسبنالضحاك

فرثاه،العزيزعبدبنعمربناللهعبدالعراقأميرأخو،العزيزعبدبنعمربنعاصممنهم،كثيرا

فكسرهم،أهلهاإليهفنهض،الكوفةفاجتاز،مروانأصحابهمنبطائفةالضحاكقصدثم،بأشعار

منشعبانفيالشيبانيملحاناستنابثم،حشاناسمهرجلابهاواستناب،عليهافاستحوذالكوفةودخل

حروببينهمفجرت،فالتقوا،العراقنائبالعزيزعبدبنعمربناللهعبدطلبفيوسار،السنةهذه

وتفصيلها.ذكرهايطولكثيرة

ومعهم،الإماممحمدبنإبراهيمعندالعباسبنيإلىالدعاةمنجماعةاجتمعتالسنةهذهوفي

هذهفيأمرلهمينتظمولم،أموالهمخمسوأعطوه،كثيرةنفقاتإليهفدفعوا،الخراسانيمسلمأبو

.الناسبينالواقعةوالفتن،المنتشرةالشرورلكثرةالسنة

إلىوخرجنفسهإلىفدعا،طالبأبيبنجعفربناللهعبدبنمعاويةبالكوفةخرجالسنةهذهوفي

أجلاهثم،ذكرهايطولحروببينهمافجرت،العزيزعبدبنعمربناللهوعبدالعراقأميرمحاربة

عليها.فتغلب،بالجبالفلحق،عنها

إليهاالمشارالزيادةهذه:قلت،المصريةالنسخةمنزيادةأنهاالناسخعليهاعلقالموضعهذامن(ق)فيجاء()1

.(ح،ب)نسختيفيموجودةوالحاشيةبالحاصرتين

."وكانت":(خ)في(2)
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فمن،المسلمينعلىومالأهم،التركببلادلحقكانالذيسريجبنالحارثخرجالسنةهذهوفي

إلىالرجوعإلىالوليدبنيزيددعاءعنذلكوكان،الشامبلادإلىخرجحتىووفقه،بالهدايةعليهالله

به،المسلمونوفرح،نائبهاسياربننصرفأكرمهخراسانإلىوخرج،ذلكإلىفاجابه،وأهلهالإسلام

إلىالدعوةعلىسريجبنالحارثواستمر،)1(سورةسياربننصروبينبينهوقعثم،لتهنئتهوجاؤوا

.سياربنلنصرالمناوأةبعضوعنده،الإماموطاعة،والسنةالكتاب

أمير،العزيزعبدبنعمربنالعزيزعبدالسنةهذهفيبالناسوحج:معشر)2(وأبوالواقديقال

الضحاكعليهخرجوقد،الحرشيسعيدبنالنضرالعراقوأمير،والطائفوالمدينةومكةالحجاز

بنوالحارثالكرمانيعليهخرجوقد،سياربننصرخراسانوأمير،العزيزعبدبناللهوعبدالحروري

سريج.

السنة:هذهفيتوفيوممن

،الأشهج)3(بنبكير

إبراهيم،بنوسعد

،ديناربنوعبدالله

،الجزرىمالكبنوعبدالملك

،ءهانىبنوعمبر

،دبناربنومالك

،كيسانبنووهب

السبيعي.إسحاقوأبو

)1(

)2(

)3(

محمودخلالهاكل:فقالتزينبذكرتأنهاعنهااللهرضيعائشةحديثوفي،واعتداؤهسطوته:السلطانسورة

(ح،ب)فيمثبتوهومنهاساقط(ق)فياللفظةهذهقبلوما.(سور)اللسان.حدةمنسورةخلاما

."سورة"بدل"صورةفيهما"ولفظه

.(4192/)تاريخهفيالطبريذلكذكر

فيترجمته،الأشجبناللهعبدبنبكيروهو،(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو"بكر":(ق)في

التعديل،(6/156)حبانلابنالثقات،(1/254)للعجليالثقاتمعرفة،(2/113)الكبيرالتاريخ

.(128ص)التهذيبتقريب،(1/275)الكاشف،(4422/)الكمالتهذيب،(1/943)والتجريح
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ومئةوعشريرثما!3سنةخلت5ث!

كتابإليهكتبقدكانالناقصالوليدبنيزيدأنذلكسببوكان،سريجبنالحارثمقتلكانفيها

الإسلامنصرةإلىالمشركينموالاةعنورجع،المسلمينإلىوصارالتركبلادمنخرجحتىأمان

صارتفلما،ذكرهايطولكثير!ومنافساتوحشةخراسانأميرسياربننصروبينبينهوقعوأنه،وأهله

،العراقنيابةهبيرةابنوتولى،ذلكمنسريجبنالحارثاستوحشمحمدبنمروانإلىالخلافة

أميرأحوزبنمسلمةوجاءه،مروانفيوتكلم،قبولهامنالحارثفامتنع،لمروانالبيعةوجاءت

جماعةيفرقلاوأن،ويدهلسانهيكفأنمنهوطلبوا،والأمراءالأجنادرؤوسمنوجماعة،الشرطة

الكتابإلىالدعوةمنعليههوماإلىسياربننصرودعا،الناسعنناحيةوبرزفأبى،المسلمين

مولىصفوانبنالجهموأمر،الإسلامعلىخروجهعلىهوواستمر،موافقتهمننصرفامتنع،والسنة

علىالحارثسيرةفيهكتابايقرأأن-الجهميةالفرقةإليهنسبتالذيوهو،محرزبأبيويكنى-راسببني

فلعمريذاككنتإن:يقولنصرإليهفبعث،السودالراياتصاحبأنا:يقولالحارثوكان،الناس

شئتوما،بعيرومئتي،رأسمئةخمسمنيفخذ،أميةبنيوتزيلون،دمشقسورتخربونالذينإنكم

الأمرهذاإنلعمري:يقولالحارثإليهفبعث.عشيرتكأهلكتفقدغيرهتريدكنتوإن،الأموالمن

وصلتها.إذاطاعتكفيوأناالريإلىسرئم،أولابالكرمانيفابدأ:نصرلهفقال،لكائن

نأفحكما،صفوانبنوالجهم،حيانبنمقاتلبينهمايحكمأنورضياوالحارثنصرتناظرئم

سيرةقراءةوغيرهصفوانبنالجهمولزم،ذلكقبولمننصرفامتنع،شورىالأمرويكوننصريعزل

لقتالهانتدبذلكفعند،غفيروجمعكثيرخلقلهفاستجاب،والطرقالجامعفيالناسعلىالحارث

طائفةمنهمفقتل،أصحابهدونهفجاحف)1(،فقصدوه،سياربننصرأمرعنالجيولشمنجماعات

فقتله.فيهفيرجلطعنه،صفوانبنالجهممنهم،كثير!

صفوانبنالجهممقتل

أبيك.منأماناليإن:فقال،بقتلهفأمر،أحوزبنسلميديبينفأوقف،الجهمأسربل:ويقال

ابنعيسىوأنزلت،كواكبالملاءةهذهملأتولو،أمنتكمافعلولو،يؤمنكأنلهكانما:فقال

بعضهمتناولهو:القتالفيالقومتجاحفمنوجاحف،(ح،ب)منوالمثبت،"فحارب":(ق)في)1(

.(جحف)العربلسان.الحربمزاحمة:والجحاف.والسيوفبالعصيبعضا
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ثم،فقتله)1(سيسنبنربهعبدوأمر.أقتلكحتىبطنيلشققتبطنيفيكنتلووالله؟نجوتمامريم

أئمةواتباع،والسنةالكتابإلىوالدعوة،ومخالفتهنصرعلىوالكرمانيسريجبنالحارثاتفق

قتالاواقتتلا،بينهمافيمااختلفاثم،الشريعةبهجاءتمماذلكغيرإلى،المنكراتوتحريم،الهدى

نأفحرنت،فرسإلىفتحول،بغلعلىراكباوكان،الحارثأصحابوانهزمالكرمانيفغلب،شديدا

شجرةتحتفقتلوهالكرمانيأصحابفأدركه،مئةسوىمنهممعهيبقولم،أصحابهعنهوهرب،تمشي

معهوقتل،السنةهذهمنرجبمنبقينلستالأحديوموذلك،غبيراء)2(شجرةتحت:وقيل،زيتون

بصلبوأمر؟أيضامعهخرجمنأموالوأخذ،وأموالهحواصلهعلىالكرمانيواحتاط،أصحابهمنمئة

.مرومدينةبابعلىرأسبلاالحارث

ذلك:فيقالالحارثمقتلسياربننصربلغولما

هالكمنلكوسحقابعداقومهعلىالذلمدخليا

بالحاركقومكمنوغضكلهامضراأردىشؤمك

مالكولاعمروفيتطمعوأشياعهاالأزدكانتما

)3(حالكلونهطمركلألجمواإذاسعدبنيولا

:قالفيماسريجبنالحارثبنعباد)4(أجابهوقد

والرجاءالتمنيطالوقدالخفاءبرحقدنصرياألا

تشاءماالحكومةفيتقضيمروبأرضالمزونوأصبحت

القضاءجاروإنمضرعلىحكمكلفيقضاؤهايجوز

الدماءرقابهمفيترقرققعودمجالسهافيوحمير

والشقاءالمذلةلهافطالوذلترضيتبذامضرفإن

العفاءعساكرهاعلىفحلوإلافيهاأعتبتهيوإن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4592/)الطبريوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت."فقتلهميسرابنوأمر":(ق)في

الغبراء:وقيل،سهلينبات:والغبيراء،(ب)منوالمثبت،"عتبرا":(ح)وفي،"عبيرا":(ق)في

والجمعالواحد،ذلكبقلب،ثمرتهوالغبراء،شجرتهالغبيراء:وقيل،فاكهةوهي،ثمرتهوالغبيراء،شجرته

معروفة،شجرةالغبيراء:حنيفةأبوقال.العربكلامفيفدخيلالغبيراءلهيقالالذيالثمرهذاوأما.سواءفيه

:قال.بمعروفالاشتقاقهذاوليس:قال.شديدةحمرةتحمرثم،بدتإذاوثمرتهاورقهاللونغبيراءسفيت

.(غبر)العربلسان.مصغرةإلاتذكرولا:قال.الغبيراءلثمرتهاويقال

.(552/)الأثيرلابنوالكامل،(4892،992/)الطبريتاريخفيوالأبياتمفصلأالخبر

.(4992/)الطبريوتاريخ(ق)منوالمثبت،"الحارثبنغياث":(ح،ب)في
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خراسانإلىالخراسانيمسلمأباعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنإبراهيمبعثالسنةهذهوفي

منعليهغلبماعلىوليتهوقد،وأطيعوالهفاسمعوامسلمأباهذاإن،بهاشيعتهمإلىكتبامعهوكتب

يعملواولم،إليهيلتفتوالمالكتابهذاأصحابهعلىوقرأ،خراسانمسلمأبوقدمفلما،خراسانأرض

إليه،فاشتكاهمالموسمأياممحمدبنإبراهيمإلىفرجع،ظهورهموراءونبذوه،عنهوأعرضوا،به

إليهم،ارجع،البيتأهلمنارجلإنكالرحمنعبديا:لهفقال،المخالفةمنقابلوهبماوأخبره

ثم.بهمإلاالأمرهذايتمملااللهفإن،أظهرهمبينوانزل)1(فأكرمهم،اليمنمنالحيبهذاوعليك

أبنائهممنبلغومن،فافعلعربيالساناالبلادبتلكتدعلاأناستطعتإن:لهوقالالأحياءبقيةمنحذره

كثير.بنسليمان-)2(تعصهفلاالشيخبذاكوعليك،فاقتلهواتهمتهأشبارخمسة

تعالى.اللهشاءإنبعدفيماالخراسانيمسلمأبيأمرمنكانماوسيأتي

الضحاكأنذلكسببوكان،مخنفأبيقولطفيالخارجيقيسبنالضحاكقتلالسنةهذهوفي

فكتب،جمهوربنمنصورمحاصرتهعلىووافقه،بواسطالعزيزعبدبنعمربناللهعبدحاصر

محمد،بنبمروانعليكولكن،محاصرتيفيلكفائدةلاإنه:إليهالعزيزعبدبنعمربناللهعبد

الضحاكوترحل.المؤمنينأميرمحمدبنمروانمخالفةعلىفاصطلحا.اتبعتكقتلتهفإن،إليهفسر

أهلهاكاتبهبالموصلالضحاكاجتازفلما،المؤمنينأميرمحمدبنمروانقتالطإلىقاصداوسار،عنه

ومشغو4،حمصمحاصروهومروانذلكوبلغ،عليهاواستحوذ،نائبهاوقتلفدخلها،إليهمفمال

يقاتلأنيأمره-الجزيرةعلىنائبهوهو-مروانبناللهعبدابنهإلىفكتب،إياهمبايعتهموعدم،بأهلها

ألفمئةعليهالتفقدالضحاكوكان،مروانبناللهعبدإلىالضحاكوسار،بالموصلالضحاك

،جداشديداقتالافاقتتلا،هنالكفالتقيا،طلبهفيمروانوساق،نصيبينفحاصروا،ألفاوعشرون

الضحاكفقتل،شديداقتالافاقتتلوا،الأمراءكبراءمنجماعةمعهوترجل،فرسهعنالضحاكفاقتحم

حتىأمرهفيوشكوا،الضحاكالضحاكأصحابوفقد،الفريقينبينالليلوحجز،المعركةفي

بالمشاعلالمعركةإلىفبعث،مروانإلىالخبروجاء،وناحواعليهفبكوا،قتلقدشاهدهمنأخبرهم

مننحوووجههرأسهوفي،مقتولطوهومروانإلىبهجاؤواوجدوهفلماالقتلىبينمكانهيعرفومن

رجلابعدمنجيشهعلىالضحاكواستخلف.الجزيرةمدائنفيبهفطيفبرأسهفأمر،ضربةعشرين

الملكعبدبنهشامبنسليمانالخيبريمعوالتف،الضحاكجيشبقيةعليهفالتف،الخيبريلهيقال

بنمروانوخلعوا،الخلافةعلىالماضيةالسنةفيبايعوهقدكانواالذيوالجيش،ومواليهبيتهوأهل

)1(

)2(

.الطبريلتاريخموافقأثبتناهوما،"فالزمهم":(ح)في

.الطبريوتاريخ(ح)منأثبتناهوما"تقصه":النسخبعضفي
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شجعانمنأربعمئةفيالخيبريفحمل،مروانمعاقتتلواأصبحوافلما،لأجلهالخلافةعنمحمد

،عسكرهودخلوا،الجيشمنأخرجوهحتىواتبعوه،منهزمافكر،القلبفيوهومروانعلىأصحابه

وعليهاثابتةأيضاوميسرته،اللهعبدابنهوعليها،ثابتةمروانوميمنةهذا،فرشهعلىالخيبريوجلس

منوالميسرةالميمنةوأن،الخيبريمعفارينالعسكراللهعبدرأىولما،العقيليمسلمبنإسحاق

و)1(
الجيشعنساروقدمروانقتلهوبلغ،بهافقتلوهالخيامبعمدإليهفأقبلوا،فيهطمعوا،باقيتانجهتهم

فقصدهم،شيبانعليهمولواوقدالضحاكأصحابوانهزم،مسرورافرجع،ستةأوأميالخمسةنحو

فهزمهم.)2(الكراديسلهيقالبمكانذلكبعدمروان

.الخوارجمنبهامنليقاتلهبيرةبنعمربنيزيدالعراقإمارةعلىالحمارمروانبعثوفيها

والطائف،مكةالمدينةنائبوهو،العزيزعبدبنعمربنالعزيزعبدبالناسحجالسنةهذهوفي

.سياربننصرخراسانوأمير،هبيرةبنعمربنيزيدالعراقوأمير

السنة:هذهفيتوفيوممن

،سوادةبنبكر

الجعفي،وجابز

،تقدمكمامقتولاصفوانبنوالجهم

ترجمته-من!شيتقدموقد-الأمراءكبراءأحدسردجبنوالحارث

بهدلة،بنوعاصم

عاصم،بنعثمانحصينوأبو

حبيب،أبيبنويزيد

حميد،بنيزيدالتياحوأبو

،)3(الضبعيجمرةوأبو

)1(

)2(

)3(

".)خ(:"جيشهمفي

لهيقالموضعثمةفليس،المؤلفمنوهموهو،"الكرادش"إلى()حفيوصحف،الأصولفيكذا

ذلكبعدمروانفقاتلهم":(4203/)تاريخهفيقالإذالوهمهذاعنتكشفالطبريوعبارة،الكرادي!

بالكرادي!.القتالطريقةقصدوإنما،الموضعاسمبالكرادي!يقصدفلا."يومئذمنذالص!وأبطلبالكرادي!

كتيبة.كتيبةجعلهاأي:خيلهالقائدكردس:ويقال،العظيمةالخيلمنالقطعةوهو،كردوسجمعوهي

.(561ص)التهذيبتقريب.عصامبنعمرانبننصرواسمه
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،(1)المكيالزبيروأبو

،)2(الجونيعمرانوأبو

."التكميل"فيتراجمهمذكرناوقد؟)3(المعافريقبيلوأبو

ومئةولمحشريرتسحسنةطلت5ث!

فأشار،الخارجياليشكريالحليسبنالعزيزعبدبنشيبانعلىالخيبريبعدالخوارجاجتمعتفيها

بنمروانوتبعهم،إليهافتحولوا،لهممنزلاويجعلوها،بالموصليتحصنواأنهشامبنسليمانعليهم

علىمروانخندقوقد،مروانجيشممايليعليهموخندقوا،بظاهرهافعسكروا،المؤمنينأميرمحمد

أخبابنمروانوظفر.وعشيةبكرةيومكلفيويقتتلونيحاصرهمسنةوأقام،ناحيتهممنأيضاجيشه

ضربثم،يداهفقطعتبهفأمر،جيشهبعضأسره،هشامبنمعاويةبنأميةوهوهشامبنلسليمان

يأمرههبيرةبنعمربنيزيدبالعراقنائبهإلىمروانوكتب؟إليهينظرونوالجيشسليمانوعمه،عنقه

خضراءهم،وأبادهبيرةابنبهمفظفر،عديدةوقعاتمعهملهفجرت،بلادهفيالذينالخوارجبقتال

العائذيعمرانبنالمثنىعليهاوكان،الخوارجأيديمنالكوفةواستنقذ،بالعراقبقيةلهميبقولم

يمدهأنالخوارجمنفرغلماهبيرةابنإلىمروانوكتب.السنةهذهمنرمضانفي-قريش-عائذة

إليهالخوارجفأرسلت،آلافثمانيةأوآلافسبعةفيإليهفبعثه-الشجعانمنوكان-ضبارة)4(بنبعامر

كلاببنالجونأميرهموقتل،ضبارةابنفهزمهم،الطريقفيفاعترضوه،آلافأربعةفيسرية

نأعليهمهشامبنسليمانفأشار،إليهمالخوارجفلورجع،الموصلنحووأقبل،الخارجيالشيباني

وقد،ورائهممنضبارةوابنأمامهممنومروان؟بهاالإقامةيمكنهميكنلمفإنه،الموصلعنيرتحلوا

فأرسل.الأهوازإلىحلوانعلىسارواو،عنهافارتحلوا،يأكلونهشيئايجدواحتى،الميرةعنهمقطع

مواطنفيويلحقهم،منهمتخلفمنيقتلفاتبعهم،آلافثلاثةفياثارهمفيضبارةبنمروان

اليشكريالعزيزعبدبنشيبانأميرهموهلكمذرشذرشملهمفرقحتىوراءهمزالوما،فيقاتلهم

فيهشامبنسليمانوركب.الأزديخليدبنجعفربنمسعودبنخالدقتله،القابلةالسنةفيبالأهواز

السند.إلىوسارواالسفنبيتهوأهلمواليه

)1(

)2(

)3(

)4(

.(605ص)التهذيبتقريب.تدرسبنمسلمبنمحمدواسمه

.(362)صالتهذيبتقريب.الأزديحبيببنالملكعبدواسمه

.(185ص)التهذيبتقريب.ءهانىبنحييواسمه

.عدةمواضعفيالطبريتاريخمنوالمثبتتصحيفوهو،"صبارةبنعمار":الأصولفي
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يتملمولكن،الخوارجبزوالسروراوجدوقد،بحرانبمنزلهفأقامالموصلمنمروانورجع

ظهوروهو،الخوارجمنبأساوأشد،أتباعاوأعظم،شوكةأقوىهومنالقدرأعقبهبل،سروره

.عباسبنيدولةإلىالداعية،الخراسانيمسلمأبي

الخراسانيمسلمأبيظهورأولى

،خراسانمنالخراسانيمسلمأبيبطلبالعباسيالإماممحمدبنإبراهيمكتابوردالسنةهذهوفي

نريد:مسلمأبوفيقول؟تذهبونأينإلى:سألوهمإلاببلديمرونلا،النقباءمنسبعينفيإليهفسار

كانفلما،ذلكإلىفيجيبه،فيههمماإلىدعاهمإليهمميلابعضهممنمسلمأبوتوسموإذا.الحج

إلىفارجع،النصربرايةإليكبعثتإني:مسلمأبيإلىالإمامإبراهيممنثانكتال!جاءالطريقببعض

إبراهيمإلىوالتحفالأموال!منمعهبمايسيرأنشبيببنقحطبةوأمر.الدعوةوأظهر،خراسان

الموسم.فيفيوافيه،الإمام

بنسليمانإلىالكتابفرفع،رمضانمنيومأول!فيخراسانفدخل،بالكتابمسلمأبوفرجع

،العباسبنيإلىداعياالخراسانيمسلمأباعليهمفقدموا.تتربصولادعوتكأظهرأن:وفيه،كثير

بنوشيبان،الكرمانيبقتال!4مشغوسياربننصرخراسانوأمير،خراسانبلادفيدعاتهمسلمأبوفبعث

.الخوارجمنكثيرةطوائففيبالخلافةأصحابهعليهيسلمكانأنهأمرهمنبلغوقد،الحروريسلمة

قرية،ستينأهلواحديومفيقصدهممنفكان،جانبكلمنالناسوقصده،مسلمأبيأمرفظهر

منبقينلخمسالخميسليلةكانولما،كثيرةأقاليميديهعلىففتحت،يوماوأربعيناثنينهناكفأقام

عشرأربعةطولهرمحعلى-الظلويدعى-الإمامإليهبعثهالذياللواءمسلمأبوعقدالسنةهذهفيرمضان

ذراعا؟عشرثلاثةطولهبىمحعلى-السحابوتدعى-أيضاالإمامبهابهابعثالتيالرايةوعقد،ذراعا

"!لقديزنقره!عكاللهوإنظ!وابأنهميفتلوتللذينأذن!الو:تعالىقولهيتلووهو،سوداوانوهما

شعارهم؟وصارت،السوادالدعوةإلىأجابهمومنكثيربنوسليمانمسلمأبوولبس؟،93:الحجأ

ومعنى،فتجمعوا،بينهمعلامةوكانت؟النواحيتلكأهلبهايدعونعظيمةناراالليلةهذهفيوأوقدوا

دعوتهمتطبقالعباسبنوكذلك،الأرضجميعيطبقكماالسحابأن،بالسحابالرايتينإحدىتسمية

العباسبنوفكذلك،الظلمنتخلولاأنهاكماالأرضأنبالظلالأخرىتسميةومعنى.الأرضأهل

جيشه.وكثر،جانبكلمنمسلمأبيإلىالناسوأقبل.منهمقائممنالأرضتخلولا

وأن،منبرالهونصب،بالناسيصليأنكثيربنسليمانمسلمأبوأمرالفطرعيديومكانولما

خلافا،يقمولميؤذنولم،جامعةالصلاةللصلاةفنودي؟بالسنةويعمل،أميةبنيذلكفييخالف

ثلاثا،لاالثانيةفيوخمسا؟أربعالاالقراءةقبلالأولىفيسبعاوكبر،الخطبةقبلبالصلاةوبدأ،لهم
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أعدوقدالعيدصلاةمنالناسوانصرف.بالقراءةوختمها،والتكبيربالذكرالخطبةوابتدأ،لهمخلافا

قال!:ثمبنفسهفيهبدأكتاباسياربننصرإلىوكتب،الناسيديبينفوضعه،طعامامسلمأبولهم

وألمح!موا):فقال!كتابهفيأقواماعيراللهفإن،بعدأما،الرحيمالرحمناللهبسم،سياربننصرإلى

.(43-42:!اطرأ!و!كؤلجلامالو:قولهإلى!الأممإضدىمنأقدىليكونننذيرهتمجآلبإنضنهتمجقدبالله

.جوابلهكتال!هذا:وقال!الفكروأطال!،اسمهعلىاسمهقدمأننصرعلىفعظم

بثمانيةظهورهبعدوذلك،مسلمأبيلمحاربةعظيمةخيلاسياربننصربعثثم:جرير)1(ابنقال

ال!عنالرضاإلىمالكفدعاهم،فالتقوا،الخزاعيالهيثمبنمالكإليهممسلمأبوفأرسل،شهراعشر

عليهمفقوي،مددمالكإلىفجاء،العصرإلىالنهارأؤل!منفتصافوا،ذلكفأبوا،!صاللهرسول!

أمية.بنيوجندالعباسبنيدعاةفيهاقتتلموقفأول!هذاوكان،مالكبهمفظفر،واستظهر

بننصرجهةصمنعاملهاوقتل،الروذمروعلىخزيمةبنخازمغلبالسنةهذهمنالقعدةذيوفي

اختارهقدشاباذاكإذمسلمأبووكان،مسلمأبيإلىبالفتحوكتب،السعديجعفربنبشروهو،سيار

وكان؟الكوفةسوادمنوأصله،ذهنهوجودةفهمهوقوة،وصرامتهلشهامتهوذلك،لدعوتهمإبراهيم

بنمحمدأخذهثم،درهممئةبأربعالعباسبنيدعاةبعضفاشتراه،العجليمعقلبنلإدريسمولى

وأصدقها،عمرانبنإسماعيلالنجمأبيبابنةالإمامإبراهيموزوجه،العباسلال!ولاؤهال!ثم،علي

فيكانواوقد،المدةهذهفيأمرهفامتثلوا.لهيسمعواأن،والعراقبخراساندعاتهمإلىوكتب،عنه

فيإليهمكتابهالإمامأكدالسنةهذهكانتفلما؟فيهملصغرهأمرهعليهردواالسنةهذهقبلالماضيةالسنة

.(38:ا!حزابأ!مقدورا!دراأدلهأضركان)،ولهملهالخيردلكفيوكاد،وطاعتهبهالوصاة

ولم،ومقاتلتهحربهعلىبهاالذينالعربأحياءمنطوائفتعاقدتبخراسانمسلمأبيأمرفشاولما

يدعوذلكمعوهو،كحالهمالنصرمخالفمسلموأبو،نصرعلىخرجالأنهماوشيبانالكرمانييكره

حتىعنهيكفتأومسلمأبيحربعلىمعهيكونأنشيبانمننصرطلبوقد،الحمارمروانخلعإلى

إلىفبعث،مسلمأباذلكفبلغذلكإلىفأجابه؟عداوتهماإلىعادامسلمأباقتلفإذا،لحربهيتفرغ

هراةإلىمسلمأبووبعث،ذلكعنوثناهذلكعلىشيبانالكرمانيفلام،بذلكيعلمهالكرماني

عاملهاوجاء،بذلكمسلمأبيإلىوكتب،الليثيعقيلبنعيسىعاملهامنفأخذها،نعيمبنالنضر

منكرهعنوذلك،وبينهبينهالحربتركعلىسنةسياربننصرواحشيبانإنثم،هاربانصرإلى

ابنخدمةفيمسلمأبووركب،نصرقتال!علىمعكإني:مسلمأبيإلىالكرمانيابنفبعث،الكرماني

فسيح،موضمعإلىمسلمأبووتحول!،ومخالفتهنصرحربعلىفاتفقاواجتمعا،عندهفنزل!،الكرماني

.(4803/)تاريخهفيالطبريهو(1)
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إليهيحتاجمماذلكوغيروالديوانوالرسائلوالشرطالحرسعلىواستعمل،جيشهوعظم،جندهوكثر

يصليوكان؟القضاءعلىالنقباء-أحد-وكانالتميميمجاشعبنالقاسموجعل،عمالأالملك

تحول!ثم،أميةبنيويذم،هاشمبنيمحاسنفيذكر،القصصبعضويقص،الصلواتمسلمبأبي

،الماءسياربننصرعنهيقطعأنفخشي،منخفضمكانفيوكان،بالينلهايقال!قريةإلىمسلمأبو

وسار،مجاشعبنالقاسمالقاضيالنحريومبهموصلى،السنةهذهمنالحجةذيسادسفيوذلك

أمرهمامنوكان،نواباالبلادعلىواستخلف،مسلمأبيقتال!قاصداكالسحابجحافلفيسياربننصر

الآتية.السنةفيسنذكرهما

الكرمانيابنمقتل

منبينه!مافقتل،الكرمانيعليبنجديعوهو،الكرمانيابنوبينسياربننصربينالحربونشبت

وإلى،نصرإلىيكتب،إليهويستميلهم،الطائفتينمنكلآيكاتبمسلمأبووجعل،كثيرخلقالفريقين

بنيإلىيدعوالكورإلىوكتب.فيكمرأيهأعدوولست،خيرابكمأوصانيقدالإمامإن:الكرمانيابن

ابنوخندق،نصرخندقبينفنزل!مسلمأبووأقبل،غفيروجم،كثيرخلقلهفاستجاب،العباس

معه،منوكثرةمسلمأبيبأمريعلمهمروانإلىستاربننصروكتب،جميعاالفريقانفهابه،الكرماني

كتابه:جملةفيوكتب،محمدبنإبراهيمإلىيدعووأنه

ضراملهيكونأنوأحرىجمروميضالرمادبينأرى

الكلاممبدؤهاالحربوإنتذكىبالعيدانالنارفإن

)1(نيامأمأميةأيقاخأشعريليتالتعجبمنفقلت

نصرلاأنأخبركمقدصاحبكمإن:نصرفقال!.الغائبيراهلامايرىالشاهد:مروانإليهفكتب

.عنده

اخر:بلفظيرويهاوبعضهم

ناروميضالرمادخللأرى

تورىبالزيدينالنارفإن

قومعقلاءيطفهالمفإن

شعريليتالتعجبمنفقلت

.(4431/)الطبريتاريخفيوالأبياتالخبر(1)

ضراملهايكونأنفيوشك

كلامأولهاالحربونار

وهامجثمثوقودهايكون

نيامأمأميةأيقاخأ
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)1(القيامحانفقدقوموافقلنيامالحينهمكانوافإن

بناللهعبدابناوإبراهيممحمدخرجحينالكوفةعلويةبعضقالكماوهذا:)2(خلكانابنقال

:السفاحأخيالمنصورعلىالحسن

شعاعناحيةكلفيلهابقاععلىتشبناراأرى

رتاعآمنةوهيوباتتعنهاالعباسبنورقدتوقد

الدفاعيغنيلاحينتدافعهبتثمأميةرقدتكما

إليه:وكتب،يستمدههبيرةبنعمربنيزيدالعراقنائبإلىأيضاسياربننصروكتب

)3(الكذبفيخيرلاأنتبينتوقدأصدقهالقولوخيريزيدأبلغ

)4(بالعجبحدثتقدافرخلوبيضابهارأيتخراسانأرضبأن

بالزغبسربلنوقديطرنلماكبرتأنهاإلاعامينفراخ

لهب)5(أيماحربنيرانيلهبنبهالهنيحتلولميطرنفإن

جهةصمنرسولاوجدواأنإليهالكتابوصولفيواتفق،مروانإلىنصربكتابهبيرةابنفبعث

سياربننصريناهضأنويأمره،ويسبهفيهيشتمهوهو،مسلمأبيإلىمنهكتال!ومعه،الإمامإبراهيم

نائبهإلىكتابابحرانمقيموهومروانبعثذلكفعند.العربيةيحسنمنهناكيتركولا،الكرمانيوابن

إلىيذهبأن،بالبلقاءنائبهمإلىكتابايرسلأنيأمره،الملكعبدبنمعاويةبنالوليدوهو،بدمشق

إلىدمشقنائبفبعث.إليهويرسلهفيقيده-الإماممحمدبنإبراهيمفيهاالتيالبلدةوهي-)6(الحميمة

إلىبهوأرسلفقيده،جالساالإمامإبراهيمفوجد،المذكورةالبلدةمسجدإلىفذهب،البلقاءنائب

سيأتي.كماقتلثمفسجنبهفأمر،مروانإلىفورهمندمشقنائبفبعثه،دمشق

فمال.معكإني:الكرمانيابنكاتب،الكرمانيوابننصرجيشبينتوسطلمافإنهمسلمأبووأما

كتابانكتبحتىفهلم،أصحابكوقتلقتلكيريدإنمافإنه،تغترلا!ويحك:نصرإليهفكتب،إليه

حتىهلمنصرإلىوبعث،فارسمئةفيالرحبةإلىخرجثمدارهالكزمانيابنفدخل.بالموادعةبيننا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(3941،551/)الأعيانوفياتفيوالخبرالأبيات

.(3051/)الأعيانوفياتفي

.(ح،ب)منوالمثبت،"تحققتوقد":(ق)في

.(ح،ب)منوالمثبت،"أفرختإذابيضا":(ق)في

.(4431/)الطبريتاريخفيوالخبرالأبيات

بنيمنزلكانت،الشامأطراففي،عمانأعمالمنالشراةأرضمنبلد.الحمةتصغيربلفظ:الحميمة

.(2357/)البلدانمعجم.العباس
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منوقتلوا،فقتلوهعليهفحملوا،كثيرخلؤفيإليهفنهضالكرمانيابنمنغرةنصرفأبصر،نتكاتب

نصرأمرثم،دابتهعنفخر،خاصرتهفيرجلطعنه،المعركةفيالكرمانيابنوقتل،جماعةجماعته

طوائفومعه،الخراسانيمسلمأبيإلىولدهوانضاف،سمكةمعهوصلب،جماعةمعهوصلببصلبه

نصر.علىواحداكتفافصاروا،الكرمانيابنأصحابمنالناسمن

وكورها،فارسعلىجعفربناللهعبدبنمعاويةبناللهعبدتغلبالسنةهذهوفي:جرير)1(ابنقال

معهضبارةبنعامرالتقىثم،ذكرهايطولحرببعد،والري،وإصبهان،وقومس،حلوانوعلى

بناللهعبدبنعليبناللهعبدمنهمفكان،ألفاأربعينأصحابهمنوأسرضبارةابنفهزمه،بإصطخر

:فقال؟المؤمنينلأميرخلافهعلمتوقدمعاويةابنمعبكجاءما:لهوقالضبارةابنفنسبه،عباس

أختنا.ابنهو:وقالمنهفاستوهبهالهلاليوهببنقطنبنحربإليهفقام.فيهفأتيتهدينعليكان

فذمه،معاويةابنأخبارمنهضبارةابناستعلمثم.قريشمنرجلعلىلأقدمكنتما:وقاللهفوهبه

معهميعملكانوقد،المصبغةالثيابعليهمغلامبمئةالأسارىمنوجيء،باللواطوأصحابههوورماه

ابنعنضبارةابنبهأخبربماليخبرههبيرةلابنالبريدعلىعليبناللهعبدضبارةابنوحمل.الفاحشة

بناللهعبدوهو،الرجلهذايديعلىيكونأميةبنيملكزوالأنوجلعزاللهكتبوقد،معاوية

بذلك.منهمواحديشعرولا،عباسبناللهعبدبنعلي

والمخالفةالتحكيمفأظهر،الخارجيحمزةأبوالموسم)3(وافىالسنةهذهوفي:جرير)2(ابنقال

والمدينةمكةأميريومئذوهو،الملكعبدبنسليمانبنالواحدعبدفراسلهم.منهوتبرأ،لمروان

حدةعلىفوقفوا،النفريومإلىالأمانعلىصالحهمثم،السنةهذهفيالحجيجأمروإليه،والطائف

فدخلهامكةوتركالواحدعبدتعجلالأولالنفريومكانفلما،عنهمتحيزواثم،بعرفاتالناسبين

ذلك:فيالشعراءبعضفقال،قتالبغيرالخارجي

الواحدعبدففرالإلهدينخالفواقدعصابةالحجيجزار

الشاردكالبعيريخبطومضىهارباوالإمارةالحلائلترك

الوالدبعرقمواردهلصفتعرقهتنصلوالدهكانلو

وزاد،النفقاتوبذل،الخارجيقتالإلىالسراياتجهيزفيشرعالمدينةإلىالواحدعبدرجعولما

)1(

)2(

)3(

.(4531/)تاريخهفي

.(4317/)تاريخهفيالطبريهو

.الطبريوتاريخ(ب)منوالمثبت،"ولي":(و،ح)في
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،سياربننصرخراسانوأمير،هبيرةبنيزيدالعراقأميروكان،سريعاوسيرهم،الأجنادأعطيةفي

الخراساني.مسلمأبوبلادهبعضعلىاستحوذوقد

:الأعيانمنفيهاتوفيوجممن

النضر.أبوسالم

.قولفيجدعانبنزيدبنوعلي

الحمد.ودله"التكميل"فيتراجمهمذكرناوقد.كثيرأبيبنويحى

ومئةث!اثيرللمنة

دارونزل،مرومدينةالخراسانيمسلمأبودخلمنهاالأولىجمادىمنخلونلتسعالخميسيومفي

فيسياربننصروهرب،الكرمانيبنعليبمساعدةوذلك،سياربننصريدمنوانتزعهابهاالإمارة

لحقحتىالهربعجلثم،المرزبانةامرأتهومعه،الافثلاثةمننحو،الناسمنقليلةشرذمة

منالطوائفعليهوالتفت،جدامسلمأبيأمرواستفحل،بنفسهونجاوراءهامرأتهوترك،سرخس

.العربأحياءمنوجماعةالناس

الحروريسلمةبنشيبانمقتل

رسلا،مسلمأبوإليهفبعث،مسلمأبيعلىلهممالئاوكان،شيبانبقيسياربننصرهربولما

فسار،فيقاتلهشيبانإلىيركبأنيأمره،ليثبنيمولىإبراهيمبنبسامإلىمسلمأبوفأرسل،فحبسهم

ابنيوعثمانعليامسلمأبوقتلثم،ويأسرهميقتلهمأصحابهواتبع،فقتلهبسامفهزمه،فاقتتلا،إليه

أبيإلىوكتب،فافتتحهاأبيوردإلىكعببنموسىوجهكانمسلمأباأنذلكسببوكان.الكرماني

خلقازيادفجمع،القشيريالرحمنعبدبنزيادمنفأخذهابلخإلىداودأباووجه،بذلكيعلمهمسلم

واستباح،كسرهمحتىفقاتلهم،داودأبوإليهمفنهض،السودلقتالالناحيةتلكأهلمنالجنودمن

نأاقتضتكائنةوقعتثم،هناكأمرهواستفحل،جزيلةأموالاواصطفىخلقامنهموقتل،معسكرهم

يقتلبعينهاليومذلكوفي،وكذاكذايومفيالكرمانيبنعثمانقتلعلىداودأبيمعمسلمأبيرأياتفق

كذلك.ذلكفوقع،الكرمانيجديعبنعليمسلمأبو

جماعةقحطبةومع،سياربننصرلقتالنيسابورإلىشبيببنقحطبةمسلمأبووجهالسنةهذهوفي

أبوهوجههوقدسياربننصربنتميممعفالتقوا،منهموخلق،برمكبنخالدمنهم،الأمراءكبارمن

مسلمأبوكانوقد،المعركةفيألفاعشرسبعةمننحوانصرأصحابمنقحطبةفقتل،بطوسلقتالهم
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نصرأصحابمنفقتلوا،فاقتتلوا،معقلبنعليعليهم،فارسآلافعشرةنحومدداقحطبةإلىبعث

مرواننائبهبيرةبنعمربنيزيدإنثم،جداجزيلةأموالاوغنموا،نصربنتميموقتلوا،كثيراخلقا

يوموذلك،الحجةذيمستهلفيقحطبةمعهمفالتقى،سياربنلنصرمددابسريةبعث،العراقعلى

،بالمصابرةوأمرهم،وذكرهم،والقتالالجهادعلىفحثهم،خطيباالناسفيقحطبةفقام،الجمعة

منوقتل،أميةبنيجندفانهزم،شديداقتالافاقتتلوا،اليومهذافيينصرونأنهمالإمامعنووعدهم

،هبيرةلابنورساتيقهاجرجانعاملحنظلةبننباتةالمددأميرمنهم،الافعشرةوغيرهمالشامأهل

مسلم.أبيإلىبرأسهقحطبةفبعث

النبويهالمدينةالخارجيحمزةأبيدخولىذكر

منهاارتحلحتىأشهرثلاثةمدةعليهاواستيلائه

الخارجيحمزةأبيبين،الحجازأرضمنبقديدوقعةكانتالسنةهذهوفي:جرير)1(ابنقال

المدينةدخلثم،كثيراخلقاوغيرهمقريشمنالمدينةأهلمنفقتل،الموسمأيامفيأولعامكانالذي

منخلتليلةعشرةلتسعوذلك،خلقاأهلهامنالخارجيفقتل،سليمانبنالواحدعبدنائبهاوهرب

بهوبخهمفيماوكان،وأنبهمالمدينةأهلفوبخ،ع!اللهرسولمنبرعلىخطبثم،السنةهذهمنصفر

فيعاهةأصابتكموقد-الملكعبدبنهشاميعني-الأحولأيامبكممررتإني،المدينةأهليا:قالأن

فقيركموزاد،غنىغنيكمفزاد،فوضعهثماركمعنالخرص)2(يضعأنتسألونهإليهفكتبتمثماركم

بقيةأشهرثلاثةعندهمفأقام.طويلكلامفي.خيرااللهجزاهفلا،خيرااللهجزاك:إليهفكتبتم،فقرا

.)3(وغيرهالواقديقالفيماالأولىجمادىوبعض،ربيعوشهريصفر

:قالثم،عليهأثنىثماللهفحمد!اللهرسولمنبريومارقيحمزةأباأن،المدائنيروىوقد

نأنريدملكلدولةولا،عبثاولا،أشراولابطراوأبنائناديارنامننخرجلمأناالمدينةأهلياتعلمون

)1(

)2(

)3(

.(4328/)تاريخهفيالطبريهو

منعليهاماحزرإذا،خرصاأخرصهوالكرمالنخلخرصتوقد،تمراالزطبمنالنخلعلىماحزر:الخرص

ويخرصهيخرصهالعددوخرص،بظنتقديرهوإنماالحزرلأنالظنمنوهو،زبيباالعنبومن،تمراالرطب

وكمأرضكخرصكم:يقال.الاسم،بالكسر،والخرصالمصدرالخرص:وقيل،حزره:وخرصأخرصا

إدراكعندخيبرنخيلعلىالخراصيبعثالنبيوكان،الخارصذلكوفاعل،الخاءبكسر؟نخلكخرص

العربلسان.وللمساكينلهيجبالذيالتمرمنذلكبمكيلةيأخذهمثم،كذاوتمرأكذارطبافيحزرونه،ثمرها

.(خرص)

.(4033/)الطبريتاريخفيالواقديقولانظر
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بالحق،القائلوضعف،)1(عطلتالهدىمصابيحرأينالماولكنا.منانيلقديملثأرولا،فيهنخوض

وحكمالرحمنطاعةإلىيدعوداعياوسمعنا،رحبتبماالأرضعليناضاقت،بالقسطالقائموقتل

قبائلمنأقبلنا،(32:ا!حقافأ!وألارضفىبمغجزفلتسأدلهداعى!متلاومن)اللهداعيفأجبنا،القرآن

فيمستضعفونقليلون،واحدالحافايتعاورون،وأنفسهمزادهمعليه،واحدبعيرعلىمناالنفر،شتى

إلىفدعوناهم،بقديدرجالكملقيناثم،إخوانااللهبنعمةواللهفأصبحنا،بنصرهوأيدنااللهفاواناالأرض

الغيبينمااللهلعمرفشتان،مروانبنيوحكمالشيطانطاعةإلىودعونا،القرآنوحكمالرحمنطاعة

وصدق،مراجلهبدمائهموغلت،بجرانهفيهمالشيطانضربقد،يهرعوننحوناأقبلواثم،والرشد

رحانا،فدارت،رونقذيمهندبكل،وكتائبعصائباللهأنصاروأقبل،فاتبعوهظنهعليهم

اللهيسحتكممروانتنصرواإن،المدينةأهلياوأنتم.المبطلونمنهيرتاببضربرحاهمواستدارت

شروآخركم،أولخيرأولكم،المدينةأهليا،مؤمنينقومصدورويشفإيديناأوعندهمنبعذاب

إماماأو،كتابأهلكافراأو،وثنعابدمشركاإلا،منهمونحنمناالناس،المدينةأهليا.اخر

وأنا،عدودلهفهويؤتهالممايسألهاأو،طاقتهافوقنفسايكلفاللهأنزعممن،المدينةأهليا،جائرا

فجاء،والضعيفالقويعلىكتابهفياللهفرضهاأسهمثمانيةعنأخبروني،المدينةأهليا،حربله

أنكمبلغني،المدينةأهليا،لربهمحاربامكابرالنفسهفأخذها،واحدسهمولامنهالهليستاسمع

أصحابكانفهل!ويحكم،أجلافجفاةوأعراب،أحداثشبابقلتم،أصحابيتنتقصون

السعيعنثقيلة،أعينهمالشزعنغضة،شبابهمفيمكتهلونواللهشبان؟أحداثاشباباإلا!ي!اللهرسول

وقيام،بكلالهمكلالهمخالطواقد،تموتلابأنفس،تموتأنفساللهباعواقد،أقدامهمالباطلفي

،النارمنخوفاشهقواخوفبآيةمرواكلما،القرانأجزاءعلىأصلابهممنحنية،نهارهمبصيامليلهم

شرعتقدالرماحوإلى،انتضيتقدالسيوفإلىنظروافلما،الجنةإلىشوقاشهقواشوقبآيةمزواوإذا

فياللهلوعيدالكتيبةوعيدواللهاستخفواالموتبصواعقالكتيبةوأرعدت،فوقتقدالسهاموإلى

الطيرمناقيرفيعينمنفكم.مابوحسنلهمفطوبى،الكتيبةلوعيداللهوعيديستخفواولم،القران

عنزالتيدمنوكم!اللهخوفمنخاليةبكتوطالما؟اللهخشيةمنالليلجوففيفاضتطالما

أقول!اللهطاعةفيصاحبهابهااعتمدوطالما،اللهأعداءوجاهدت!اللهسبيلفيضربتطالمامفصلها

.)2(أنيبوإليه،توكلتعليه،باللهإلاتوفيقيوما،تقصيريمناللهوأستغفرهذاقولي

أحسنقدالخارجيحمزةأبوكان:قال،جدهعن،هارونعن،العباسعنالمدائنيروىثم

)1(

)2(

.(ح،ب)منوالمثبت،"طمستالحقمصابيح":(ق)في

.(4033/)تاريخهفيالطبريالخبرأخرج
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من:قالثم؟نذهببابكعنأين،الخفاءبرح:يقولسمعوهحتىإليهفمالوا،المدينةأهلفيالسيرة

بعثحتىبالمدينةوأقام،محبتهعنورجعواأبغضوهذلكفعند.كافرفهوسرقومن،كافرفهوزنا

انتخبهاقد،الافأربعةالشامأهلخيلفيسعدبنيأحد،عطيةبنمحمدبنالملكعبدالحمارمروان

ولايقاتلهأنوأمره،لثقلهوبغلا،عربيةوفرسا،دينارمئةمنهمرجلكلوأعطى،جيشهمنمروان

عطيةابنفسار،يحيىبناللهعبدصنعاءنائبوليقاتل،إليهافليتبعهباليمنإلايلحقهلمولو،عنهيرجع

الليل،إلىهنالكفاقتتلوا،بالشاممروانقتالقاصداالخارجيحمزةأبوفتلقاه،القرىواديبلغحتى

قتاله،عنيقلعأنعليهفأبى.غدإلىفأخر،سكناالليلجعلقداللهإن،عطيةابنياويحك:لهفقال

منهمفقتلوا،المدينةأهلإليهمفنهض،المدينةإلىفلهمورجع،فولواكسرهمحتىيقاتلهمزالفما

استخلفثمشهرابهاأقامإنهفيقال،عنهاحمزةأبيجيشانهزموقدالمدينةعطيةابنودخل،كثيراخلقا

فقتله،فاقتتلاصنعاءنائبيحيىبناللهعبدإليهفخرج،اليمنإلىوسارمكةعلىاستخلفثم،عليها

السنة،هذهفيللناسالحجبإقامةيأمرهإليهمروانكتابوجاء،مروانإلىبرأسهوبعثعطيةابن

خرج)1(ومعهبصنعاءجيشهوترك،راكباعشراثنيفيصنعاءمنفخرج،مكةإلىالمسيرفيويستعجله

من،جمانةابنالهمايقالأميرانإليهأقبلإذمنزلانزلالطريقببعضكانفلما،دينارألفأربعونفيه

إليالمؤمنينأميركتابوهذاعطيةابنأنا:فقال.لصوصأنتم!ويحكم:فقالوا،الناحيةتلكسادات

عطيةابنفقتلواعليهمحملواثم،باطلهذا:فقالوا،الموسملندركالسيرنعجلفنحن،الحجبإمرة

.المالمنمامعهموأخذوا،واحدرجلإلامنهميفلتولموأصحابه

إمرةإليهجعلتوقد،مروانبنالملكعبدبنمحمدالسنةهذهفيبالناسوحج:معشرأبوقال

قدمسلمأباأنغير،سياربننصرإلىخراسانوإمرة،هبيرةابنالعراقونائب،والطائفومكةالمدينة

يستمدههبيرةابنإلىنصزأرسلوقد،ورساتيقوكوراخراسانمنكثيرةوقرىمدنعلىاستحوذ

مروانإلىأيضاوكتب،ألفمئةلايكفيهأنقبلالافبعشرةعندهمنيمدهأنويطلب،ويستنجده

.أرادبمايمدههبيرةابنإلىمروانفكتب،يستمده

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الحبحاببنشعيب

صهيب.بنوعبدالعزيز

رفيع.بنوعبدالعزيز

علقمة.بنوكعب

.(خرج)المنيرالمصباح.عنبةوزان،خرجةوالجمع،صحيحعربي،معروفوعاء:الخرج(1)
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.المنكدربنومحمد

أعلم.سبحانهوالله

اهـ31سنةأحداث

ومئةوث!ثيرإحرفىسنةخلت5ثي

وأردفه،سياربننصرلقتالقومسإلىالحسنولدهشبيببنقحطبةوجهمنهاالمحرمفي

إلىمنهافسارمرضثم،يومينبهافأقام،الريفنزلنصروارتحل،نصرإلىبعضهمفخامر،بالأمداد

هذهمنالأولربيعمنخلتليلةعشرةثنتيلمضيتوفي،همذانمنقريبا،بساوه)1(كانفلما،همذان

وقويت،خراسانبلادمنوأصحابهمسلمأبوتمكننصرماتفلما.سنةوثمانينخمسعن،السنة

اتباععلىندمقدوكان،القشيريزرارةبنزيادأمامهوقدم،جرجانمنقحطبةوسار،جداشوكتهم

وراءهقحطبةفبعث،ضبارةابنليأتيأصبهانطريقوسلك،معهجماعةوأخذالجيشفترك،مسلمأبي

بهافأقام،الحسنابنهافتتحهاوقدقومسفقدم،وراءهقحطبةوأقبل،أصحابهعامةفقتلوا،جيشا

مسلمأبيإلىوكتب.بهافأقام،افتتحهاقدفوجدهوراءهساقثم،الريإلىيديهبينابنهوبعث

ابنهالريدخوليبعدقحطبةوبعث،أمرهواستفحل،نيسابورفنزل،مرومنمسلمأبووارتحل،بذلك

الشامأجنادمنوجماعةأدهمبنمالكمنهاخرجمنهااقتربفلما،همذانإلىيديهبينالحسن

أبوهإليهوبعث،نهاوندإلىوراءهمسارثم،همذانالحسنفافتتح،نهاوندفنزلوا،وخراسان

افتتحها.حتىفحاصرهم،بالأمداد

قحطبةإلىيسيرأنإليهكتبهبيرةابنأنذلكسببوكان،ضبارةبنعامرماتالسنةهذهوفي

يقالوكان،ألفاوخمسينمئةفيضبارةوابن،قحطبةمعالتقىحتىضبارةابنفسار،بالعساكروأمده

ونادىالمصاحفوأصحابهقحطبةرفعالفريقانتواجهفلما،ألفاعشرينفيوقحطبة،العساكرعسكرله

فأمر،قحطبةوشتمواالمناديفشتموا،المصحفهذافيماإلىندعوكمإناالشامأهليا:المنادي

واتبعهم،ضبارةابنأصحابانهزمحتىقتالكبيربينهميكنفلم،عليهميحملواأنأصحابهقحطبة

()2(يوللمفإنه،لشجاعتهأالعسكرفيضبارةابنوقتلوا،كثيراخلقامنهمفقتلواقحطبةأصحاب

يوصف.ولايحدلاماعسكرهممنوأخذوا

واحدكلوبينبينها،وسطفي،وهمذانالريبينحسنةمدينة:ساكنةهاءبعدها،مفتوحةواوالألفبعد:ساوه(1)

اهـ،أحرقوهاأنهمبلغني،منهاأعظمالدنيافييكنلم،كتبداربهاوكان،فرسخاثلاثونوالريهمذانمن

.(3917/)البلدانمعجم

.(ق)فيالحاصرتينبينهكذامثبتوهو،الأصولفيليسمعقوفينبينما)2(
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حتىأهلها)1(يمهلأنبهاالذينالشامأهلسألهحتى،شديداحصارانهاوندقحطبةحاصروفيها

فعلتم؟ما:خراسانأهلمنبهامنلهمفقال،أمانامنهلهموأخذواالبابلهففتحوا،البابلهيفتحوا

منكل:معهالذينللأمراءقحطبةفقال،أمانفيأنهمظانينفخرجوا.أماناولكملناأخذنا:فقالوا

هربكانممنيبقولم،ذلكففعلوا،برأسهوليأتنا،عنقهفليضربالخراسانيينمنأسيرعندهحصل

.عدواعليهيمالئوالاأنالميثاقعليهموأخذ،عهدهملهموأوفىالشاميينوأطلق.أحدمسلمأبيمن

بنعثماننائبهاوقتلفافتتحها،ألفاثلاثينفيمسلمأبيأمرعنشهرزورإلىعونأباقحطبةبعثثم

مروانبلغولما،بذلكقحطبةإلىوبعث،والجزيرةالموصلإلىتحولبل،يقتللم:وقيل،سفيان

الأكبر.الزابلهيقالبمكانفنزل،حرانمنمروانتحولأمرهمامنوقعومامسلموأبيقحطبةخبر

ابنتقهقرمنهاقتربفلما،هبيرةبنعمربنيزيدالعراقنائبكثيفجيشفيقحطبةقصدوفيها

أمرهمامنوكان،وراءهفجازهاقحطبةوجاء،الفراتجاوزأنإلىيتقهقرزالوما،ورائهإلىهبيرة

تعالى.اللهشاءإنالآتيةالسنةفيسنذكرهما

ومئةوث!اثيرثنتيرسنةخلت5ث!

فمعلىمخيمهبيرةوابن،والفرسانالجنودومعه،الفراتشبيببنقحطبةجازمنهاالمحرمفي

منكلإليهوانضاف،كثيرةبجنودمروانأمدوقد،غفيروجم،كثيرخلقفي)2(الفلوجةيليمماالفرات

ليلةكانتفلما،هبيرةابنفاتبعه،ليأخذهاالكوفةإلىعدلقحطبةإنثم،ضبارةابنجيشمنانهزم

الشامأهلولىثم،الفريقينفيالقتلوكثر،شديداقتالااقتتلواالمحرممنمضينلثمانالأربعاء

أميريكونأنوأوصىقتلأنهرجلفأخبرهم،الناسمنقحطبةوفقد،خراسانأهلواتبعهم،منهزمين

البريدوذهب،الحسنلأخيهقحطبةبنحميدفبايعوا،الجيشعندحاضراالحسنولدهبعدهمنالناس

بنويحيىزائدةبنمعنقحطبةقتلوالذي،الأمراءمنجماعةالليلةهذهفيوقتل،ليحضرالحسنإلى

فيقحطبةووجد،أعلمفالله،سياربننصرابنيبثأراخذامعهكانممنرجلقتلهبل:وقيل،حصين

هنالك.فدفن،القتلى

)1(

)2(

"."بدل"يمهل)ب،ح(:"يشغلفي

الفلوجة،وإحداها،قراهاالسوادفلاليج:الليثقال:وجيم،ساكنةوواو،التشديدثمبالفتح:الفلوجة

الفلوجةويقال،التمرعينقرب،والكوفةبغدادسوادمنكبيرتانقريتان،الصغرىوالفلوجة،الكبرىوالفلوجة

علىموضعسميومنه،للزرعالمصلحةالأرض:الفلوجة:الصحاحوفي،أيضاالسفلىوالفلوجة،العليا

عنهاتبعدبغدادبغربيمعروفةمدينةاليوموهي،(4275/)البلدانمعجم.فلاليجوالجمع،الفلوجةالفرات

.كيلومترا(07)
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ودعا،القسرياللهعبدبنخالدبنمحمدبهاخرجوقد،الكوفةنحوفسارقحطبةبنالحسنوجاء

ابنجهةمنعاملهاوأخرج،السنةهذهمنالمحرمعاشوراءليلةخروجهوكان،وسودالعباسبنيإلى

عشرينفيحوثرةفقصد،الإمارةقصرإلىخالدبنمحمدوتحول،الحارثيصالحبنزيادوهوهبيرة

فيبايعونه،خالدبنمحمدإلىيذهبونحوثرةأصحابالكوفةمناقتربفلما،هبيرةابنجهةمنألفا

الكوفة،قحطبةبنالحسندخلبل:ويقال.واسطإلىارتحلذلكحوثرةرأىفلما،العباسلبني

السبيعمولىسليمانبنحفصسلمةأبيإلىالخلافةوزارةتكونأنوصيتهفيجعلقدقحطبةوكان

منجماعةفيقحطبةبنالحسنيذهبأنإلىأشارعليهقدموافلما،بالكوفةوهو،الخلالالكوفي

جانبكلإلىالبعوثوبعث،المدائنإلىأخوهيذهبوأن،بواسطهبيرةابنقتالإلىالأمراء

مالكأبوجاءهبيرةابنقتلفلما،هبيرةلابنقتيبةبنمسلمافتتحها،البصرةوفتحوا،يفتتحونها

.)1(الخراسانيمسلملأبيالبصرةفأخذ،الخزاعيأسيدبناللهعبد

،السفاحالعباسلأبيالبيعةأخذتالاخرربيعمنخلتعشرةلثلاثالجمعةليلةالسنةهذهوفي

الكلبي.وهشاممعشرأبوقاله.المطلبعبدبنعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدوهو

أعلم.فالله،السنةهذهمنالأولىجمادىفي:الواقديوقال

الإماممحمدبنإبراهيممقتلذكر

مسلمأبيإلىالإمامإبراهيممنكتابعلىاطلعمروانأن،ومئةوعشرينتسعسنةفيذكرناوقد

مروانوقففلما،)2(أبادهإلابالعربيةيتكلمممنخراسانبأرضأحدايبقيلابأنفيهيأمرهالخراساني

دمشقنائبفبعث،يحضرأندمشقنائبإلىفكتب،البلقاءفيهو:لهفقيلإبراهيمعنسألذلكعلى

فقيل،فأخذه،هوأنهفاعتقد،السفاحالعباسأباأخاهفوجدالرسولفذهب،ونعتهصفتهومعهبريدا

وأوصى،يحبهاكانولدبأممعهوذهبفأخذه،إبراهيمعلىفدل.أخوههووإنما،بهليسإنه:له

)3(يومهممنفارتحلوا،الكوفةإلىبالمسيروأمرهم،العباسأبوأخوهبعدمنالخليفةيكونأنأهلهإلى

وإسماعيل،،وصالح،وعيسى،وداود،اللهعبد:وهم،الستةأعمامهمنهم،جماعةوكانوا،إليها

محمدوابناه،عليبنمحمدابناويحيى،السفاحاللهعبدالعباسأبووأخواه،عليبنوالصمدوعبد

الخلالسلمةأبوأنزلهمالكوفةدخلوافلما،سواهموخلق،الممسوكالإمامإبراهيمابناالوهابوعبد

)1(

)2(

)3(

.(4343/)الطبريتاريخانظر

.(252و246ص)سبقماانظر

."فورهم":(خ،ب)في
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بهمارتحلثم،والأمراءالقوادمنليلةأربعينمننحواأمرهموكتم،هاشمبنيمولىسعدبنالوليددار

.للسفاحبويعثم،البلادفتحتحتى،مكانإلىمكانمنينقلهميزللمثم،اخرموضمعإلى

وهو،محمدبنمروانالزمانذلكفيالمؤمنينأميرإلىبهسيرفإنهالإماممحمدبنإبراهيموأما

عنالسجنفيمنهاصفرفيفمات،السنةهذهإلىالسجنفيزالوماقدمنا)1(-كما-فحبسه،بحران

سنة،وخمسينإحدىعنماتحتىوجههعلىوضعتبمرفقة)2(غمإنه:وقيل،سنةوأربعينثمان

لبناسقيبل:وقيل،ماتحتىبيتعليههدمإنه:وقيل،صفوانبنبهلوللهيقالرجلعليهوصلى

لأنه،هنالكأمرهواشتهر،وثلاثينإحدىعامالموسمشهدالإمامإبراهيمإن:وقيل،فماتمسموما

مسلمأباإن:لهوقيل،مروانإلىأمرهفأنهي،وافرةوحرمة،كثيرةونجائب،عظيمةأبهةفيوقف

منصفرفيوقتله،وثلاثينثنتينسنةمنالمحرمفيإليهفبعث،الخليفةويسمونه،هذاإلىالناسيدعو

أعلم.والله،البلقاءحميمةمنلاالكوفةمنأخذهإنما:وقيل.تقدممماأصحوهذا.السنةهذه

،جدهعن،أبيهعنالحديثوروى.وفواضلفضائلله،وجواداكريماهذاإبراهيمكانوقد

،المنصوراللهعبدجعفروأبو،السفاحاللهعبدأخواهوعنه.الحنفيةبنمحمدبناللهعبدهاشموأبي

هاشم.بنومالك،الخراسانيمسلمبنالرحمنعبدسلمةوأبو

عليه.يلامماواجتنب،رحمهووصل،دينهأحرزمنالمروءةالكامل:الحسنكلامهومن

السفاحالعباسأبيخلافة

بنعليالإلىالخلافةيحولأنالخلالسلمةأبوأرادمحمدبنإبراهيممقتلالكوفةأهلبلغلما

وذلك،بالخلافةعليهوسلموا،السفاحالعباسأباوأحضروا،والأمراءالنقباءبقيةفغلبه،طالبأبي

،الخلالسلمةأبوبالخلافةعليهسلممنأولوكان.سنةوعشرينستاذاكإذعمرهوكان،بالكوفة

الجمعةصلاةوقتكانفلما،السنةهذهمنالاخرربيعمنخلتليلةعشرةلثلاث،الجمعةليلةوذلك

المسجدإلىخرجثم،الإمارةداردخلحتى،معهملبسةوالجنود،أبلقبرذونعلىالسفاحخرج

عليبنداودوعمه،أعلاهفيالمنبرعلىوهوالناسوبايعه،المنبرصعدئمبالناسوصلى،الجامع

دينا،لنفسهاصطفىالذيدلهالحمد:قالأنبهمانطقأولوكانالسفاحوتكلم،درجبئلاثدونهواقف

عنه،والذابين،بهوالقوام،وكهفهأهلهوجعلنا،بناوأيده،لناواختاره،وعظمهوشرفهوكرمه

)1(

)2(

.(252ص)سبقماانظر

أخذإذا:تمرفقوقد،والمخدة،المتكا:والمرفق-بالكسر-والمرفقة،تصحيف"بمرققة":(ق)في

.(رفق)العربلسان.مرفقة
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وقرابته،!اللهرسولبرحمخصنا،وأهلهابهاأحقوجعلنا،التقوىكلمةوألزمنا،لهوالناصرين

فقال،عليهميتلىكتاباالإسلامأهلعلىبذلكوأنزل،الرفيعالموضعفيوأهلهبالإسلامووضعنا

ظ!!و:وقل،(33:ا!حزابأ!وتظهيراويطهرءآلبتتاقلألرتجسعن!مليذهباللهيرلدإنما):تعالى

.(214:الشعراءأمهوالأقربينعشيرتكوأنذز):وقال.(23:الشوهـىأمهوأتقرب!فىاتمودةإلاأتجراأشئل!علتهلآ

لآية.ا،(لا:الحشرأمهووآلمسبهينواليتنئآتقر!ولذىوللرسولفلقهآتقرىأقلمقرسوصلهءعكأفآإللهما):وقال

لنا،يمرمة.نصيبناوالغنيمةالفيءمنوأجزل،وموذتناحقناعليهموأوجبفضلناوجلعزفأعلمهم

كا)1(ير؟.
وال!ياسةبالرياسةأحقغيرناأنالضلال!السبئيةوزعمت،العظيمالفضلذووالله،عليناولمصله

وجوههم.فشاهت،مناوالخلافة

بناوأظهرهلكتهمبعدوأنقذهم،جهالتهمبعدونصرهمضلالتهمبعدالناساللههدىبنا!الناسأيها

وجمع،النقيصةوأتم،الخسيسةبناورفعفاسداكانمامنهمبناوأصلح،الباطلبناوأدحضالحق

فيمتقابلينسررعلىوإخوانا،دنياهمفيومواساةوبرتعاطفأهلالعداوةبعدالناسعادحتى،الفرقة

أصحابه،بعدهالأمربذلكقامإليهقبضهفلما،ع!بمحمدومنحةمنةذلكعلينااللهفتح،أخراهم

أهلها،وأعطوها،مواضعهاووضعوها،فيهافعدلوا،الأمممواريثفحووا،بينهمشورىوأمرهم

فيهافجاروا،وتداولوها،لأنفسهمفابتزوها،ومروانحرببنووثبثم،منهاخماصاوخرجوا

،(55:الزخرفأمهو!ضآننققناءاسفونافلما)حينالهماللهفأملى،أهلهاوظلموا،بهاواستأثروا

بناليمنبنصرناوالقيامأمرناوتولى،أمتنابناوتدارك،حقناعلينااللهورد،بأيدينابأيديهممامنهمفانتزع

بنا.افتتحكمابناوختم،الأرضفياستضعفواالذينعلى

وما،الصلاحجاءكمحيثمنالفسادولا،الخيرجاءكمحيثمنالجوريأتيكملاأنلأرجووإني

بنا،الناسأسعدوأنتم،مودتناومنزل،محبتنامحلأنتم،الكوفةأهليا،باللهإلاالبيتأهلتوفيقنا

المبير.والثائر،الهائجالسفاحفأنا،فاستعدوا،درهممئةأعطياتكمفيزدممموقد؟عليناوأكرمهم

الذي،شكرادلهالحمد:فقالداودعمهونهض،المنبرعلىجلسحتىعليهفاشتد،وعكبهوكان

وانكشفالظلماتحنادسانقشعتالان،الناسأيها.بيتنامنميراثناإليناوأصار،عدوناأهلك

مبزغه،منالقمروبزغ،مطلعهامنالخلافةشمسفطلعت،وسماؤهاأرضهاوأشرقت،غطاؤها

واللهإنا،الناسأيهاعليكم،والعطفوالرحمةالرأفةأهل،نبيكمأهلفي،نصابهإلىالحقورجع

ولاذهبالنجمعولا،قصرالنبنيولانهرالنحفرولا،عقياناولالجينالنكنز،الأمرلهذاخرجناما

فيكم،أميةبنيسيرةولسوء،عمنالبنيوالغضب،حقناانتزاعمنالأنفةأخرجتناوإنما،فضة

".)ب،خ(:"وفضله)1(في
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نأالعباسوذمة،رسوليوذمةاللهذمةعلينافلكم؟وصدقاتكمبفيئكمواستئثارهم،لكمواستذلالهم

لبنيتباتبا.اللهرسول!بسيرةوالخاصةالعامةفيونسير،اللهبكتابونعمل،اللهأنزل!بمافيكمنحكم

وظلموا،الاثامفركبوا،الباقيةالدارعلىالفانيةوالدار،الاجلةعلىالعاجلةاثروا،مروانوبنيأمية

بهاالتيالبلادفيوسنتهم،العبادفيسيرتهمفيوجاروا،الجرائموغشوا،المحارموارتكبوا،الأنام

الغي،ميادينفيوركضوا،المعاصيأعنةفيومرحوا،الاصاروتجلبب،الأوزارتسربلاستلذوا

،نائمونوهمبياتااللهبأسفأتاهم،اللهلمكروأمنا،اللهأخذعنوعميا،اللهباستدراجمنهمجهلا

باللهغرهوقد،)1(مروانمناللهوأدالنا،الظالمينللقومفبعدا،ممزقكلومزقواأحاديثفأصبحوا

أحد؟عليهيقدرلنأناللهعدؤأظن،خطامهفضلفيجوادهعثرحتى،عنانهفياللهعدؤأرسل،الغرور

ومن،شمالهوعنيمينهوعنووراءهأمامهفوجد،بكتائبه)3(ورمى،مكايده)2(وجمع،حزبهفنادى

وأحيا،بهالسوءدائرةوأحل،ضلالهومحق،باطلهأماتماونقمتهوبأسهاللهمكرمنتحتهومنفوقه

إلىعادإنما،عزيزانصرااللهنصرهالمؤمنينأميرإن،الناسأيها.وإرثناحقناإليناورد،وعزناشرفنا

شدةالكلاماستتمامعنقطعهوإنما،غيرهالجمعةبكلاميخلطأنكرهلأنهالجمعةصلاةبعدالمنبر

،الشيطانوخليفة،الرحمنعدوبمرواناللهأبدلكمفقد،بالعافيةالمؤمنينلأميراللهفادعوا،الوعك

،الأخياربالأبرارالمقتدي،اللهعلىالمتوكل،يصلحونولاالأرضفييفسدونالذينللسفلةالمتبع

قال!:ثمبالدعاءلهالناسفعج:قال!.التقوىومناهجالهدىبمعالمفسادهابعدالأرضأصلحواالذين

بنعليالمؤمنينأميرإلاع!ي!اللهرسول!بعدخليفةهذامنبركميصعدلمأنه،الكوفةأهلياواعلموا

حتىعنابخارجليسفيناالأمرهذاأنواعلموا-السفاحإلىبيدهوأشار-هذاالمؤمنينوأميرطالبأبي

.وأولانا)4(أبلاناماعلىالعالمينربدله-والحمدالسلامعليه-مريمابنعيسىإلىنسلمه

العصربعدمنثم،العصرإلىيبايعونالناسدخلثم،القصردخلاحتىوداودالعباسأبونزل!ثم

وبعث،عليبنداودعمهعليهاواستخلف،الكوفةبظاهرفعسكرخرجالعباسأباإنثم،الليلإلى

قحطبة،بنالحسنإلىموسىبنعيسىأخيهابنوبعث،يزيدأبيبنعونابنإلىعليبناللهعبدعمه

قحطبةبنحميدإلىالعباسبنتمامبنجعفربنيحيىوبعث،هبيرةابنيحاصربواسطيومئذوهو

بسامبنإبراهيمبنبسامإلىياسربنعماربنمحمدبنعروةبنعثماناليقظانأباوبعث،بالمدائن

ارتحلثم؟أشهرابالعسكرهووأقام،الطوافبنمالكإلىعثمانبنعمروبنسلمةوبعث،بالأهواز

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/464)للزمخشريالفائق.زيدافآتاهاعمرومنالدولةاللهنزع:-مجازا-عمرومنزيدأاللهأدال:يقال

.الطبريوتاريخ،(ح،ب)منوالمثبت،"جندهوجمع":(ق)في

."بكنانتهورمى":(!،ب)في

.بنحوه(348-4346/)الطبريتاريخفيوعمهالسفاحخطبة
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العدولمنعنهبلغهكانلماوذلك،الخلالسلمةلأبيتنكروقدالإمارةقصرفيالهاشميةالمدينةفنزل

أعلم.وتعالىسبحانهوالله؟طالبأبيبنعليآلإلىعباسابنعنبالخلافة

مروانبنمحمدبنمروانمقتلىذكر

.العباسبنيإلىالخلافةوتحول،أميةبنيخلفاءاخر

مظثاللهوقل):وقوله،(247:البقرةأ!لمجذمفمف!إيؤقىوأدله!:تعالىقولهمنوذلك

بأرضجرىوما،وأتباعهمسلمأبيخبربلغهلمامروانأنذكزناوقد،الاية،،26:عمرانآلأ!المفك

أبلغهثم،الجزيرةأرضمنالزابلهيقالالموصلمنقريبنهرعلىفنزل،حرانمنتحولخراسان

وجمع،جداذلكعليهاشتدأمرهلهواجتمع،الجنودعليهوالتف،بالكوفةلهبويعقدالسفاحأن

،الزابعلىفنازله،السفاحأمراءأحدوهوكثيفجيشفييزيدأبيبنعونأبوإليهفتقدم،جنوده

لهفانتدب،بيتهأهلمنالقتاليليممنالناسالسفاحندبثم،السفاحجهةمنالأمدادوجاءته

لهفتحول،عونأبيعلىفقدم،كثيرةجنودفيفسار.اللهبركةعلىسر:فقال،عليبناللهعبد

الطائي،حبيببنحياششرطتهعلىعليبناللهعبدوجعل؟فيهومالهوخلاه،سرادقهعنعونأبو

علي،بناللهعبدإلىالبريدعلىرجلاثلاثينفيكعببنموسىالعباسأبوووجه،المحتفزبنونصير

فتقدم.الحربنيرانوتبرد،أمورتحدثأنقبلونزالهقتالهإلىوالمبادرة،مروانمناجزةعلىيحثه

أولفيالفريقانوتصاف،جنودهفيمروانونهض،مروانجيشواجهحتىبجنودهعليبناللهعبد

.النهار

بناللهعبدوكان.ألفاوعشرونمئة:ويقال.ألفاوخمسونألفمئةيومئذمروانمعكانإنهويقال

ولميومئذالشمسزالتإن:العزيزعبدبنعمربنالعزيزلعبدمروانفقال،ألفاعشرينفيعلي

.راجعونإليهوإناللهفإناالزوالقبلقاتلوناوإن،مريمابنعيسىإلىندفعهاالذيننحنكنايقاتلونا

تزوللا،زريقابنكذب:اللهعبدفقال.الموادعةيسألهعليبناللهعبدإلىمروانأرسلثم

الاخرةجمادىمنخلتليلةعشرةلإحدىالسبتيومذلكوكان.اللهشاءإنالخيلأوطئهحتىالشمس

فخالفه،الشمسإلىينظروجعل.بقتالتبتدئوهملا،قفوا:الشاملأهلمروانفقال،السنةهذهمن

أهلفقاتل،فشتمهمروانفغضب،فحمل-ابنتهعلىمروانختنوهو-مروانبنمعاويةبنالوليد

الناسفأمر،عليبناللهلعبدكعببنموسىفقاتل،عليبناللهعبدإلىعونأبوفانحاز،الميمنة

أهلوجعل،وقاتلوهم،الركبعلىوجثواالرماحوأشرعوافنزلوا.الأرضالأرض:ونودي،فنزلوا

نقتلمتىحتى،رلتيا:يقولوجعل،قدمايمشياللهعبدوجعل،يدفعونكأنما،يتأخرونالشام

بينجداالقتالواشتد.منصوريا،محمديا،الإمامإبراهيمثاراتيا،خراسانأهليا:ونادى؟فيك
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،بالنزوليأمرهمقضاعةإلىمروانفأرسل،النحاسعلىكالمرازب)1(وقعاإلاتسمعفلا،الناس

.يحملواأنعامرلبنيقل:فقالوا،احملواأنالسكاسكإلىوأرسل.فلينزلواسليملبنيقل:فقالوا

.انزل:شرطتهلصاحبفقال.فليحملواغطفانإلىقل:فقالوا،احملواأنالسكونإلىفأرسل

ذلك.علىقدرتلووددت:قال.لأسوءنكواللهأما:قال.غرضانفسيأجعللاواللهلا:فقال

أدبارهمفيخراسانأهلواتبعتهم،الشامأهلانهزمثم:قالوا.هبيرةلابنذلكقالإنه:ويقال

بنإبراهيمغرقمنجملةفيوكان؟قتلممنأكثرالشامأهلمنغرقمنوكان،ويأسرونيقتلون

،الماءفيغرقمنواستخرج،الجسربعقدعليبناللهعبدأمروقد،المخلوعالملكعبدبنالوليد

.(05:البقرةأ!هوئن!ونوأنت!فسعؤنءالوأضقنافانجتنضألبخربكمفرقناوإذ):تعالىقولهيتلووجعل

مروانفيالعاصبنسعيدولدمنرجلقالوقد،أيامسبعةالمعركةموضعفيعليبناللهعبدوأقام

يومئذ:وفراره

الهربهمهظليماالظلومعادلهفقلتبمروانالفرارلج

حسبولادينفلاالهويناعنكذهبتإذالملكوتركالفرارأين

كلب)2(دونهفكلمبنداهتطلبوإنالعقابفرعونالحلمفراشة

جاريةسوىامرأةفيهيجدولم،والحواصلوالأمتعةالأموالمنمروانمعسكرفيمااللهعبدواحتاز

منلهمحصلوما،النصرمنعليهاللهفتحبماالسفاحالعباسأبيإلىوكتب.مروانبناللهلعبدكانت

مئة،خمسمئةخمسالوقعةحضرمنلكلوأطلق،وجلعزللهشكراركعتينالسفاحفصلى،الأموال

الآية.0(924:البقرةأ!هوبأتجضدطالوتفصلفلماميو:قولهيتلووجعل،ثمانينإلىأرزاقهمفيورفع

الحمارمروانمقتلىصفة

أمية:بنيخلفاءآخروهو،درهمبنالجعدعلىتأدبلأنه،الجعديلهويقال

سارثم،أيامسبعةالمعركةمكانفيعليبناللهعبدفأقام،أحدعلىيلويلاسارمروانانهزملما

وأخرج،اجتازهابحرانمروانمرفلما،بذلكلهالسفاحأمرعنوذلك،الجنودمنمعهبمنخلفه

فلما-عثمانأمابنتهوزوجأختهابنوهو-يزيدبنأبانعليهاواستخلف،سجنهمنالسفيانيمحمدأبا

وهدم،عملهعلىوأقره،عليبناللهعبدفأمنهمسودايزيدبنأبانإليهخرجحرانعلىاللهعبدقدم

أهلهاإليهخرججاءهافلما،حمصقاصدأقنسرينمروانواجتاز،الإمامإبراهيمفيهاسجنالتيالدار

)1(

)2(

.(رزب)العربلسان.للحدادتكونالكبيرةالمطرقةوهي،مرزبةجمع:المرازب

.(571/)التاريخفيوالكامل4135/الطبريتاريخفيوالخبرالأبيات
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معهمنقلةحمصأهلرأىفلما،منهاشخصثم،ثلاثةأويومينبهافأقام،)1(والمعايشبالأسواق

فلما،أميرينلهمفأكمن،حمصعندبوادفأدركوه.مهزوممرعوص!:وقالوافيهطمعا،ليقتلوهاتبعوه

منالكمينانوثاربينهمالقتالفثار،مقاتلتهإلافأبوا،يرجعواأنفأنشدهمعليهمعطفبمروانتلاحقوا

بنالوليدابنتهزوججهتهمننيابتهاوعلىدمشقإلىمروانوجاء،الحمصثونفانهزم،ورائهم

ببلديمرلاعليبناللهعبدوجعل،المصريةالديارإلىقاصداعنهاواجتازبهافتركه،مروانبنمعاوية

أخوهإليهوصلقنسرينإلىوصلولما،الأمانويعطيهمفيبايعونه،سودواوقدإليهخرجواإلا

ثم،حمصأتىحتىاللهعبدسارثم؟لهمدداالسفاحبعثهموقد،آلافأربعةفيعليبنالصمدعبد

إليهوصلثم،ثلاثةأويومينبهافنزل،المزةناحيةمندمشقأتىحتىمنهاثم،بعلبكإلىمنهاسار

بناللهعبدجاءولما،عذراءبمرجصالحفنزل،السفاحمنمدداالافثمانيةفيعليبنصالحأخوه

بابعلىعونأبوونزل،الجابيةبابعلىأخوهصالحونزل،الشرقيالبابعلىنزلدمشقعلي

صفوانبنويحيىالصمدوعبد.تومابابعلىقحطبةبنوحميد،الصغيرالبابعلى،كيسان

هذهرمضانمنخلونلعشرالأربعاءيومافتتحهاثمأيامافحاصرها،الفراديسبابعلىيزيدبنوالعباس

حاصرهملمادمشقأهلإنويقال.سورهاوهدمساعاتثلاثوأباحهاكثيراخلقاأهلهامنفقتل،السنة

ثم،نائبهموقتلوا،بعضابعضهمفقتل،فاقتتلوا،وأمويعباسيبينمابينهمفيمااختلفوااللهعبد

ناحيةومن،الطائياللهعبدلهيقال!رجلالشرقيالبابناحيةمنالسورصعدمنأول!وكان،البلدسلموا

نحوالمدةهذهفيبهاقتلإنه:قيلحتىساعاتثلاثدمشقأبيحتثم.إبراهيمبنبشامالصغيرالباب

ألفا.خمسينمن

علىأميراوكان،طالبأبيبنجعفرولدمن)2(الأعرجالحسنبنعبيدترجمةفيعساكرابنوذكر

،يوممئةوقيل،أشهرخمسةمحاصريهاأقامواأنهم،دمشقحصارفيعليبناللهعبدمعالافخمسة

بينهمفيماأهلهااختلفولكن،عظيماتحصينامرواننائبحصنهقدكانالبلدوأن،ونصفاشهراوقيل

للقبلتين،محرابينمسجدكلفيجعلواإنهمحتى،الفتحبسببذلكوكان؟والمضريةاليمانيةبسبب

وقع،ماعجيبمنوهذا.المنبرينعلىالجمعةيوميخطبانوإمامين،منبرينالجامعالمسجدفيحتى

بسطوقد.والعافيةالسلامةاللهنسألوالعصبيةوالهوىالفتنةبسببأحدثماوفظيع،اتفقماوغريب

.)3(المذكورةالترجمةهذهفيعساكرابنذلك

)1(

)2(

)3(

."والطاعةوبالسمعبالأسواق":(4/353)الطبريتاريخفي

.(425-37423/)عساكرلابندمشقمدينةتاريخانظر

ضعيف،والواقدي،منقطعهذا:بإسنادهالأخبارهذهسياقهبعد(37/425):تاريخهفيعساكرابنقال

اهـ..متهمشيعيوالمدائني
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أولعليبنعبداللهمعكنت:قال)1(النوفلياللهعبدبنسليمانبنمحمدترجمةفياللهرحمهوذكر

إسطبلايوماسبعينجامعهاوجعل،ساعاتثلاثفيهاالقتلوأباح،بالسيفدخلها،دمشقدخلما

قبرونبش،الهباءمثلأسودخيطاإلامعاويةقبرفييجدفلم،أميةبنيقبورنبشثم،وجمالهلدوابه

الملكعبدبنهشامإلا،العضوبعدالعضوالقبرفييجدوكان،جمجمتهفوجد،مروانبنالملكعبد

رمادهودقأحرقهثمأياماوصلبه،ميتوهوبالسياطفضربه،أنفهأرنبةغيرمنهيبللمصحيحاوجدهفإنه

صغيرلهولدبقتلاتهمقدكانحينعليبنمحمدأخاهضربقدكانهشاماأنوذلك،الريحفيذرهثم

.بالبلقاء)2(الحميمةإلىنفاهثمسوطمئةسبع

اثنينواحديومفيمنهمفقتل،وغيرهمالخلفاءأولادمنأميةبنيعليبناللهعبدتتبعثم:قال

تحته.يختلجونوهمفأكل،سماطاعليهمومد،الأنطاععليهموبسط،بالرملةنهرعندألفاوتسعين

فيسيأتيكما-ورجاهأرادهمالهيدمولممضىوقد؟عليهاللهيجازيهالذيوالظلمالجبروتمنوهذا

معالخالصاحبة،معاويةبنيزيدبناللهعبدبنتعبدةوهيالملكعبدبنهشامامرأةوأرسل-ترجمته

ثم،قتلوهاثمبهاأتوا،(وثيابهاوجسدهاوجههاعنأحاسرةحافيةماشيةالبريةإلىالخراسانيةمننفر

يوما.عشرخمسةاللهعبدبهاوأقام،منهمميتعظممنوجدماأحرق

؟صنعناهالذيهذافيتقولما،عمروأبايا:لهفقال،يديهبينفأوقف،بالأوزاعياستدعىوقد

عن،إبراهيمبنمحمدعنالأنصاريسعيدبنيحيىحدثنيقدأنهغير،أدريلالهفقلت:قال

الحديث.فذكر.."بالنياتالأعمالإنما":مج!ي!اللهرسولقال:قال،الخطاببنعمرعن،علقمة

وراءسارثم،ديناربمئةليوبعث،أخرجتثم،رجليبينيسقطأنرأسيوانتظرت:الأوزاعيقال

إلىوارتحلسارثم،دمشقعلىنائباالهاشميجعفربنيحيىووجه)3(الكسوةنهرعلىفنزل،مروان

فطرس)4(أبينهرأتىثم،الروممرجفنزلسارثم،بيسانإلىسارثم.سودواوقدفأتوه،الأردن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(53127/)دمشقمدينةتاريخ

.(6)حاشية(33ص)بالحصمةالتعريفانظر

نأوبلغني:القاسمأبوالحافظقال.مصرإلىدمشقمنخرجتإذاالقوافلتنزلهمنزلأولهيقرية:الكسوة

واقتسمت.منهمالجزيةلأخذإليهمأتوالماالرومملكرسلبهاقتلتغسانلأنبذلكسميتإنماالكسوة

.(4461/)البلدانمعجم.كسوتهم

قال.فلسطينأرضمنالرملةقربموضع:-مهملةوسينالراءوضمالطاءوسكونالفاءبضم-فطرسأبينهر

المتصلالجبلفيأعينمنومخرجه،فطرسأبينهرالشمالسمتفي،الرملةمنميلاعشراثنيعلى:المهلبي

بناللهعبدبنعليبناللهعبدوقعةكانتبه.ويافاأرسوفمدينتييديبينالملحالبحرفيوينصب،بنابلس

.(5315/)البلدانمعجم.سنةفيفقتلهمأميةبنيمعالعباس
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أنتوأقم،مروانطلبفيعليئبنصالحابعثالشفاحكتابوجاءهمصرفدخل،هربقدمروانفوجد

عونأبوومعهالسنةهذهمنالقعدةذيفيمروانيطلبعليبنصالحفسار،عليهانائباالشامفي

نزل!قدمروانأنوبلغه،الشفنمنهناكماوجمع،البحرساحلعلىفنزل!،إسماعيلبنوعامر

سارثم،العريشأتىحتىالبحرفيمعهتقادوالسفنالساحلعلىيسيرفجعل،الفيوموقيلالفرما)1(

العلفمنحولهماوحرق،الجسروقطع،النيلمروانفعبر،الضعيدإلىسارثم،النيلعلىنزل!حتى

لمروانخيلمعالتقواكلماجعلثم،فهزمهم،لمروانبخيلفالتقىطلبهفيصالحومضى،والطعام

منفوافوهبوصير)2(كنيسةفيبهوإذا،عليهفدلوهم،مروانعنأسروامنبعضسألواحتىيهزمونهم

،قتلوهحتىبهفأحاطوا،معهيسيرنفرفيمروانإليهموخرج،الجندمنمعهمنفانهزم،الليلآخر

رجلفابتدره.المؤمنينأميرصرع:رجلقال!حتى،يعرفهولامعؤذلهيقال!البصرةأهلمنرجلطعنه

،عونأبيإلىالسريةهذهأميرإسماعيلبنعامربهفبعث،رأسهفاحتز،الرمانيبيعكانالكوفةأهلمن

كان،ءهانىبنيزيدبنخزيمةلهيقال!رجلمعصالحبهفبعث،عليبنصالحإلىعونأبوبهفبعث

.السفاحالمؤمنينلأميرشرطتهعلى

سنةمنهامضينلستالخميسيوموقيل،الحجةذيمنبقينلثلاثالأحديوممروانمقتلوكان

فيواختلفوا.المشهورعلىأياموعشرةأشهروعشرةسنينخمسخلافتهوكانت،ومئةوثلاثينثنتين

وقيل،اثنتانوقيل،ستونوقيل،سنةوخمسونثمانوقيل،ستوقيل،سنةأربعونفقيل،سنه

أعلم.والله،ثمانونوقيل،سنةوستونتسعوقيل،ثلاث

أعلم.سبحانهوالله،يزيدأبيبنعونأبامصرعلىواستخلف،الشامإلىسارعليبنصالحإنثم

وهو:،الحمارمروانترجمةمنشيءوهذا

محمدبنمروان

اخر،المؤمنينأمير،الملكعبدأبو)3(الأمويالقرشيأميةبنالعاصأبيبنالحكمبنمروانابن

البحرضفةعلىحصنالفرما:المهلبيمحمدبنالحسنوقال.مصرناحيةمنالساحلعلىمدينة:الفرما)1(

.(4255/)البلدانمعجمانظر.لطيف

بنإبراهيمبنالحسنوقال،قوريدسبوصير،بمصرقرىلأربعاسم:-وراءساكنةوياءالصادبكسر-بوصير)2(

بالحمارالمعروفوهوأميةبنيملكانقرضبهالذيالحكمبنمروانبنمحمدبنمروانقتلبها:زولاق

كورةمنببوصيرمروانقتل:الكنديعمرأبووقال.(132)سنةالحجةذيمنبقينلسبعبهاقتل،والجعدي

.(1905/)البلدانمعجمانظر.الأشمونين

-،بعدهاوما(4028/)الطبريتاريخ،(904-304)خليفةتاريخ،(5237/)سعدابنطبقاتفيترجمته)3(
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بنمحمدأخذها،النخعيالأشتربنلإبراهيموكانت،لبابةلهايقالكرديةأمةوأمه،أميةبنيخلفاء

داركانتوقد،الزبيربنلمصعبأولاكانتإنها:ويقال.هذامروانفاستولدها،قتلهيوممروان

.(عساكر)1ابنقاله.الأكافينسوقفيهذامروان

بنإبراهيموخلعدمشققدمثم،الوليدبنيزيدموتوبعد،يزيدبنالوليدقتلبعدبالخلافةلهبويع

ومئة.وعشرينسبعسنة،صفرنصففيالأمرلهواستتب،الوليد

الجعديمروانلهيقالوكان،ومئةوعشرينتسعسنةالأولربيعفيبالخلافةبويع:معشرأبووقال

منذخلافتهوكانت.أميةبنيمنملكمنآخروهو،بالحماروتلقب،درهمبنالجعدرأيإلىنسبة

سنينخمسوقيلأياموعشرةأشهبروعشرةسنينخمسالسفاحبويعأنإلىالوليدبنإبراهيمإليهسلم

كبير،العينينأزرق،بالحمرةمشرباأبيضوكان.أشهرتسعةللسفاحبويعأنبعدوبقي.وشهرأ

سنةفيوالجزيرة،وإرمينيةأذربيجاننيابةهشامولاه.يخضبيكنولم،ربعة،الهامةضخم،اللحية

الله،سبيلفيالغزويفارقلاوكان،كثيرةسنينفيمتعددةوحصوناكثيرةبلاداففتح،ومئةعشرةأربع

شجاعأكانوقد؟وقهرهمفكسرهم،وغيرهمواللانوالخزرالتركومنالكفارالناسمنطوأئفوقاتل

سلبحكمةمنذلكمنلهلما،وجلعزاللهبتقديرخذلوهجندهأنلولا،الرأيحازم،مقدامابطلا

.مكرممنفمالهاللهيهنومن،يخذلاللهيخذلمنولكن؟وصرامتهلشجاعته،الخلافة

وليهاإذاالخلافةمنهمتذهبأنهيرونأميةبنوكان:اللهعبدبنمصعبعمهعنبكاربنالزبيرقال

ومئة.وثلاثينثنتينسنةفيمنهمأخذتهذامروانوليهافلما؟أمةأمهمن

بنسهلأخبرنا،الحسنأبيبنالرحمنعبدمحمدأبوأخبرنا:عساكر)2(ابنالحافظقالوقد

الحسين،بنأحمدالجهمأبوحدثنا،الكلابيالوهابعبدأنبأ،الخليلبناللههبةبنالخليلأنبأ،بشر

حدثني،حميدبنالهيثمحدثني،الحارثأبو)3(نجيحبنعباسحدثنا،صبحبنالوليدبنالعباسأنبأ

أميةبنيفيالخلافةتزاللا":!سيماللهرسولقال:قال،ثوبانعن،أسماءأبيعن،داودبنراشد

."عيشفيخيرفلاأيديهممنخرجتفإذا،الكرةالغلمانتلقفيتلقفونها

خير:عياشبنبكرأباالرشيدسألوقد،جدامنكروهو،عليهوسكتعساكرابنأوردههكذا

)1(

)2(

)3(

أعلامسير،بعدهاوما(54/)الكامل،(57931/)عساكرلابندمشقمدينةتاريخ،بعدهاوما(4353/و)

.(1/621)الإنافةماثر،(674/)النبلاء

.(57532/)دمشقمدينةتاريخفي

.(57033،331/)دمشقمدينةتاريخفي

وانظر.الدمشقينجيحبنالوليدبنالرحمنعبدبنالعباسوهو.تحريفوهو،"يحيى!:النسخبعضفي

.26272/دمشقوتاريخ،6112/والتعديلالجرحفيترجمته
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.آلافستةفأعطاه.للصلاةأقوموأنتم،للناسأنفعكانواهم:فقال؟أميةبنوأونحنالخلفاء

يشتغلكانولكنه،والطرباللهويعجبه،العجبكثير،المروءةكثيرهذامروانكانوقد:قالوا

.بالحربذلكعن

مجموعفي،الأميرابنمنقذبننصربنمقلدبنعليالحسنأبيبخطقرأت:عساكر)1(ابنقال

منهزما:مصرإلىذهابهعندبالرملةتركهالهجاريةإلىمحمدبنمروانكتب:له

صدريفيلكالذيويدنينيفابىأرىماالصبرإلىيدعونيزالوما

عشرعلىمنيأمسيتفقدحجال!وبينناتبيتيأنعزيزاوكان

شهرعلىفصرتمثليهازدتإذافاعلميللقلبواللهوأنكاهما

الدهراخرنلتقيلابأنأخافأننيواللههذينمنوأعظم

الصبرعاقبةبالصبرطالباولاعبرةفيضمستبقيالاسأبكيك

له:فقال،عليهفسقم،الراهبعليهفاطلع،براهبهاربوهومرواناجتاز:بعضهموقال

الإنسانمنالدنياتبلغهل:قال.ألوانتلونهمنعندي،نعم:قال؟بالزمانعلمعندكهل،راهبيا

نيلعلىوحرصهلهابحبه:قال؟فكيف:قال.نعم:قال؟مالكاكانأنبعدمملوكاتجعلهأن

فما:قال.أحبهامنعبدهافإنتحبهاكنتفإن؟الفرصانتهازوترك،الحزموتضييع،شهواتها

إنهأما:الراهبقال.يكونلاماهذا:قال.عنهاوالتجافيببغضها:قال؟العتقإلىالسبيل

،مروانالعربملكأنت.نعم:قال؟تعرفنيهل:قال.تسلبهاأنقبلمنهابالهربفبادر،سيكون

هربك.موضععلىلدللتكطلبكفيالموتأنفلولا.أكفانبلاوتدفن،السودانبلادفيتقتل

يقتليعنون.مبنمبنم(بنعأعبنبنعيقتلع:الزمانذلكفييقالكان:الناسبعضقال

.مروانبنمحمدبنمروانعباسبن(اللهعبدبنأعليبناللهعبد

منلبعضمروانفقالقائمخادلمرأسهوعلى،بهأحيطوقديومامروانجلس:بعضهموقال

لهفقال.نصرتماودولة،شكرتماونعمة،ذكرتمايدعلىلهفي،فيهنحنماترىألا:يخاطبه

وأخر،يظهرحتىوالخفي،يكبرحتىوالصغير،يكثرحتىالقليلتركمن،المؤمنينأميريا:الخادم

الخلافة.فقدمنعليأشدالقولهذا:مروانفقال،هذامنأكثربهحللغداليومفعل

ومئة،وثلاثينثنتينسنةالحجةذيمنخلتعشرةلثلاث،الإثنينيومقتلمروانإن:قيلوقد

خلافتهوكانت،الأولوالصحيح.سنةأربعينعاشإنما:وقيل.الثمانينوبلغالستينجاوزوقد

دولتهم.انقضتبه،أميةبنيخلفاءأخروهو.وكسراسنينخمس

.(57337/)دمشقمدينةتاريخفي(1)
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وغيرهاالنبويةالأخبارمنالعباسبنيوابتداءأميةبنيدولةانقضاءفيوردماذكر

أبي(أبنوبلغإذا":ع!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن.أبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءقال

."(دولا)1اللهومال،خولااللهوعباد،دغلااللهديناتخذوارجلاأربعينالعاص

ابنعن،قبيلأبيعنلهيعةابنوروى.)2(بنحوهمرفوعاسعيدأبيعن،عطيةعنالأعمشورواه

فإني،حاجتياقض:فقال،حاجةفيفتكلم،الحكمبنمروانعليهفدخل،معاويةعندكانأنهوهب

السرير:علىمعهوهوعباسلابنمعاويةقالمروانأدبرفلما.عشرةوعم،عشرةوأخو،عشرةلأبو

اللهوعباد،دولابينهماللهمالاتخذوارجلاثلاثينالحكمبنوبلغإذا":قالع!ي!اللهرسولأنتعلمأما

ابنفقال؟"تمرةلوكمنأسرعهلاكهمكانمئةوأربعوتسعينسبعةبلغوافإذا،دغلااللهوكتاب،خولا

نأتعلمأما،عباسبنياباللهأنشدك:معاويةقال)3(الملكعبدأدبرفلما.نعماللهم:عباس

نعم.اللهم:عباسابنفقال؟"الأربعةالجبابرةأبو":فقال،هذاذكرع!ي!اللهرسول

قام:قالالراسبيمازنبنيوسفحدثنا،الفضلبنالقاسمحدثنا:)4(الطيالسيداودأبووقال

فإن-اللهرحمك-تؤنبنيلا:الحسنفقال.المؤمنينوجوهمسوديا:فقالعليبنالحسنإلىرجل

*!اتك!ثرأغطتتفإنا!فنزلت،ذلكفساءهرجلارجلامنبرهعلىيخطبونأميةبنيرأىع!اللهرسول

-ا:القدرأ!شتهرألفمنضتر):قولهإلىالسورة*!اثقذرلئةفىأنزئتهإنا!هونزلت،الجنةفينهروهو

ينقص.ولايزيدلا،قالكماهوفإذا،ذلكفحسبنا:قال.أميةبنيمملكة،(3

إلانعرفهلاغريب:قالثم،الطيالسيداودأبيعن،غيلانبنمحمودعن)5(الترمذيرواهوقد

سعدبنيوسفوشيخه:قال.مهديوابنالقطانيحيىوثقه،ثقةوهوالفضلبنالقاسمحديثمن

الوجه،هذامنإلااللفظبهذا(الحديثهذاأنعرفولا،مجهولرجل-مازنبنيوسف:ويقال-

هذانكارةعلىتكلمتوقد.الحدانيالفضلبنالقاسمحديثمن)6(مستدركهفيالحاكموأخرجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

من(6523)مسندهفييعلىأبوورواه،مرفوعاهكذا705()6/النبوةدلائلفيالبيهقيرواههريرةأبيحديث

.(بشار)موقوفأهريرةأبيقول

(08)3/المسندفيأحمدأخرجهوقد.5(70)6/للبيهقيالنبوةدلائلمنالمؤلفنقلهالخدريسعيدأبيحديث

ضعيف.وإسناده،المستدركفيوالحاكم،(5211)مسندهفييعلىوأبو

.السياقعليهيدلالذيوهو،النبوةدلائلفيلماموافقأثبتناهوما"مروان":النسخبعضفي

.51(0-905)6/للبيهقيالنبوةدلائلمنالمؤلفنقله

ضعيف.وإسناده،القدرسورةومنباب:التفسيرفي(0335)(5444/)سننهفي

ضعيف.وإسناده(6947)(3186/)المستدركفيالحاكمأخرجه
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شهرألفدولتهمإنقيلإذامتجهايكونوإنما،والمئةالحمدودلهمبسوطبكلامالتفسير)1(فيالحديث

عاموهي،أربعينسنةفيبالملكمستقلالهبويعمعاويةأنوذلك،الزبيربناللهعبدأياممنهانسقطبأن

فيأميةبنيعنالخلافةزالتثم.عليقتلمنأشهرستةبعدالأمرعليبنالحسنإليهسلمحينالجماعة

ابنخلافةسنينتسعمنهاأسقطوإذاسنةوتسعونثنتانوذلك،ومئةوثلاثينثنتينسنةوهيالسنةهذه

إلىمرفوعاالحديثهذاليسولكن،الحديثهذافيوردلمامباينةوهي،سنةوثمانونثلالثبقيالزبير

فيمطولاذلكعلىتكلمناوقد،الرواةبعضقول!منهذاوإنما،العددبهذاالآيةفسرأنهع!ي!النبي

أعلم.والله،تقريرهأيضاالدلائلفيوتقدمالتفسير)2(

بنسعيدعن،زيدبنعليعن،الثوريسفيانعن،سعيدبنيحيىعنالمدينيبنعليوقال!

إئا)فأنزلت،عليذلكفشق،منبرييصعدونأميةبثيرأيت":قال!!ي!اللهرسول!أن،المسيب

.وإرسال!)3(ضعف!فيه.مهوأتقذرللةفىأنزتته

عن،سفيانعن،نميربناللهعبدحدثنا،معينبنيحيىحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبووقال!

،(06:ا!سراءأمهـوللناسإلافتنةالتى-أرتيكالرءتاوماجعقنام!:قولهفيالمسيببنسعيدعن،زيدبنعلي

عنوتضمحليعطونهادنياهيإنما:لهفقيل،ذلكفساءه،المنابرعلىأميةبنيمنناسارأى:قال!

.عنه)4(فسري،قليل

أميةبنيبعضمنوهوفلانارأى!ماللهبرسول!أسريلما:قال!الربيععنالرازيجعفرأبووقال!

صين!إكومنغتكؤفتنةأدرهـلعل!وإبئ)اللهفأنزل!،عليهذلكفشق،الناسيخطبالمنبرعلى

.)5((111:الأنبياءأ

منملكأعزكماأميةبنيملكاللهليعزن)6(والله:يقول!الجوزاءأباسمعت:ديناربنمالكوقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.القدرسورةتفسيرفي(4535،531/)كثيرابنتفسير

أريدولو،أميةبنيدولةلذمسيقأنهالحديثهذاضعفعلىيدلومما:التفسيرفيالمؤلفقالهماجملةومن

،جداشريفةالقدرليلةفإن،أيامهمذمعلىيدللاأيامهمعلىالقدرليلةتفضيلفإن،السياقبهذايكنلمذلك

هذابمقتضىمذمومةهيالتيأميةبنيأيامعلىلتفضيلهاتمدحفكيفالقدرليلةلمدحجاءتإنماالكريمةوالسورة

اهـ..الحديث

،(0117)(2107/)المتناهيةالعللفيالجوزيابنوذكره(9/44)بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه

ضعيف.وإسناده،"....يصعدونوالخنازيرالقردةصورةفيأميةبنيرأيت":ولفظهما

مردويه،وابن،حاتمأبيابنأخرجه:وقال،بنحوهالآيةتفسيرفي(5031/)المنثورالدرفيالسيوطيذكره

ضعيف.وإسناده:أقول،عساكروابن،الدلائلفيوالبيهقي

ضعيف.وإسناده

الله.ليغيرن:النسخبعضفي
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نداولهابائتالاياموتك):تعالىقولهتلاثم،قبلهمكانمنملكأذلكماملكهمليذلنثم،قبلهمكان

.(وإرسالضعففيهأ(014:عمرانآلأ!والناس

أخبرني،حمزةبنعمرحدثنا،أسامةأبوحدثنا،سعيدبنإبراهيمحدثني:الدنيا)1(أبيابنوقال

.)2(،
بنبكرلأبييقولوهوالمسيببنسعيدسمعت:قالثم،عفانبنلعثمانمولىسي!بن

بينهم،إلاهلاكهميكونلا:فقالأميةبنيوذكروا،خيثمةأبيبنسليمانبنبكرولأبي،الرحمنعبد

فيهلكونهم.عليهمالناسيكثرثم،فيتنافسونها،شرارهمويبقىخلفاؤهميهلك:قال؟كيف:قالوا

الرحمن،عبدبنالعلاءعنالزنجيحدثنا،الأزرقيمحمدبنأحمدأنبأ:سفيانبنيعقوبوقال

العاصأبيبنيأو،الحكمأبيبنيالنومفيرأيت":قال!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعن،أبيهعن

حتىبعدهاضاحكامستجمعاع!ح!اللهرسولر!يىفما:قال."القردةتنزوكمامنبريعلىينزون

)3(.و

لو!ي.

زيدبنسعيدحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:)4(الدارميالرحمنعبدبناللهعبدمحمدأبوقال

مرةبنعمروعن،الحمصيهوالحسنأبيعن،البنانيالحكمبنعليعن-زيدبنحمادأخو-

:فقالكلامهفعرفالله!ي!رسولعلىيستأذنالعاصأبيبنالحكمجاء:قال-صحبةلهوكانت-

فييشرفون،همماوقليل،المؤمنينإلا،صلبهمنيخرجمنوعلىاللهلعنةعليهصبت،لهائذنوا"

.(")خلاقمنالاخرةفيلهموماالدنيافييعطون،وخديعةدهاءذوو،الآ-شةفيويوضعونالدنيا

بنمحمدأنبأ،محمدبنالواحدعبدبنمحمداللهعبدأبوأنبأ:البغداديالخطيببكرأبووقال

بنإبراهيمبنأحمدأنبأ،الدمشقيمروانبنمحمدبنخريمبنتمامالقاسمأبوأنبأ،الحافظالمظفر

حدثنا،العزيزعبدبنتالحكمأممولىيزيدبنإبراهيمبنإسحاقالنظرأبوحدثنا،ملابسبنهشام

رأسهواضعا،نائمامج!اللهرسولكان:قال،ثوبانعن،الصنعانيالأشعثأبوحدثنا،ربيعةبنيزيد

تبسمت!ثمنحبترأيناك،اللهرسوليا:فقالوا،تبسمثمفنحب،سفيانأبيبنتحبيبةأمفخذعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(65)برقم(54ص)الحلمكتابهفي

له.ترجمةعلىأقفولم"سيفبنعمرو":"الحلم"وفي،الأصولفيكذا

وأبو،بهالأزرقيطريقمن51(1)6/الدلائلفيوالبيهقي(8481)(4/527)المستدركفيالحاكمأخرجه

حسن.حديثوهو،(11/348)مسندهفييعلى

الكماللهذيبفيترجمته،صحيحوهو،(الدارميلعلهأمعقوفينبينبقولهوأتبعها"الداري":(ق)فيجاء

.كثيرةالسننفيعنهروايته.شيوخهمنوهو،فيهثابتةإبراهيمبنمسلمعنوروايته،(51/012)

سليمانبنجعفرحدثنا،إبراهيمبنمسلمعنبإسناده(8484)(4/528)المستدركفيالحاكمأخرجه

الحمصي.الحسنأبيلجهالةضعيفوإسناده.بهالبنانيالحكمبنعليحدثنا،الضبعي
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يتعاورونالعباسبنيرأيتثم،ذلكفساءني.منبريعلىيتعاورونأميةبنيمناميفيرأيت":فقال!

.")1(ذلكفسرنيمنبريعلى

حدثني،مسلمبنالوليدحدثنا،العباسبنخالدبنمحمدحدثني:سفيانبنيعقوبوقال!

ابنقدم:قال!،)2(معيطأبيبنعقبةبنالوليدبنأبانعن،المعيطيهشامبنالوليدعناللهعبدأبو

دولة؟لكميكونهل،العباسأبايا:قالثم،جائزتهفأحسنفأجازه،حاضروأنامعاويةعلىعباس

أهل:قال!؟أنصاركمفمن:قال!.نعم:قال.ثتخبرني:فقال!.المؤمنينأميريااعفني:فقال!

.نطحات)3(هاشمبنيمنأميةولبني،خراسان

البيت:أهلثلاثةمنايكون:يقول!عباسابنسمعت:جبيربنسعيدعن،عمروبنالمنهال!وقال!

.والمهدي،والمنصور،لسفاحا

.مرفوعا)4(عباسابنعنالضحاكعنالأعمشورواه،وجهغيرمنالبيهقيرواه

عن،معبدأبيعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانعن،معينابنعنخيثمةأبيابنوروى

بآخرنا.يختمهأنفأرجوبأولنااللهافتتحكما:قال!عباسابن

الله.شاءإنللمهديويقعوقعوكذا،إليهصحيحإسنادوهذا

عن،معاويةأبيعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعنالبيهقيئوروى

انقطاععنبيتيأهلمنرجليخرج":!اللهرسول!قال!:قال!،سعيدأبيعن،عطيةعن،الأعمش

.")5(حثياالماليعطي،السفاحلهيقال،الفتنمنوظهور،الزمانمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ميزان،متروك،الرحبيوهو،ربيعةبنيزيدوفيه،(1425()2/69)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه

.(4422/)الاعتدال

الفتن.وكتاب،(ح،ب)منوالمثبت"معيطأبيبنعقبةعن،الوليدبنأبانعن":(ق)في

ولبني،نطحاتهاشمبنيمنأميةولبني":ولفظه(555)برقم(1202/)الفتنفيحمادبننعيمأخرجه

."السفيانييخرجثم،نطحاتأميةبنيمنهاشم

اللهرضيعباسابنعن"ولفظه،بهالمنهالعن(228)برقم(169/)الفتنفيحمادبننعيمأخرجه:قلت

،والمنصورالسفاحذلكبعدمناإنوالله:عباسابنفقال.الأميرثمخليفةعشراثنيعندهذكرواأنهمعنهما

(1282)برقم(1/444و)(3012)برقم(1/004)فيبنحوهوأخرجه،مريمبنعيسىإلىيدفعهاوالمهدي

كما،ذلكفيشيءعباسابنعنيصحولاموضوعحديثهو:بشارقال(1/63)بغدادتاريخفيوالخطيب

بعد.فيما375()1/للخطيبالسلاممدينةتاريخعلىتعليقيفيمفصلابينته

ضعيف.وهو،العوفيعطيةوفيه،(8هو6.و348/)مسندهفيأحمدأخرجه
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،ثوبانعن،أسماءأبيعنقلابةأبيعن،الحذاءخالدعنالثوريحدثنا:)1(الرزاقعبدوقال

ثم،منهمواحدإلىتصيرلا،خليفةولدكلهمثلاثةهذهحرتكمعنديقتتل":!ي!اللهرسولقال:قال

ولوفأتوهكذلككانفإذا-شيئاذكرثم-مثلهايرلممقتلةفيقتلونكم،خراسانمن(السودأالراياتتقبل

."المهدياللهخليفةفإنه،الثلجعلىحبوا

أعلم.والله،)2(أشبهوهو،فوقفه،ثوبانعنبعضهمرواه

سعد،بنرشدينحدثنا:قالا،سعيدبنوقتيبة،غيلانبنيحيىحدثني:أحمد)3(الإماموقال

ذؤيب-ابنهو-قبيصةعن،شهابابنعن،يزيدبنيونسحدثني(:حديثهفيغيلانبنيحيىقالأ

تنصبحتىشيءيردهالا،سودراياتخراسانمنيخرج":قالأنهالله!ي!رسولعن،هريرةأبيعن

."بإيلياء

قد:قالثم،ضعيفوهو،)4(المصريسعدبنرشدينحديثمنالدلائلفيالبيهقيرواهوقد

عنمحدثحدثناسفيانبنيعقوبطريقمن:قالثم-أشبهوهو-الأحباركعبعنهذامنقريباروي

العباسلبنيسودراياتتظهر":قالأيضاكعبعنيحدثه،عباسابنعن،القدوسعبدالمغيرةأبي

.")5(لهموعدوجباركلأيديهمعلىاللهويقتل،الشامينزلواحتى

بنمحمدعن،)6(ذؤيبأبيابنعنأويسأبيابنعن،ديزيلبنالحسينبنإبراهيموروى

فيكم":للعباسقال!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،العامريالرحمنعبد

.")7(المملكةوفيكمالنبوة

عن،قبيلأبيعن،الليثعن،قرةأبيبنعبيدعن،معينابنعنأحمدبناللهعبدوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(515)6/النبوةدلائلفيوالبيهقي،(8404)سننهفيماجهابنمرفوعاالرزاقعبدطريقمنأخرجه

.(165)6/النبوةدلائلفيوالبيهقي(4205/)الحاكم:الموقوفأخرج

ضعيف.وإسناده،منهمعقوفينبينيأتيوما(2365/)المسندفي

نفسه.بالإسناد(3536)(431/)الأوسطالمعجمفيأيضاورواه:قلت

.(057)(1902/)حمادبنلنعيمالفتنانظر

فديك.أبيابنعن:3لا!لافي

الكاملفيعديوابن،(791)(2/488،948)الفتنفيالواردةالسننفيالدانيعمروأبوأخرجه

ميزانفيالذهبيوذكره،(1928/)المتناهيةالعللفيالجوزيوابن،شبيببناللهعبدترجمةفي(4262/)

لم:وقال،(3/992)الميزانلسانفيحجروابن،أيضاشبيببناللهعبدترجمةفي(4/118)الاعتدال

وثقتهحفظهعلىالمجمعالإمامأيضاأويسأبيبنإسماعيلعنرواهبل(متروكوهو)شبيببناللهعبدبهينفرد

بنمحمدبهتفرد:قالثمطريقهمن،"النبوةدلائل"فيالبيهقيأورده،ديزيلبنالحسنبنإبراهيم

اهـ..بالقويوليسالعامريالرحمنعبد
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فقال!:،ليلةذات!ي!اللهرسول!عندكنت:يقول!العباسسمعت:قال!،العباسمولىميسرةأبي

أما":قال!.الثريا:قلت"؟ترىما":قال.نعم:قلت"؟شيءمنالسماءفيترىهل،انظر"

.)1(حديثهعلىيتابعلاقزةأبيبنعبيد:البخاريقال!."صلبكمنبعددهاالأمةهذهسيملكأنه

ابنعن،مهرانبنميمونعن،تميمبنحجاجعن،سعيدبنسويدطريقمنعدي)2(ابنوروى

إنه:!اللهلرسول!جبريلفقال!،الكلبيدحيةأظنهوأناجبريلومعهع!يماللهبرسول!مررت:قال!عباس

الوجه.هذامنمنكووهذا.السوادبعدهمنولدهوسيلبس،الثيابلوسخ

يوممكة!يالهاللهرسول!دخول!منذلكأخذوا،شعارهممنالسوادكانالعباسبنيأنشكولا

والجمعوالأعيادالخطبفيشعارهموجعلوهبذلكفأخذوا،سوداءعمامةرأسهوعلى،الفتح

يلبسهماذلكومن،السوادمنشي!أحدهمعلىيكونأنمنبدلاجندهمكانوكذلك.والمحافل

وكذلك،الشربولشوهو،السوادمنشيئايلبسوأنبدلا،بالإمرةعليهميخلعحينللأمراءالملوك

وكان،لباسهمنيعجبونوالغلمانالنساءفجعل،السوادوعليهدخلهايومدمشقعليبناللهعبددخل

.السوادوعليهبهموصلى،الجمعةيومالناسخطبوقد،كيسانبابمندخوله

صلىالجمعةيومبالناسعليبناللهعبدصلىلما:قال!الخراسانيةبعضعنعساكرابنروىوقد

إلهولا،جدكوتعالى،اسمكوتبارك!وبحمدكاللهتمسبحانك،أكبرالله:فقال!رجلجانبيإلى

.!سوادهوأشنع!وجههأقبحما،عليبناللهعبدإلىانظروا،غيرك

.والأعيادالجمعةيومالخطباءعلىتراهكماهذايومكإلىشعارهمالسوادزال!وما

)1(

)2(

المستدركفيوالحاكم،(1902/)المسندفيوأحمد،ميسرةأبيترجمة(175/)الكنىفيالبخاريأخرجه

ميزانفيالذهبيوذكره،(476-474)(386-8384/)المختارةفيوالمقدسي،(5414)(3368/)

الجوهريسعيدبنإبراهيمروىوقد،باطلهذا:وقال،قرةأبيبنعبيدترجمةفي(592،03/)الاعتدال

بقوله:(4122/)الميزانلسانفيحجرابنعليهوعقب،عديابنساقها،لهيعةابنعنمنكرةأحاديثعنه

بنسعيدأبوحدثنا:حاتمأبيابنقالوقد،بالبطلانالحديثهذاعلىالحكمإلىالمؤلفسبقمنأرولم

إلايروهلمحديثهذا:يقولأبيوسمعت:قال.الحديثبهذاقرةأبيبنعبيدحدثنا،القطانسعيدبنيحيى

هذايستحسنأبيورأيت:قال،بهيضنوكان،معينبنيحيىأوحنبلبنأحمدعندوكان،قرةأبيبنعبيد

يعني-حجاجحدثناأبيحدثنا:داودأبيبناللهعبدوقال.سعيدبنيحيىعندوجدهحيث،بهويسرالحديث

حبانابنوذكره،أبيعنصالحبنأحمدالحديثهذاكتب:اللهعبدقال،الحديثبهذاعبيدحدثنا-الشاعرابن

عنالمذكورحديثهمستدركهفيالحاكموأخرج.خالفربما،مصرسكن،بغدادأهلمن:وقالالثقاتفي

اهـ.،قرةأبيبنعبيدعن،الدورقيإبراهيمبنأحمدبناللهعبيدعن،مشايخه

تميم.بنحجاجترجمةفي(2922/)الكاملكتابهفي
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عباسبناللهعبدبنعلىبنمحمدبناللهعبدالعباسأبياستقلالذكر

الحسنةالسيرةمنأيامهفياعتمدهومابالخلافةبالشفاحالملقب

منالأول!:وقيل،الآخرربيعمنعشرالثانيالجمعةيومبالكوفةبالخلافةلهبويعماأول!أنهتقدمقد

المملكة،عنفطردوه،االحمارأمروانإلىالجيوشجردثم.ومئةوثلاثينثنتينسنةالسنةهذه

يذمنالأخيرالعشرفي،مصربأرضالصعيدبلادمنببوصيرقتلوهحتىخلفهزالواوما،عنهاوأجلوه

العراقبلادعلىيدهواستقرت،بالخلافةالسفاحاستقلوحينئذ-بيانهتقدمماعلى-السنةهذهمنالحجة

،المغرببلادعلىولا،الأندلسبلادعلىيحكململكن،المصريةوالدياروالشاموالحجازوخراسان

وملكهاعليهااستحوذأميةبنيمندخلهامنبعضأنوذلك،إليهاسلطانهوصلولاعليهايحكملمفإنه

بيانه.سيأتيكما

عمهيديعلىبايعوهبعدماقنسرينأهلفمنهم،طوائفالسنةهذهفيالسفاحعلىخرجوقد

وكان،الكلابيالحارثبنزفربنالكوثربنمجزأةالوردأبووهوأميرهمعليهموأقر،عليبناللهعبد

وكان،فوافقوه،ذلكعلىالبلدأهلوحمل،البياضولبسالسفاحفخلع،وأمرائهمروانأصحابمن

وافقهومن)1(المريمرةبنحبيببهايقاتل،بالبلقاءمشغول!عليبناللهوعبد،بالحيرةيومئذالسفاح

بنحبيبصالحفعلواماقنسرينأهلعنبلغهفلما،السفاحخلععلىوحورانوالبثنية)2(البلقاءأهلمن

غانمأباعليهااستخلف-وثقلهأهلهبها-وكانبدمشقاجتازفلما،قنسريننحووسار،مرة

معدمشقأهلنهضحمصإلىوانتهىالبلدجاوزفلما،آلافأربعةفيالكنانيربعيبنالحميدعبد

وقتلوا،غانمأباالأميروقتلوا،وبيضواالسفاحفخلعوا،سراقةبنالأعلىعبدبنعثمانلهيقال!رجل

علىالأمروتفاقم،لأهلهيتعرضواولم،وحواصلهعليبناللهعبدثقلوانتهبوا،أصحابهمنجماعة

محمدأبيعلىواجتمعوا،وتدمرحمصأهلمعتراسلواقنسرينأهلأنوذلك،عليبناللهعبد

نحومعهوقام،بالخلافةفبايعوه،سفيانأبيبنمعاويةبنيزيدبناللهعبدبنمحمدأبووهو،السفياني

أخاهعليبناللهعبدفقدم،الأخرمبمرجفالتقوا،عليبناللهعبدفقصدهم،ألفاأربعينمن

،الوردأبووعليهاالسفيانيمقدمةمعفاقتتلوا،يديهبينالفرسانمنآلافعشرةفيعليبنالصمدعبد

ومعهعليبناللهعبدإليهمفتقدم،ألوفالفريقينمنوقتل،الصمدعبدوهزمواشديداقتالافاقتتلوا

)1(

)2(

.الطبريلتاريخموافقأثبتناهوما،"المزي":النسخبعضفي

وبجودة.واسعةومزارعكثيرةقرىوفيها،عمانقصبتها،القرىوواديالشامبيندمشقأعمالمنكورة:البلقاء

البلدانمعجمانظر،وأذرعاتدمشقبيندمشقنواحيمنناحيةاسم:والبثنية،المثليضربحنطتها

(1/338،948).
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هوثابتوهو،يفروناللهعبدأصحابوجعل،جداشديداقتالافاقتتلوا،معهبمنقحطبةبنحميد

وقومهبيتهأهلمنفارسخمسمئةفيالوردأبووثبت،الوردأبيأصحابهزمحتىزالوما،وحميد

قنسرين،أهلاللهعبدوأمن،بتدمرلحقواحتىمعهومنالسفيانيمحمدأبووهرب.جميعافقتلوا

منهادنافلما،صنعوامابلغهوقد،دمشقإلىراجعااللهعبدكرثم،الطاعةإلىورجعواوبايعوهوسودوا

وكان،للخليفةموافقةوسودوا،الطاعةفيودخلوافأمنهم،قتالمنهميكنولم،وهربواعنهاتفرقوا

والطاعة.السمعشعارذلك

فقاتلهالحجازبأرضلحقحتى،بلدإلىبلدمنومشتتا،مضيعازالمافإنهالسفيانيمحمدأبووأما

فأطلقهما،أسيرينأخذهمالهوبابنينبرأسهوبعثفقتله،المنصورأيامفيالمنصورجعفرأبينائب

وثلاثينثنتينسنةالحجةذيمنيوماخرالثلاثاءيومالسفيانيوقعةإنقيلوقد.أيامهفيالمنصور

أعلم.والله،ومئة

وركبواوبيضوافوافقوهم،خلعواقنسرينأهلأنبلغهمحينالجزيرةأهلأيضاالسفاحخلعوممن

بالبلد،اعتصمقدالافثلاثةفيوكان،كعببنموسىوهو،السفاحجهةمنحراننائبإلى

ابنمحاصريبواسطكانفيمنالمنصورجعفرأباأخاهالسفاحبعثثم،شهرينمنقريبافحاصروه

وعليهابالرقةمرثم،دونهأبوابهافغلقوا،بيضواوقدبقرقيسيا)1(حرانإلىمسيرهفيفمر،هبيرة

الجزيرةأهلمنمعهفيمن،مسلمبنإسحاقوعليها،بحاجر)2(ثم،كذلكوهم،مسلمبنبكار

فتلقاه،حرانجندمنمعهفيمنكعببنموسىوخرج.الرهاإلىعنهاإسحاقفرحل.يحاصرونها

إلىفوجهه،بالرهامسلمبنإسحاقأخيهعلىمسلمبنبكاروقدم،جيشهفيودخلوا،المنصور

أبوإليهمفقصد،واحداحزبافصارا،بريكةلهيقالحروريورئيسهم،وماردينبداراربيعةجماعة

ومضىبهافاستخلفه،بالرهاأخيهإلىبكاووهرب،المعركةفيبريكةفقتل،شديداقتالافقاتلهمجعفر

وجرت،بالرهابكارافحاصرجعفرأبووأقبل،عسكرهعلىوخندق،سميساطنزلحتىالعسكربمعظم

بنإسحاقعلىاجتمعوقدسميساطإلىيسيرأنعليبناللهعبدعمهإلىالسفاحوكتب،وقعاتمعهله

فكاتبهم،المنصورجعفرأبوإليهواجتمع،اللهعبدإليهمفسار،الجزيرةأهلمنألفاستونمسلم

المؤمنين.أميرإذنعلىذلكإلىفأجابوه،الأمانمنهموطلبإسحاق

)1(

)2(

،واحدةبياءويقال،ممدودةوألفأخرىوياءمكسورةوسينساكنةوياءأخرىوقافالسكونثمبالفتح:قرقيسيا

بالعربيةالمسمىالخيللأرسالاسموهوكركيسمنمأخوذوهو،كركيسيامعربقرقيسيا:الأصبهانيحمزةقال

فراسخستةعلىطوقبنمالكرحبةقربالخابورنهرعلىبلدوهي،مقصوراالشعرفييجيءماوكثيرا،الحلبة

.(4328/)البلدانمعجم،والفراتالخابوربينمثلثفيفهي،الفراتفيالخابورمصبوعندها

.حرانجاءثم:النسخبعضفي
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إليهأفضتحتىعليهايزلفلم،وأرمينيةوأذربيجانالجزيرةالمنصورجعفرأباأخاهالسفاحوولى

قتل،قدمروانأنتحققلماالأمانطلبإنماالعقيليمسلمبنإسحاقإنويقال،أخيهبعدالخلافة

فامنه.المنصورجعفرلأبيصاحباكانوقد،محاصروهوأشهرسبعةمضيبعدوذلك

وهو،الخراسانيمسلمأبيإلىالسفاحأخيهأمرعنالمنصورجعفرأبوذهبالسنةهذهوفي

سمرالسفاحأنذلكسببوكان،الوزيرسليمانبنحفص،سلمةأبيقتلفيرأيهليستطلعأميرها)1(

،العباسبنيعنالخلافةيصرفأنأرادكانحينسلمةأبيأمرمنكانمافتذاكروا،بيتهأهلمعليلة

فقال،القومفسكت؟لاأمذلكفيسلمةلأبيمسلمأبيممالأةعنكانذلكهل:سائلفسأل

ليفقال:جعفرأبوقال.عنااللهيدفعهأنإلا،عظيمبلاءلبعرضإنا،رأيهعنهذاكانلئن:السفاح

فاعلمإليهفاذهب،منكمسلمبأبيأخصأحدليسإنه:فقال.رأيكالرأي:فقلت؟ترىما:أخي

إليهفخرجت:جعفرأبوقال.أنفسناطابترأيهعنيكنلموإن،لهاحتلنارأيهعنكانفإن،علمهلي

فيإليهيستحثنينائبهاإلىمسلمأبيكتابإذاالريإلىوصلتفلفا:المنصورقال.وجلعلىقاصدا

يقزتدعهلا:لنائبهاوقال،أيضايستحثنيكتابهإذانيسابورإلىانتهيتفلما،وجلافازددت،المسير

فرسخين،علىمزومنصرتفلما،لذلكفانشرحت.كثيرةخوارجبهاأرضكفإن،واحدةساعة

فيونزلتمرودخلتفلما،فركبفأمرته،يديفقئل،ترجلواجهنيفلما،الناسومعهيتلقانيخرج

فأخبرته؟أقدمكما:سألنيالرابعاليومكانفلما؟جئتشيءأيفييسألنيلاثلاثافمكثت،داره

الكوفة،إلىاذهب:فقالالضبيأنسبنمرارفدعا.أكفيكموهأنا!؟سلمةأبوأفعلها:فقال.بالأمر

سلمةأبووكان،الهاشميةالكوفةمراوفقدم.الإمامرأيإلىذلكفيوانته،فاقتلهسلمةأبالقيتفحيث

عليهصلىثم،البلدوغلقت.قتلوهالخوارجأنوشاع.مرارقتلهخرجفلما،السفاحعنديسمر

ويقال،محمدالوزيرلهيقالوكان،بالهاشميةودفن،المؤمنينأميرأخو،عليبنمحمدبنيحيى

الشاعر:قال.محمدآلأميرمسلملأبي

وزيراكانيشناكفمنأودىمحمدآلوزيرالوزيرإن

البريد،علىرجلاثلاثونمعهوكان،سلمةأبيقتلبعدمسلمأبيإلىسارإنماجعفرأباإن:ويقال

منجعفرأبورجعولما،الساداتمنوجماعة،الهاشميالفضلبنوإسحاقأرطاةبنالحجاجمنهم

والأمراءالعساكرطاعةمنرأىلما.تقتلهحتىحيامسلمأبوداممابخليفةلست:لأخيهقالخراسان

فلما،بواسطهبيرةابنقتالإلىجعفرأباأخاهبعثالسفاحإنثم،فسكت.اكتمهاالسفاحلهفقال،له

لهليبايعالحسنبناللهعبدبنمحمدإلىكتبهبيرةبابنأحيطفلما،معهأخذهقحطبةبنبالحسناجتاز

.خراسانأميريعني(1)
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ذلك،فيالسفاحأخاهجعفرأبوفاستأذن،جعفرأبيمصالحةإلىفمال،جوابهعليهفأبطأ،بالخلافة

أربعينالعلماءفيهيشاورهبيرةابنفمكث،بالصلحكتاباجعفرأبولهفكتب،المصالحةفيلهفأذن

سرادقمندنافلما،البخاريةمنمئةوثلاثألففيجعفرأبيإلىهبيرةبنعمربنيزيدخرجثم،يوما

منآلافعشرةالسرادقحولوكان.خالدأباانزل:سلامالحاجبفقالبفرسهيدخلأنهمجعفرأبي

فدخل،.وحدكأنتبل،لا:قال؟معيومنأنا:فقال،الدخولفيلهأذنثم،خراسانأهل

،بصرهجعفرأبوفأتبعه،عنل!منخرجثم،ساعةجعفرأبوفحادثه،عليهافجلسوسادةلهووضعت

فقال،جعفرأبيإلىذلكفشكوا،راجلمئةوثلاثفارسمئةخمسفييومبعديومايأتيهجعلثم

تأتيكأنك:الحاجبفقال،نفساثلاثينفييأتيفكان.حاشيتهفيفليأتمره:للحاجبجعفرأبو

ابنخاطبوقد،أنفسثلاثةفييأتيكانثم.إليكملمشيتبالمشيأمرتمونيلو:فقال.متأهبا)1(

سبققدبأنهإليهاعتذرثم-المرءأيهايا:قالأو-هناهيا:كلامهغبون)2(فيفقالجعفرلأبييوماهبيرة

.فأعذره،ذلكإلىلسانه

السفاحوكان،ذلكعنفنهاه،هبيرةابنمصالحةفييستشيرهمسلمأبيإلىكتبالسفاحكانوقد

ولمذلكالسفاحيحبلمجعفرأبييديعلىالصلحوقعفلما،مسلمأبيمراجعةدونأمرايقطعلا

كتابجاءحتى،شيئاذلكيفيدهلامراراجعفرأبوفراجعه،بقتلهيأمرجعفرأبيإلىوكتب.يعجبه

هذا؟!وينكثالأمانيعطيكيف!العظيمالعليباللهإلاقوةولاحوللا،محالةلااقتلهأن:السفاح

ابنهوعندهعليهفدخلوا،الخراسانيةمنطائفةجعفرأبوإليهفأرسل،ذلكفيعليهوأقسم.الجبابرةفعل

منخلقوقتل،قتلحتىابنهعنهفدافع،وحاجبهمواليهوحوله،صغيرصبيحجرهوفي،داود

،الناسواضطرب.ساجدوهوفقتل،ساجداوخرحجرهمنالصبيفألقى،إليهوخلصوا،مواليه

.ذربنوعمر،المخزوميسلمةبنوخالد،بشربنالملكعبدإلا،بالأمانالناسفيجعفرأبوفنادى

بعضهم.وقتلهؤلاءلبعضاستؤمنثم،الناسفسكن

عماليأخذأنوأمره،فارسإلىالأشدثبنمحمدالخراسانيمسلمأبوبعثالسنةهذهوفي

ذلك.ففعل،أعناقهمفيضربالخلالسلمةأبي

واليمنوالمدينةمكةداودعمهوولى،وأعمالهاالموصلمحمدبنيحيىأخاهالسفاحولىوفيها

."مباهيا":(4/363)الطبريتاريخفي(1)

ثناهإذا:الثوبغبنقولهممنوهو،مراراالكتابأجزاءمنعددفيالكلمةهذهذكرترددوقد،الأصولفيكذا)2(

.(غبن)والقاموسالعربلسانانظر.ومثانيهالكلامتضاعيفهناوالمرادوعطفه
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وكان،ليلىأبيابنقضاءهاوولى،موسىبنعيسىعليهامكانهوولى،الكوفةعنوعزله،واليمامة

السندوعلى،أرطاةبنالحجاجقضائهاعلىوكان،المهلبيمعاويةبنسفيانالبصرةنيابةعلى

جعفرأبووالجزيرةوأذربيجانأرمينيةوعلى،الأشعثبنمحمدفارسوعلى،جمهوربنمنصور

يزيد،بنالملكعبدعونأبومصروعلى،السفاحعمعليبناللهعبدوأعمالهاالشاموعلى،المنصور

فيهابالناسوحج.برمكبنخالدالخراجديوانوعلى،الخراسانيمسلمأبووأعمالهاخراسانوعلى

علي.بنداود

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

العشرفيفقتل،أميةبنيخلفاءاخرالأمويالملكعبدأبوالحكمبنمروانبنمحمدبنمروان

:ووزيره،(مبسوطا)1ذلكتقدمكما،السنةهذهمنالحجةذيمنالأخير

المثلبهيضربالذي،البليغالكاتب،لؤيبنعامربنيمولى:سعد)2(بنيحىبنالحميدعبد

وهو،فنونهاوجميعبةالكففيإماماوكان.العميدبابنوختمت،الحميدبعبدالرسائلفتحت:فيقال

سالممنالشأنهذاوتعلم،الشامسكنثم،قيساريةمنوأصله،ورقةألففيرسائلوله،فيهاالقدوة

وكان،تخرجوعليه،يديهبينيكتبالمهديوزيرداودبنيعقوبوكان،الملكعبدبنهشاممولى

الأحوالبهتقلبتثم،الصبيانيعلمأولاكانوقد.أيضاالكتابةفيماهراالحميدعبدبنإسماعيلابنه

عنه.العفوبمثلهاللائقوكان،بهومثلالسفاحوقتله،لمروانوزرحتى

الحكمة.لؤلؤهبحووالفكر،الألفاظثمرتهاشجر!العلم:كلامهمستجادومن

قطتكوحرف،وأسمنهاقلمكجلفةأطل:فقال،رديئاخطايكتبرجلارأىوقدكلامهومن

.خطي)3(فجاد،ذلكففعلت:الرجلقال.وأيمنها

كحقهإليككتابيموصلحق:إليهفكتب،بهيوصيهالأكابربعضإلىكتابالهيكتبأنرجلوسأله

.)4(أملهأنتفصدقحاجتهأناقضيتوقد،لحاجتهأهلاورآني،لأملهموضعارآكإذعلي

البيت:هذاينشدماكثيراوكان

.(268)الصفحةمن)3(الحاشيةفيومصادرهاترجمتهتقدمت(1)

النبلاءأعلامسير،(691ص)القلوبثمار،(3/228)الأعيانوفيات،(017ص)الفهرستفيلرجمته)2(

.(366/)العلومأبجد،(462/ه)

فيه.والخبر،(891ص)القلوبثمارفيكماجبلةبنإبراهيمهوالرجل)3(

،(3922/)الأعيانوفياتفيخلكانابنذكره)4(
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نبلا)2(لهمالقسيوأقلامقسيادويهمكانالكتابخرج)1(إذا

السفاحأمرعنبالأنبارمسلمأبوقتله،العباسلآل!وزرمنأول!هو:)3(سليمانبنحفصسلمةوأبو

به،يأنسالسفاحوكانالمفاكهةحسنفاضلاهيئةذاوكان،رجبشهرفيأشهربأربعةولايتهبعد

كماغيلةقتلهمنعليهمسلمأبوفدس،عليلآل!ميلهتوهمولكن،محاضرتهلطيبمسامرتهويحب

قتله:عندالسفاحفأنشد،تقدم

)4(نأسفمنهفاتناشيءأيعلىمثلهكانومنفليذهبالنارإلى

سميمنأول!وهو،بالكوفةالخلالينلسكناهبالخلال!ويعرف،محمدآل!وزيرلهيقال!كان

السلطانفكأن،الحملوهو،الوزرمنالوزيراشتقاقأنقتيبةابنعن)5(خلكانابنحكىوقد.بالوزير

إلىلجأالسلطانوكأن،الجبلوهو،الوزرمنمشتقهو:الزجاجوقال!،رأيهإلىلاستنابأثقالاحمله

أعلم.والله.بهيعتصمجبلإلىالخائفيلجأكمارأيه

ومئةوث!اثيرث!اثسنةكين5ث!

عمهووجه،وعمانوالبحريندجلةوكور،وأعمالهاالبصرةعليبنسليمانعمهالسفاحولىفيها

.الأهوازكورإلىعليبنإسماعيل

شهرفيبالمدينةعليبنداودتوفيوفيها.أميةبنيمنوالمدينةبمكةمنعليبنداودقتلوفيها

السفاحبلغفلما،أشهرثلاثةالحجازعلىولايتهوكانت،عملهعلىموسىابنهواستخلف،الأول!ربيع

خالهلابناليمنوولى،الحارثيالدار)6(عبدبناللهعبيدبنزيادخالهالحجازعلىاستنابموته

أباوأقر،عليابنيوصالحاللهعبدلعميهالشامإمرةوجعل،الدارعبدبناللهعبيدبنيزيدبنمحمد

نائبا.المصريةالديارعلىعون

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.جرخإذا:النسخبعضفي

السابق.المصدر

اليعقوبيتاريخ،(6/7)النبلاءأعلامسير،(2/591)الأعيانوفيات،(7315/)المنتظمفيترجمته

(/2352).

لابنالكاملانظر.المعتصمكاتبمروانبنالفضلفيقيلتأبياتثلاثةمنوالبيت.(2691/)الأعيانوفيات

.(622/)الأثير

.(2791/)الأعيانوفياتفي

البحث.اخرإلى،هنا،الدانعبد:النسخبعضفي
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شريكخرجوفيها.فتحهاحتى،شديداقتالافقاتلهم،إفريقيةإلىالأشعثبنمحمدتوجهوفيها

وقتلالدماءسفكعلى،محمدآلبايعناهذاعلىما:وقال،مسلمأبيعلىببخارىالمهريشيخابن

فقتله.فقاتلهالخزاعيصالحبنزيادمسلمأبوإليهفبعث،ألفاثلاثينمننحوذلكعلىواتبعه،الأنفس

إسماعيل.عمهعليهوولىالموصلعنمحمدبنيحيىأخاهالسفاحعزلوفيها

وحج،الدروبوراءماوغزا،اللهعبيدبنسعيدبنعليبنصالحجهتهمنالصائفةولىوفيها

قبلهاالتيفيكانواالذينهمالبلادونواب،الحارثيعبدالداربناللهعبيدبنزيادالسفاحخالبالناس

.عزلأنهذكرنامنسوى

ومئةوث!ثيوأربحسنةخلت5ث!

فقاتله،خزيمةبنخازمإليهفبعث،السفاحعلىوخرج،الطاعةبسامبنإبراهيمبنبسامخلعفيها

بعضعنفسألهمالسفاحأخوالالدارعبدبنيمنبملأفمرورجع،عسكرهواستباحأصحابهعامةفقتل

رجلاعشرينمنقريباوكانوا،أعناقهمبضربوأمر،بهواستهانوا،عليهيردوافلمللخليفةنصرةفيهما

بلاهؤلاءقتل:وقالوا،السفاحإلىخزيمةبنخازمعلىالدارعبدبنوفاستعدى،مواليهممنومثلهم

سلمفإن.صعبامبعثاليبعثهولكن،يقتلهلابأنالأمراءبعضعليهفأشار،بقتلهالسفاحفهم،ذنب

سبعمعهوجهز،تمردواقدالخوارجمنطائفةبهاوكانعمانإلىفبعثه،أرادالذيكانقتلوإن،فذاك

الخوارجفقاتل،ففعلعمانإلىالسفنفييحملهمأنبالبصرةسليمانعمهإلىوكتب،رجلمئة

،الجلندىوهو،الصفريةالخوارجأميروقتل،البلادمنهنالكماعلىواستحوذوقهرهمفكسرهم

البصرةنائببهافبعث،البصرةإلىبرؤوسهموبعث،الافعشرةمننحواوأنصارهأصحابهمنوقتل

.منصوراغانماسالمافرجع،يرجعأنالسفاحإليهكتبأشهربعدثم،الخليفةإلى

خلقافقتل،كش)2(بلادمسلمأبينوابأحدداودأبووغزا،الصغد)1(بلادمسلمأبوغزاوفيها

.جداكثيراشيئابالذهبالمنقوشةالصينيةالأوانيمنوغنم،كثيرا

)1(

)2(

سمرقند؟قصبتهاعجيبةكورةهي:-الصادمكانبالسينيقالوقدمهملةدالواخرهالسكونثمبالضم-الصغد

سمرقند،وصغد،دمشقغوطة:أربعالدنياجنان:وقيل.بخارىوصغد،سمرقندصغدصغدانهما:وقيل

تبينلا،بخارىمنقريبإلىسمرقندمنوالبساتينالأشجارخلالمتصلةقرىوهي.بؤانوشعب،الأبلةونهر

متجاوبة،الأنهارغزيرة،الأشجاركثيرة،اللهأرضأطيبمنوهي،بهاالأشجارلالتحافتأتيهاحتىالقرية

.(3904/)البلدانمعجم.الأطيار

.(4462/)البلدانمعجم.جبلعلىجرجانمنفراسخثلاثةعلىقرية-التشديدثمبالفتح-كش
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فالتقاه،ألفاعشراثنيفيبالهندوهوجمهوربنمنصورإلىكعببنموسىالسفاحبعثوفيها

.عسكرهواستباحفهزمه،آلافثلاثةفيوهوكعببنموسى

وهو،عمهعليهاالسفاحفاستخلف،الدارعبدبناللهعبدبنيزيدبنمحمداليمنعاملماتوفيها

الخليفة.خال

ونواب،موسىبنعيسىالكوفةنائببالناسوحج.الأنبارإلىالحيرةمنالسفاحتحولوفيها

هم.همالأقاليم

:الأ"عيانمنتوفيوفيها

.العبديهارونأبو

جوين.بنوعمارة

اعلم.والله.الدمشقيجابربنويزيد

ومئةوثهـاثيركهللعسنةكبن5ث!

واستأصل،شملهمفبدد،بهماللهفأظفرهمسلمأبيعلىبلخنهروراءمنصالحبنزيادخرجفيها

هموالنواب،البصرةنائبعليبنسليمانفيهابالناسوحج،النواحيبتلكأمرهواستقر،خضراءهم

قبلها.المذكورون

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

،سنانبنيزيد

معبد،بنزهرةعقيلوأبو

الخراساني.وعطاء

ومئةوثهـاثيرستسنةخلت5ث!

عليه،القدومفيالخليفةاستئذانهبعدوذلك،بالعراقالسفاحعلىخراسانمنمسلمأبوقدمفيها

قلةمنأخشىوإني،الناسوترتقدإني:إليهفكتب،الجندمنمئةخمسفييقدمأنإليهفكتب

والتحفالأموالمنمعهوأخذفرقهم،الافثمانيةفيفقدم،ألففييقدمأنإليهفكتب،مئةالخمس

،بعيدةمسافةإلىوالأمراءالقوادفتلقاه،الجندمنألفسوىمعهيكنلمقدمولما.كثيراشيئاوالهدايا
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،يومكلالخدمةإلىيأتيوكان،منهقريباوأنزله،واحترمهوعظمهأكرمهالسفاحعلىدخلولما

الحج.علىلأمرتكجعفرأبيلأخيالحجعينتأنيلولا:وقاللهفأذنالحجفيالخليفةواستأذن

قدمحينالحرمةمنفيههومارأىلماوذلك،يبغضهوكان،خرابامسلموأبيجعفرأبيبينالذيوكان

وأشار،المنصورعليهفحقد،لذلكأمرهفيفحار،بعدهمنوللمنصورللسفاحالبيعةفينيسابورعليه

:السفاحلهفقال،ذلكعلىوحرضه،أيضابقتلهأمرهقدموحين،ذلكبكتمفأمره،بقتلهالسفاحعلى

أرسلتلووالله،بدولتناذلكإنما،المؤمنينأميريا:جعفرأبوفقال!لناوخدمتهمعنابلاءهعلمتقد

ذلك؟إلىالسبيلكيف:لهفقال،هوبكتغدىبهتتعشلمإنوإنك،وأطاعوالهالسمعواسنورا

هم:قال؟معهبمنكيف:قال.بالسيففأضربهورائهمنأناأجيءثم،فحادثهعليكدخلإذا:فقال

إليهفبعث،فيهلأخيهأذنكانماعلىندمالسفاحعلىمسلمأبودخلفلما،قتلهفيلهفأذن.وأقلأذل

بالسيف،محتبياوجدهالخادمجاءهفلما،تفعلهفلاعليهندموبينهبينكالذيذاكإن:لهيقولالخادم

.شديداغضباجعفرأبوغضبذلكعننهاهفلما،مسلمأبيقتلمنيريدلماتهياقد

مسلمأبوالحجازإلىمعهوسار،السفاحأخيهولايةعنالمنصورجعفرأبوبالناسحجوفيها

إلىالخبرجاءعرقبذاتوكانا،الحجمنرجعافلما،الحجفيلهوأذن،الخليفةأمرعنالخراساني

أمرحدثقدأنمسلمأبيإلىفكتب،السفاحأخيهبموت-بمرحلةمسلمأبيقبليسيروكان-جعفرأبي

بيعةوكانت،الكوفةإلىفلحقه،وراءهالسيرعجلالخبرمسلمأبواستعلمفلما.العجلفالعجل

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،قريباوتفصيلهبيانهسيأتيماعلىالمنصور

)1(وفاتهوذكرالعباسبنيخلفاءأولالسفاحالعباسأبيترجمة

بنالسجادعليابنالإمامبنمحمدابن-أيضاوالقاسمالمرتضىلهويقال-السفاحاللهعبدهو

بنمنافعبدبنعمروبنهاشم،الحمدشيبة،المطلبعبدابنالرأيذيالعباسبنالحبراللهعبد

،العباسبنيخلفاءوهوأول،بالسفاحالملقبالمؤمنينأمير،الهاشميالقرشيالعباسأبو،قصي

السفاحمولدكان.الحارثيالديانبنالمدانعبدبناللهعبدبناللهعبيدبنت-رائطةويقال-ريطةوأمه

الحمارمروانفقتله،إبراهيمأخوهطلبحتىبهاونشأ،بالشامالبلقاءمنالشراةأرضمنبالحميمة

منعشرالثاني،الجمعةيوممروانحياةفيأخيهمقتلبعدبالخلافةلهوبويع،الكوفةإلىفانتقلوا،بحران

من-عشرالثالثوقيل-عشرالحاديالأحديومبالأنباربالجدريوتوفي.تقدمكمابالكوفةالأولربيع

لابندمشقمدينةتاريخ،(2/934)اليعقوبيتاريخ،(01/46)بغدادتاريخ،(945ص)خليفةتاريخفيترجمته)1(

الحنفيةطبقات،)6/77(النبلاءأعلامسير.(5/99)الأثيرلابنالثاريخفيالكامل،32/276()عساكر

بعدها.وما،(1/183،591)الذهبشذرات،(1/517)الإنافةمآثر،(562ص)الخلفاءتاريخ،(423ص)
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سنة،وثلاثين-إحدى:وقيل،ثنتين:وقيلثلاثا-عمرهوكان،ومئةوثلاثينلستسنةالحجةذي

سنة.وعشرينثمانوقيل

الأنف،أقنىطويلاجميلاأبيضوكان،أشهروتسعةسنينأربعخلافتهوكانت:واحدغيرقال

فيعليهدخل،البديهةجيد،الزأيحسن،الكلامفصيح،الوجهحسن،اللحيةحسن.الشعرجعد

بيتهأهلمنهاشمبنيوجوهالسفاحوعند،مصحفومعهعليبنحسنبنحسنبناللهعبدولايتهأول

فأشفق:قال.المصحفهذافيلنااللهجعلهالذيحقناأعطنا،المؤمنينأميريا:لهفقال،وغيرهم

السفاحفأقبل،وعليهمعليهسبةذلكفيبقىبجوابهيعياأو،بشيءعليهالسفاحيعجلأنالحاضرونعليه

فأعطى،الأمرهذاوليوقد،وأعدل،منيخيراكانعلياجذكإن:فقال!منزعجولامغضبغيرعليه

منك.جزائيهذاكانفما،عليهوزدتكأعطيتكهقدشيئا-منكخيراوكانا-والحسينالحسنجديك

علىوجودتهوجدته،جوابهسرعةمنالناسوتعجب،جواباحسنبناللهعبدعليهردفما:قال

البديهة.

شيبة،أبيبنعثمانحدثنا:)1(مسندهفيأحمدالإمامفقال-اللهرحمه-ذكرهحديثفيوردوقد

الله!ي!:رسولقال:قال،الخدريسعيدأبيعن،العوفيعطيةعن،الأعمشعنجريرحدثنا

.")2(جثياالمال!إعطاؤهيكون،السفاحلهيقال!رجلالفتنمنوظهورالزمانمنانقطاععنديخرج"

تكلمواوقدالعوفيعطيةإسنابفيالحديثوهذا،بهالأعمشعنمعاويةوأبوزائدةرواهوكان

بنيدولةزوالعندتقدمفيماذكرناوقد.أعلموالله،نظرالسفاحهذاالحديثبهذاالمرادأنوفي،فيه

.)3(المعنىهذامثلفيواثاراأخباراأمية

الرحمنعبدبنمحمدأخبرني،هشامبنمحمدبنسلمةبنمحمدحدثني:بكاربنالزبيروقال

-السفاحوهو-عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدعن،أبيهعنعيسىبنداودحدثني،المخزومي

بعدالخليفةتجدونمن:عمرلهففال!،النصارىمنرجلوعندهالعزيزعبدبنعمرعلىدخلت:قال!

ثم:فقال.بيانكمنزدني:لهفقالالعزيزعبدبنعمرفأقبل.أنت:النصرانيلهقال؟سليمان

ذلكجعلتذلكبعدكانفلما:عليبنمحمدفال،آخرهاإلىأميةبنيخلافةذكرأنإلى،اخر

يكونعمافسألته،منزليإلىوذهبت،علييحبسهأنغلاميفأمرت،يومافرأيته،باليفيالنصراني

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده(308/)مسندهفيأحمدرواه

(5579/)الفتنفيالواردةالسننفيالدانيعمرووأبو؟(5601)(1362/)الفتنفيحمادبننعيموأخرجه

ضعيف.وإسناده،(2227/)قزوينتاريخفيالقزوينيالكريموعبد(905)

.الجزءهذامن(271ص)انظر
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ثم:قال!؟منثم:قلت،محمدبنمروانعنوتجاوز،واحداواحدافذكرهم،أميةبنيخلفاءفي

تقبيلإلىفبادروا،السفاحعلىالمدينةأهلووفد:قال!.حملاذاكإذوكان:قال!.الحارثيةابنابنك

فقطبالخلافةحياهإنما،يدهيقبللمفإنه،العدويمطيعبناللهعبدبنإبراهيمبنعمرانغيريده

منأحدإليهاماسبقنيإليكوسيلةويزيدنيرفعةيزيدكتقبيلهاكانلو،المؤمنينأميرياوالله:وقال!

ذلكنقصهمافوالله:قال!.جلسثم.الوزرإلىعملهقادناوربما،فيهأجرلاعمالغنيوإني،هؤلاء

.وزادهأحبهبلأصحابهحظمنحظاعنده

ثمليلاالبيتينبهذينمروانعسكرفييناديرجلاتجماالسفاحأنزكريابنالمعافىالقاضيوذكر

رجع:

وتشريداخوفاأمنكمومبدل!مهلككماللهإنمروانآل!يا

تطريدا)1(الخوفبلادفيوبثكمأحداأنسالكممناللهعمرلا

اللهم:فقال!-وجهاالناسأجملمنوكانالمرآةفييومانظرالسفاحأن)2(البغداديالخطيبوروى

فيطويلاعمرنياللهم:أقول!ولكن،الشابالخليفةأنا:الملكعبدبنسليمانقال!كماأقول!لا

شهرانوبينكبينيالأجل:لاخريقول!غلاماسمعحتىكلامهاستتمفما،بالعافيةممتعا،طاعتك

بعدفمات.أستعينوبهتوكلتعليه،باللهإلاقوةلااللهحسبي:وقال!كلامهمنفتطير،أياموخمسة

.أياموخمسةشهرين

علىبنعيسىبنإسحاقمنيسمعأنابنهأمرالرشيدأن،الخزاعيمالكبناللهعبدبنمحمدوذكر

فوجدهبكرةعرفةيومالسفاحعلىدخلأنه،عيسىأبيهعنفأخبره،السفاحقصةفيأبيهعنيرويهما

،النومأخذهحتىفحادثته:قال!،عندهبفطرهذلكيختمثم،هذايومهفييحادثهأنفأمره،صائما

،دارهإلىفأقبلتقمتثمقليلافنصتفذهبت،ذلكبعدأجيءثم،منزليفيأقيل:وقلتعنهفقمت

الذياللهفحمدت:قال!،نوابهإلىالأموروتسليم،للخليفةوبيعتهمالسندبفتحيبشربشيوبابهعلىفإذا

فحمدت،إفريقيةبفتحبشار!معهاخربشيوفإذا،الدارفدخلت،البشارةبهذهعليهالدخول!فيوفقني

سبحان:قال!ثميدهمنالمشطفسقط،الوضوءبعدلحيتهيسرحوهوبذلكفبشرتهعليهفدخلت،الله

بناللهعبدعن،هاشمأبيعنالإمامإبراهيمحدثني،نفسيإليواللهنعيت،سواهبائدشيءكل!الله

مدينتيفيعلييقدم":قال!أنه!ي!اللهرسول!عن،طالبأبيبنعليعن،طالبأبيبنعليبنمحمد

)1(

)2(

وعزاهما(6/97)النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي،(5/99)التاريخفيالكاملفيالأثيرابنالبيتينذكر

.للسفا!

.(01/94)بغدادتاريخفي
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ثلاثةذلكبعديمضيفلا،وبيعتهموطاعتهمبسمعهمإفريقيةوافدوالاخر،السندوافد،وافدانهذه

كلا:فقلت،أخيكابنفيعمياأجركاللهفأعظم،الوافدانأتانيوقد:قال!."أموتحتىأيام

ربيولقاء،إليأحبفالآخرةحبيبةالدنياكانتلئن.اللهشاءإنبلا:قال،اللهشاءإنالمؤمنينأميريا

ودخلنهضثم.كذبتولاكذبتماوالله،منهاإليأحببذلكاللهرسول!عنالروايةوصحة.ليخيم

عنه،أصليأنيعلمنيالخادمخرجالظهربوقتيعلمهالمؤذنجاءفلما،بالجلوسوأمرني،منزله

كانفلما،هناكوبت،عنهأصليأنفيأمرنيالخادميخرجذلككل،والعشاءوالمغربالعصروكذلك

وفيه،دارهإلىأرجعثم،والعيدالضبحعنهأصليأنيأمرني،معهبكتابالخادمأتانيالسحروقت

قال!:،فيهلمنفيبايعوا،الكتابهذاعليهمتقرأحتىموتيفيالناستعلمفلامتإذا.عميا:يقول!

حاله،علىهوفإذا،النهارآخرمنعليهدخلتثم،بأسبهليسفإذا،إليهرجعتثم،بالناسفصليت

إنهيقال!،بيضصغارحمبوجههفيصارثمكبرتاثمصغيرتانحتتانوجههفيخرجتقدأنهغير

ومعرفةمعرفتيعنهوذهبت،هجرقدهوفإذا.التشريقأياممنالثانياليومفيإليهبكرتثم،جدري

أياممنالثالثاليوموتوفي،الزقمثلصارحتىانتفخهوفإذا،بالعشيإليهرجعتثم،غيري

أميراللهعبدمن:فيهفإذا،كتابهعليهمفقرأتالناسإلىوخرجت،أمرنيكمافسجيته،التشريق

المؤمنينأميرقلدفقد،بعدأما،عليكمسلام،المسلمينوجماعةوالأولياءالرسول!إلىالمؤمنين

قال!:.كانإنموسىبنعيسىبعدهمنقلدهاوقد،وأطيعوافاسمعوا،أخاهوفاتهبعدعليكمالخلافة

هوالثانيالقول!وهذا.حياكانإن:آخرونوقال!،لهاأهلاكانإنقيل،كانإنقولهفيالناسفاختلف

،المرفوعالحديثذكروفيه،منهملخص!وهذا،مطولا)2(عساكروابن)1(الخطيبذكره.الصواب

.جدامنكروهو

ذلك:عنديقول!فأنشأ،بيدهفأخذعليهدخلالطبيبأنعساكر)3(ابنوذكر

الشكونبعدوذلهكالحراضعفإلىانظر

المنونمقدمةهذابيانهأنينبيك

يقول!:فأنشأ.صالحأنت:الطبيبقال!

فىفينفىاووبيلهيبينصلاحذوبأنييبشرني

اليقينوضحإذاشكولاباقغيرأنيأيقنتلقد

)1(

)2(

)3(

.(15-01/05)تاريخهفي

.(492-32192/)دمشقمدينةتاريخفي

.(32092/)دمشقمدينةتاريخفي
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وجبار،الملوكملك،القيومالحيدلهالملك:السفاحبهتكلمماآخركان:العلمأهلقال

يذمنعشرالثالثالأحديومفي،بالجدريموتهوكان.اللهعبدثقةالله:خاتمهنقشوكان،الجبابرة

وتسعةسنينأربعخلافتهوكانت،سنةوثلاثينثلاثعن،العتيقةبالأنبارومئةوثلاثينستسنةالحجة

تسعوترك،الأنبارمنالإمارةقصرفيودفن.عليبنعيسىعمهعليهوصلى،الأقوالأشهرعلىأشهر

ابنترجمهوقد،خزمطارفوثلاثة،طيالسةوأربعة،سراويلاتوخمس،أقمصةوأربعة،جباب

أعلم.والله)1(أوردناهمابعضفذكرعساكر

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

،تقدمكماالسفاح

،سواربنوأشعث

ربيعةأبيبنوجعفر

عبدالرحمن،بنوحصين

،الرأيوربيعة

أسلم،بنوزيد

عمير،بنالملكوعبد

جعفر،أبيبناللهوعبد

الحمد.ودله"التكميل"فيتراجمهمذكرناوقد،السائببنوعطاء

المنصورجعفرأبيخلافة

فيكانالسفاحماتلماأنهتقدمقد،عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدواسمه

السير،فعجلالخراسانيمسلمأبومعهوكان،الحجمنراجعاعرقبذاتوهوموتهفبلغه،الحجاز

أكفيكهاأنا،الخلافةجاءتكوقدأتبكي:لهفقال،ذلكعندالمنصورفبكى،أخيهفيمسلمأبووعراه

عنهاعزلهقدالسفاحوكان،عليهاواليامكةإلىيرجعأناللهعبيدبنزيادوأمر.عنهفسري،اللهشاءإن

السنة.هذهانسلختحتىأعمالهمعلىوالنواب.عليهافأقره،عباسبنمعبدبناللهعبدبنبالعباس

عظيمةجيولشفيفركب،الصائفةعلىفأمرهالأنبارالسفاحأخيهابنعلىقدمعليبناللهعبدكانوقد

.(285)الصفحةحاشيةفيترجمتهمصادرانظر(1)
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وزعم،نفسهإلىودعا،حرانإلىراجعافكرالسفاحموتبلغهالطريقببعضكانفلما،الرومبلادإلى

عظيمة،جيوش!عليهفالتفت،بعدهمنالعهدولييكونأنالشامإلىبعثهحينإليهعهدكانالسفاحأن

تعالى.اللهشاءإنالاتيةالسنةفيماسنذكرهأمرهمنوكان

ومئةوث!اثيوسبحسنةخلت5ث!

المنصورأخيهابنعلىالعباسبناللهعبدبنعليبناللهعبدخروجذكر

الجمعة،يومبأهلهافخطبالكوفةدخلالسفاحأخيهموتبعدالحجمنالمنصورجعفرأبورجعلما

سوىالبلادوسائروخراسانالعراقأهلمنالبيعةلهأخذتوقدالأنبارإلىمنهاارتحلثم،بهموصلى

وكتب،الأمرإليهفسلمقدمحتىللمنصوروالحواصلالأموالبيوتعليبنعيسىضبطوقد،الشام

الصلاة:الناسفينادىالخبربلغهفلما،السفاحبوفاةيعلمه-بالروموهو-عليبناللهعبدعقهإلى

كانالسفاحأنفذكر،خطيبافيهمقامثم،السفاحوفاةعليهمفقرأوالناسالأمراءإليهفاجتمع،جامعة

ونهضوا،العراقأمراءبعضبذلكلهوشهد،بعدهمنإليهالأمريكونأنمروانإلىبعثهحينإليهعهد

العتكيمقاتلوقتل،ليلةأربعينمحاصرةبعدالمنصورنائبمنفتسلمهاحرانإلىورجع،فبايعوهإليه

وقد،الأمراءمنجماعةومعهالخراسانيمسلمأباإليهبعثعمهأمرمنكانماالمنصوربلغفلما،نائبها

فسار،جداكثيراشيئاوالسلاحالأطعمةمنإليهيحتاجمماعندهوأرصد،بحرانعليبناللهعبدتحصن

إليهمسلمأبيقدوماللهعبدتحققفلما،الخزاعيهيثمبنمالكمقدمتهوعلى،الخراسانيمسلمأبوإليه

بنحميدقتلوأراد،ألفاعشرسبعةمنهمفقتل،يناصحوهلاأنمعهالذينالعراقجيشمنخشي

عسكرهحولوخندق،نصيبينعلىفنزلعليبناللهعبدفركب،مسلمأبيإلىمنهفهرب،قحطبة

والياالمؤمنينأميربعثنيوإنما،بقتالكأومرلمإني:اللهعبدإلىوكتب،ناحيتهفنزلمسلمأبووأقبل

وديارناذراريناعلىنخافإنا:فقالواالكلامهذامنالشامجنودفخاف.أريدهافأنا،الشامعلى

نأإلافأبوا،لقتالناإلايأتلموالله،ويحكم:اللهعبدفقال.منهنمنعهمإليهانذهبفنحن،وأموالنا

فنزلمسلمأبوفنهض،الشامناحيةوقصد،ذلكمنزلهمناللهعبدفتحول،الشامنحويرتحلوا

فاحتاج،جداجيداموضعامنهتحولالذياللهعبدموضعوكان،المياهمنحولهماوغور،موضعه

رديئا.منزلافوجدوهمسلمأبيموضعفيفنزلواوأصحابهاللهعبد

علي،بنالصمدعبدأخوهاللهعبدخيلعلىوكان،أشهرخمسةفحاربهم،القتالمسلمأبوأنشأثم

مسلمأبيميمنةوعلى،الأسديسويدبنحبيبميسرتهوعلى،العقيليمسلمبنبكارميمنتهوعلى

منهموقتل،وقعاتبينهمجرتوقد،خزيمةبنخازمنصرأبوميسرتهوعلى،قحطبةبنالحسن

:ويقوليرتجزحملإذامسلمأبووكان،نحساتأيامفيجماعات
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وقعالموتوفيالموتمنفررجعفلاأهلهينويكانمن

فأصلحه،أرسلخللمنجيشهفيرأىفما،الجيشانالتقىإذافيهفيكون،عريشلهيعملوكان

بهمفمكر،شديداقتالافاقتتلواالتقواالاخرةجمادىمنخلونلسبعالأربعاءأوالثلاثاءيومكانفلما

فلما،الميسرةإلىالقليلإلامعهبمنيتحول!أنفأمرهالميمنةأميرقحطبةبنالحسنإلىبعث،مسلمأبو

نأالقلبإلىمسلمأبوحينئذفأرسل،تعمرتالتيالميسرةبإزاءالميمنةإلىانحازواالشامأهلذلكرأى

الشاميين،منوالميمنةالقلبأهلفجال!،فحطموهم،الشامأهلميسرةعلىالميمنةفيبقيبمنيحمل

واحتاز،تلومبعدعليبناللهعبدوانهزم،الهزيمةوكانخما،الشامأهلعلىالخراسانيونفحمل

منهميقتلفلم،الناسبقيةمسلمأبووأمن،والحواصلالأموال!منمعسكرهمفيكانمامسلمأبو

!عسكرفيوجدواماليحصي،الخصيبأبامولاهالمنصورفأرسل،بذلكالمنصورإلىوكتب،واحدا

الخراساني.مسلمأبوذلكمنفغضب،اللهعبد

علىالصمدعبدوأخوهعليبناللهعبدومضى،المنصورجعفرلأبيالممالكواستوسقت

مقيدامعهفأخذه،بهاوجدهالخصيبأبورجعفلما،الصمدعبدبهاأقامبالرصافةمرافلما،وجهيهما

بل:وقيل،المنصورلهفاستأمن،موسىبنعيسىإلىفدفعهالمنصورعلىفأدخله،الحديدفي

فأقام،بالبصرةعليبنسليمانأخيهإلىذهبفإنهعليبناللهعبدوأما،عليبنإسماعيللهاستأمن

أطلقثم،الملحعلىأساسهبنيبيتفيأفسجنهإليهفبعث،المنصوربهعلمثم،مختفيازماناعنده

والله،المنصوردواهيبعضمنوهذه.فماتعبداللهعلىالبيتوسقطالملحفذاب،الماءعليه

سيأتيكمافماتفيههوالذيالبيتفيعليهسقطثم،سنينسبعالسجنفيفلبث.()1(أعلمسبحانه

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيبيانه

الخراسانيمسلمأبيمهلك

الطريق،فيالسفاحخبرفجاءه،بمرحلةالناسسبقالحجمنمسلمأبوفرغلماأيضاالسنةهذهفي

معذلكمنالمنصورفغضب،إليهرجعولا،بالخلافةيهنئهولم،أخيهفييعزيهجعفرأبيإلىفكتب

يديبينتقدمقدكانالذيهوالمنصورإن:وقيل،الخلافةإليهأفضتإذاالسوءمنلهأضمرقدكانما

فقال،)2(قدمناهكمالسيرفييستعجلهمسلمأبيإلىكتبأخيهموتخبرجاءلماوإنه،بمرحلةالحج

بعضوقال!،ذلكمنوانقمع،بالخلافةيهنئهأرسلالكتاببلغهفلما.غليظاكتابالهاكتب:أيوبلأبي

.(ق)فيكماالاستانةنسخةفيوجدتزيادةوهي،(ح،ب)فيليستالحاصرتينبينالزيادةهذه(1)

.(285)صفي)2(
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أهيب،لهوهم،يخالفهلامنالجنودمنمعهفإن،الطريقفيتجامعهلاأننرىإنا:للمنصورالأمراء

جعفرلأبيمبايعتهفيأمرهمنكانثم،برأيهالمنصورفأخذ.أحدمعكوليس،أحرصطاعتهوعلى

.تقدمكمافكسرهاللهعبدعضهإلىبعثثم،ذكرناما

بأنويخبرهيشافههالمنصوررسائلكاتبأيوبلأبيقحطبةبنالحسنذلك)1(غبونفيبعثوقد

أبيإلىبالكتابويرمي،شدقيهيلويثميقرؤهمنهكتابجاءهإذافإنه،جعفرأبيعندمتهممسلمأبا

.هذامنأظهرعندنامسلمأبيتهمةإن:أيوبأبوفقال.استهزاءويضحكان،نصر

الأموالمناللهعبدمعسكرمنأصيبماعلىليحتاطيقطينالخصيبأبامولاهجعفرأبوبعثولما

هوإنما:لهقيلحتىالخصيببأبيوهمحعفرأبافشتم،مسلمأبوغضبوغيرهاالثمينةوالجواهر

قتله،منمسلمأبوبههموبما،كانبماالمنصورأخبرقدمفلما.الخصيبأبوورجعفتركه،رسول

وأن،ذلكبعدتحصيلهعليهفيشقخراسانإلىمكانهمنمسلمأبويذهبأنوخشيالمنصورفغضب

إلىفابعثما،خراسانمنخيروهما،ومصرالشاموليتكقدإني:يقطينمعإليهفكتب.حوادثتحدث

فغضب.قريبامنهكنتلقاءكأرادإذاالمؤمنينأميرإلىأقربلتكونبالشامأنتوأقمشئتمنمصر

علىوأستخلفإليهاأذهبفإذا،خراسانولايةولي،ومصرالشامولانيقد:وقالذلكمنمسلمأبو

.كثيراذلكمنالمنصورفقلق،بذلكالمنصورإلىفكتب.ومصرالشام

منالمنصورفخرج،المنصورمخالفةعلىعازموهوخراسانقاصداالشاممنمسلمأبوورجع

علىعازمالزابعلىوهومسلمأبوإليهفكتب،إليهبالمصيرمسلمأبيإلىوكتب،المدائنإلىالأنبار

ساسانآلملوكعننرويكناوقد،منهاللهمكنهإلاعدوالمؤمنينلأميريبقلمأنه،خراسانإلىالدخول

بعهدكالوفاءعلىحريصون،قربكمننافرونفنحن،الدهماءسكنتإذاالوزراءيكونماأخوفأن

فأناذلكأرضاكفإن،السلامةيقارنهاحيثبعيدمنأنهاغير،والطاعةبالسمعحريون،وفيتما

مقاماتعنبنفسيضناعهدكمنأبرمتمانقضتإرادتهانفسكتعطيأنإلاأبيتوإن،عبيدككأحسن

صفتكوليست،كتابكفهمتقد:مسلمأبيإلىكتبالمنصورإلىالكتابوصلفلما.والإهانةالذل

وإنما،جرائمهملكثرةالدولةحبلاضطرابيتمنونالذينملوكهمإلىالغششةالوزراءأولئكصفة

بماواضطلاعكومناصحتكطاعتكفيوأنتبهمنفسكسويتفلم،الجماعةنظامتبددفيراحتهم

وقد،طاعةولاسمعمنكأوجبتالتيالشريطةمعوليس،بهأنتماعلىالأمرهذاأعباءمنحملت

يحولأناللهوأسأل،إليهاأصغيتإنقلبكإليهاليسكنرسالةإليكموسىبنعيسىالمؤمنينأميرحمل

.(028)الصفحة()2حاشيةانظر،ذلكأثناءفييعني(1)
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منطبه)1(منأقربولا،هذامنعندهأوكدنيتكبهيفسدبابايجدلمفإنه،وبينكونزغاتهالشيطانبين

عليك.فتحهالذيالباب

افترضماعلىودليلا،إمامارجلااتخذتفإني،بعدأما:المنصورإلىكتبمسلمأباإن:ويقال

بالقرآنفاستجهلني،قريباالله!ي!رسولمنقرابتهوفي،نازلاالعلممحلةفيوكان،خلقهعلىالله

أجردأنوأمرني،بغروردلىكالذيوكان،خلقهإلىاللهتعافاهقدقليلفيطمعا،مواضعهعنفحرفه

عرفكمحتى،لسلطانكمتوطيداففعلت،العثرةأقيلولا،المعذرةأقبلولا،المرحمةوأرفعالسيف

ثم،والذلوالحقارةالإخفاءبعدبياللهوأظهركم،عدوكمكانمنوأطاعكم،يجهلكمكانمنالله

فما،يدايقدمتفبمايعاقبنيوإن،إليهونسب،بهعرففقديماعنييعففإن،بالتوبةاللهاستنقذني

.)2(شيوخهعنالمدائنيذكره.للعبيدبظلامالله

منجماعةفيزمانهأهلأوحدكانوقد،البجلياللهعبدبنيزيدبنجريرإليهالمنصوروبعث

رفعيريدأنهبهيكلمهماجملةفييكونوأن،عليهيقدركلاماباللينمسلمأبايكلمأنوأمره،الأمراء

نإالعباسمنبريءهو:فقلأبىوإن،فذاكبهذاجاءفإن،لكوالإطلاقات،منزلتكوعلو،قدرك

لخاضهالخضمالبحرخضتولو،غيرهدونوليقاتلنك،بنفسهليدركنك،وجهكعلىالعصاشققت

أحسن.هيبالتيرجوعهمنتيأسحتىهذالهتقلولا،ذلكقبليموتأوفيقتلكيدرككحتىخلفك

هووماالمؤمنينأميرمنابذةمنبههمفيماولاموه،عليهدخلوابحلوانالمنصورأمراءعليهقدمفلما

إليهالرجوععننهاهفكلهم،أمرائهمنالرأيذويفشاور،الطاعةإلىالرجوعورغبوه،مخالفتهمنفيه

وإلاالخليفةلهاستقامفإن،لهطوعاوجنوده،حكمهتحتخراسانفتكون،الريفييقيمبأنوأشاروا

إلىارجعوا:لهمفقالالمنصورأمراءإلىمسلمأبوأرسلذلكفعند،الجندمنومنعةعزفيكان

سمعفلما،بهأمرهمالمنصوركانالذيالكلامذلكقالوامنهاستيأسوافلما،ألقاهفلست،صاحبكم

الساعة.عنيقوموا:وقالجداكسرهذلك

أبيغيبةفيالمنصورإليهفكتب،خالدبنإبراهيمداودأباخراسانعلىاستخلفقدمسلمأبووكان

كتبذلكفعند.مسلمأباعنهاوعزلتوليتكهافقد،بقيتمالكخراسانولايةإن:اتهمحينمسلم

بيتأهلخلفاءمنابذةبنايليقليسأنهالخليفةمنابذةمنعليهمابلغهحينمسلمأبيإلىداودأبو

إليهمفبعث،أيضاكسراذلكفزاده.والسلاممطيعاسامعاإمامكإلىفارجع،!ي!اللهرسول

فأكرمه،المنصورإلىإسحاقأبافبعث،بهأثقممنوهو،إسحاقأباإليهسأبعثإني:مسلمأبو

)1(

)2(

".)!(:"ظنهفي

المدائني.عن(4382/)تاريخهفيالطبريجريرابنأخرجه
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معظمينرأيتهم:قال!؟وراءكما:لهقال!إسحاقأبوإليهرجعفلما،ردههوإنالعراقبنيابةووعده

،فنهاهنيزكلهيقالأميرافاستشار،الخليفةإلىالذهابعلىوعزم،ذلكفغره.قدركيعرفون،لك

الشاعر:بقولتمثلالذهابعلىعازمانيزكراهفلما،الذهابعلىفصمم

الأقوامبحيلةالقضاءذهبمحالةالقضاءمعللرجالما

شئتمنبايعثمفاقتلهعليهدخلتإذا:قال!؟هيوما:قال!.واحدةعنياحفظ:لهقال!ثم

الرسائل:كاتبأيوبأبوقال!.عليهبقدومهيعلمهمسلمأبووكتب.يخالفونكلاالناسفإن،بالخلافة

فألقاه،كتابيديهوبين،العصربعدمصلاهفيجالس!،شعرخباءفيجالس!وهوالمنصورعلىفدخلت

لأقتلنه.منهعينيملأتلئنوالله:الخليفةقالثم،عليهبالقدوميعلمهمسلمأبيكتابهوفإذا،إلي

وأفكر،نوميأتينيلاالليلةتلكوبت،(أد6:البقرةأ!رحمرنءاليهوإناللهإنا):فقلت:أيوبأبوقال

نأتقتضيوالمصلحة،الخليفةإلىشرمنهيبدوربماخائفامسلمأبودخلإن:وقلت،الواقعةهذهفي

مدينةتتولىأنلكهل:لهوقلتالأمراءمنرجلاطلبتأصبحتفلما،الخليفةمنهليتمكنامنايدخل

فيفتلقاهمسلمأبيإلىفاذهح!:لهفقلت؟بذلكليومن:فقال!.السنةهذهفيمغلةفإنهاكسكر)1(

لنفسه.ويستريحبابهوراءمايوليهأنيريدالمؤمنينأميرفإن،البلدتلكيوليكأنمنهفاطلبالطريق

إليه.بالأشواقإنا:لهوقلعليهسلم:لهوقال!لهفأذن،مسلمأبيإلىيذهبأنلهالمنصورواستاذنت

،وانشرحذلكفسره،إليهالخليفةباشتياقفأخبرهمسلمأبيإلى)2(فلانبنسلمةوهوالرجلذلكفسار

أمرالمدائنمنقربفلما،منيتهإلىالسيرعجلبذلكمسلمأبوسمعفلما،بهومكرغرووهووإنما

أيوبأبوأشاروقد،اليومذلكآخرمنالمنصورعلىدخولهوكان،يتلقوهأنوالأمراءالقوادالخليفة

المنصورعلىمسلمأبودخلفلما،منهذلكفقبل،الغدإلىهذهساعتهفيقتلهيؤخرأنالمنصورعلى

الغدكانفإذا،الحماموادخل،نفسكفأر!اذهب:قالثم،والتعظيمالكرامةلهأظهرالعشيمن

فقال!الأمراءبعضالخليفةطلبالغدكانفلما،عليهيسلمونالناسوجاءه،عندهمنفخرج،فأتني

بكفكيف:قال!.لقتلتهانفسيأقتلأنأمرتنيلوالمؤمنينأميرياوالله:فقال!؟عندكبلائيكيف:له

)1(

)2(

الكسكريةالفراريجإليهاينسبواسعةكورو،الزرععاملمعناه:وراءهأخرىوكافالسكونثمبالفتح:كسكر

قطكانما:الحجاجابنقال،واحدبدرهمكبارافروجاوعشرونأربعةفيهاتباع،أنارأيتها،جدابهاتكثرلأنها

واسط،اليوموقصبتها،كسكرأعمالبعضمنيجلبلكن،إليهايجلبوالبط،المصدرالدجاجإلاغذاءها

كورةحدإن:ويقال،سابورخسروواسطاالحجاجيمصرأنقبلقصبتهاوكان،والبصرةالكوفةبينالتيالقصبة

هذاعلىفيهفتدخلكسكرمنكلهالبحرفيدجلةتصبأنإلىالنهروانسقيآخرفيالشرقيالجانبمنكسكر

.(4461/)البلدانمعجم.ونواحيهاالبصرة

.(4384/)الطبريتاريخفيكماجابربنسعيدبنسلمةهو
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ضعيفة:قولةفقال؟تتكلملالكما:أيوبأبولهقالثمساعةفوجم:قال!؟مسلمأبيبقتلأمرتكلو

،الرواقوراءمنكونوا:لهموقال،قتلهعلىفحرضهم،أربعةالحرسعيونمنلهاختارثم.أقتله

بعضا،بعضهميتبعتترىرسلامسلمأبيإلىالمنصورأرسلثم.فاقتلوهعليهفاخرجوابيديصفقتفإذا

المنصورجعليديهبينوقففلما،يبتسموهوالخليفةعلىدخلثم،الخلافةدارفدخلمسلمأبوفأقبل

فيها،تسرعالتيالأمورمناعتمدهكانفيما،كلهذلكعنفيعتذر،واحدةواحدةصنعالذيفييعاتبه

هذازادنيماواللهأما:المنصورفقال.عليطابتقدنفسكتكونأنأرجو،المؤمنينأميريا:قال!ثم

حتىبالسيوففضربوهوأصحابهعثمانفخرج،الأخرىعلىيديهبإحدىضربثم.عليكغيظاإلا

لأربعالأربعاءيومفيمقتلهوكان،بهالعهداخروكان،دجلةفيبإلقائهأمرثم،عباءةفيولفوهقتلوه

تبدأمراتإليكتبت:قالأنالمنصوربهعاتبهماجملةمنوكان.ومئةوثلاثينسبعسنةشعبانمنبقين

فقال.ذلكغيرإلىعباسبناللهعبدبنسليطابنأنكوتزعم،أمينةعمتيتخطبوأرسلت،بنفسك

لو!ويلك:فقال!.أحدكلعلمهبماأمركمفيسعيتوقدهذالييقال!لاالمؤمنينأميريا:مسلمأبو

أميريااستبقني:فقال.لأقتلنكوالله:قالثم.وحيطتنالجدنااللهلأتمهسوداءأمةذلكفيقامت

:الأمراءبعضلهفقال.تقدمكمابقتلهأمرثم؟منكأعدىليعدووأي:فقال.لأعدائكالمؤمنين

خليفة.صرتالانالمؤمنينأميريا

ذلكعندأنشدالمنصورإن:ويقال

المسافربالإيابعيناقركماالنوىبهاواستقرعصاهافألقت

وأذلكفيأحدايستشيرهل،أمرهفيتحيرمسلمأبيقتلأرادلماالمنصورأنخلكانابنوذكر

اللهقال،المؤمنينأميريا:فقال،أصحابهنصحاءمنواحدااستشارثم؟وينتشريشيعلئلاهويستبد

عزمثم.واعيةأذناأودعتهالقد:لىفقال.(22:ا!نبياءأمهملفسدتاآدلهإلاءاالةفيهقآلؤ؟ن!و:تعالى

ذلك.على

)1(الخراسانيمسلمأبيترجمة

ع!ياله.اللهرسولبيتآل!أميرلهويقال،العباسبنيدولةصاحب،مسلمأبومسلمبنالرحمنعبدهو

لابنالتاريخفيالكامل،(67224/و،35/804)دمشقمدينةتاريخ،(0/1572)بغدادتاريخفيترجمته)1(

سردفيالمقتنى،(2387/)الضعفاءفيالمغني،(3145/)الأعيانوفيات،(21/وه،4461/)الأثير

الألقابفيالألبابنزهة،(3436/)الميزانلسان،(4317/)الاعتدالميزان،(276/)للذهبيالكنى

.(1335/)الزاهرةالنجوم،(2272/)حجرلابن
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صاحب،المروزيمسلمأبو،اسفندياربنسنفيرونبنمسلمبنالرحمنعبدلهيقال:)1(الخطيبوقال

وإبراهيم،،البنانيوثابت،(المكيمسلمبنمحمدأالزبيرأبيعنيروي،العباسيةالدولة

علي،بنمحمد:شيوخهفيعساكر)2(ابنزاد.عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهوعبد

.عباسابنمولىوعكرمة،حرملةبنالرحمنوعبد

بناللهوعبد،بشربنمصعبوالدوبشر،الصائغميمونبنإبراهيمعنهروى:عساكر)3(ابنقال

مسلم.أبيصهر،منيعبنوقديد،المروزيمنيببناللهوعبد،شبرمة

المنصورجعفرأبوقتله،وحزموتدبيروعقلرأيذافاتكامسلمأبووكان:)4(الخطيبقال

بالمدائن.

ولدإنهقيل،يساربنعثمانبنالرحمنعبداسمهكان:أصبهانتاريخفيالأصبهانينعيمأبووقال

من،جودرنبنسندوسبنيساربنعثمانبنإبراهيماسمهوقيل،وغيرهالسديعنوروى،بأصبهان

موسىبنعيسىإلىبهأوصىأبوهوكان،بالكوفةونشأ،إسحاقأبايكنىوكان،بزرجمهرولد

لهقالخراسانإلىالإماممحمدبنإبراهيمبعثهفلما،سنينسبعابنوهوالكوفةإلىفحمله،السراج

ابنوهوخراسانإلىفسار،مسلمبأبيواكتنى،مسلمبنالرحمنعبدفتسفى؟وكنيتكاسمكغير

وهوخراسانفدخل،عندهمننفقةمحمدبنإبراهيموأعطاه،بإكافحمارعلىراكبا،عشرةسبع

وحذافيرها.بأزمتهاخراسانلهصارتحتىالحالبهآلثم،كذلك

تمكنفلما،)6(ذنبهفهلبحمارهعلى)5(الحاناتبعضمنرجلعداإليهاذهابهفيأنهبعضهموذكر

خرابا.ذلكبعدفكان،دكاالمكانذلكجعلمسلمأبو

نإثم،درهمبأربعمئةالعباسبنيدعاةبعضاشتراهوأنه،صغرهفيسبالمح!أصابهأنهبعضهموذكر

بنعمرانالنجمأبيبنتإبراهيموزوجه،إليهفانتمى،واشتراهاستوهبهالإماممحمدبنإبراهيم

مسلملأبيفولد،درهمأربعمئةعنهوأصدقها،خراسانإلىبعثهلقادعاتهمأحدالطائيإسماعيل

تعقب.لموفاطمة،أعقبتأسماءإحداهما،بنتان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(01/702)بغدادتاريخفي

.(35804/)دمشقمدينةتاريخفي

.(35804/)تاريخهفي

.(01/702)بغدادتاريخفي

."الحمامات":(خ)في

يأ:ذنبهوهلب،الذنبشعرمستأصل:مهلوبوفرلمى.وحدهالذنبفيهو:وقيل،كلهالشعر:الهلب

.(هلب)العربلسان.جزااستؤصل
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دعوةنشروكيف،ومئةوعشرينتسعسنةفيخراسانبأمورمسلمأبياستقلالكيفيةذكرتقدموقد

طريقمنعساكر)1(ابنروىوقد،الأمورفيوتسرعوإقداموصرامةهيبةذاكانوقد.العباسبني

أرىالذيالسوادهذاما:فقاليخطبوهومسلمأبيإلىرجلقام:قالأبيهعن،بشربنمصعب

عمامةوعليهالفتحيوممكةدخل!ي!اللهرسولأن،اللهعبدبنجابرعنالزبيرأبوحدثني:فقال؟عليك

عنقه.اضرب،غلاميا،الدولةوثياب)2(الهيبةثيابوهذه،سوداء

)3(،)4(ص
بناللهعبدجدهعن،أبيهعن،عليبنمحمدعنعنهمنيببناللهعبدحديثمنوروى

.(")اللهأهانهقريشهوانأرادمن":!ي!اللهرسولقال:قالعباس

يقيمأنظهرإذايعدهوكان،الدعوةزمنفيوجلسائهأصحابهمنالصائغميمونبنإبراهيمكانوقد

فأمر،أحرجهحتىبهوعدهبماالقيامفيميمونبنإبراهيمعليهألحمسلمأبوتمكنفلما،الحدود

بنيإلىفيبعثهاالذهبمنالخمرأوانييعملوهوسياربننصرعلىتنكرهلا:لهقالمابعدعنقهبضرب

أنت.وعدتنيمامنهاويعدونيأنفسهممنيقربونيلمأولئكإن:لهفقال؟أمية

بالمعروفالأمرعلىبصبرهالجنةفيعاليةمنازلهذاميمونبنلإبراهيمالمنامفي-بعضهمرأىوقد

الله.رحمهمسلمأبوفقتله،ذلكفيقائماناهياآمراكانفإنه،المنكرعنوالنهي

المنصورإلىالأمرصارفلما،مراسيمهوامتثال،بأمرهواعتناءهللسفاحمسلمأبيطاعةذكرناوقد

حكمإلىوردهاالشاممنهواستنقذفكسرهالشامإلىاللهعبدعمهإلىبعثههذاومع،واحتقرهبهاستخف

منلهمبطناكانمامعالمنصورلذلكففطن،بقتلهوهم،المنصورعلىنفسهشمختثم،المنصور

منكانماأيضاوذكرنا،ذلكعنفصدفيقتلهأنمرةغيرالسفاحأخاهسألوقد،الأمرنفسفيالبغضة

النية،بسوءواتهمه،المنصورمنهاستوحشحينوالمكاتباتالمراسلاتمنوالمنصورمسلمأبيأمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(35584،954/)دمشقمدينةتاريخفي

عساكر.ابنوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،"الهيئة":(ق)في

.(35954/)تاريخهفيعساكرابنيعني

الخراساني.مسلمأبايعني

فيالخطيبورواه.ضعيفهـاسناده،به،منيببناللهعبدطريقمن(951)2/أصبهانأخبارفينعيمأبورواه

لكن.عليهتعليقيفيبينتهكماأيضاضعيف95هـاسنا،عليهموقوفأعباسابنقولمن(بتحقيقنا159/)تاريخه

)1/183(مسندهفيأحمدأخرجهفقد،الحسندرجةإلىبمجملهايرتقيأخرىطرقمنرويقدالحديث

حديثمن(9626)حبانوابن64(/1)أيضاأحمدورواه.وقاصأبيبنسعدحديثمن(6093)والترمذي

.عفانبنعثمان
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.()1بيانهقدمناكمافقتلهاستحضرهحتىويماكرهويخدعهويستدعيهيراسلهزالوما

المعاصيعليهاويطبع،القلوبعلىيرينفإنه،بعدأما:مسلمأبيإلىالمنصوركتب!همقال

برزخفي،كاذبةأحلامبأضغاثمغرورفإنك،النائمأيهاوانتبه،السكرانأيهاوأفق،الطائشأيهافع

مه!كرألهتملمحمتمعاؤأصدمنمتهمتحسهل)القرونسوالفبهاوسم،قبلككانمنغرتقددنيا

وأهلشيعتيمنمعكبمنتغترفلا،طلبمنيفوتهولا،هربمنيعجزهلااللهوإن،(89:مريمأ

لكوبدا،الجماعةوفارقتالطاعةخلعتأنتإنمعكصالواأنبعدعليكصالواقدفكأنهم،دعوتي

عنه،اللهتخلىواعتدىبغىمنفإنه،مسلمأباالبغياحذر،مهلامهلا،تحتسبتكنلممااللهمن

يأتيلمنومثلة،قبلكمنخلواقدالذينفيسنةتكونأنواحذر،والفملليدينيصرعهمنعليهونصر

الذىنبأعلتهتمواتل!ال!:تعالىقال.فيكطاعتيأهلوإلىإليكوأعذرت،الحجةقامتفقد،بعدك

.1751:ا!عرافأمهـواتغاولررمننف!الخميطنفأتبعهمنهافالنسلخءايتناءاتتنه

ذإ،حائداالحقوعن،مجانباللصوابفيهفرأيتك،كتابكقرأتفقدبعدأما:مسلمأبوفأجابه

الذينيستويوما،للكافريناللهمنمنزلةآياتفيهإليوكتبت،أشكالهاغيرعلىالأمثالفيهتضرب

كنت،محمدبناللهعبدياولكنني،اللهآياتمنانسلختماواللهوإنني،يعلمونلاوالذينيعلمون

بكثم،قبلكمنلكبأخوينفأتممت،والطاعةالولايةلكمأوجبتآياتالقرآنمنفيكممتأولارجلا

أخطأوقدما،التأويلفيوأخطأت،مهتدياهادياأحسبني،متديناشيعةلهمافكنت،بعدهمامن

نفسهعكربكمكتبعلييهتمسنمفقلئايختنالؤمنونآلذيفكضذوإذا):تعالىاللهقالوقد،المتأولون
طص

أخاكوإن؟541:الأنعامأمهوغفوررحيوفانهووأضلح!بغل!منثوتاببج!سوءمامنكئمعملحمتأنهوآلرخمه

بالشبهة،وأقدم،بالظنةوأقتلالسيفأجردأنفأمرني،ضالاوكان،مهديصورةفيظهرالسفاح

مناللهعرفكمحتى،سلطانكموتوطئة،طاعتكمفيالدنياأهلفوترت،العثرةأقيلولا،الرحمةوأرفع

ويصفح،عنييعففإن،بالتوبةواستنقذني،بالندممنهتداركنيوتعالىسبحانهاللهإنثم،جهلكمكان

للعبيد.بظلامربكوما،فبذنوبييعاقبنيوإن،غفوراللأوابينكانفإنه

بينةعلىاللهإلىيدعو،هدىإمامكانأخيفإن،العاصيالمجرمأيهابعدأما:المنصورإليهفكتب

الحقعنكنتلمااقتديتبأخيفلو،السديدالمنهجعلىوحملك،السبيللكفأوضح،ربهمن

ولأغواهما،تاركالأرشدهماكنتإلاأمرانلكيسنحلمولكن!،صادراوأوامرهالشيطانوعن،حائدا

المالوتبذر،المفسدينحكمبالجوروتحكم،الجبابرةبطشوتبطش،الفراعنةقتلتقتل،راكبا

كعببنموسىوليتقدأني،الفاسقأيهاخبريمنثم؟المسرفينفعلمواضعهغيرفيوتضعه

.الجزءهذامن(192ص)انظر()1
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موجهوأنا،وشيعتيقواديمنمعهبمنلقيكخراسانأردتفإن،بنيسابوريقيمأنوأمرته،خراسان

ونعماللهاتبعهومنالمؤمنينأميروحسب"موفقولامسددغيروأمرككيدكفاجمع،أقرانكللقائك

الوكيل.

والرسلالأمراءمنحولهمنأحلامويستخف،بالزهبةوتارة،بالرغبةتارةيراسلهالمنصوريزلولم

معهأميرسوىعليهومالؤإرأيهفيمسلملأبيحسنواحتىويعدهم،المنصورإلىمسلمأبويبعثهمالذين

)1(المتقدمالبيتذلكعنأنشدلهمانصاعوقدمسلمأبارأىفلما،ذلكعلىيوافقلمفإنه،نيزكلهيقال

وهو:

الأقوامبحيلةالقضاءذهبمحالةالقضاءمعللرجالما

الأمراءتلقاهالمدائنقدملمافإنه،ذلكيمكنهفلم"بدلهويستخلفالمنصوريقتلبأنعليهوأشار

كماهذايومهيقتلهلاأنالرسائلكاتبأيوبأبوأشاروقد،النهاراخرإلأوصلفما،الخليفةأمرعن

وعثاءعنكفأذهبالليلةاذهب:وقالاحترامهوأظهروعظمهأكرمهالخليفةيديبينوقففلما.تقدم

بنوشبيب،نهيكبنعثمانمنهميقتلهمنالأمراءمنلهأرصدالغدكانفلما.الغدمنائتنيثمالسفر

.)2(تقدمكمافقتلوه،عليهليقدمتترىرسلاإليهوأرسل،واج

مسلم،أبوفخاف،الوحشةمنهلهبداثم،والاحترامالإكرامالمنصورلهيظهرأياماأقامبلويقال

فانطلق.عليكبأسلا:فقال.نفسيعلىأخافهإني:وقالبهواستجار،موسىبنبعيسىواستشفع

مسلمأبوفجاء،الخليفةبهيريدبماخبوعيسىمعيكنولم.اتيكحتىذمتيفيأنت،وراءكاتفإني

يطولأنيودوهوفجلس،يتوضأالمؤمنينأميرفإن،هاهنااجلس:لهفقالوا،المنصوريستأذن

صدرتأشياءفييعاتبهفجعل،عليهفدخل،الخليفةلهوأذن،فأبطأ،موسىبنعيسىليجيء،مجلسه

وفلانا؟وفلاناميمونبنوإبراهيم،كثيربنسليمانقتلتفلم:لهقالحتى،جيداعنهافيعتذر،منه

عصيت،إذاتقتلأنت!ويحك:وقالالمنصورذلكعندفغضب.أمريوخالفواعصونيلأنهم:قال

فتبادروا،لقتلهالمرصدينأولئكوبينبينهالإشارةوكانت،بيديهوصفق!؟عصيتنيوقدأقتلكلاوأنا

وأي:فقال.لأعدائكاستبقنيالمؤمنينأميريا:فقال،سيفهحمائلفقطعأحدهمفضربه،ليقتلوهإليه

إثرعلىموسىبنعيسىودخل،عباءةفيولفوهقطعافقطعوه،المنصورزجرهمثم!؟منكأعدىعدو

لهفقال.راجعونإليهوإناللهإنا:فقال.مسلمأبوهذا:فقال؟المؤمنينأميرياهذاما:فقال،ذلك

دلامة:أبويقولذلكففي.نقمهعليتهجمولم،نعمهعليهجمتالذياللهأحمد:المنصور

.(492ص)تقدم)1(

.(592ص)تقدم)2(
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العبديغيرهاحتىعبدهعلىنعمةاللهغيرمامسلمأبا

الورد)1(الأسدخؤفتنيبماعليكفانتحىالقتلخوفتنيمسلمأبا

بنحربحنيفةوأبي،واجبنوشبيب،نهيكبنعثمانإلىتقدمالمنصورأنجرير)2(ابنوذكر

يديهبإحدىوضرب،وخاطبهمسلمأبوعليهدخلفإذا،منهقريبايكونواأن،الحرسمنوآخر،قيس

منأصبتهمااللذانالسيفانفعلماالمنصورلهقالمسلمأبوعليهدخلفلما.فليقتلوهالأخرىعلى

علىحملكما:لهقالثم،ركبتهتحتفوضعهالسيففناوله.أحدهماهذا:فقال؟عليبناللهعبد

أخذهأنظننتإنني:قال؟!الدينتعلمناأنأردت،المواتعنتنهاهالسفاحاللهعبدلأبيتكتبأن

فيعليتقدمتفلم:قال!.العلممعدنبيتهوأهلأنهعلمتالمؤمنينأميركتابجاءنيفلما،يحللا

قال!:.الرفقالتماسفتقدمت،بالناسذلكفيضر،الماءعلىاجتماعناكرهت:قال!؟الحجطريق

الحج،طريقفيالناسعلىالتضييقكرهت:قال؟العباسأبيموتخبرأتاكحينإليرجعتلافلم

تتخذهاأنأردتعليبناللهعبدفجارية:قال!.خلافمنيعليكوليس،بالكوفةسنجتمعأناوعرفت

ألست:قال!ثم.يحفظهامنبهاووكلت،قبةفيفحملتهاتضيعأنخفتولكن،لا:قال؟لنفسك

بناللهعبدبنسليطابنأنكوتزعم،عليبنتأمينةتخطبإليوالكاتب؟بنفسكتبدأإليالكاتب

مراغمتيعلىحملكفما:لهقال!ثم؟ويعتذرويقبلهايعركهايدهفيالمنصورويدكقههذا؟عباس

إليكوأكتبخراسانأدخلأنفأردت،شيءمنيدخلكيكونأنخفت:قال!؟خراسانإلىودخولك

فقال!:.خلافيأراد:قال؟قبلكودعاتنانقبائنامنوكانكثيربنسليمانقتلتفلم:قال.بعذري

إليهوخرج،الخيمةبعمودضربهثم.أقتلكلمإناللهقتلني،وعصيتنيخلافيأردتوأنت!ويحك

،بالسيوفبقتتهمعليهوحمل،رجلهفقطعشبيمبوضربه،سيفهحمائلفقطععثمانفضربه،أولئك

فيألقيثم،قطعاقطعاوقطعوهذبحوهثم.أيديكماللهقطع،اضربوهويحكم:يصيحوالمنصور

دخلة.

وعاهدتنا،فبايعناكبايعتنامسلمأبااللهرحمك:فقالعليهوقفقتلهلماالمنصورأنويروى

،قتلناهإلاالأيامهذهفيأحدعلينايخرجلاأنعلىبايعناكوإنا،لكفوفينالناووفيت،وعاهدناك

الذيدلهالحمد:قال!المنصورإن:ويقال!.لنانفسكعلىحكمكعليكوحكمنافقتلناكعلينافخرجت

الله.عدويايومكأرانا

)1(

)2(

هو:ثالثابيتافيهماوزاد:(15ص)دلامةأبيديوانفيالبيتان

الكردآباؤكالغدرأهلإنألاغدرةحاولتالمهديدولةأفي

مقاربة.بألفاظ(4385/)تاريخهفيالطبريهو
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ذلك:عندالمنصوروقال:(جرير)1ابنقال

مجرمأبابالكيلفاستوفيقتضىلاالدينأنزعمت

العلقممنالحلقفيأمربهاتسقيكنتكأساسقيت

بتركالنعمأطيارتنفروالا،الناسأيها:فقالمسلمأبيقتلبعدالناسفيخطبالمنصورإنثم

لسانه،فلتاتفيظهرإلاشيئامنكميسزلاأحدأفإن،الأئمةغشتسرواولا،النقمبكمفتحل،الشكر

إليكمالإحسانننسىولا،حقناعرفتمماحقوقكمنجهللنوإنا،نظرهوطوالع،وجههوصفحات

وإن،عمالكموترتدع،رجالكميستقيمحتىرأسهأئمأوطأناالقميصهذانازعناومن،فضلناذكرتمما

وفجروغدرفنكث،دمهأباحنافقد،غشناوأظهر،بيعتنانكثمنأنهعلىبايع،مسلمأباالغمرهذا

منوأخذ،منتهيأوأساءمبتدياأحسنمسلمأباوإن؟لناغيرهعلىحكمهلأنفسناعليهفحكمنا،وكفر

وفسادسريرتهخبثمنوعلمنا،ظاهرهحسنعلىباطنهقبيحورجح،أعطانامماأكثرلنفسهبناالناس

إمهاله،فيوعنفنا،قتلهفيلعذرنامنهعليهاطلعناماعلىاطلعولو،لاملمافيهلنااللائمعلملومانيته

ممنغيرهفيحكمهفيهفحكمنا،دمهوأباحنا،عقوبتهلناأحلحتىذفتهويخفر،بيعتهينقضزالوما

ابنيعني-للنعمانالذبيانيالنابغةقالماأحسنوما،فيهالحقإمضاءمنلهالحقيمنعناولم،العصاشق

:المنذر

الرشدعلىوادللهأطاعككمابطاعتهفانفعهأطاعكفمن

ضمد)2(علىتقعدولاالظلومتنهىمعاقبةفعاقبهعصاكومن

مأخيرأهو،مسلمأبيعنسئلالمباركبناللهعبدأن،بسندهالحاكمعنالبيهقيروىوقد

بعضهماتهمهقد،منهشراالحجاجكانولكن،أحدمنخيراكانمسلمأباأنأقوللا:فقال؟الحجاح

ممنكانأنهعلىبل،ذلكعلىيدلمامسلمأبيعنذكروهفيماأرولم؟بالزندقةورموه،الإسلامعلى

أعلموالله،العباسيةالدولةإقامةفيالدماءسفكمنمنهكانفيماالتوبةادعىوقد،ذنوبهمناللهيخاف

.بأمره

،والأشجانالأحزانوحالفت،)4(الكفافواثرت،الصبرارتديت:قالأنهعنه)3(الخطيبروىوقد

:يقولأنشأثمبغيتينهايةوأدركت،همتيغايةبلغتحتى،والأحكامالمقاديروشامحت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4386/)تاريخهفيالطبريهو

.(53ص)المذكورالنعمانفيهايمدحقصيدةمنالذبيانيالنابغةديوانفيالبيتان

.(01/802)بغدادتاريخفي

الأوفق.وهو،"الكتمان":الخطيبتاريخفي

."وسامحت":(53)6/النبلاءأعلاموسيرالخطيبتاريخفي
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حشدواإذمروانبنيملوكعنهعجزتماوالكتمانبالعزمنلتقد

أحدقبلهمينمهالمرقدةمنفانتبهوابالسيفأضربهمزلتما

رقدواقدالشامفيملكهمفيوالقومديارهمفيعليهمأسعىوطفت

الأسدرعيهاتولىعنهاوناممسبعةأرضفيغنمارعىومن

وقيل،لأربعوقيل،بقينلخمسوقيل-خلونلسبعالأربعاءيومبالمدائنمسلمأبيقتلكانوقد

ومئة.وثلاثينسبعسنةأعني،السنةهذهمنشعبانمن-بقيتالليلتين

سبعسنةشعبانفي:وقيل،ومئةوعشرينتسعسنةمنرمضانفيظهورهابتداءكان:بعضهمقال!

ومئة.وعشرين

كمابعدبنيتتكنلمبغدادفإن،قائلهمنغلطوهذا؟أربعينسنةفيببغدادقتلأنهبعضهموزعم

القول!.هذاورد،بغدادتاريخفيالخطيبذكره

واستدعى،والولاياتوالرهبةوالرغبةبالأعطيةمسلمأبيأصحابتأليففيشرعالمنصورإنثم

فقال!:،عنقهبضربوهم،مسلمأبيشرطةعلىوكان-مسلمأبيأصحابأعزمنوكان-إسحاقأبا

ولبستتحنطتإلاعليكأدخلكنتمرةمنوما،اليومهذافيإلاقطأمنتماوالله،المؤمنينأميريا

المنصورلهفرق،أكفانأدراعوعليهمحنطهوفإذا،جسدهتليالتيثيابهعنكشفثم،كفني

وأطلقه.

ألفستمئةالعباسبنيدولةلأجليتعاطاهكانوماحروبهفيقتلمسلمأباأنجرير)1(ابنوذكر

المؤمنينأميريا:يصنعهكانماعلىيعاتبهوهوللمنصورقال!وقد.ذلكبغيرقتلمنعنزيادةصبرا

ناحيتها،لأجزأتمكانكأمةكانتلو،الخبيثةبنيا:لهفقال!.منيكانومابلائيبعدهذالييقال!لا

فيلفالمنصورقتلهولما.فتيلاقطعتلماإليكذلككانولو،وبريحنابدولتناعملتماعملتإنما

قد:قال!؟مسلمأبوأين،المؤمنينأميريا:فقال!موسىبنعيسىفدخل،إرباإربامقطعوهوكساء

فقال!!فيهالإمامإبراهيمورأي،ونصيحتهطاعتهعرفتقد،المؤمنينأميريا:فقال!.آنفاهاهناكان

إليهوإناللهإنا:فقال!.البساطفيذاكهاهو،منهلكأعدىعدواالأرضفيأعلمماوالله،أنوكيا:له

معنهيأوأمرأوسلطانأومكانلكمكانوهل،قلبكاللهخلع:المنصورلهفقال!.راجعون

يعلمواأنقبلمسلمأبيقتلفييستشيرهمفجعلالأمراءبرؤوسالمنصوراستدعىثم؟مسلمأبي

فلما.إليهينقللئلامسلمأبيمنخوفاكلامهأسزتكلمإذاكانمنومنهم،بقتلهيشيرفكلهم،بقتله

.(4386،387/)تاريخهفيالطبرييعني(1)
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.تقدمكمابذلكالناسالمنصورخطبثم.كثيراسروراوأظهروا،ذلكأفزعهمقتلهعلىأطلعهم

يقدمأن،مسلمأبيلسانعلىبكتابوحواصلهأموالهعلىمسلمأبينائبإلىالمنصوركتبثم

بكمالهمسلمأبيبخاتمالكتابوختم.والجواهروالأموال!والذخائرالحواصلمنعندهمابجميع

إذاأنه،خازنهإلىتقدممسلمأبوكانوقد،الأمرفياسترابالخازنراهفلما،الخاتمفصبكلمطبوعا

وإذا،كتبيعلىفصهبنصفأختمإنمافإني،فيهلمافامضالفصبنصفمختومارأيتهفإنكتابيجاءك

بهبعثمايقبلأنخازنهذلكعندفامتنع.فيهماتمضولاتقبلفلابكمالهعليهمختوماالكتابجاءك

.الخازنالرجلذلكوقتل.ذلكجميعأخذمنإليهلكبعدذالمنصورفأرسل،المنصور

عنعوضاذلكقبلوعدهكماخراسانبإمرةخالدبنإبراهيمداودأبيإلىا!حوروكتب

مسلم.أبي

)1(قومسعلىتغلب،مجوسياهذاسنباذكانوقد،مسلمأبيبدميطلبسنباذخرجالسنةهذهوفي

عليهم،فارسآلافعشرةهمجيشاالمنصورجعفرأبوإليهفبعث،إصبهبذبفيروزويسمى،وأصبهان

ستينأصحابهمنوقتل،لسنباذجهورفهزم،بالمفازةوالريهمذانبينفالتقوا،العجليمراربنجهور

استحوذكانماوأخذ،يوماسبعينأيامهفكانت،ذلكبعدسنباذوقتل،ونساءهمذراريهموسبىألفا

.)2(بالريكانتالتيمسلمأبيأموال!منعليه

،بالجزيرةالخوارجمنألففيالشيبانيحرملةبنملبدلهيقال!رجلأيضاالسنةهذهفيوخرج

الجزيرةنائبقحطبةبنحميدقاتلهثم،وتنكسرمنهتنفركلها،كثيفةمتعددةجيوشاالمنصورإليهفجهز

فدفعها،ألفمئةعلىقحطبةبنحميدصالحهثم،الحصونبعضفيحميدمنهوتحصن،ملبدفهزمه

.عنه)3(وانقلعملبدوقبلهاإليه

وكان:الواقديقال!،عباسبناللهعبدبنعليبنإسماعيلالخليفةعمالسنةهذهفيبالناسوحج

علي،بنسليمانالبصرةوعلى،موسىبنعيسىالكوفةنيابةوعلى-المنصورعميعني-الموصلنائب

خالد،بنإبراهيمداودأبوخراسانوعلى،عليبنصالحمصروعلى،قحطبةبنحميدالجزيرةوعلى

.وغيرهبسنباذالخليفةلشغلصائفةالسنةهذهفيللناسيكنولم.اللهعبدبنزيادالحجازوعلى

علىتشتمل،واسعةكبيرةكورةوهي،كومستعريبهي:مهملةوسينالميموكسرالسكونثمبالضم:قومس(1)

،دامغانالمشهورةوقصبتهاملكهاولايةفييكونماوأكبر،طبرستانجبالذيلفيوهي،ومزارعوقرىمدن

.(4414/)البلدانمعجم.ونيسابورالريبينوهي

.(4388/)الطبريتاريخانظر)2(

.(4388،938/)الطبريتاريخانظر)3(
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فيها:توفيمنمشاهيرومن

.تقدمكماالخراسانيمسلمأبو

أعلم.سبحانهوالله.التكميلفيذكرناهكما،فيهمملممنأحد،زيادأبيبنويزيد

ومئةوث!اثيوثها،للدنةكلت5ث!

مقاتليها.منعليهقدرعمنوعفا،سورهافهدم،عنوةملطيةالرومملكقسطنطيندخلفيها

وأطلق،ملطيةسورمنالرومملكهدمكانمافبنى،مصرنائب،عليبنصالحالصائفةغزاوفيه

ألفأربعينعليبنمحمدبنالعباسأخيهلابنأعطىوكذلك،دينارألفأربعينعليبنعيسىلأخيه

.دينار

بنسليمانبأخيهواستجار،البصرةإلىوانهزم،مسلمأبوكسرهالذيعليبناللهعبدبايعوفيها

سيأتي.كمابغدادسجنفيحبسولكن،طاعتهإلىورجعالسنةهذهفيللخليفةبايعحتىعلي

وعلىحواصلهعلىواستحوذسنباذكسربعدماالمنصورالخليفةالعجليمراربنجهورخلعوفيها

إليهفأرسل،الأموالبتلكالخليفةمنابذةعلىيقدرأنهوظن،بذلكنفسهفقويت،مسلمأبيأموال

منعامةوقتل،جهورفهزم،شديداقتالافاقتتلوا،كثيفجيشفيالخزاعيالأشعثبنمحمدالخليفة

.فقتلوهلحقوهثم،والذخائروالحواصلالأموالمنمعهكانماوأخذ،معه

الملبدأصحابمنوقتل،آلافثمانيةفيخزيمةبنخازميديعلىالخارجيئالملبدقتلوفيها

بقيتهم.وانهزم،ألفعلىيزيدما

والنواب،(عباسبناللهعبدبنأعليبن(صالحبنأالفضلفيهابالناسوحج:)1(الواقديقال

قبلها.بالتيالمذكورونهمفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

واقد.بنزيد

الرحمن.عبدبنوالعلاء

.قولفيسليمأبيبنوليث

منه.معقوفينبينيأتيوما(4193/)الطبريتاريخانظر(1)
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بنهشامبنمعاويةبنالرحمنعبدوهو؟الأندلسبلادإلىأميةبنيمنالداخلخلافةكانتوفيها

كان،()1(أموياويسمى،أميةبنيمنهوإنمابهاشميهوليس:قلتأالهاشميمروانبنالملكعبد

منمعهبمنفاجتاز،اعباسبناللهعبدبنعليبناللهعبدمنفراراأالمغرببلادإلىدخلقد

إليهمبدرامولاهفبعث؟والمضريةاليمانيةعصبيةعلىيقتتلونبقوم(معهفرواالذينأأصحابه

نائبهامنوانتزعها،عليهاواستحوذ،الأندلسبلادففتح،بهمودخلفبايعوه،إليهفاستمالهم

الرحمنعبدوسكنوقتله،الفهرينافعبنعقبةبنعبيدةأبيبنحبيببنالرحمنعبدبنيوسف

ثنتينسنةإلى،ومئةوثلاثينثمانسنةأعنيالسنةهذهمنالبلادتلكفيخلافتهفيواستمر،قرطبة

سنينستهشامولدهبعدهمنقامثم،وأشهرسنةوثلاثونأربعالملكفيولهفيهافتوفي،ومئةوسبعين

ولدهبعدهوليثم،ماتثم،وأشهراسنةوعشرينستاهشامبنالحكمبعدهفوليماتثم،وأشهرا

ستاالحكمبنالرحمنعبدبنمحمدبعدهوليثم،ماتثم،سنةوثلاثينثلاثاالحكمبنعبدالرحمن

بدهر.مئةالثلاثبعدأيامهوكانت،المنذربنمحمدأخوهثم،محمدبنالمنذرابنهثم،سنةوعشرين

الرغيد،والعيشالنعيممنقضواوما1،وأهلهاالسنينتلكزوالمنسنذكرهكماالدولةتلكزالتثم

:الحسانوالنساء

ميعاد)2(علىكانوافكأنهم(وأهلهاالسنونتلكانقضتثم

ا)3(والدبورالصباعليهفألوتجفورقكأنهمأضحواثمأ

ومئةوث!اثيرتسمسنةخلت5ث!

،الرومبلادفيفوغل،الحدثطريقعلىالصائفةغزاثم،ملطيةبناءعليبنصالحأكملفيها

اللهسبيلفييجاهداأنأميةبنيملكزالإننذرتاوكانتا،عليابنتاولبابةعيسىأمأختاهمعهوغزا

وجل.عز

لمثم،المسلمينأسرىبعضفاستنقذ،الرومملكوبينالمنصوربينحصلالذيالفداءكانوفيها

بناللهعبدابنيبأمرالمنصورلاشتغالوذلك،وأربعينستسنةإلىالسنةهذهفيصائفةللناسيكن

)1(

)2(

)3(

.(ق)منوهو،(ح،ب)فيالمعقوفينبينماليس

بنللأسودقصيدةمنالبيتوعجز.(72ص)"أحلاموكأنهمفكأنها":وعجزهتماملأبيقصيدةمنالبيتصدر

."ديارهممحلعلىالرياحجرت":فيهوصدره،(13/02،12،23)الأغانيصاحبذكرهايعفر

.(2913/)أغانيهفيالفرجأبوذكرهاالعباديزيدبنلعديقصيدةمنوهو،وحرفالنسخجميعفيالبيتنثر
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إبراهيمبنالوهابعبدمعالصائفةغزاقحطبةبنالحسنأنبعضهمذكرولكن.سنذكرهكما،حسن

أعلم.فالله،أربعينسنةالإمام

فكان،الخصبكثيرة:أي،جداخصبةالسنةهذهوكانت،الحرامالمسجدالمنصوروسعوفيها

أربعين.سنةفيذلككانإنما:وقيل،الخصبةالسنةلهايقال

علىخوفاوأصحابهعليبناللهعبدفاختفى،البصرةإمرةعنسليمانعمهالمنصورعزلوفيها

بناللهعبدإحضارفييستحثه-معاويةبنسفيانوهو-البصرةعلىنائبهإلىالمنصورفبعث،أنفسهم

إلىأصحابهبقيةوبعث،عمهعليبناللهعبدوسجن،بعضهمفقتل،أصحابهفيفبعثه،إليهعلي

.هناكفقتلهم،خراساننائب،داودأبي

.عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالعباسفيهابالناسوحج

توفي:وفيها

مجاهد.بنعمرو

.الهادبناللهعبدبنويزيد

.البصريالحسنوصاحب،العبادأحد،عبيدبنويونس

ومئةأربميرسنةخلت5ث!

وجعلعليهمفأشرف،دارهوحاصروا،خراساننائبداودأبيعلىالجندمنجماعةثارفيها

،فماتظهرهفانكسرفسقط،بهفانكسرتالحائطفياجرةعلىواتكأ،إليهليحضروابجندهيستغيث

بنالجبارعبدوهو،عليهاالخليفةجهةمنالأميرقدمحتى،الشرطةصاحبعاصمخراسانعلىفخلفه

إلىيدعونأنهمعنهمبلغهلأنه،الأمراءمنجماعةوقتل،خراسانبلادفتسلم،الأزديالرحمنعبد

عندهم.المنكسرةالأموالبجبايةداودأبينوابوأخذ،اخرينوحبس،طالبأبيبنعليالخلافة

ثم،المدينةإلىالحجانقضاءبعدورجع،الحيرةمنأحرم،المنصورالخليفةبالناسحجوفيها

ونواب،الكوفةهاشمية،الهاشميةإلىسارثم،الرقةإلىالشامسلكثمفزاره،المقدسبيتإلىرحل

الجبارعبدمكانهفخلفه،داودأبونائبهاماتفإنه،خراسانسوىقبلهاالتيفيالمذكورونهمالأقاليم

.الأزدي

توفي:وفيها

هند.أبيبنداود
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.ديناربنسلمةحازموأبو

.صار!أبيبنوسهيل

غزية.بنوعمارة

السكوني.قيسبنوعمرو

357

ومئةوأربميرإحرفىسنةخلت5ث!

.المنصورعلىالراونديةلهايقالطائفةخرجتفيها

يقولونكانوا،مسلمأبيرأي)2(علىوهم،خراسانمنأصلهمأنالمدائنيعنجرير)1(ابنذكر

ويسقيهميطعمهمالذيربهموأن،نهيكبنعثمانإلىانتقلتادمروحأنويزعمون،بالتناسخ

الله.قبحهم.جبريلمعاويةبنالهيثموأن،المنصورجعفرأبو

فأرسل،ربناقصرهذا:ويقولونبهيطوفونجعلواقد،المنصورقصريومافأتوا:جرير)3(ابنقال

إلىعمدواثم؟تحبسهمعلام:وقالواذلكمنفغضبوا،مئتينمنهمفحبس،رؤسائهمإلىالمنصور

ببابواجتازوا،جنازةيشيعونكأنهم،حولهواجتمعوا،أحدعليهوليس،كواهلهمعلىفحملوهنعش

نحووقصدوا،أصحابهممنفيهمنواستخرجوا،قهراالسجنودخلواالنعشفألقوا،السجن

ماشيا،القصرمنالمنصوروخرج،البلدأبوابوغلقتالناسفتنادى،مئةستفيوهم،المنصور

وجاء،ناحيةكلمنالناسوجاء،الراونديةنحووقصد،فركبهابدابةجيءثم،يركبهادابةيجدلملأنه

نحنارجع،المؤمنينأميريا:وقالالمنصوردابةبلجاموأخذترجلالمنصوررأىفلما،زائدةبنمعن

ناحية،كلمنعليهمفالتفوا،الجيوشوجاءت،فقاتلوهمإليهمالأسواقأهلوقام،فأبى،نكفيكهم

ثمأيامافمرض،كتفيهبينبسهمنهيكبنعثمانوجرحوا،بقيةمنهميبقولم،آخرهمعنفحصدوهم

علىنهيكبنعيسىأخاهوولى،لهودعا،دفنحتىقبرهعلىوقام،الخليفةعليهفصلى،مات

اليومذلكالراونديةقتالمنالمنصورفرغولما،بالكوفةالهاشميةبالمدينةكلهذلكوكان،الحرس

حتىالطعامعنوأمسك؟زائدةبنمعنأين:فقالبالطعامأتيثم،وقتهاآخرفيالظهربالناسصلى

معن:فقال،يومئذشهامتهمنرأىلما،بحضرتهلمنشكرهفيأخذثم،جنبهإلىفأجلسه،معنجاء

.(4593/)تاريخهفيالطبريهو(1)

."مسلمأبيدينعلى":(خ،بفي))2(

.(4593/)تاريخهفيالطبريهو)3(
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قلبيقويعليهموإقدامكبهماستهانتكرأيتفلما،لوجلوإنيجئتلقد،المؤمنينأميرياوالله

لهفأمر،المؤمنينأميرياشجعنيالذيفذاك،هكذاالحربفييكونأحداأنظننتوما،واطمأن

قاتللأنه،متخفياذلكقبلزائدةبنمعنوكان،اليمنوولاه،عنهورضي،آلافبعشرةالمنصور

عنه.رضيقتالهفيصدقهالخليفةرأىفلما،اليومهذافيإلايظهروافلم،هبيرةابنمعالمسودة

وحين،قليلةجماعةفيوأنامسلمأباقتلت:ثلاثفيأخطأت:نفسهعنقال!المنصورإن:ويقال!

غرل!سهمأصابنيلو،الراونديةويوم،الخلافةلذهبتبالعراقسيفاناختلفولو،الشاممنخرجت

وصرامته.حزمهمنوهذا.ضياعالذهبت

،خراسانبلادوولاه،بالمهديودعاه،بعدهمنالعهدمحمداابنهالمنصورولىالسنةهذهوفي

إلىالمنصورفشكاه،الخليفةشيعةمنخلقاقتلأنهوذلك،الرحمنعبدبنالجبارعبدعنهاوعزل

غزوإلىخراسانمنكثيفاجيشاليبعثإليهأكتب،المؤمنينأميريا:فقال!،الرسائلكاتبأيوبأبي

بذلك،المنصورإليهفكتب.ذليلاخراسانبلادمنفأخرجوهشئتمنإليهبعثتخرجوافإذا،الروم

أمرها.وفسد،عليهاخيفجيش!منهاخرجومتى،الأتراكبهاعاثتقدخراسانبلادبأنالجوابفرد

لثغوربالمددأحقخراسانبلادإن:إليهفاكتب:قال؟ترىماذا:أيوبلأبيالمنصورفقال

هذافيضيقةخراسانبلادإن:أيضاإليهفكتب،الجنودإليكجهزتوقد،غيرهامنالمسلمين

أميريا:فقال؟تقولماذا:أيوبلأبيالخليفةفقال.أفسدهاجيش!دخلهاومتى،أقواتهاالعام

المهديمحمداابنهالمنصوربعثفحينئذ.تناظرهفلا،وخلعصفحتهأبدىقدرجلهذا،المؤمنين

ومنيخدعهبهزال!فما،الجبارعبدإلىمقدمة،خزيمةبنخازميديهبينالمهديفبعث.بالزيليقيم

كذلكوسيروه،البعيرذنبناحيةإلىوجههمحولابعيرافأركبوه،هووأخذوه،معهمنهربحتىمعه

ابنهوسير،عنقهالمنصورفضرب،أهلهمنوجماعةابنهومعه،المنصورعلىأقدموهحتى،البلادفي

واستقر،ذلكبعدبعضهمفوديثم،ذلكبعدالهنودفأسرتهم،اليمنطرففيجزيرةإلىمعهومن

،الجنودمنمعهبمنالإصبهبذيحاربوأن،طبرستانيغزوأنأبوهوأمره،خراسانعلىنائباالمهدي

فيهيقولالذيوهو،طبرستانبحربالناسأعلممنوكان،العلاءبنعمرعليهمبجيشوأمده

الشاعر:

جئتهإنللخليفةفقل

العداحروبأيقظتكإذا

دمنةعلىلاينامفتى

المتهمفيخيرولانصيحا

نمثمعمرالهافنبه

بدم)1(إلاالماءيشربولا

.(4893/)الطبريوتاريخ،(588)صديوانهفيقصيدةمنوالأبيات،بردبنبشارالشاعر(1)
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قلعته،إلىألجؤوهحتىالأصبهبذوحصروا،فتحوهاطبرستانعلىالجيوشتواقفتفلما

ذخائر.منفيهاماعلىفصالحهم

التركملكأيضاوكسروا،هناكفمات،الديلمبلادالأصبهبذودخل،بذلكأبيهإلىالمهديوكتب

.الأولطبرستانفتحفهذا،الذراريمنأمماوأسروا،المصمغانلهيقالالذي

الإمامإبراهيمبنمحمدرابطوفيها،الخراسانييحيىبنجبريليديعلىالمصيصةبناءفرغوفيها

ملطية.ببلاد

،القسريخالدبنمحمدالمدينةوولى،الحجازإمرةعناللهعبيدبنزيادالمنصورعزلوفيها

علىوهو،كعببنموسىتوفيوفيها،العكيمعاويةبنالهيثموالطائفمكةوولى.رجبفيوقدمها

عزلهثم،الأشعثبنمحمدمصرولىثم،الماضيةالسنةفيعليهاكانمنمصروعلى،المنصورشرطة

.الفراتبننوفلوولىعنها

ذكرنامنعليهاالبلادوبقية،ودمشقوحمصقنسريننائبوهو،عليبنصالحفيهابالناسوحج

أعلم.والله،قبلهاالتيفي

توفي:وفيها

تغلب.بنأبان

.المغازيصاحبعقبةبنوموسى

أعلم.سبحانهوالله،قولفيالشيبانيإسحاقوأبو

ومئةوأربميرثنتيوسنةخلت5ث!

بنحفصبنعمرصحبةالعساكرإليهفجهز،الخليفةالسندنائبكعببنموسىبنعيينةخلعفيها

منه.وتسلمها،الأرضعلىوقهرهحفصبنعمرفحاربه،والهندالسندوولاه،صفرةأبي

،بطبرستانكانممنطائفةوقتل،المسلمينوبينبينهكانالذيالعهدطبرستانأصبهبذنكثوفيها

مولىالخصيبأبومرزوقومعهم،حاتمبنوروح،خزيمةبنخازمصحبةالجيوشالخليفةإليهفجهز

نأوذلك،عليهاحتالوافيههوالذيالحصنفتحأعياهمفلما،طويلةمدةفحاصروه،المنصور

ضربوهقد،للمسلمينمغاضمبكأنهإليهفذهب،ولحيتيرأسيواحلقوااضربوني:قالالخصيبأبا

النصحلهيظهرالخصيبأبووجعل،وقربهوأكرمه،الأصبهبذبهففرح،الحصنفدخل،لحيتهوحلقوا

منتمكنفلما،وغلقهالحصنفتحيتولىمنجملةمنوجعله،جداعندهوحظيخدعهحتىوالخدمة
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فلما.لكمأفتحهحتىالبابمنفاقتربوا،حرسهفيالفلانيةالليلةأنهوأعلمهمالمسلمينكاتبذلك

وامتص،الذريةوسبوا،المقاتلةمنفيهمنفقتلوافدخلوا،الحصنبابلهمفتحالليلةتلككانت

بنإبراهيموأم،المهديبنمنصورأميومئذأسروافيمنوكان.فماتمسموماخاتماالأصبهبذ

.الحسانالملوكبناتمنوكانتا،المهدي

بنسعيدبنسلمةبناءهاوتولى،بالجبانعندهايصلونالتيقبلتهمالبصرةلأهلالمنصوربنىوفيها

ذلكفيالعيدبالناسوصلى،بالبصرةرمضانشهرالمنصوروصام.والأبلةالفراتنائبجابر

المصلى.

فيهابالناسوحج،قحطبةبنحميدعليهاوولى،مصرإمرةعنالفراتبننوفلالمنصورعزلوفيها

علي.بنإسماعيل

توفي:وفيها

السبتيومذلككان،البصرةونائب،الخليفةعم:)1(عباسبناللهعبدبنعليبنسليمان

عنوروى،الصمدعبدأخوهعليهوصلى،سنةوخمسينتسعابنوهوالآخرةجمادىمنبقينلسبع

وزينب،،ومحمد،جعفربنوهمنهمجماعةوعنه.موسىأبيبنبردةوأبي،وعكرمةأبيه

والأصمعي.

جواداكريماوكان.السنذلكفيالشيبمنلحيتهوخضب،سنةعشرينابنوهوشابقدوكان

والأنصارقريشوسائرهاشملبنيصلاتهوبلغت،نسمةمئةسنةكلفيعرفةعشيةيعتقوكان،ممدحا

نظرهفيفاتفق،البصرةدورمندارفييغزلننسوةفرأى،قصرهمنيوماواطلع.ألفالافخمسة

،فورهمنفنهض.الغزلعنفأغناناحالناعلىواطلعإلينانظرالأميرأنلو:منهنواحدم!قالتأنإليهن

ثم،كبيرامنديلابهملأماوغيرهاوالجواهرالذهبمننسائهحليمنويجمع،قصرهفييدورفجعل

ديتها،فأعطى،الفرحشدةمنإحداهنفماتت،كثيراشيئاوالدراهمالدنانيرمنعليهنونثرإليهندلاه

لورثتها.ذلكمنتركتهوما

أخووهو،العباسبنيخيارمنوكان،المنصورأيامالبصرةوولي،السفاحأيامفيالحجوليوقد

.والمنصورالسفاحعموهو،ومحمدوعيسىاللهوعبدالصمدوعبدوصالحوداود،إسماعيل

لمسلموالأسماءالكنى،(425/)الكبيرالتاريخ،(246ص)(المتممالقسمسعد)ابنطبقات:فيترجمته()1

التهذيبتقريب،(6162/)النبلاءأعلامسير،(1/462)الكاشف،(12/44)الكمالتهذيب،(1/96)

(532).
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.الحذاءخالا

.لأحولاوعاصئم

التميمي،كيسانابن:ويقالباب)1(بنعبيدبنعمرو:وهو،قولفيالقدريعبيدبنوعمرو

الحسنعنالحديثروى.والمعتزلةالقدريةشيخ،فارسأبناءمن،البصريعثمانأبو،مولاهم

منوكان-والأعمش،عيينةبنوسفيان،الحمادانوعنه.قلابةوأبي،أنسبناللهوعبيد،البصري

زريع.بنويزيد،القطانويحيى،موسىبنوهارون،سعيدبنالوارثوعبد-أقرانه

عنه.يحدثأنبأهلليس:)2(حنبلبنأحمدالإمامقال

منوكان،سوءرجلوكان:معينابنوزاد.بشيءليس:معينبنويحيىالمدينيبنعليوقال

.)3(الزرعمثلالناسإنما:يقولونالذينالدهرية

مهديابنوكان.تركهثمعنهيحدثناالقطانيحيىكان،بدعةصاحب،متروك:الفلاسوقال

عبيد:بنيونسعنشعبةوقال.بثقةليس:النسائيوقال.متروك:حاتمأبووقال.عنهيحدثلا

كانفإنه،عنهتأخذلا:حميدليقال:سلمةبنحمادوقال.الحديثفييكذبعبيدبنعمروكان

عقلا.لهأعدكنتما:أيوبوقال.عونوابنوعوفأيوبقالوكذا.البصريالحسنعلىيكذب

إلىيدعوكانلأنهحديثهتركواإنما:المباركابنوقال.شيءفيأصدقهلاوالله:الوراقمطروقال

.القدر

قال.وتقشفهوزهدعبادتهفيآخرونعليهوأثنى،والتعديلالجرحأئمةمنواحدغيرضعفهوقد

.الحدثأشدواللهفأحدثقالوا.يحدثلمماالقراءشبابسيدهذا:البصريالحسن

هوالحسنمجلسواعتزل،أحدثماأحدثأنإلىوالعبادةالورعأهلمنكان:)4(حبانابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

لمسلموالأسماءالكنى،(85ص)لهالصغيرالضعفاء،(6/352)للبخاريالكبيرالتاريخفيترجمته

عديلابنالكامل،(6/246)والتعديلالجرح،(97ص)للنسائيوالمتروكينالضعفاء،(1/547)

الجوزيلابنوالمتروكينالضعفاء،(181ص)نعيملأبيالضعفاء،(3277/)للعقيليالضعفاء،(569/)

النبلاءأعلامسير،(1093/)للذهبيالكنىسردفيالمقتنى،(22/123)الكمالتهذيب،(2/922)

.(7326/)الميزانلسان(5932/)الاعتدالميزان،(6401/)

.(132)صالدمبحركتابهفي

.(275/)البستيحبانبنحاتملأبيالمجروحينانظر

.(296/)المجروحينفي
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.تعمدالاوهماالحديثفيويكذبالصحابةيشتموكان،المعتزلةفسموا،معهوجماعة

منهتعدفماالمحفوظاللوحفي(ا:المسدأ!لهبأبيدآتبت)كانتإن:قالأنهعنهرويوقد

.(حجة)1آدمابنعلى

أربعينأمهبطنفييجمعأحدكمخلقإن"المصدوقالصادقحدثنا:مسعودابنحديثلهوروي

لو:فقال،اخرهإلى")2(سعيدأموشقيوعملهوأجلهرزقهكلماتبأربعفيؤمر":قالحتى"يوما

لمامسعودابنمنسمعتهولو،أحببتهلماوهببنزيدمنسمعتهولو،لكذبتهيرويهالأعمشسمعت

عليناأخذتهذاعلىمالقلتهذايقولاللهسمعتولو،لرددتهص!واللهرسولمنسمعتهولو،قبلته

عليهكذبهمنفعلىعليهمكذوباكانوإذا،هذاقالكانإناللهلعنه،الكفرمنأقبحوهذا.الميثاق

يستحقه.ما

الله:رحمهالمباركبناللهعبدقالوقد

زيدبنحمادإيتعلماالطالبأيها

بقيدقيدهثمبحلمالعلمفخذ
عبيد)4(بنعمروثارامنالبدعةوذر)3(

.بالبدعمعلن،جداالحديثضعيفمذمولموهو،بتقشفهالناسيغرعمروكان:عدي)5(ابنوقال

بصحبته،واشتهرالحسنجالس:)6(البغداديالخطيبوقال.الحديثضعيف:الدارقطنيوقال

وكان،الحديثأصحابواعتزل،إليهودعابالقدروقال،السنةأهلمذهبعنعطاءبنواصلأزالهثم

زهد.وإظهارسمت)7(له

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

السابق.المصدر

مسندهفيوأحمد،المرسلينلعبادناكلمتناسبقتولقدباب)1607()6/2713(البخاريأخرجه

.القدرفي:بابفي(76()192/)سننهفيماجهوابن،(1382/)

التخريج.ومصادر(ب)منوالمثبت،"البدعةواردد":(ح)في

فيه:الثالثالبيتورواية(6258/)الأولياءوحلية،(5001/)عديلابنالكاملفيالثلاثةالأبيات

عبيدبنوكعمرووكجهمكثورلا
الأوسطوالمعجم،(1/917)والتعديلوالجرح،(3/25)للبخاريالكبيرالتاريخفيوالثانيوالأول

.(692/)بغدادوتاريخ(5534()3038/)

.(5011/)الرجالضعفاءفيالكاملكتابهفي

.(21/661)بغدادتاريخفي

."سمعة"بغدادتاريخفي
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ثلاثأوثنتينسنةماتعمراأن)1(البخاريوحكى.ثمانينسنةولداعطاءبنوواصلإنه:قيلوقد

مكة.بطريقومئةوأربعين

علىيفدكانلأنهويعظمهيحبهالمنصوركان،المنصورجعفرأبيعندمحظياعمروكانوقد

يقبلكمايقبلأنيسألهوكان،شيئامنهعمرصيأخذولا،فيأخذونالمنصورفيعطيهمالقراءمعالمنصور

وكان،بخيلاكانالمنصورلأن،حالهعليهبهويروجالمنصوريغزمماذلكفكان،منهيقبلفلاأصحابه

وينشد:منهذلكيعجبه

صيديطلبكلكمرويديمشيكلكم
ه)2(هو

عبيدبنعمروعير

عبيد،بنعمرومثلالأرضملءمنخيمالقراءأولئكمنواحدكلأنلعلمالمنصورتبصرولو

منكثيرولا.عمرويطيقهلاماالزهدمنعندهيكونقدالرهبانبعضفإن،صلاحعلىيدلطلاوالزهد

زمانه.فيالمسلمين

بعبادانماتبعدماالمنامفيجعفربنالحسنرأيت:قالط،القعنبيخالدبنإسماعيلعنرويناوقد

ثانيةمرةرآهثم.النارفي:قالط؟عبيدبنفعمرو:قلت.الجنةفيعونوابنويونسأيوب:ليفقالط

فيتهذيبهفيشيخناأطالطوقد،قبيحةمناماتلهرئيتوقد،ذلكمثللهفيقولطفيسأله-ثالثةويروى-

به.يغترفلاليعرفحالهمننبذةإلىهاهناأشرناوإنما"التكميل"كتابفيحاصلهاولحصنا3ترجمته

أعلم.والله

ومئةوأربميرث!اثسنةخلت5ث!

والبصرةالكوفةأهلوأمر،خلقاالمسلمينمنقتلوالأنهمالديلمغزوإلىالناسالمنصورندبفيها

وجم،كثيرخلقفانتدب،الديلمإلىالجيشمعفليذهبفصاعداالافعشرةعلىيقدرمنهمكانمن

لذلك.غفيز

وأعمالها.الكوفةنائبموسىبنعيسىفيهابالناسوحج

)1(

)2(

)3(

.(6352/)الكبيرالتاريخفي

.(6551/)النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي،(12168/)بغدادتاريخفيالخطيبالأبياتذكر

.(22133/)الكمالتهذيبانظر
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توفي:وفيها

.الصوافحجاج

الطويل.زاذويهبنوحميد

قبلها-التيفيذكرناهوقد-التميميطرخانبنوسليمان

.قولفيعبيدبنوعمرو

الصحيح،علىسليمأبيبنوليث

.الأنصاريسعيدبنويحعى

ومئةوأربميرأربحسنةخلت5ث!

منالجيوشومعه،الديلمبلادإلىالمنصورعمهأمرعنالسفاحالعباسأبيبنمحمدسارفيها

.والجزيرةوالموصلوواسطوالبصرةالكوفة

بنترائطةعمهبابنةودخل،خراسانبلادمنأبيهعلىالمهديالمنصورجعفربنمحمدقدموفيها

.بالحيرةالسفاح

وولى،خزيمةبنخازموالعسكرالحيرةعلىواستخلف،المنصورجعفرأبوبالناسحجوفيها

إلىالمنصورجعفرأباالناسوتلقى،القسريخالدبنمحمدعنهاوعزل،المدينةالمريعثمانبنرباح

بنحسنبناللهعبدتلقاهمنجملةمنوكان؟ومئةوأربعينأربعسنةفيحجهفيمكةطريقأثناء

بحيث،زائدبإقباليحادثهجعلثم،السماطعلىمعهالمنصورفأجلسه،طالبأبيبنعليبنحسن

؟الناسمعانيأجالالم:ومحمدإبراهيمابنيهعنوسأله،غدائهعامةعنبذلكاشتغلالمنصورإن

بنمحمدأنإلاذاكوما،ذلكفيوصدق؟اللهأرضمنصاراأينيدريلاأنهحسنبناللهعبدفحلف

وخلعبالخلافةالحمارمرواندولةأواخرفيالحجازأهلمنجماعةبايعهقدكانحسنبناللهعبد

بنيإلىالدولةتحويلقبلوذلك،المنصورجعفرأبوذلكعلىبايعهمنجملةفيوكان،مروان

إبراهيموأخوهالحسنبناللهعبدبنمحمدخافالمنصورجعفرأبيإلىالخلافةصارتفلما،العباس

علىيخرجاأنأراداكماعليهيخرجاأنبدلاأنهمامنهماتوهمالمنصورلأنوذلك؟شديداخوفامنه

إلىساراثماليمنإلىفصارا،الشاسعةالبلادفيهربافذهبا؟فيهوقعالمنصورمنهتوهموالذي؟مروان

زيدبنالحسنعليهفاستدل،آخرموضعإلىفهربا،زيدبنالحسنمكانهماعلىفدل،بهافاختفياالهند

بكلالمنصورواجتهد!أتباعهمامنأنهمنهوالعجب؟المنصورعندعليهماإلباوانتصب،عليهماودل
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منصاراأينيدريلاأنهحلفعنهماأباهماسألفلما،الانوإلىذلكلهيتفقفلمتحصيلهماعلىطريؤ

كانالووالله:وقالذلكمناللهعبدفغضب،ولديهطلبفياللهعبدعلىالمنصورألحثم،اللهأرض

السجنفيفلبث،وأموالهرقيقهببيعوأمر،بسجنهوأمرالمنصورفغضب.عليهمادللتكماقدميتحت

إبراهيمطلبفيوجدفحبسهم،آخرهمعنحسنبنيبحبسالمنصورعلىوأشاروا،سنينثلاث

ولاالأوقاتغالبفيالمدينةفيويكمنان،السنينغالبفيالحجيحضرانوهماهذا،جداومحمد

علىويحرضه،غيرهعليهاويوليالمدينةعننائبايعزلوالمنصور"الحمدودلهعليهماييممنبهمايشعر

وجل.عزاللهيريدهلماعنهماالمقاديروتعجزه،طلبهمافيالأموالوبذل،عنهماوالفحصإمساكهما

فيفعزموا،حسانبنخالدالعساكرأبولهيقالالمنصورأمراءمنأميوأمرهماعلىواطأهماوقد

وقد،البقعةلشرفحسنبناللهعبدفنهاهم،والمروةالصفابينبالمنصورالفتكعلىالحجاتبعض

الفتكمنعليهتمالؤواكانوابماأقزحتىفعذبه،الأميرذلكمالأهمابماوعلم،ذلكعلىالمنصوراطلع

فغيبالخليفةبهفأمر،ذلكعننهاناحسنبناللهعبد:فقال؟ذلكعنصرفكمالذيوما:فقال،به

فيالرأيذويمنووزرائهأمرائهمنيعلممنالمنصوراستشاروقد.الآنحتىيظهرفلم،الأرضفي

لهماظهرولا،خبرعلىلهمايقعفلم،البلادفيوالقصادالجواسيسوبعث"حسنبناللهعبدابنيأمر

أمهإلىحسنبناللهعبدبنمحمدجاءوقد،(21:يوسفأ!وأقرهعلىغالمبوالله!و،أثرولاعينعلى

أهلي،لأريحهؤلاءيدفييديأضعأنهممتولقد،وعمومتيأبيعلىشفقتقدإني،أمهيا:فقال

فلعل،أمرهعلىنصبربل،كرامةولالا:فقالوا،ابنهاقالماعليهمفعرضت،السجنإلىأمهفذهبت

علىكلهموتمالؤواضيقشاءوإنعنافرجشاءإن،اللهبيدوفرجنانصبرونحن،خيرايديهعلىيفتحالله

الله.رحمهمذلك

،الأغلالأعناقهموفي،القيودأرجلهموفيبالعراقحبسإلىالمدينةحبسمنحسنالنقلوفيها

العثمانياللهعبدبنمحمدمعهمأشخصوقد،المنصورجعفرأبيبأمرالربذةمنتقييدهمابتداءوكان

قريبا،حملتوقد،حسنبناللهعبدبنإبراهيمتحتابنتهوكانت-لأمهحسنبناللهعبدأخاوكان-

منكانفإن،حاملابنتكوهذهتغشنيلمإنكوالطلاقبالعتاقحلفتقد:وقالالخليفةفاستحضره

به،أحفظهبجوابالعثمانيفأجابه.ديوثفأنتغيرهمنكانوإن،بهتعلموأنتمنهحبلتفقدزوجها

ثلاثونمنها،سوطاوخمسينمئةيديهبينضربهثمالنقيةالفضةمثلجسمهفإذا،ثيابهعنهفجردتبهفأمر

الضربزرقةمنأسودعبذكأنهبقيوقد،السجنإلىردهثم،فسالتعينهأحدهاأصابرأسهفوق

أحدجسرفما،ماءفاستسقى،حسنبناللهعبدلأمهأخيهجانبإلىفأجلس،جلدهفوقالدماءوتراكم

بهم.الموكلينالجلاوزةجملةمنخراسانيسقاهحتىيسقيهأن

بهمفاجتاز،والأغلالالقيودوعليهمضيقةمحاملفيأولئكوأركبواهودجهالمنصورركبثم
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!بدريومبأسراكمصنعناهكذاماجعفرأباياوالله:حسنبناللهعبدفناداه،هودجهفيوهوالمنصور

فيهموكان.بالهاشميةحبسواالعراقإلىانضهواولما.عنهمونفر،عليهوثقل،المنصورذلكفأخسأ

حسنهإلىلينظروايذهبونالناسفكان،فتياجميلاوكان،حسنبناللهعبدبنإبراهيمبنمحمد

قتلتهاماقتلةلأقتلنكأما:لهوقاليديهبينالمنصورفأحضره،الأصفرالديباجلهيقالوكان،وجماله

ولعنته.اللهعذابمنيستحقهماالمنصورفعلى.ماتحتىعليهوسد،أسطوانتينبينألقاهثم.أحدا

فيمنفكان.سنذكرهماعلىالمنصورهلاكبعدعنهمفرجحتى،السجنفيمنهمكثيوهلكوقد

،صبراقتلأنهوالأظهر:قيلوقد؟طالبأبيبنعليبنحسنبنحسنبناللهعبدالسجنفيهلك

سجنفيالمنصورجعلهموقد؟الحبسمنمنهمخرجمنوقل؟وغيرهماالحسنبنإبراهيموأخوه

بنمحمدفييشفعونخراسانأهلبعثثم.بالتلاوةإلاصلاةوقتفيهيعرفونولاأذانافيهيسمعونلا

اللهورحم-خيرااللهجزاهلا-خراسانأهلإلىبرأسهوأرسل،عنقهفضربتبهفأمر،العثمانياللهعبد

وهو:،العثمانياللهعبدبنمحمد

المعروفالمدنياللهعبدأبو،اللهرحمه)1(الأمويعفانبنعثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمد

بنوخارجة،وأمهأبيهعنالحديثروى.عليبنالحسينبنتفاطمةوأمه،وجههلحسنبالديباج

وابنالنسائيووثقه،جماعةعنهوحدث.وغيرهم،ونافع،والزهري،الزنادوأبي،وطاوس،زيد

وكانت،اللهعبدبنإبراهيمأخيهابنزوجةرقيةابنتهوكانت.لأمهحسنبناللهعبدأخاوكان.حبان

ممدحا.جواداكريماوكان،السنةهذهفيالمنصورجعفرأبوقتلهوبسببها،النساءأحسنمن

يمدحه:السعديوجزةلأبيالسعديعباسبنسليمانأنشدني:بكاربنالزبيرقال

والرسولالخليفةبينفتىقريشمنالابيضالمحضوجدنا

السيولبمعتلجلهوكنتوهذا)2(هذامنالمجدأتاك

مقيلمندونكللمجدومامبيتمندونكللمجدفما

)3(بديلمنبكقابلهوولايبتغيهوراءكيمضيولا

)1(

)2(

)3(

للعجليالثقاتمعرفة،2/81()لهالصغيرالتاريخ،(1/138)للبخاريالكبيرالتاريخفيترجمته

بغدادتاريخ،(6/218)عديلابنالضعفاءفيالكامل،(7/417)حبانلابنالثقات،(2/242)

،364()7/الميزانلسان،(1/355)للذهبيالكنىسردفيالمقتنى،(516)25/الكمالتهذيب،385()5/

.(2894/)للسخاويالشريفةالمدينةتاريخفياللطيفةالتحفة،(926،027ص)الألقابفيالألبابنزهة

.(ح)منوالمثبت.التخريجمصادرفيوكذا."وهناهنامن":(ب)في

اللطيفةالتحفةفيمنهاالأولوالبيت،(25521/)الكمالوتهذيب،(5/387)بغدادتاريخفيالأبيات

(2/894).
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علىبالبصرةإبراهيموأخيهبالمدينةحسنبناللهعبدبنمحمدمخرجالأحداثمنفيهاكانفمما

الله.شاءإنسنبينهما

علىالعراقإلىالمدينةمنحسنبنيبأهلهالمنصورجعفرأبيذهابأثرعلىخرجفإنهمحمدأما

ولا،أذانافيهيسمعونلا،ومقامامستقراساءمكانفيوسجنهم،ذكرهتقدمالذيوالنعتالصفة

هذا.اللهرحمهمهنالكأكابرهمأكثرماتوقد،والتلاوةبالأذكارإلاصلواتأوقاتدخولفيهيعرفون

رأسهإلاكلهمائهفينزلبئرفياختفىالأحيانبعضفيإنهحتى،بالمدينةمختفيطلبهالذيومحمدكله

يزلولم،بالبصرةوإبراهيمبالمدينةهوفيهيظهرانمعيناوقتاوأخوههوتواعدوقد،بالماءمغموروباقيه

علىعزمحتى،ظهورهوعدماختفائهفياللهعبدبنمحمديؤنبون-وغيرهمالمدينة-أهلالناس

فلما؟ونهاراليلاطلبهفيالمدينةنائبرباحإلحاحوكثرة،الاختفاءشدةبهأضرلماوذلك،الخروج

بعضجاءالليلةتلككانتفلما،الفلانيةالليلةفيالظهورعلىأصحابهواعدالحالوضاقالأمربهاشتد

فيوركب،شديداانزعاجالذلكوانزعج،ذرعافضاقبذلكفأعلمه،المدينةمتوليإلىالوشاة

منزلهإلىرجعفلما،بهميشعرفلم،بهامجتمعونوهم،مروانداروحولالمدينةفطاف،جحافله

:وقالوأنبهمفوعظهم،وغيرهمقريشساداتمنرؤوسومعهمفجمعهمعليبنحسينبنيإلىبعث

ثم؟!أظهركمبينوهو،والمغاربالمشارقفيالرجلهذايتطلبالمؤمنينأمير،المدينةأهلمعشريا

عنقه.ضربتإلامعهخرجمنكمأحدعنيبلغنيلاوالله!والطاعةالسمععلىبايعتموهحتىكفاكمما

برجالنأتيكنحن:وقالواهذامنبشيءشعورأوعلمعندهميكونأنحاضرونهنالكهمالذينفأنكر

فيفاستأذنوه،مسلحينبجماعةفجاؤوه،فنهضوا.ذلكمنشيءوقعإندونكيقاتلونمسلحين

،البابعلىأولئكفجلس.خديعةذلكيكونأنأخشىإني،لهمإذنلا:فقال،عليهدخولهم

فجىءماثم،الليلمنطائفةذهبتحتى؟قليلاإلايتكلملاواجموهوالأميرحولجلوساالناسومكث

وأشار،الليلجوففيالناسفانزعج،بالتكبيروأعلنواظهرواقداللهعبدبنمحمدوأصحابإلاالناس

!؟بالطاعةمقرونونحنعلام:أحدهمفقال.حسينبنيأعناقيضربأنالأميرعلىالناسبعض

وألقوا،الدارجدارفتسوروا،سراعاونهضواالغفلةفاغتنموا،الأمرمنفجأهبماعنهمالأميرواشتغل

فأخرجبالسجنفمر،وخمسينمئتينفيحسنبناللهعبدبنمحمدوأقبل،هنالككناسةعلىأنفسهم

فيفسجنه،المدينةنائبعثمانبنرباحالأميرومسك،فافتتحهافحاصرهاالإمارةداروجاء،فيهمن

فنجوا،الليلةهذهأولفيحسينبنيبقتلأشارالذيوهو،عقبةبنمسلمابنمعهوسجن،مرواندار

بالناسفصلى،أهلهالهودان،المدينةعلىاستظهروقدحسنبناللهعبدبنمحمدوأصبح.بهوأحيط
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هذهمنرجلمستهلعنالليلةهدهوأسفرت،(أ:الفتحأ*!وفتمامبينالكإنافتخنا)سورةفيهاوقرأ،الصبح

عنهموذكر،العباسبنيفيفتكلم،اليومهذافيالمدينةأهلاللهعبدبنمحمدخطبوقد،السنة

أهلفبايعه،والطاعةالسمععلىبايعوهوقدإلا،البلدانمنبلداينزللمأنهوأخبرهم،بهاذمهمأشياء

القليل.إلاكلهمالمدينة

بيعةأعناقنافيفإن:لهفقيل؟بمبايعتهالناسأفتىأنه،مالكالإمامعنجرير)1(ابنروىوقد

ولزم.مالكقولعنذلكعندالناسفبايعه.بيعةلمكرهوليس،مكرهينكنتمإنما:فقال.للمنصور

.مقتولإنك،أخيابنيا:بيعتهإلىدعاهحينجعفربناللهعبدبنإسماعيللهقالوقد.بيتهمالك

الزبير،بنخالدبنمحمدبنعثمانعليهمفاستناب.معهجمهورهمواستمر،عنهالناسبعضفارتدع

بنعمربناللهعبدبنعثمانشرطتهاوعلى،المخزومياللهعبدبنالمطلببنالعزيزعبدقضائهاوعلئ

طمعابالمهديوتلقب،مخرمةبنمسوربناللهعبدبنجعفربناللهعبدالعطاءديوانوعلى،الخطاب

لهتمولا،إياهيكنفلم"والملاحمالفتن"كتابفيسنوردهاالتيالأحاديثفيالمذكوريكونأنفي

البعيدةالمراحلفطوى؟دخلهاليلةعنهاالمدينةأهلبعضارتحلوقد.للهفإنا،تمناهماولا،رجاهما

علىاستأذن:الحاجبللربيعفقال،الليلفينائمافوجده،عليهفوردليالسبعفيالمنصورإلى

:فقال،فخرجالخليفةفأخبر.ذلكمنبدلاإنه:فقال.الساعةهذهفييوقظلاإنه:فقال.الخليفة

بل،وانزعاجااكتراثالذلكالمنصوريظهرفلم،بالمدينةحسنابنخرجإنه:فقال.وراءكما!ويحك

جاءتثم،فسجنبالرجلأمرثم.اتبعهمنوأهلكواللههلك:فقال.نعم:قال؟رأيتهأنت:قال

درهم.الافسبعةفأعطاه،درهمألفليلةكلعنلهوأطلق،المنصورفأطلقه،فتواترتبذلكالأخبار

المؤمنين،أميريا:المنجمينبعضلهفقال،ذرعاضاقخروجهمنالأمرالمنصورتحققولما

جميعالمنصورأمرثم.يوماسبعينمنأكثريقيملافإنهبحذافيرهاالأرضملكلوفوالله،منهعليكلا

خروجمنوقعبمافيخبروهمحمدوالدحسنبناللهبعبدفيجتمعوا،السجنإلىيذهبواأنالأمراءرؤوس

يعني-فاعلاسلامةابنترونما:فقال،بذلكأخبروهعليهدخلوافلفا.لهميقولماويسمعوا،ولده

،الأموالينفقأنلهينبغي،البخلصاحبكمقتللقدوالله:فقال.ندريلا:فقالوا-المنصور

وكان،الخزائنفي4شيلصاحبكميكنلموإلا،سهلأنفقمافاسترجاعظهرفإن،الرجالويستخدم

فاستدعى؟بمناجزتهالخليفةعلىالناسوأشار،بذلكفأخبروهالخليفةإلىفرجعوا.لغيرهخزنما

إليه:فكتب.قتالهقبلبهأنذرهكتاباإليهسأكتبإني:قالثمذلكإلىفندبهموسىبنعيسى

الذينإفماجزؤامالو،اللهعبدبنمحمدإلىالمؤمنينأميراللهعبدمن،الرحيمالرحمناللهبسم

.(4427/)تاريخهفيالطبرييعني(1)
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:ادماندةأ*!ورحيوغفورأدلهأثفآغلموآ!الو:قولهإلىلآيةا،!افسادآلأرضقفىوي!عونورسولهواللهيحارلبىن

ومنلأؤمنكالطاعةإلىرجعتأنتإن،رسولهوذفةوذفته،وميثاقهاللهعهدفلك:قالثم.،3334-

جميعلكولأقضين،إليكالبلادأحمثفيولأدعنك،درهمألفألفولأعطينك،اتبعك

طويل.كلامفي...حوائجك

كتابه:جوابمحمدإليهفكتب

ألمحبينهألكنفءايتظكهطسو!والرحيمالرحمناللهبسم،حسنبنمحمدالمهدياللهعبدمن

لمجتصتضحعفشيعاأقلهاوجعلألأزضفىعلافرغؤتإن!لقؤمريؤمنوتبألحقوفزعؤتموسئنج!منعلتثنتلوا

الأزضفاشتقحعفواالذلررعلىنمنأنونرلدهأتمفسدينمن؟تإن!هتملنساءولمجتمتشءهئمإتنديذبحمنهتمبفة

عرضتماالأمالىمنعليكأعرضوإني:قالثم.(ه-أ:القصصأ!وأثؤرثيهتوتجع!وتجع!أيمة

فكيف،الإماموكانالوصيكانعليافإن،بناإليهوصلتمإنماوأنتم،منكمالأمربهذاأحقفأنا،علي

وجدتنا،جدناوهو،الناسخيراللهفرسول،نسباالأرضأهلأشرفونحن،أحياءوولدهولايتهورثتم

وإن،مزتينعلياولدهاشماوإن،بناتهأكرموهي،أمناابنتهوفاطمة،زوجاتهأفضلوهي،خديجة

مرتين،ولدني!اللهرسولوإن،الجنةأهلشبابسيداوأخوهوهو،مرتينالمطلبعبدولدهحسنا

تنازعولم،العجمفيتعرقلم،أباوأصرحهم1،نسباهاشمبنيأوسطوإني(وحسينحسنقبلمنأ

.(()1الأولادأمهاتفي

وأولى،منكبالأمرأولىفأنا،النارفيعذاباوأخفهم،الجنةفيدرجةالناسأرفعابنفأنا

أعطيتهفإنك،هبيرةبابنفعلتكما،تفيولاتنكثثمالعهدتعطيفإنك،منكبهوأوفى،بالعهد

مسلموأبي،عليبناللهعبدبعمكفعلتوكذلك،غادرإماممنعذاباأشدولا"بهغدرتثمالعهد

بعيد.لمثليمثلكمنبالعهدالوفاءولكن،إليهدعوتنيلمالأجبتكتصدقأنكأعلمولو"الخراساني

.والسلام

جلفإذا،كتابكقرأتفقد،بعدأما:حاصله،طويلكتابفيذلكجوابجعفرأبوإليهفكتب

،والآباءكالعمومةالنساءاللهيجعلولم،والغوغاءالجفاةبهلتضل،النساءقرابةوإدلالكفخرك

لهحينئذوكان"(214:الشعراءأ!والأقربينعشيرتكوأنذر):اللهأنزلوقد،والأولياءكالعصوبة)2(لا

)1(

)2(

.(4431/)الطبريتاريخمنمعقوفينبينما

الرجلقرابة:والعصبة،(ح،ب)منوالمثبت"كالعصبة":الطبريتاريخوفي"كالعصبية":(ب)في

والمذكروالجمعالواحدبهسميثم،حولهأحاطواإذا:بهعصبوامن،بهنسمعلموإن،عاصبجمعوكأنهلأبيه

عصب()المغرب.عصبةيجعلهاأي،الأنثىيعصبوالذكر.العصوبة:مصدرهافيوقالواللغلبةوالمؤنث

(/264).
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طالب-أباجدهيعني-أبوكأحدهما،اثنانوكفر،جدناأحدهما،اثنانلهفاستجاب،أعمامأربعة

لاإنك!و:طالبأبيإسلامعدمفياللهأنزلوقد،ذمةولاإلابينهمايجعلولم،منهولايتهمااللهفقطع

عذابا،النارأهلأخفوأنهبهفخرتوقد"561:القصصأ!لمجمثآءكطيهدىالمحهولبهنأخبتت!تهدى

وأن،مزتينهاشمولدهعليابأنوفخرت؟الناربأهليفخرأنلمؤمنينبغيولا،خيارالشرفيوليس

تلدكلمإنكوقولك،واحدةمرةاللهعبدولدهإنما!ي!اللهرسولفهذا،مرتينالمطلبعبدولدهحسنا

ولد،أممنالحسنبنوعلي،منكخيروهو،ماريةمن!يمالرسولابنإبراهيمفهذا؟أولادأمهات

خيروهما،أولادأمهاتجداتهمامحمدبنجعفروابنه،عليبنمحمدابنهوكذلك،منكخيموهو

وقد،(04:الأحزابأ!ورجالكتممناصدأبآمحمذماكان!و:تعالىقالفقدالرسولبنوقولكوأما،منك

يكنولم،يورثونلاوالخالةوالخالالأمأباالجدأنالمسلمينبينفيهاخلافلاالتيالسنةجاءت

يأمرهفلم،حاضروأبوك!ي!اللهرسولمرضوقد،الحديثبنص!ي!اللهرسولمنميراثلفاطمة

فيعثمانعليهقذمواثم،أحداوعمربكربأبيالناسيعدللمتوفيولما؟غيرهأمربل،بالناسبالصلاة

منسعدوامتنعذلكعلىوالزبيرطلحةوقاتله،بهبعضهماتهمهعثمانقتللماثم؟والخلافةالشورى

ثم،بهيففلمالتحكيمعلىاتفقثم،الرجالعليهاوقاتلأبوكطلبهاثم،معاويةذلكبعدثم،مبايعته

أهله،غيرإلىالأمروسلم،حلهغيرمنمالابالحجازوأقام،ودراهمبخرقفباعهاالحسنإلىصارت

عمكخرجثم؟بثمنهاوبعتموهاتركتموهافقدلكمكانتفإن.ومعاويةأميةبنيأيديفيشيعتهوترك

أميةبنيعلىخرجتمثم،إليهبرأسهوأتواقتلوهحتى،عليهمعهالناسوكان،مرجانةابنعلىحسين

،الشامإلىكالسباياالإبلعلىنساءكموحملوا،بالناروحرقوكم،النخلجذوععلىوصلبوكمفقتلوكم

فضلوذكرنا،وديارهمأرضهموأورثناكمبدمائكموأدركنابثأركمفأخذنا،نحنعليهمخرجناحتى

والعباسحمزةعلى،أمثالهعلىفضلهذكرناإنماأناوظننت،عليناحخةذلكفجعلت،سلفكم

تنقصهمفلم،الدنيامنوسلموا،الفتنيدخلواولممضواهؤلاءفإن،زعمتكماالأمروليس،وجعفر

الصلواتفيالكفرةتلعنكماتلعنهأميةبنووكانت،أبوكبذلكوابتلي،كاملاثوابهمفاستوفوا،شيئا

الجاهليةفيمكرمتناأنعلمتوقد.منهنالوابماوعنفناهم،فضلهوذكرنا،ذكرهفأحيينا،المكتوبات

عمرزمنالناسقحطولما،بهالنا!اللهرسولوحكم،زمزموخدمة،الأعظمالحجيجبسقاية

بنيمنأحديبقلمأنهعلمتوقد،حاضروأبوك،ربهإلىبهوتوسل،العباسبأبينااستسقى

فلم،ولدهفيوالخلافة،وراثتهوالوراثة،سقايتهفالسقاية،العباسإلا!اللهرسولبعدالمطلبعبد

ومناظرةبحمثفيه،طويلكلامفي.ومورثهوارثهوالعباسإلا)1(والإسلامالجاهليةفيشردتيبق

أعلم.سبحانهوالله،بطوليجريرابناستقصاهوقد،وفصاحة

.الطبريوتاريخ(دتى)منوالمثبت،"والاخرةالدنيافي":(ح،ب)في(1)
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حسن)1(بناللهعبدبنمحمدمقتلذكرفي

وخلافته،بيعتهإلىيدعوهمالشامأهلإلىرسولاذلكغبون)2(فيحسنبناللهعبدبنمحمدبعث

فرجعوا،بأصحابهيكترثواولم.القتالومللنا،الحروبمنضجرناقد:وقالوا،منهذلكقبولفأبوا

امتنعمنومنهم،أجابهمنفمنهم،المدينةأهلرؤوسيستميلوجعل؟أنفسهمعلىخافوامابعدإليه

.؟الرجالاستخدامعلىبهتستعينمالفيهليسبلدفيظهرتوقدأبايعككيف:بعضهملهوقال،عليه

محمد.قتلحتىيخرجفلممنزلهبعضهمولزم

هوإننائبامكةإلىفوارسعشرةمنونحوارجلاسبعينفي)3(معاويةبنالحسنمحمدوبعث

بنالحسنلهمفقال،المقاتلةمنألوففيإليهمخرجواقدومهمأهلهابلغفلما،إليهافساروا،دخلها

منجاءتنابردهإن:مكةأهلزعيماللهعبدبنالسريفقال؟جعفرأبوماتوقدتقاتلونعلام:معاوية

وعليالبلدسلمتكمحقاتقولونماكانفإن؟أربعإلىجوابهأنتظرفأناكتاباإليهأرسلتوقدليالأربع

الليلةيبيتلاوحلف،المناجزةإلاوأبىالانتظارمنمعاويةبنالحسنفامتنع،وخيلكمرجالكممؤنة

.الحرمفيالدماءتراقلاحتىالحلإلىالحرممنابرزأن،السريإلىوأرسل؟يموتأنإلابمكةإلا

منهموقتلوافهزموهم،واحدةحملةوأصحابهالحسنعليهفحمل،فصافوهمإليهمفتقدموايخرجفلم

ودعاهم،جعفربأبيوعزاهم)4(الناسمعاويةبنالحسنخطبأصبحوافلما،مكةودخلوا،سبعةنحو

.المهديحسنبناللهعبدبنمحمدإلى

حسنبناللهعبدبنإبراهيمأخيهخروج

فاستؤذنإليهفانتهى،محمدأخيهإلىالبريدوجاء،حسنبناللهعبدبنإبراهيمأيضابالبصرةوظهر

طارقاإلاوالنهارالليلطوارقشرمنبكأعوذإنياللهم:فقالبابهافطرق،مروانبداروهوعليهله

للناسيقولكان،كثيراوفرحواجدافاستبشروا،أخيهعنأصحابهفأخبرخرجثم.رحمنيابخيريطرق

واستنصروه،بمكةمعاويةبنوللحسن،البصرةأهللإخوانكماللهادعوا:والمغربالصبحصلاةبعد

أعدائكم.على

.الجزءهذامن(331)الصفحةفيترجمتهستأتي(1)

.الجزءهذامنالتواليعلى(وا)2الرقمذات(292و285)الصفحتينحاشيتيوانظر،الأصولفيكذا)2(

.الطبريوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو"معاويةبنالحسين":(ق)في)3(

.(ح،ب)منوالمثبت،"جعفرأباإليهمونعى":الطبريتاريخوفي،"وأغراهم":(ق)في(4)
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موسىبنعيسىصحبةحسنبناللهعبدبنمحمدإلىالجيوشجهزفإنهالمنصورمنكانماوأما

البهراني،حنظلةبنوجعفر،العباسأبيبنمحمدمنهم،المنتخبينالشجعانمنفارسالافعشرة

منبهتثقممنشئتبمنادعالمؤمنينأميريا:فقالفيهاستشارهقدالمنصوروكان.قحطبةبنوحميد

ببلدفإنه،جوعامعهومنهوفيموت،الشامميرةمنيمنعونهمالقرىواديإلىبهمفابعث،مواليك

المنصورقالوقد،العبديالحصينبنكثيريديهبينوقدم.سلاحولاكراعولا4رجاولا4مافيهليس

فشم،بالرجلظفرتفإن،هذينجنبيبينماإلىأبعثكإنيعيسىيا:ودعهحينموسىبنلعيسى

وكتب.بمذاهبهأعلمفإنهم،بهيأتوكحتىإياهفضمنهمتغيبوإن،بالأمانالناسفيوناد،سيفك

إلىالرجوعإلىيدعوهم،خفيةإليهميدفعهاالمدينةأهلمنوالأنصارقريشرؤساءإلىكتبامعه

بنمحمدحرسفأخذه،رجلمعالكتببعثالمدينةمنموسىبنعيسىاقتربفلما.الطاعة

فعاقبهمأولئكمنجماعةفاستحضر،محمدإلىفدفعوها،الكتبتلكمعهفوجدوا،حسنبناللهعبد

بالقيامأصحابهاستشارمحمداإنثم.السجنوأودعهم،ثقالاقيوداوقيدهمشديداضرباوضربهم

منفمنهم،العراقأهلفيقاتلمعهبمنيخرجأنهأوبهافيحاصرهمموسىبنعيسىيأتيحتىبالمدينة

أحديومندم!واللهرسوللأن،بالمدينةالمقامعلىالرأياتفقثم،بذاكأشارمنومنهم،بهذاأشار

فأجاب،الأحزابيوم!اللهرسولفعلكماالمدينةحولخندقحفرعلىاتفقواثم؟منهاالخروجعلى

الذيالخندقمنلبنةلهمظهروقد،!ج!اللهبرسولاقتداءبيل!الخندقفيالناسمعوحفر،كلهذلكإلى

أبيض،قبا!عليهحاضرامحمدوكان،بالنصروبشروه،وكبروابذلكففرحوا،!ج!اللهرسولحفره

الهامة.عظيمأسمرضخماشكلا)1(وكان،منطقةوسطهوفي

فخطب،المنبراللهعبدبنمحمدصعدالمدينةمنواقتربالأعوص)2(موسىبنعيسىنزلولما

حلفيجعلتكمإني:قالماجملةفيلهمفقال،ألفمئةمنقريباوكانوا،الجهادعلىوحثهمالناس

أكثرهمأومنهمكثيرفتسلل.فعليتركهاأنأحبومن،فعلعليهايقيمأنمنكمأحبفمن،بيعتيمن

فنزلوا؟بهاالقتاليشهدوالئلامنهابأهلهمالمدينةأهلأكثروخرج؟معهقليلةشرذمةإلايبقولم،عنه

فيذلكيمكنهفلمالخروجعنليردهمالليثأبامحمدبعثوقد،)3(الجبالورؤوسالأعراض

منخرجواالذينهؤلاءوتردورمحاسيفاأتأخذ:لرجلمحمدوقال؟ذاهبينواستمروا،أكثرهم

)1(

)2(

)3(

شكل()المغرب.سوادهافيوشهلة،بياضهافيحمرةوهي،شكلةوفيها،العينوأشهل،العينأشكلرجل

(/1452).

معجم.منهاميلاعشربضعةعلى،المدينةبشرقيئموضع:-أفعلوزنعلىالمهملةوبالصادأولهبفتح-الأعوص

.(1/173)استعجمما

.(1/022)البلدانمعجم.والنخلالزرعحيث،أوديتهافيالتيوقراها،سوادهابطونهي:المدينةأعراض
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الجبالرؤوسفيوهمأضربهموسيفا،بالأعراضوهمأطعنهمرمحاأعطيتنيإننعم:فقال؟المدينة

لبسوا-يعنيبيضواقدوخراسانوالعراقالشامأهل!ويحك:ليقالثممحمدفسكت.فعلت

مثلفيوأنا،بيضاءزبدةالدنيابقيتلوأنينفعنيوماذا:فقال.السوادوخلعواليموافقة-البياض

المدينةمنقريبافنزلىموسىبنعيسىجاءثم.بالأعوصنازلىموسىبنعيسىوهذا؟!الدواةصوفة

قبلسريعامعسكرهمإلىيرجعواأنكشفتموهمإذاأخشىإني:الأصمابندليلهلهفقالى،منهاميلعلى

منأميالأربعةعلىالملكعبدبنسليمانسقايةعلىالجرففأنزلهبهارتحلثم.الخيلتدركهمأن

إذاالراجلإن:وقالى،السنةهذهمنرمضانمنخلتليلةعشرةاثنتيلصبحالسبتيوموذلك،المدينة

الخيل.فتدركهثلاثةأوميلينمنأكثرالهرولةعلىيقدرلاهرب

هذا:لهموقال،مكةطريقفيالشجرةعندفنزلوا،فارسمئةخمسموسىبنعيسىوأرسل

يدعوهمحمدإلىعيسىأرسلثم.وبينها)1(بينهوحولوافاقتلوه،مكةإلاملجالهفليسهربإنالرجل

فقال.أجابههوإنبيتهولأهللهالأمانأعطاهقدوأنه،المنصورالمؤمنينلأميروالطاعةالسمعإلى

إلىأدعوكإني:لهيقولموسىبنعيسىإلىبعثثم.لقتلتكتقتللاالرسلأنلولا:للرسولمحمد

اللهإلىدعاكمنقتلتفتكونتقتلنيأوقتيلشرفتكونفأقتلكتمتنعأنفاحذر،رسولهوسنةاللهكتاب

بنعيسىوجعل؟هذايدعووهذا،هذايدعوهذاأيامثلاثةبينهماتترددالرسلجعلتثم.ورسوله

علينادماءكمإنالمدينةأهليا:فيناديسلععندالثنيةعلىالثلاثةالأيامهذهمنيومكليقفموسى

فهودارهدخلومن،امنفهوالمدينةمنخرجومن،آمنفهورايتناتحتفوقفجاءنافمن،حرام

إلىبهلنذهبوحدهمحمدانريدوإنما،أربقتالكمفيلنافليس،امنفهوسلاحهألقىومن،آمن

وقالوا،فظيعةمخاطبةويخاطبونه،شنيعبكلامويكلمونه،أمهمنوينالونيسبونهفجعلوا.الخليفة

ورجالخيلفيأتاهمالثالثاليومكانفلما.دونهنقاتلمعهونحنمعنامج!ي!اللهرسولابنهذا:له

إلىأدعوكحتىأقاتلكلاأنأمرنيالمؤمنينأميرإن،محمديا:فناداهمثلهايرلم،ورماحوسلاح

غيردعوتكفقد؟قاتلتكأبيتوإن،وأراضيأموالاوأعطاك،دينكوقضىأمنكفعلتفإن،الطاعة

بنعيسىجيشوكان،بينهمحينئذالحربفنشبتالقتالإلأعنديلكمليسإنه:محمدفناداه.مرة

ميسرتهوعلى،السفاحبنمحمدميمنتهوعلى،قحطبةبنحميدمقدمتهوعلى،الافأربعةفوقموسى

كلفيأصحابهعيسىوفرق.مثلهايرلمعددومعهم،شعبةبنالهيثمالساقةوعلى،كراز)2(بنداود

،جداشديداقتالاالفريقانواقتتل،بدرأهلأصحابعدةعلىوأصحابهمحمدوكان،طائفةقطر

)1(

)2(

.(ح،ب)منوالمثبت،"وبينهابينهفحولوا":(دتى)في

الإكمالمنوالضبط،(4442/)الطبريوتاريخ(ب)منوالمثبت،"كراربنداود":(دتى،)حفي

(/7134).
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أبطالهم،منرجلاسبعينموسىبنعيسىجيشمنبيدقتلإنهفيقال!،الأرضإلىمحمدوترجل

الخندقعليهمفاقتحموا،حسنبناللهعبدبنمحمدأصحابمنطائفةفقتلوا،العراقأهلبهموأحاط

نأأمكنهمحتىالجمال!بحدائجردموهإنهم:وقيل.قدرهعلىأبواباوعملوا،حفروهقدكانواالذي

أعلم.والله،آخرموضعفيوهذا،منهموضعافيأهذافعلوايكونونوقد،يجوزوه

إلىنزلواالعصرمحمدصلىفلما،العصرصليتحتىالنهاربكرةمنبينهمناشبةالحربتزل!ولم

وحميتللقتال!أنفسهموصبروا،مثلهأصحابهوفعل،فرسهوعقرسيفهجفنفكسر،بسلعالواديمسيل

فدخلوها،المدينةإلىدنواثم،سلعفوقسوداءرايةورفعوا،العراقأهلفاستظهر،جداحينئذالحرب

المدينة،أخذت:تنادوامحمدأصحابذلكرأىفلما،!ي!اللهرسول!مسجدفوقسوداءرايةونصبوا

يضربصلتسيف!يدهوفي،أحدمعهوليسوحدهبقيثم،جداقليلةشرذمةفيمحمدوبقي،وهربوا

ويقال!:،االشجعانمنالعراقأهلمنخلقاقتلحتى،أنامهإلااشيءلهيقوملافكانإليهتقدممنبه

أذنهشحمةتحتبسيفهفضربهرجلإليهفتقدم،الناسعليهتكاثرثم،الفقارذويومئذيدهفيكانإنه

وجعل!مظلوممجروعنبيكمابن!ويحكم:ويقولنفسهيحميوجعل،لركبتهفسقط،اليمنى

فحزقحطبةبنحميدإليهوتقدم،الناسعنهفأحجم.تقتلوهلادعوه!ويحكم:يقول!قحطبةبنحميد

فما،رآهمتىيقتلهأنحلفقدحميدوكان،يديهبينفوضعه،موسىبنعيسىإلىبهوذهب،رأسه

.()1(الجيشمنغيرهولاحميداستطاعهلماوقوتهحالهعلىكانولو1،كذلكإلاأدركه

خلتليلةعشرةلأربعالعصربعدالإثنينيومالزيتأحجارعندحسنبناللهعبدبنمحمدمقتلوكان

يديه:بينرأسهوضعحينلأصحابهموسىبنعيسىوقال!.ومئةوأربعينخمسسنة،رمضانمن

ولكنه،قواماصواماكانلقد،واللهكذبتم:رجلفقال!،فيهوتكلمواأقوالممنهفنال!؟فيهتقولونما

حينئذ.فسكتوا.ذلكعلىفقتلناه،المسلمينعصاوشق،المؤمنينأميرخالف

فانقطع.كلبابهفضرببعضهمجربهحتى،يتوارثونهالعباسبنيإلىصارفإنهالفقارذوسيفهوأما

.)2(وغيرهجريرابنذكر

بيتأهلفإنا،يكونلاهذا:فقال!الحربمنفرمحمداأنالأمرهذاغبون)3(فيالمنصوربلغوقد

..)4(
لمر

.(دتى)منأثبتناه،(ح،ب)فيليسمعقوفينبينمرما()1

.(4446/)تاريخهفيالطبريهوجريرابن)2(

.الجزءهذامنالتواليعلى2(ووا)2الأرقامذوات32(وا292و285)الصفحاتحواشيانظر،الأصولفيكذا)3(

.(4474/)الطبريتاريخ()4



523حسنبناللهعبدبنإبراهيمخروج

وهوالمنصوررأسعلىلقائمإني:قالالحجاجأبوراشدبناللهعبدحدثني:جرير)1(ابنوقال

بقضيبفضرب،فجلسمتكئاوكان،انهزمقدموسىبنعيسىأنبلغهإذ،محمدمخرجعنيسألني

وبعث.بعدلذلكأنىما؟النساءومشورةالمنابرعلىبهاصبياننالعبوأين،كلا:وقالمصلاهمعه

بدفنوأمر،الكرامأبيابنمعوبالرأس،حسنبنالقاسممعالمنصورإلىبالشارةموسىبنعيسى

طرحواثم،أيامثلاثةالمدينةظاهرصفينفصلبوامعهقتلواالذينبأصحابهوأمر،بالبقيعفدفن.الجثة

لهفسوغها،كلهاحسنبنيأموالوأخذ.هناكخندقإلىنقلواثم،سلععنداليهودمقبرةعلى

.جرير)2(ابنحكاه.إليهمذلكبعدردهاإنه:ويقال؟المنصور

إلىالجيشفيموسىبنعيسىوترفع،أسواقهمفيالناسفأصبح،بالأمانالمدينةأهلفيونودي

إلىبالمدينةوأقام،الجرفمنالمسجدينتابوجعل،محمدقتليومالناسأصابمطرمنالجرف

محمد،جهةصمنمعاويةبنالحسنبهاوكان؟مكةقاصدامنهاخرجثم،رمضانمنعشرالتاسعاليوم

فارافاستمر،محمدبقتلالأخبارتلقتهالطريقببعضوكانمكةمنخرجفلما،عليهيقدمإليهكتبقد

علىالسنةهذهفيأخيهبعدقتلثم،بهاخرجقدكانالذياللهعبدبنإبراهيممحمدأخيإلىالبصرةإلى

.سنذكرهما

أبيض،طبقفيبهفطيفأمريديهبينفوضع،حسنبناللهعبدبنمحمدبرأسالمنصورجيءولما

أهلأشرافمنمحمدمعخرجمناستدعاءفيالمنصورشرعثم،ذلكبعدالأقاليمفيبهطيفثم

مكةإلىعيسىتوجهولما.عنهعفامنومنهم،مبرحاضرباضربهمنومنهم،قتلهمنفمنهم،المدينة

بنعبداللهنيابتهاعلىالمنصوربعثحتى،شهرابهافاستمر،حصينبنكثيرالمدينةعلىاستناب

بذاكطولبواوإن،ثمنهيعطونهملاشيئاالناسمناشترواإذافصاروا،المدينةفيجندهفعاث،الربيع

فاجتمع،لهمبوقفيونفخواواجتمعوا،السودانمنطائفةعليهمفثار؟بالقتلوخؤفوهالمطالبضربوا

يذمنبقينلسبعالجمعةإلىذاهبونوهمواحدةحملةعليهموحملوا،المدينةفيأسودكلصوتهعلى

بالمزاريقكثيرةطائفةالجندمنفقتلوا،منهاشوالمنبقينلخمس:وقيل،السنةهذهمنالحجة

ورمقةويعقلوثيقالسودانرؤسوكان،الجمعةصلاةوترك،ربيعبناللهعبدالأميروهرب،وغيرها

فهزموهالسودانمعوالتقىجنودهفيركبالربيعبناللهعبدرجعفلما؟الناروأبوومسعروعنقودوحديا

علىنخلببطنفلحق،اتبعهومنبنفسهنجاحتىفيهيشغلهمرداءهلهمفألقى،بالبقيعفلحقوه،أيضا

البحر،فيبهقدمقد،مرواندارفيمخزوناكانللمنصورطعامعلىالسودانووقع،المدينةمنليلتين

)1(

)2(

.(4844/)تاريخهفي

.(4154/)تاريخهفي
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وذهب،ثمنبأرخصذلكوباعوا،وغيرهوسويقدقيقمنالمدينةفيالذينللجندماونهبوافنهبوه

،سبرةأبيابنوخطبهمفاجتمعوا،ذلكمعرةمنوخاف،السودانأمرمنكانبماالمنصورإلىالخبر

شروخوفهم،للمنصوروالطاعةالسمععلىفحثهم،القيودرجليهوفيالمنبرفصعد،مسجوناوكان

عمله،إلىفيردوهأميرهمإلىويذهبواويفرقوهممواليهميكفواأنعلىرأيهمفاتفق،مواليهمصنعهما

فقطع،المدينةإلىالربيعبناللهعبدورجع،الشروروأنطفأت،الناسوهدأالأمرفسكن،ذلكففعلوا

ومسعر.ويعقلالناروأبيوثيقيد

بالبصرةحسنبناللهعبدبنإبراهيمخروجذكر

وكان،عيسىبنالحارثدارفيالبصرةأهلمنضبيعةبنيفيفنزل!البصرةإلىهربقدإبراهيمكان

شديدةخطوبأخيهوعلىعليهوجرت،جداكثيرةبلاداطافأنبعدإليهاقدومهوكان،بالنهاريرىلا

ثلاثسنةفيبالبصرةأمرهاستقرمااخركانثم،متعددةأوقاتفيهلاكهماأسبابوانعقد،هائلة

وأربعينخمسسنةرمضانمستهلفيكانإليهاقدومهإن:وقيل،الحجيجمنصرفبعد،ومئةوأربعين

فلما،أخيهإلىالسرفييدعووكان:قال!.()1الواقديقاله.بالمدينةظهورهبعدإليهاأخوهبعثه،ومئة

لنفسهدعا،أخيهحياةفيقدمهاأنهوالمشهور،السنةهذهمنشوال!فينفسهإلىالدعوةأظهرأخوهقتل

أعلم.واللهتقدمكما

ظهرحتى،كلهاالمدةهذهعندهفاختفى،النبطيحسانبنزيادبنيحيىعندنزل!البصرةقدمولما

)2(،سفيانبناللهوعفو،مرةبننميلةبايعهمنأول!وكان،فروةأبيدارفيالسنةهذهفي

الناسوندبوا.الرقاشيحضينبنيحيىبناللهوعبيد،الهجيميسلمةبنوعمر،زيادبنالواحدوعبد

فئالموبايعه،أمرهواستفحل،البصرةوسطفيمروانأبيدارإلىفتحول!،كثيرخلقلهفاستجاب،إليه

لأنهوذلك،محمدبأخيهغمهإلىغمافازداد،المنصورإلىخبرهوبلغ،بهالخطبوتفاقم،الناسمن

نفسه،إلىودعا،أمرهفامتثل،إليهأخيهكتابالظهورتعجيلهسببكانوإنما،أخيهمقتلقبلظهر

فيهذالإبراهيمممالئاوكان،معاويةبنسفيانالمنصورجهةمننائبهاوكان،بالبصرةأمرهفانتظم

أمدهوقد،إبراهيمأمريتضحأنويود،أخبرهمنويكذب،بهايكترثفلاأخبارهويبلغه،الباطن

محاربةعلىبهماليتقوى،عندهفأنزلهما،وراجلفارسألفامعهما،خراسانأهلمنبأميرينالمنصور

منرجلااتهمكلماوجعل،الكوفةإلى-عمارتهافيشرعقدوكان-بغدادمنالمنصوروتحول!.إبراهيم

)1(

)2(

.(4468/)الطبريتاريخفيالواقديقولانظر

.(4465/)الطبريوتاريخ(ب)منوالمثبت،"سفيانبناللهعبد":(دتى،ح)في
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بالوثوبهمقدالعجليالفرافصةوكان،منزلهفيالليلفييقتلهإليهبعثإبراهيمأمرفيالكوفةأهل

لمبايعةفجكلمنالبصرةيقصدونالناسوجعل،بهاالمنصورلمكان،ذلكيمكنهفلمبالكوفة

الطريق،فيفيقتلونهمالمسالحلهميرصدالمنصوروجعل،وفرادىجماعاتإليهاويفدون،إبراهيم

مرابطاوكان،الراونديحربإلىالمنصوروأرسل،الناسب!اليتعظبالكوفةفيصلبهابرؤوسهمويأتونه

بهاببلدةفاجتاز،معهبمنفأقبل،الكوفةإلىإليهيستدعيه،الخوارجلقتالفارسألفيفيبالجزيرة

ويحكم!:فقال!.إبراهيملقتال!دعاكإنماالمنصورلأن،تجتازندعكلا:لهفقالوا،لإبراهيمأنصار

أول!هذا:فقال!،المنصورإلىبرؤوسهموأرسل،خمسمئةمنهمفقتل،فقاتلهم،فأبوا.دعوني

الفتح.

فييشكربنيمقبرةإلىالليلفيإبراهيمخرجالسنةهذهمنرمضانمستهلالاثنينليلةكانتولما

فأنزلهم،معاويةبنلسفيانمددافارسألفيفيالأبرصحممادأبوالليلةهذهفيوقدم،فارساعشربضعة

وأسلحتهم،الجيشأولئكدوابإلىوصارعليهالتفومنوأصحابهإبراهيمومال،القصرفيالأمير

فصلى،جدااستظهروقدإلاالصباحأصبحوما،أصابماأولفكان،بهافتقوواجميعافأخذوها

بنسفيانوتحصن،وناصرناظربينما،عليهالخلائقوالتف،الجامعالمسجدفيالصبحصلاةبالناس

منمعاويةبنسفيانفطلب،إبراهيمفحاصرهمالجنودعندهوحبس،الإمارةبقصرالخليفةنائبمعاوية

إيوانمقدمفيعليهاليجلسحصيرلهفبسطت،الإمارةقصرإبراهيمودخلالأمانفأعطاهالأمانإبراهيم

نتطير.لاإنا:إبراهيمفقال،بذلكالناسفتطير،لبطنظهراالحصيرفقلبتالريحفهبت،القصر

،المنصورعندساحتهبراءةبذلكوأراد،مقيدامعاويةبنسفيانبحبسوأمر،الحصيرظهرعلىوجلس

.جدابذلكفقوي.ألفألفا:وقيل،ألفستمئةفيهفإذا،المالبيتفيكانماعلىواستحوذ

ستمئةفيفركبا،المنصورالخليفةعمابناوهما،عليبنسليمانابناومحمدجعفرالبصرةفيوكان

ستمئةفهزمراجلاوثلاثينفارساعشرثمانيةفيالقاسمبنالمضاءإبراهيموأركب،فهزمهما،إليهفارس

إلىوأرسل،وأطاعوهفبايعوه،الأهوازأهلإلىإبراهيموبعث،منهمبقيمنوأمن،لهماكانتفارس

،فارسالافأربعةفيالبلادنائبالحصينبنمحمدإليهفخرج،المغيرةعليهم،فارسمئتينائبها

والمدائنواسطوكذلك،فأخذهافارسبلادإلىإبراهيموبعث،البلادعلىواستحوذالمغيرةفهزمه

العيديومبالناسوصلى،جداانكسرمحمدأخيهنعيجاءهلماولكن،جداأمرهواستفحل،والسواد

أخاهالناسإلىفنعى،الناسيخطبوهووجههفيالموترأيتلقدوالله:بعضهمقال.مكسوروهو

وخلف،نميلةالبصرةعلىواستناببالناسفعسكروأصبح،المنصورعلىحنقاالناسفازداد،محمدا

معه.حسناابنه

قدوكان،الممالكفيجندهمنفرقماعلىيتأسفوجعل،أمرهفيتحترخبرهالمنصوربلغولما
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والباقون،ألفاأربعينإفريقيةإلىالأشعثبنمحمدمعوبعثما،الريإلىألفاثلاثينالمهديابنهمعبعثما

فتوقدالكثيرةبالنيرانيأمروكان،فارسألفيسوىالمنصورمعيبقولم،بالحجازموسىبنعيسىمع

هذاكتابيقرأتإذاموسىبنعيسىإلىالمنصوركتبثم.كثيراجنداثمأنإليهاالناظرفيحسبليلا

،بالبصرةإبراهيمإلىاذهب:لهفقال،إليهأقبلأنينشبفلم.فيهأنتماكلودع،فوركمنفأقبل

،عندكبماوثق،يدكفابسط،جميعاالمقتولانهاشمبنيجملافإنهم،معهمنكثرةيهولنكولا

.المنصورقالكماالأمرفكان.لكأقولماوستذكر

إليها،فذهب،الأهوازإلىالافأربعةفيخزيمةبنخازميوجهأنالمهديابنهإلىالمنصوروكتب

بعثماوكذلك،البصرةإلىالمغيرةورجع،أيامثلاثةوأباحها،المغيرةوهو،إبراهيمنائبمنهافأخرج

موضعالمنصورولزمقالوا.الطاعةإلىأهلهايردونجندابيعتهنقضتالتيالكورهذهمنكورةكلإلى

حتىيوماوخمسينبضعاهناكمقيمايزلفلم،اتسختقدبذلةثيابفيونهاراليلامنهيبرحفلا،مصلاه

:وقالالقائلفانتهر.عنهنلغيبتكنفسهنخبثتقدنساءكإنذلكغبون)1(فيلهقيلوقدعليهاللهفتح

إليه.رأسييحملأو،يديبينإبراهيمرأسأرىحتى،نساءأيامهذهليست!ويحك

يتابعأنيستطيعلاوهوالشرورمنوقعماكثرةمنمهمولموهوالمنصورعلىدخلت:بعضهموقال

يسدماأمرلكلأعدقدذلكمعوهو،والخرودتىالفتوقمنعليهتفتقوما،وهمهكربهكثرةمنالكلام

عندهالكوفةوفي،السوادوأرضوالمدائنفارسوأرضوالأهوازالبصرةيدهعنخرجتوقد،بهخلله

ويمرسها،النوائبيعركذلكمعوهو،إبراهيممعفيثبونواحدةصيحةبهتنتظرسيوفهامغمدةألفمئة

الشاعر:قال!كماوهو،نفسهبهتقعدولم

والإقداماالكروعلمتهعصاماسودتعصامنفس

هماما)2(ملكافصيرته

بنعيسىالمنصورإليهفأرسل،مقاتلألفمئةفيالكوفةإلىالبصرةمنبعساكرإبراهيموأقبل

فيفنزلإبراهيموجاء،آلافثلاثةفيقحطبةبنحميدمقدمتهوعلى،ألفاعشرخمسةفيموسى

إليهسرتأنكفلو،المنصورمناقتربتقدإنكالأمراءبعضلهفقال،عظيمةجحافل!ي3باخمرى

نأالأولىإن:آخرونوقال.عنهيردونماالجيوشمنعندهليسفإنه،بقفاهلأخذتجيشكمنبطائفة

)1(

)2(

)3(

.الجزءهذامنالتواليعلى3(و2ووا)2الأرقامذوات324(و32وأ292و028)الصفحاتحواشيانظر،الأصولفيكذا

قوله:وهورابعابيتاوزاد.(181ص)ديوانهفيوهي،الذبيانيللنابغةالأبياتنسبت

الأقواماوجاوزعلاحتى

البلدانمعجم.فرسخاعشرستةعنهاتبعدأقربالكوفةإلىوهو،وواسطالكوفةبينموضع-بالراء-باخمرى

قليل.بعدسيأتيوكما،(1316/)
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ثم.الأمرلهملتمفعلهولو،الأول!الرأيعنذلكفثناهم،قبضتنافيهوثم،بإزائناالذينهؤلاءنناجز

فترك.حولهخندقإلىيحتاجلاالجيشهذاإن:آخرونوقال!.الجيشحول!خندق:بعضهمقال!

)1(ص
ثم،فتركه.ذلكأرىلاأنا:إبراهيمفقال!،موسىبنعيسىجيشيبيتأنبعضهمأشارثم،ذلك

نقاتلأنالأولى:اخرونوقال!.الاخرثبتكردوسغلبفإن،كراديسجيشهيجعلبأنآخرونأشار

،(4:الصفأ*!ومزصوصبنمق؟نهوصفاسبي!ءفىيمنلوتآثذجمفمجمثآلمحهإن):تعالىلقولهصفوفا

تقديرمعالأمرلهلتمكراديسجيشهجعلأوالجيشوبيتواالكوفةإلىسارواولو.فعلشاءومادلهوالأمر

تعالى.الله

قتالابهافاقتتلوا،الكوفةمنفرسخاعشرستةعلىوهي،باخمرىفيفتصافوا،الجيشانوأقبل

فلا،والكرةالرجوعفياللهيناشدهمعيسىفجعل،المقدمةمنمعهبمنقحطبةبنحميدفانهزمشديدا

لئلاهذامكانكمنتنحيتلو:لهفقيل؟أهلهمنرجلمئةفيموسىبنعيسىوثبت،أحدعليهيلوي

تقدمقدالمنصوروكان.هاهناأقتلأولياللهيفتححتىمنهأزول!لاوالله:فقال!.إبراهيمجيشيحطمك

وتكون،إليهيقومونثم،موسىبنعيسىعنجولةلهميكونالناسأن،المنجمينبعضأخبرهبماإليه

راجعينفكروا،خوضهيمكنهمفلم،جبلينبيننهرإلىذاهبينالمنهزمونفاستمر.لهالعاقبة

وأصحابهماجتلدواثم،انهزممنأول!كانالذيقحطبةبنحميدراجعأول!وكان،بأجمعهم

هووثبت،إبراهيمأصحابانهزمثم،كثيرخلقالفريقينكلامنوقتل،شديداقتالافاقتتلوا،إبراهيم

وأصحابه،موسىبنعيسىواستظهر،رجلاتسعينفي:وقيل،أربعمئةفي:وقيل،خمسمئةفي

إلىبالرؤوسيأتيحميدفجعل،أصحابهرؤوسمعرأسهواختلط،قتلمنجملةفيإبراهيموقتل

دخلقدالمنجمنيبختوكان،المنصورإلىالبشيرمعفبعثوه،إبراهيمرأسعرفواحتىموسىبنعيسى

نإ،المؤمنينأميريا:فقال!،يصدقهفلم،مقتول!إبراهيمأنفأخبره،الرأسمجيءقبلالمنصورعلى

جيشبهزيمةالبشيرجاءإذعندههوفبينما.فاقتلنيذكرتكماالأمريكنلمفإن،فاحبسنيتصدقنيلم

البارقي:حماربنأوسبنمعقرببيتالمنصورتمثلبالرأسجيءولما،إبراهيم

المسافربالإيابعيناقركماالنوىبهاواستقرعصاهافألقت

لقدوالله:وقال!،الرأسعلىتسقطدموعهجعلتحتىبكىالرأسرأىلماالمنصورإن:وقيل

المنجمنيبختوأقطع،بالسوقفنصببالرأسأمرثم.بكوابتليتبيابتليتولكنك،كارهالهذاكنت

.)2(جريبألفيالكذاب

.(بيت)القاموس.ليلابهمأوقع:العدوجيشبيت(1)

وهي:المقحمة(دتى)منزيادةوهذه)2(
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الناسوجعل،عامامجلساالمنصورجلسإبراهيمبرأسجيءلما:قالالمنصورمولىصالحوذكر

والمنصور،المنصورمرضاةابتغاءفيهالكلامويقبحون،إبراهيممنوينالونفيهنئونهعليهيدخلون

أجركاللهأعظم:قالثمفسلمفوقف،البهرانيحنظلةبنجعفردخلحتى،يتكلملااللونمتغئرساكت

عليهوأقبل،المنصورلونفاصفر:قال.حقكمنفرطمالهوغفر،عمكابنفيالمؤمنينأميريا

فجعل؟جيداموقعامنهوقعذلكأنالناسفعلم،فاجلسهاهنا،وأهلامرحبا،خالدأبايا:لهوقال

حنظلة.بنجعفرقالكمايقولجاءمنكل

منالحجةذيمنبقينلخمس،الخميسيومفيإبراهيممقتلكان:دكينبنالفضلنعيمأبوقال

السنة.هذه

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

حسن.بناللهعبدالبيتأهلأعيانفمن

وإبراهيم.محمدوابناه

حسن.بنحسنوأخوه

تقدمتوقد؟بالديباجالملقب،عفانبنعثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمدلأمهوأخوه

.)1(ترجمته

:أخوهماوأ

وأمهأبيهعنروى،فتابعيئالهاشميئالقرشيئ:)2(طالبأبيبنعليبنحسنبنحسنبناللهعبد

عنهوروى.وغيرهم-جليلصحابيئوهو-طالبأبيبنجعفربناللهوعبد،الحسينبنتفاطمة

كبيرعابداوكان،العلماءعندمعظماوكان.ومالك،والدراوردي،الثوريسفيانمنهم،جماعة

السفاحعلىووفد،فأكرمهالعزيزعبدبنعمرعلىوفد،صدوقاثقةكان:معينبنيحيىقال.القدر

وقد؟وأهلهأولادهوكذلك،ذلكبعكسعاملهالمنصوروليفلما؟درهمألفألفوأعطاهفعظمه

وجل.عزاللهعندوالتقوا،جميعامضوا

فيالمنصوركانوقد؟كفرةكذبةفهم،كثيرةأشياءفيأخطأفقدواحدةقضيةفيأصابقدكانإنالمنجمفهذاأ

.(يجوزلاضلالوذلك،المنجمينأقوالاعتقادالملوكورثوقد.هذامنجمهمعضلال

.الجزءهذامن(316ص)في(1)

تاريخ،(71/)حبانلابنالثقات،(1127/)الأمصارعلماءمثاهير،(571/)الكبيرالتاريخفيترجمته)2(

.(1/445)الحنفيةطبقات،(41/414)الكمالتهذيب،(1545/)للذهبيالكاشف،(9431/)بغداد
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الضيقالسجنفأودعهم،الهاشميةإلىالمدينةمنمهانينمغلولينمقيدينبيتهوأهلالمنصوروأخذه

بالمدينة.محمدخروجبعدفيهماتمنأولهذاحسنبناللهعبدفكان،فيهأكثرهمفمات-قدمناكما-

لأمهأخوهعليهوصلى؟سنةوسبعينخمساماتيومعمرهوكان،عمداالسجنفيقتلإنه:قيلوقد

بناللهعبدبنمحمدلأمهأخوهعليهفصلى،حسنأخوهبعدهماتثم،عليبنالحسنبنالحسن

.تقدمكماخراسانإلىرأسهموحملبعدهماقتلثم،عفانبنعثمانبنعمر

ابنه:وأما

أبيه،عنفروى،بالمدينةخرجالذي:)1(طالبأبيبنعليبنحسنبنحسنبناللهعبدبنمحمد

عنهوحدث.الشجودإلىالهويكيفيةفي،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيوعن،ونافع

أربعبهحملتأمهأنذكروقد؟حديثهيتابعلا:البخاريوقال،حبانوابنالنسائيووثقه.جماعة

قتل،باهرةوشجاعة،عاليةوسطوة،ساميةهمةذا،مفخما،ضخماأسمرسميناطويلاوكان،سنين

إلىبرأسهحملواوقد.سنةوأربعونخصم!وله،ومئةوأربعينخمسسنة،رمضانمنتصففيبالمدينة

الأقاليم.فيبهوطيف،المنصور

يذفيأخيهمقتلبعدمقتلهوكان،بالمدينةأخيهظهوربعدبالبصرةظهورهفكانإبراهيمأخوهوأما

أنهعوانةأبيعنالسجستانيداودأبووحكى.الستةالكتبفيشيءلهوليمس،السنةهذهمنالحجة

وقد:قلت.الزيديةرأيهذا،قالكماليمس:داودقال.)2(خارجيينمحمدوأخوهإبراهيمكان:قال

أعلم.والله،نظرهذاوفي.ظهورهماإلىمالواأنهموالأئمةالعلماءمنجماعةعنحكي

:والأعيانالمشاهيرمنتوفيوفيها

الله.عبدبنالأجلح

-قولفي-خالدأبيبنوإسماعيل

الشهيد.بنوحبيب

.سليمانأبيبنالملكوعبد

.عفرةمولىوعمرو

،(2/695)الضعفاءفيالمغني،(25/645)الكمالتهذيب،(945/)حبانلابنالثقاتفيترجمته)1(

التهذيبتقريب،(7/363)الميزانلسان،(1/452)الكنىسردفيالمقتنى،(2/185)الكاشف

.(487ص)

."خارجيان":(،خب)وفي،"خارجين":(ف)في)2(
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.الذماريالحارثبنويحى

التيمي.حيانأبوسعيدبنويحى

التميميمحمدأبو،رؤبةبناللهعبدالشعثاءأبوواسمه،لقبوالعجاج:)1(العجاجبنورؤبة

،يمارىولايجارىلافنهفيبارعمنهماوكل،رجزديوانمنهماولكل،الراجزابنالراجزالبصري

باللغة.عالئم

،والمنصورالسفاحعم،عليبنعيسىيدعلىأسلم،المفوهالكاتب:)2(المقفعبناللهوعبد

،"ودمنةكليلة"كتابصنفالذيوهو،بالزندقةمتهماوكان،صحيحةوألفاظرسائلوله،لهوكتب

ابنمنوأصلهإلازندقةكتابوجدما:المهديقال،العربيةإلىالفارسيةمنعربهاالذيهوبل:ويقال

:قالوا.زيادبنويحيى،إياسبنومطيع،المقفعابن،ثلاثةالزنادقة:الجاحظوقال.المقفع

لابنقيل:الأصمعيقال.فصيحابارعافاضلاهذامعوكان.رابعهموهو،نفسهالجاحظونسي

أتيته.حسنارأيتوإذا،أبيتهقبيحاغيريمنرأيتإذا"نفسي:قال؟أدبكمن:المقفع

وليسنظاماهيفلا،فاضتثمفغاضت،رويالهاأضبطولم،رياالخطبمنشربت:كلامهومن

كلاما.غيرها

،البصرةنائب،صفرةأبيبنالمهلببنيزيدبنمعاويةبنسفيانيدعلىالمقفعابنقتلوكان

دخلإذاوكان،الأنفكبيروكان،المغتلمةابنيسميهكانوإنما،أمهويسببهيعبثكانأنهوذلك

سكوتعلىندمتما:مرةمعاويةبنلسفيانوقال.التهكمسبيلعلىعليكماالسلام:يقولعليه

المقفع،ابنعلىغضبالمنصورأناتفقثم.كلامكمنخيرلكالخرس،صدقت:فقال.قط

ويلقيه،إرباإربايقطعهوجعل،تنورالهفأحمىفأخذه،يقتلهأنهذامعاويةبنسفياننائبهإلىفكتب

قتله.صفةفيذلكغيروقيل.تحرقثمتقطعكيفأطرافهإلىينظروهو،كقهحرقهحتىالتنورذلكفي

بلاكالزنبيلالجريدمنوهي،القفاعبيعإلىنسبالمقفعابنإن:يقولمنومنهم:خلكانابنقال

فعاقبه،فخانالخراجعلىاستعملهقدالحجاجكان،داذويهأبووهوالمقفعابنأنهوالصحيح.)3(آذان

أعلم.والله،يداهتقفعتحتى

)1(

)2(

)3(

والتعديلالجرح،)3/034(الكبيرالتاريخ،76(وأ)2/738الشعراءفحولطبقاتفيترجمته

.(136)صالمفردةالأسماء،(1/431)الكنىسردفيالمقتنى،(0/2935)والأغاني،(3152/)

.(ص)172الفهرست،366()3/الميزانلسان،2(80)6/النبلاءأعلامسير،(115)2/الأعيانوفياتفيترجمته

:فقالالجرادعندهذكرأنه:عمرحديثوفي.الجرادجماعة:والقفعة:نصهما(قفع)العربلسانفيجاء

واسع-يتخذكالقفةشيءهو:الأزهريوقال،بالزبيلالشبيههذاهو:القفعة؟قفعتينأوقفعةمنهعندناليت
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بالناسوحج،كثيرةجماعةبأرمينيةالمسلمينمنفقتلوا،الأبوابببابوالخزرالتركخرجوفيها

المدينةنائباوكان،مكةنائبالمطلبعبدبنعباسبنالحارثبناللهعبدبنالسريأالسنةهذهفي

مصروعلى،قتيبةبنسلمالبصرةوعلى،موسىبنعيسىالكوفةوعلى،الحارثيالربيعبناللهعبد

حاتم.بنيزيد

ومئةوأربميرستسنةح!خلتث!

ذلكقبلمقيماوكان،السنةهذهمنصفرفيالمنصوروسكنها،بغدادالسلاممدينةبناءتكاملفيها

وأربعينأربعسنةفيوقيل،الخارجةالسنةفيبنائهافيشرعقدوكان،للكوفةالمتاخمةبالهاشمية

أعلم.فالله.ومئة

بقيت،شرهماللهووقاه،بالكوفةعليهوثبوالماالراونديةأنبنائهاعلىلهالباعثالسببكانوقد

بلغحتىالأرضفيفسار؟مدينةلبناءموضعالهميرتادالكوفةمنفخرج،جندهعلىفخشي،بقيةمنهم

موضعبأنهوذلك؟الآنفيههيالذيبغدادموضعمنالمدينةلوضعأحسنموضعايرفلم،الجزيرة

وهاهنا،هاهنامن،والفراتبدجلةمحصنوهو،والبحرالبرفيحولهمابخيراتويراحإليهيغدى

فرأى،لياليبنائهقبلالمنصوربهباتوقد؟جسرعلىإلاالخليفةموضعإلىيتواصلأنأحديقدرلا

وقد،هوائهاوطيب،البقعةتلكطيبورأى؟،)1(غبارولاانجعارغيرمنأونهاراليلابهتهبالرياح

بنجعفرأبووتعدادهبأسمائهمفصلأذلكذكر.وغيرهمالنصارىلعبادوديورقرىموضعهافيكان

)2(.
فأعجبه،ومسالكهاطرقهافيفمشى،بالرمادلهفرسموها،باختطاطهاالمنصورأمرفحينئذ؟جرير

ومهندسين،وصناعافعالا)3(البلادكلمنوأحضر،بنائهعلىيقوملأميرمنهاربعكلسلمثم،ذلك

دلهوالحمداللهبسم:وقال،بيدهفيهالبنةوضعمنأولهوكانثم،منهمألو!تعندهفاجتمع

علىابنوا:قالثم.(128:ا!عرأفأمهوللمتقينوأتفقبةسادمنلمجثمامنيورثهالئهألأزضإت!يو

ذراعا،عشرونأعلاهومن،ذراعاخمسونأسفلهمنسورهاسمك،مدورةببنائهاوأمر.اللهبركة

)1(

)2(

)3(

وفي.الخوصسلالعملعلىخوصوظاهرها،تدقعراجينالحلفاءمكانحشوها،الأعلىضيقالأسفل

وتسمىونحوهالثمرفيهايجنى،لهاعرىلا،بالكبيرليسالزبيلتشبهخوصمنتتخذهنةالقفعة:المحكم

اليمنبلغةالجلةالقفعة:يحيىبنمحمدوقال.قفعةواحدتها،القفافالقفع:الأعرابيابنوقال.القفةبالعراق

القطن.فيهايحمل

.(ق)فيهانفردتمعقوفينبينما

.(4478/)تاريخهفي

.(ق)منوالمثبت،"فعولا":(ح،ب)في
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ولكن،الاخرتجاهواحدكلوليس،الجوانيفيومثلها،البرانيالسورفيأبوابثمانيةلهاوجعل

سميت:وقيل؟بعضعنبعضهاأبوابهالازورارالزوراءبغدادسميتولهذا،يليهالذيعنأزورجعله

عندها.دجلةلانحرافبذلك

إلىالجامعالمسجدواختط،سواءحدعلىمنهالناسليكون،البلدوسطفيالإمارةقصروبنى

.أرطاةبنالحجاجقبلتهوضعالذيوكان،القصرجانب

بابناحيةإلىينحرفأنفيهالمصلييحتاجانحرافاقبلتهفيإن:ويقال:جرير)1(ابنوقال

علىبنيالمدينةوجامع،القصرقبلبنيلأنهمنهالصوابإلىأقربالرصافةمسجدأنوذكر،البصرة

ذلك.بسبب،قبلتهأفاختلت،القصر

بها،القضاءعلىثابتبنالنعمانحنيفةأباأرادالمنصورأنمجالدبنسليمانعنجرير)2(ابنوذكر

المدينةبأمرالقيامفولاه؟لهيتولىلاأنحنيفةأبووحلف،لهيتولىأنالمنصورفحلف؟وامتنعفأبى

حائطاستتماممنفرغواحتىلذلكالمتوليحنيفةأبووكان،بالعملالرجالوأخذ،اللبنوضرب

ومئة.وأربعينأربعسنةفياستتمامهوكان.الخندقممايليالمدينة

والمظالمالقضاءحنيفةأبيعلىعرضالمنصورأن،عديبنالهيثمعنوذكر:جرير)3(ابنقال

بذلكليبراللبنفعدبقصبةفدعا،حنيفةأبوبذلكفأخبر،لهيعملحتىعنهيقلعلاأنفحلف،فامتنع

ذلك.بعدببغدادحنيفةأبوومات.جعفرأبييمين

وقد،للصناعفيهامستحثاكانوأنه،ببنائهاالمنصورعلىأشارالذيهوبرمكبنخالدأن4ودكر

:فقالوا،بهاالإمارةقصرلأجل،بغدادإلىالمدائنمنالأبيضالقصرنقلفيالأمراءالمنصورشاور

،كثيراشيئامنهونقلفخالفهم.طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرمصلىوفيه،العالمفيآيةفإنهتفعللا

الإمارةقصرأبوابإلىواسطقصرأبوابونقلفتركه؟حملهفييصرفمابأجرةمنهتحصلمايففلم

قدالجنوكانت؟داودبنسليمانبناءمنكانتهناكمدينةمنحجارتهنقلالحجاجكانوقد.ببغداد

،الإمارةقصرمنتسمعوضجيجهاالأسواقكانتوقد،هائلةحجار!وهي،الأبوابتلكعملت

فيقدمممنالنصارىبطارقةبعضذلكفعاب؟منهتسمعالأسواقوهوسناتالباعةأصواتفكانت

الطرقاتبتوسعةوأمر،آخرموضعإلىهناكمنالأسواقبنقلالمنصورفأمر،الزوممنالرسائلبعض

.هدمذلكمنشيءفيبنىومن؟ذراعاأربعينفيذراعاأربعين

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4947/)تاريخهفيالطبرييعني

.(4945/)تاريخهفيالطبرييعني

.(4064/)تاريخهفي

.(4478/)تاريخهفيالطبرييعني
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أنهالكتبفيالمنصورخزائنفيوجدت:قالأنهالمنصوربنعيسىعنوذكر:ا(جريرابنقال

وقبابهاوالخنادقوالفصلانوالأسواقبهاالذهبوقصرالجامعومسجدهاالسلاممدينةبناءعلىأنفق

قيراطيومكلالبنائينمنالأستاذأجرةوكان،درهمألفوثمانينوثلاثةمئةوثمان(ألفأآلافأربعة

الثلاثة.إلىالحبتينمنالصانعوأجرة،فضة

عليهأنفق:قالأنهبعضهمعنوحكى.الكتببعضفيذلكرأيتوقد:)2(البغداديالخطيبقال

أعلم.فالله.ألفألفعشرثمانية

فنقصه،الإمارةقصرفيحسنابيتابنىالذيالمهندسينأحدناقصالمنصورأنجرير)3(ابنوذكر

درهما،عشرخمسةعندهففضل،عندهكانالذيعلىالمستحثينبعضحالسبوأنه،ساومهعمادرهما

شحيحا.وكان،وأحضرهابهاجاءحتىفحبسه

أساسهاووضع؟سواهامدورةمدينةالأرضأقطارفييعرفولا،مدورةوبناها:)4(الخطيبقال

بناءمنفرغلماالمنصورليقال:قالالمنجمينبعضعنذكرثم.المنجمنوبختلهاختارهوقتفي

النجومعليهتدلبمافأخبرته،القوسفيالمشتريوكان،طالعهافيفنظرت.لهاالطالعخذ:بغداد

له:قلتثم:قال.فيهاماإلىالناسوفقر،إليهاالدنياوانصباب،عمارتهاوكثرة،زمانهاطولمن

:قالثم،يتبسمفرأيته:قال.أبداالخلفاءمنأحدفيهايموتلاأنه،المؤمنينأميرياوأبشرك

عنودى.(4:والجمعة21:الحديدأ!آتعظيصآلفضلذووأللهلمجتناءمنيؤتيهآللهفضلذلك)،للهالحمد

منه:،شعراذلكفيقالأنهالشعراءبعض

)5(يقضيخلقهفيشاءماإنهبهاخليفةيموتلاأنربهاقضى

.)6(ومعرفتهاطلاعهمعقررهبل،بشيءينقضهولمذلكوسلمالخطيبالخطأهذاعلىقررهوقد

القاسمأبيللقاضيذلكفذكرت.منهاالأنباربدربقتلالأمينأنالناسبعضوزعم:قال)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(4/481)تاريخهفي

.(1/96)بغدادتاريخفي

.(4/148)تاريخهفي

.(167/)بغدادتاريخفيئ

:قالثم،الخطفىبنجريربنبلالبنعقيلبنعمارةإلىنسبهاأبياتعدة(168/)تاريخهفيالخطيبأورد

أعلم.والله.النمريلمنصورالأبياتهذهرويتوقد:روايتهابعد

.(1/68)بغدادتاريخانظر

.(168/)بغدادتاريخفيالخطيبيعني
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،ليتنزهدجلةإلىسفينةفينزلقدإنما،بالمدينةيقتللمالأمينمحمد:فقالالتنوخيحسنبنعلي

.وغيرهالصوليذلكوذكر.هناكوقتلدجلةوسطفيعليهفقبض

فيميلينبقدرو!لك،جريباوثلاثونمئةبغداداتساع:قالأنه،بغدادمشايخبعضعنوذكر

ميلين.

التبن.بابإلىالصراةمنبغداد:(أحمد)1الإمامقال

ذلك.منأقلوقيل.ميلاالثمانيةأبوابهامنبابينكلبينأن)2(الخطيبوذكر

رأسهاعلى،ذراعاثمانونطولها،الخضراءالقبةفيهوأن،الإمارةقصرصفة)3(الخطيبوذكر

تلكفيأنالسلطانعلممستقبلهاواستمراستقبلهاجهةفأي،بهيدوررمحيدهفيفارسعليهفرستمثال

.خبرهالخليفةيأتيأنيلبثفلم،حدثوقعقدالجهة

ذراعاعشرونوعرضه،ذراعاثلاثونوطوله،المحكمةإيوانصدرفيمجلسعلىوهيالقبةوهذه

سنةالآخرةجمادىشهرمنخلونلسبعالثلاثاءليلة،وبرقورعدومطربردليلةفيالقبةهذهسقطتوقد

مئة.وثلاثوعشرينتسع

بأربعةوالحمل،بدرهمالكبشالمنصورأيامفيبغدادفييباعكانأنه)4(البغداديالخطيبوذكر

كلوالتمر،بدرهمرطلاتسعينكلالبقرولحم،بدرهمرطلاستينكلالغنملحمعلىوينادى،دوانق

أرطالعشرةوالعسل،بدرهمأرطالثمانيةوالسمن،بدرهمرطلاعشرستةوالزيت،بدرهمرطلاستين

حتى،وأزقتهاأسواقهافيالدارجوكثر،أهلوهاوعظم،ساكنوهاكثروالرخصالأمنولهذا،بدرهم

أهلها.زحاملكثرةأسواقهافييجتازأنيستطيعلاالماركان

.المكانهذافيالأرانبخلفطردتماواللهطال:السوقمنرجعوقدالأمراءبعضقال

،أخرىثم،أخرىثم،عظيمةضجةفسمع،قصرهفييوماجلسالمنصورأن)3(الخطيبوذكر

الرومي:فقال.الأسواقفيهاربةجازرهامننفرتبقر!فإذافكشف؟هذاما:الحاجبللربيعفقال

الأسواقوقرب،الماءمنبعده:عيوبثلاثةوفيه،قبلكأحديبنهلمبناءبنيتإنك،المؤمنينأميريا

بتغييرأمرثم.رأساالمنصوربهايرفعفلم.الخضرةتحبخضراءوالعين،خضرةعندهوليس،منه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/57،71):بغدادتاريخ

.(1/71)بغدادتاريخفي

.(1/73)بغدادتاريخفي

.(1/07)بغدادتاريخفي

.(1/78)بغدادتاريخفي



337هـأ46سنةأحداث

.الكرخإلىثممنالأسواقوحول،البساتينعندهاوبنى،الماءإليهاساقذلكبعدثم،ذلك

حولوخمسينسبعسنةوفي،ومئةوأربعينستسنةفيبغدادبناءكمل:سفيانبنيعقوبقال

وبعد.ألفا)1(أربعينالأسواقبتوسعةوأمر،المحولوبابالشعيروبابالكرخبابإلىالأسواق

ذلكأمروجعل،ومئةوخمسينثمانسنةفكمل،بالخلدالمسمىقصرهبناءفيشرعذلكمنشهرين

دارفأما.المنصورجامعإلىيدخلوالئلاوالجمعةللصلاةجامعاللعامةوبنى.الوضاحلهيقالرجلإلى

زوجةبورانإلىبعدمنفانتقلت،سهلبنللحسنكانتفإنهاذلكبعدببغدادكانتالتيالخلافة

منها؟تنتقلحتىأيامااستنظرتهثم،بهالهفأنعمت-المعتمدوقيل-المعتضدمنهافطلبها،المأمون

والبسط،الفرشبأنواعفرشتهاثم،وتحسينهاوتبييضهاترميمهافيالأيامتلكفيفشرعت،فأنظرها

أنواعوألبستهم،والخدمالجواريمنللخلافةينبغيمافيهاوأرصدت،الستورأنواعفيهاوعلقت

أنواعمنبيوتهابعضفيوجعلت،والماكلالأطعمة/أنواعمنينبغيماالخزائنفيوجعلت،الملابس

ذلكفهاله،بهاأرصدتهمافيهافوجددخلهاثم.إليهبمفاتيحهاأرسلتثم،والذخائرالأموال

الخطيب.ذكره.سوراعليهاوبنى،سكنهاخليفةأولوكان،واستعظمه

.)2(الوحوشوحيروالثرياوالميدانوالمجالسالقبابوحوله،دجلةعلىالمكتفيفبناهالتاجوأما

والخدموالستورالفرشمنفيهاوماباللهالمقتدرزمنفيكانتالتيالشجرةدارصفةالخطيبوذكر

مئةوسبع،طواشيألفعشرأحدبهاكانوأنها،الظاهرةوالدنيا،الباهرةوالحشمةوالمماليك

التيودولتهمأيامهمفيمفصلاذلكذكروسيأتي.كثرةيحصونلاأ!!فأالمماليكوأما.حاجب

مئة.ثلاثسنةبعدنومأحلامكأنهاذهبت

الأنهاروذكر،الجمعاتفيهاتقامالتيالجوامعوذكر،بالمخرمالتيالملكدار)3(الخطيبوذكر

لبعضوأنشد.زمانهإلىبعدهأحدثوما،المنصورزمنفيذلكفيكانوما،بهاالتيوالجسور

دجلة:علىالتيبغدادجسورفيالشعراء

مفرددجلةبفناءمجلسفيخلسةفيهالعيشسرقنايوم

المسعدللزمانرقافغدوتقدامهبرقةالهواءرق

الأسودكالطرازفيهاوالجسرأبيفقطيلساندجلةفكأن

)1(

)2(

)3(

ذراعا.:النسخبعضفي

.(حير)العربلسان.الحظيرة:الحير

.(1-150117/)بغدادتاريخفي
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ورونقوحسنتأسيسبإتقاندجلةمتنعلىجسوحبذاأيا

التشوقفرطأضناهمنوسلوةونزهةللعراقوحسن4جما

مهرقوسطفيخطعبيركسطرمتأملاجئتهماإذاتراه

زئبقأرضتحتهافيولمثالمرقشنالابنوسفيهالعاجأو

ثلاثةالجانبينمنبغدادذراعأنبغدادكتابفيطاهرأبيبنأحمدذكر:قال)1(الصوليوذكر

جريبألفوعشرونستةالشرقيالجانبوأن،جريباوخمسونوسبعمئة،جريبألفوخمسون

نفر:خمسةمنهاحمامكلفيماوأقل؟حمامألفستونحماماتهاعدةوأن،جريباوخمسونوسبعمئة

ألفمئةثلاثفذلك؟مساجدخمسةحمامكلبإزاءوأن؟وسقاء،ووقاد،وزبال،وقيم،حمامي

بعدتناقصتثم.ومأمومينومأذوناوقيماإمامايعني:نفرخمسةمسجدكلفييكونماوأقل،مسجد

موضعه.فيبيانهسيأتيماعلى،ومعنىصورةخربةكأنهاصارتحتىذلكبعددثرتثم،ذلك

وفخامة،قدرهاجلالةفي،الدنيافينظيملبغداديكنلم:)2(البغداديبكرأبوالحافظوقال

وكثرة،أطرارهاوسعةأقطارهاوعظم،وعوامهاخواصهاوتميز،وأعلامهاعلمائهاوكثرة،أمرها

وخاناتها؟وحماماتهاومساجدهاوأزقتهاوسككهاوأسواقهاومحالهاوشوارعهاومنازلهاودروبهادورها

وأكثر،وخريفهاربيعهاوصخة،وشتائهاصيفهاواعتدال،ظلالهاوبرد،مائهاوعذوبة،هوائهاوطيب

زمانه.إلىجراوهلمأحوالهاتناقصذكرثم.الرشيدأيامفيوأهلاعمارةكانتما

الذي،التركيخانجنكزبنتوليبنهولاكوأيامفيولاسيما،هذازمانناإلىبعدمنوكذا:قلت

،والعوامالخواصوأباد،قصورهاوهدم،دورهاوخرب،وعالمهاخليفتهاوقتل،معالمهاوضع

الذراريونهب،والحواصلالأموالوأخذ؟العامذلكفيأهلهامنألفألفيمنيقربماوأهلك

لكلوعبرة،الأقاليمفيمثلةوصيرها،والأصائلالبكراتفيبهيعددحزنابهاوأورث،والأصائل

وإنشادوالألحانبالنغماتالقرآنتلاوةبعدوبدلت،مستقيمعقلذيلكلوتذكرة،عليممعتبر

الكلامية،والمناهجاليونانيةالفلسفةبدرسالنبويةالأحاديثسماعوبعد؟وكانوكان،الأشعار

وبعد،الأناسيمنالولاةبشر،العباسيالخليفةوبعد،بالحكماءالعلماءوبعد،القرمطيةوالتأويلات

بالظلمةالمشتغلينالطلبةوبعد،بالأنكادالعبادوبعد،والسفاهةبالخساسة،والنباهةالرياسة

والموشحبالزجلالرؤياوتعبير،والحديثوالفقهالتفسيرمنالعلمبفنونالاشتغالوبعد،والعيارين

)1(

)2(

.(1171/)بغدادتاريخفيالخطيبالصوليقولذكر

.(1911/)بغدادتاريخفي
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،(46:فصدتأ!لفعبيدبظنورفيوما)؟ذنوبهمببعضإلاذلكأصابهموما.وموالياودوبيت

والانتقال،الحشيشةوأكل،والمعنويةالحسيةالمنكراتمنفيهامالكثرةالزمانهذافيمنهاوالتحول

الله!رسولعنأحمدالإمامروىوقد.وأجملوأكملأفضلبأهلهااللهتكفلالذيالشامبلادإلىعنها

.(")1العراقإلىالشامأهلوشرار،الشامإلىالعراقأهلخياريتحولحتىالساعةتقوملا":قالأنه

الأخبارمنفيهاوماالاثارمنبغدادمدينةفيوردما

معوبالميم-آخرهبالنون-وبغدان-وإعجامهاالثانيةالدالبماهمال-وبغداذبغداد:لغاتأربعفيها

،بستانبغ:فقيل،"داد"و"بغ"منمركبةإنها:قيل؟أعجميةكلمةوهي.مغدان:أولاذلك

بناللهعبدكرهولهذا،الصنمعطيةوداد،شيطان:وقيل،صنماسمبغ:وقيل.رجلاسموداد

جعفرأبوبانيهاأسماهاوكذا؟السلاممدينةلهايقالوإنما،بغدادتسميتهاوغيرهماوالأصمعيالمبارك

لها.لقمبوهو؟الزوراءيسميهامنومنهم،السلامواديلهايقالكاندجلةلأن،المنصور

الأحولعاصمسمعت:قال-متهموهو-سيفبنعمارطريقمن)2(البغداديالخطيبفروى

تبنى":!اللهرسولقال:قالاللهعبدبنجريرعن،عثمانأبيعن،الثوريسفيانعنيحدث

أسرعفلهي،جبابرةوملوكها،الأرضخزائنإليهاتجبى،والصراةوقطربلودجيلدجلةبينمدينة

."الرخوةالأرضفيالحديدالوتدمنالأرضفيذهابا

بنعمارأخووهو،الثوريسفيانأختابنسيفالأحولعاصمعنرواهوقد:الخطيبقال

يوسف.

شهابوأبو،ضعيف)3(اليماميجابربنومحمد،بالكذبيرمى،متهمضعيف!وكلاهما:قلت

ضعيف.الحناط

كله.ذلكأسندثم،طرقمن،عاصمعنالثوريسفيانعنوروى

عن،الثوريعن،سيفبنعمارعن،كثيرأبيبنيحيىعن،معينبنيحيىطريقمنوأورد

.فذكره،!النبيعن،جريرعن،عثمانأبيعن،عاصم

ثقة.إنسانبهحدثما:أحمدوقال.أصلالحديثلهذاليس:ويحيىأحمدقال

)1(

)2(

)3(

ضعيف.هـاسناده،أمامةأبيحديثمن(5924/)مسندهفيأحمدأخرجه

.(1/28)بغدادتاريخفي

وسير،(2188/)الصغيروالتاريخ،(1/53)الكبيروالتاريخ(ب)منوالمثبت"اليماني":(ب،ح)في

.(471ص)التهذيبوتقريب،(8238/)النبلاءأعلام
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عن،الثوريعن،سيفبنعمارطريقمنأيضاوساقه،)1(طرقهجميعمنالخطيبعللهوقد

،سفيانعن،يحيىبنعمرطريقومن.أيضايصحولا؟مالكبنأنسعن،الطويلحميدعبيدةأبي

بنعليعنوجهغيرومن.يصحولابنحوهمرفوعاحذيفةعن،ربعيعن،مسلمبنقيسعن

يخربها.وأنه،السفيانيذكربعضهاوفي،عباسوابن،وثوبان،مسعودوابن،طالبأبي

منهاكلوفي؟وألفاظهابأسانيدهاالخطيبأوردهاوقد،الأحاديثهذهمنشيءإسناديصحولا

،مقلاصلهيقالبانيهاأنمتقدمةكتبعنآثارفيجاءوقد،الأحباركعبعنفيهاماوأقرب؟نكارة

لبخله.الدوانيقبذيلقبوليولما،صغرهفيبمقلاصيلقبالمنصوركانوقد.الدوانيقوذو

فصل

الأئمةعنذلكفيرويوماومساوئهابغدادمحاسن

رأيتما:فقال.لا:قلت؟بغدادرأيتهل:الشافعيليقال:الصدفيالأعلىعبدبنيونسقال

.وطنا)2(عددتهادخلتهاحينفإني،بغدادإلاسفراعددتهإلاقطبلدادخلتما:الشافعيوقال.الدنيا

حاضرتها.وبغداد،باديةالدنيا:بعضهموقال

منهم.دعةأحسنولا،بغدادأهلمنالحديثطلبفيأعقلرأيتما:عليةابنوقال

مندعني:فقال؟بكاللهفعلما:فقلتالنومفيالعلاءبنعمروأبارأيت:مجاهدابنوقال

.)3(الجنةإلىالجنةمننقل،وماتوالجماعةالسنةعلىببغدادأقاممن،هذا

الدنيا.يرلميرهالمومن،الرجالتصيد،لصيادوإئها،ببغدادالإسلام:عياشبنبكرأبووقال

.والاخرةالدنياداربغداد:معاويةأبووقال

وصلاة،ببغدادالجمعةيوموصلاة،ببغدادالجمعةيومالإسلاممحاسنمن:بعضهموقال

.بطرسوسالعيدويوم،بمكةالتراويح

مشايخنالأن،الإسلاممحلقلبهفياللهعظمالسلامبمدينةالجمعةيومشهدمن:)4(الخطيبقال

.البلادمنغيرهافيالعيدكيومببغدادالجمعةيوم:يقولونكانوا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/33،34)بغدادتاريخانظر

.(1/46)بغدادتاريخفي

.(1/46)بغدادتاريخفي

.(1/47)بغدادتاريخفي
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،غيرهفيفصليت،شغلليفعرض،المنصوربجامعالجمعةعلىأواظبكنت:بعضهموقال

سبعونجمعةكلفيهليصليوإنه،المدينةجامعفيالصلاةتركت:يقولقائلاكأنالمنامفيفرأيت

.إوليا

عشرةفيهبلدمنأتنتقل:المنامفييقولقائلاكأنفرأيت،بغدادمنالانتقالأردت:اخروقال

وجل؟عزلئهوليآلاف

القولحقفقد،بهااقلب:لصاحبهأحدهمافقال،بغدادأتياملكينكأنرأيت:بعضهموقال

.؟)1(ختمةآلافخمسةليلةكلالقرآنفيهايختمببلدأقلبكيف:الآخرفقال.عليها

حجازيا،الرجلعلمكانإذا:قالموسىبنسليمانعن،العزيزعبدبنسعيدعنمسهرأبووقال

.كمل)2(فقدشاميةوصلاته،عراقياوخلقه

:فقال.الرافقةعليهاأختارفقد،إليبغدادفيهتحببشعراقل:النمريلمنصورزبيدةوقالت

وللدينللدنيا)3(منازلومنالأفانينطيبمنببغدادماذا

الرياحينأغصانبينوجوستنسمتإذاالمرضىبهاالرياحتحيي

.دينار)4(ألفيفأعطتهقال

:شعرهمنبخطهالخازنطاهربنمظفربنطاهركتابفيوقرأت:)5(الخطيبوقال

فالجسرفالخلدالكرخبينببغدادمحفةالغادياتصوباللهسقى

مصرفيكنمذيجمعنلمبأشياءلأهلهاخصتالحسناءالبلدةهي

الخمرمنألذطعملهومالمح!وصحةاعتدالفيرقيقهوالمح!

قصرإلىوقصرتاجإلىبتاجلنانظماقدشطانودجلتها

والدراليواقيتمثلوحصباؤهاكفضةوالمياهكمسكتراها

كفاية.ذكرناوفيما،كثيرةأشعاراهذافيالخطيبأوردوقد

ثمانسنةفي:وقيل.ومئةوأربعينستسنةأعني-السنةهذهفيبغدادبناءمنالفراغكانوقد

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/48)بغدادتاريخفي

.(1/05)بغدادتاريخفي

.(ح،ب)منوالمثبت،"منازه":بغدادوتاريخ،(ف)في

.(1/52)بغدادتاريخفي

.(1/52،53)بغدادتاريخفي
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فيويتأنقفيهايزيدالمنصوريزلولم،وأربعينسبعسنةفيكملاوسورهاخندقهاإن:وقيل.وأربعين

كمالهفعند؟تخربفلاتخلدأنهاأو،فيهايخلدأنهفظن؟الخلدقصرفيهابنىماآخركانحتى،بنائها

بيانه.سيأتيكمامراتبغدادخربتوقد.مات

بنمحمدعليهاوولى؟البصرةعنقتيبةبنسلمالمنصورعزلالسنةهذهوفي:جرير)1(ابنقال

حسن؟بناللهعبدبنإبراهيمبايعواالذينبيوتبهدميأمرهسلمإلىكتبلأنهوذلك،عليبنسليمان

وعزل،كثيرةدوراوهدم،فسادابهافعاث،سليمانبنمحمدعمهابنوبعثفعزله،ذلكفيفتوانى

الله،عبدبنالسريمكةعنوعزل؟سليمانبنجعفرعليهاوولى،المدينةإمرةعنالربيعبناللهعبد

علي.بنالصمدعبدعليهاوولى

الواقديقاله،عليبنمحمدبنإبراهيمبنالوهابعبدالسنةهذهفيبالناسوحج:قال)2(

.وغيره

البهراني.حنظلةبنجعفرالرومبلادمنالصائفةغزاوفيها:قال)3(

:الأعيانمنتوفيوفيها

الملك.عبدبنأشعث

الكلبي.السائبوهشام

.عروةبنوهشام

.قولفي-عبيدأبيبنويزيد

ومئةوأربميرسبحسنةخلت5ث!

خلقاوقتلوا،تفليسفدخلوا،أرمينيةناحيةعلىالأتراكمنجيشفيالخوارزمياشترخانأغارفيها

الذي،الراوندياللهعبدبنحربيومئذقتلوممن،الذمةوأهلالمسلمينمنكثيراوأسروا،كثيرا

لمساعدةالمنصورفسيره،الخوارجلمقاتلةألفينفيبالموصلمقيماوكان،ببغدادالحربتةإليهتنسب

الله.رحمهحرل!وقتلجبريلفهزم،يحيىبنجبريلجيشفيوكان،أرمينيةببلادالمسلمين

أمية،بنيأيديمنالشامأخذالذيوهو،المنصورعمعليبناللهعبدمهلككانالسنةهذهوفي

)1(

)2(

)3(

.(4481/)الطبريتاريختاريخهفي

.(4481،482/)تاريخهفيالطبرييعني

السابق.المصدر



343هـا47سنةأحداث

الخراسانيمسلمأباالمنصورإليهفبعثنفسهإلىدعاماتفلما،السفاحماتحتىوالياعليهاوكان

ظهرثم،مدةعندهفاختفى،البصرةواليعليبنسليمانأخيهعندإلىاللهعبدوهرب،مسلمأبوفهزمه

أخيهابنفطلب،الحجعلىالمنصورعزمالسنةهذهفيكانفلما؟وسجنهبهفاستدعىأمرهعلىالمنصور

عليبناللهعبدعمهإليهوسلم-السفاحوصيةعنالمنصوربعدمنالعهدوليوكان-موسىبنعيسى

وجعل،الحجإلىالمنصوروسار.تتوانىولاعنكغيبتيفيفاقتلهوعدوكعدويهذاإن:لهوقال

.مرةبعدمرة؟فيهإليكأوعزتفيماصنعتماذا:لهويقولذلكفييستحثهالطريقمنإليهيكتب

رأيلهممنبعضهمفأشار؟أهلهبعضوشاورأمرهفيحارعمهتسلملمافإنهموسىبنعيسىوأما

قتلته،فتقولجهرةبهيطالبكأننخشىفإنا،قتلهوأظهر،عندكوأبقهتقتلهلاأنتقتضيالمصلحةأن

يريدوإنما،بهفيقتلك،ذلكإثباتعنفتعجز،وبينهبينكبالسربقتلهأمركأنهفتدعي،بالقودفيأمر

أنهوأظهر،عمهوأخفى،ذلكعندموسىبنعيسىفتغير.معامنكماليستريحوقتلكقتلهالمنصور

فجاؤوا،عليبناللهعبدعمفيويشفعواعليهيدخلواأنأهلهأمرالحجمنالمنصوررجعفلما.قتله

واستدعى،ذلكإلىفأجابهم،ذلكفيوألحوا،عليبناللهعبدفيوشفعوا،عليهفدخلوا،كلهم

إليهم.فسقمه،ذلكإلىأجبتهموقدعليبناللهعبدفيشفعواهؤلاءإن:لهوقالموسىبنعيسى

وأن،ذلكوجحد،بذلكامركلم:المنصورفقال.أمرتنيمنذقتلتهذاكاللهعبدوأين:عيسىفقال

نأفأنكر،ذلكفيمرةالمنصورإليهكتبالتيالكتبعيسىفأحضر.ذلكفيأمرهمنهإليهتقدميكون

بقتلذلكعندالمنصورفأمر.قتلهقدأنهموسىبنعيسىوصمم،الإنكارعلىوصمم،ذلكأراديكون

إلىردوني:قالبالسيفجاؤوافلما،ليقتلوههاشمبنوبهفخرج.اللهبعبدقصاصاموسىبنعيسى

يدفيفسقط.فأحضرهبههلم:فقال.أقتلهولمحاضرعمكإن:لهفقال،إليهفرذوه.الخليفة

فسقط،الماءجدرانهاعلىأرسل،الليلكانفلما،ملحعلىمبنيةجدرانهابداربسجنهوأمر،الخليفة

فهلك.البناءعليه

فوقيجلسهوكان،المهديابنهعليهوقدم،العهدولايةعنموسىبنعيسىخلعالمنصورإنثم

،والمشورةالإذنفيويهينه،موسىبنعيسىإلىيلتفتلاكانثم،يمينهعنموسىبنعيسى

بنفسه،نفسهخلعحتى،ويتوعدهويتهددهويبعدهيقصيهزالماثم؟عندهمنوالخروج،عليهوالدخول

أمروانصلح.درهمألفألفعشراثنيمننحواذلكعلىالمنصوروأعطاه،منصوربنلمحمدوبايع

قبلبينهماجرتقدوكان.عنهأعرضقدكانبعدماعليهوأقبل،المنصورعندوبنيهموسىبنعيسى

وإن،نفسهعيسىوخلع؟المهديلابنهالبيعةتمهيدفيومراودات،جداكثيرةذلكفيمكاتباتذلك

مكرها،ذلكإلىأجابحتىبهيزلولم،والخواصالأمراءوكذلك؟أحدابالمهدييعدلونلاالعامة

المنصوروفرح،وقرباوبعداوغرباشرقاالافاقفيالمهديبيعةوسارت.ذكرناماذلكعنفعوضه
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منإلاالعباسبنيمنالخليفةيكنفلم؟هذازمانناإلىذريتهفيالخلافةواستقرت،شديدافرحابذلك

.(12:وفصلت38:وش!69:ا!نعامأمهـواتعليرالعضفيتقديرلكذ!و،سلالته

توفي:وفيها

.العمريعمربناللهعبيد

هاشم.بنوهاشم

.البصريالحسنصاحبحسانبنوهشام

ومئةوأربميرثما!3سنةخلت5ث!

يجدفلم،تفليسببلادالماضيةالسنةفيعاثواالذينالتركلغزوقحطبةبنحميدالمنصوربعثفيها

بلادهم.إلىانشمروافإنهم،أحدا

قبلها.التيفيالمذكورونهمفيهاالبلادونواب،جعفرأبيبنجعفرفيهابالناسوحج

عليه.مكذوبوهو"الأعضاءاختلاج"كتابإليهالمنسوبالصادقمحمدبنجعفرتوفيوفيها

منها.الأولربيعفي،الحديثمشايخأحد،الأعمشمهرانبنسليمانتوفيوفيها

.الحارثبنوعمرو

حوشب.بنوالعوام

.والزبيدي

ليلى.أبيبنالرحمنعبدبنومحمد

.عجلانبنومحمد

ومئةوأربميرتسمسنةخلت5ث!

ومعهالرومبلادفدخل،محمدبنالعباسالصائفةغزاوفيها؟وخندقهابغدادسوربناءمنفرعفيها

الطريق.فيالأشعثبنمحمدومات،الأشعثبنومحمد،قحطبةبنالحسين

عنعوضاوالحجازمكةعلىالمنصوروولاه،عليبنمحمدبنإبراهيمبنمحمدبالناسحجوفيها

قبلها.السنةفيكانواالذينهمفيهاالأمصاروعمال؟عليبنالصمدعبدعمه
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توفي:وفيها

.زائدةأبيبنزكريا

الحسن.بنوكهمس

.الصباحبنوالمثنى

بنخالدمواليمنإنهيقال،سيبويهشيخ:)1(النحويالبصريالثقفيعمروأبوعمربنوعيسى

.والقراءاتوالنحواللغةفيجليلاكبيراإماماوكان،إليهمفنسبثقيففينزلوإنما،الوليد

البصريالحسنوسمع.إسحاقأبيبناللهوعبد،المحيصنوابن،كثيربناللهعبيدعنذلكأخذ

وغيرهم.

الذيكتابهوأخذ،بهوانتفع،بهوعرفولزمه،وسيبويه،والأصمعي،أحمدبنالخليلوعنه

يسألسيبويهوكان،شيخهكتابهووإنما،اليومسيبويهكتابفهو،وبسطهعليهفزاد،بالجامعسماه

جمع:فقالعمربنعيسىصنفعفاأيضاالخليلفسأله،فيهعليهأشكلعماأحمدبنالخليلشيخه

الذيوهو"الجامع"وكتابه،فارسبأرضوهو"الإكمال"كتابإلاكلهاذهبتكتاباوسبعينبضعا

أنشد:ثمساعةالخليلفأطرق.غوامضهعنوأسألكفيهأشتغل

عمربنعيسىأحدثماغيركلهجميعاالنحوذهب

وقمرشصمىللناسوهماجامعوهذاإكمالذاك

يوماسقطأنهالصحاحفيعنهالجوهريحكىوقد،2(جداكاعبارتهفيويتقعريغربعيسىكانوقد

عني.افرنقعوا؟!جنةذيعلىيمأكؤكمعلييمأكأتملكمما:فقالالناسعليهفاجتمع،حمارهعن

عني.انكشفوا؟!مجنونعلىتجمعكمعليتجمعتملكممامعناه

ويقرؤونيعوذونهفجعلوا،مصروعأنهالناسفاعتقد،بسببهفسقطنفسضيقبهكان:غيرهوقال

بالفارسية.تتكلمجنيتهإن:بعضهمفقال.قالماقالغشييهمنأفاقفلما؟عليه

بنعمرولأبييوماقالعمربنعيسىوأن،العلاءبنعمرولأبيصاحباكانأنهخلكانابنوذكر

)1(

)2(

وفيات،(8/118و،6/89)المنتظم،(5/918)الأثيرلابنالكامل،(62ص)الفهرستفيترجمته

المحدثينطبقات،(1/911)الكبارالقراءمعرفة،(7255/)النبلاءأعلامسير،(3/486)الأعيان

الزاهرةالنجوم،(1224/)الذهبشذرات،(167ص)البلغة،(02ص)النحويينأخبار،(56ص)

(/211).

."جداعبارتهفييتبعهعمربنعيسىكانوقد":(ح)في
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البيت؟هذاتقرأكيف:عمروأبولهفقال.عدنانبنمعدمنأفصحأنا:العلاء

للنظاربدأنحينفاليومتستراالوجوهيخبأنكنقد

أرادوإنما،أيضالأخطأبدأن:قالولو،أخطأت:عمروأبوفقال.بدين:فقال"بدين"أو

.الشيءفيشرعإذا:يبدأوبدأ.ظهرإذايبدوبدامن،بدونالصوابوإنما،تغليطهعمروأبو

اليجرةموومئةكهسيوسنةخلت5ث!

معهوالتف،أكثرهاعلىفاستحوذ،خراسانبلادفيأستاذسيسلهيقالالكفرةمنرجلخرجفيها

وسبوا،البلادتلكفيالجيوشوهزموا،كثيراخلقاهنالكالمسلمينمنوقتلوا،ألفمئةثلاثنحو

المهديابنهإلىخزيمةبنخازمالمنصورفوجه،أمرهموتفاقم،بسببهمالفسادوتحكم،كثيراخلقا

نهضةذلكفيالمهديفنهض،أولئكيقاومماالأجنادمنإليهويضم،البلادتلكحربليوليه

ألفا،أربعينمننحوفيوبعثه،والجيوشالبلادتلكعلىالإمرةخزيمةبنلخازموجمع،هاشمية

وواجههم،بالحربفاجأهمحتى،فيهمالخديعةويعملويماكرهميراوغهمزالوما،إليهمفسار

ملكهموهرب،ألفاعشرأربعةمنهموأسر،ألفاسبعينمننحوامنهمفقتل،والضرببالطعن

يزلولم،كلهمالأسرىأولئكوقتل،الجبلتحتإلىخازلمفجاء،جبلفيفتحرز،أستاذسيس

منمعهمنيعتقوأن،بيتهوأهلهوبالحديديقيدأنفحكم،الأمراءبعضحكمعلىنزلحتىيحاصره

ثوبين،أستاذسيسمعكانممنواحدلكلوأطلقكلهذلكخازلمففعل،ألفاثلاثينوكانوا،الأجناد

.المنصورأبيهإلىبذلكالمهدقيفكتب،المهديإلىالفتحمنوقعبماوكتب

بنالحسنبنزيدبنالحسنوولاها،سليمانبنجعفرالمدينةإمرةعنالخليفةعزلوفيها

طالب.أبيبنعليبنالحسن

الخليفة.عمابنالصمدعبدبالناسحجوفيها

منهانقلثم،بغدادمنهاشمبنيبمقابرليلاودفن،المنصورالمؤمنينأميرابنجعفرفيهاوتوفي

اخر.موضمعإلى

جمعمنأولإنهويقال،الحجازأهلأئمةأحد،جرفيبنالعزيزعبدبنالملكعبدتوفيوفيها

السنن.

.الأسودبنوعثمان

زيلى.بنمحمدبنوعمر
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توفي:وفيها

.)1(حنيفةأبوالإمام

ترجمته:ذكر

أئمةوأحد،العراقفقيه،الكوفيمولاهمالتيميثابتبنالنعمانواسمه،حنيفةأبوالإمامهو

أقدمهموهو،المتبعةالمذاهبأصحابالأئمةوأحد،العلماءأركانوأحد،الأعلاموالسادة،الإسلام

سبعةعنروىأنهبعضهموذكر.وغيره:قيل،مالكبنأنسورأى،الصحابةعصرأدركلأنه،وفاة

.)2(أعلمفالله.الصحابةمن

)1(

)2(

،(043ص)الدمبحر،(327و167ص)خليفةطبقات،(1/276)لمسلموالأسماءالكنىفيترجمته

،(4/268)للعقيليالضعفاء،(75/)عديلابنالضعفاءفيالكامل،(2314/)للعجليالثقاتمعرفة

الضعفاء،(284ص)الفهرست،(157ص)نعيملأبيالضعفاء،(361/)حبانلابنالمجروحينكتاب

مولد،(1402/)الكنىسردفىالمقتنى،(2105/)الأسماءتهذيب،(3163/)الجوزيلابنوالمتروكين

الكمالتهذيب،(13/323)بغدادتاريخ،(8/944)والتعديلالجرح،(1351/)ووفياتهمالعلماء

ميزان،(6093/)النبلاءأعلامسير،(1/168)الحفاظتذكرة،(2322/)الكاشف،(92/417)

.(08)صالحفاظطبقات،(563)صالتهذيبتقريب،(57)صالمحدثينطبقات،(737/)الاعتدال

وهي:(قمن)مقحمةزيادةهنا

الشعبي،وعامر،كهيلبنوسلمة،سليمانأبيبنوحماد،الحكممنهم،التابعينمنجماعةعنوروىأ

إسحاقوأبو،الأنصاريسعيدبنويحيى،عمرابنمولىونافع،والزهري،وقتادة،وعطاء،وعكرمة

بنوأسد،الأزرقيوسفبنوإساق،طهمانبنوإبراهيم،حمادابنهمنهم،جماعةعنهوروى.السبيعي

نعيم،وأبو،الرزاقوعبد،وزفر،الطائيوداود،الزياتوحمزة،اللؤلؤيزيادبنوالحسن،القاضيعمرو

القاضي.يوسفوأبو،ووكيع،وهشيم،الشيبانيالحسنبنومحمد

القضاءعلىهبيرةابنضربهولقد،بالكذبيتهمولم،الصدقأهلمنوكان،ثقةكان:معينبنيحيىقال

سمعناما،اللهنكذبلا:يقوليحيىوكان.الفتوىفيقولهيختارسعيدبنيحيىكانوقد.قاضيايكونأنفأبى

وسفيانحنيفةبأبيأغاثنياللهأنلولا:المباركبناللهعبدوقال.أقوالهبأكثرأخذوقد.حنيفةأبيرأيمنأحسن

.الناسكسائرلكنتالثوري

بحجته.لقامذهبأيجعلهاأنالساريةهذافيكفمكلورجلارأيت:مالكعنالشافعيوقال

ومن؟إسحاقبنمحمدعلىعيالفهوالسيرأرادومن؟حنيفةأبيعلىعيالفهوالفقهأرادمن:الشافعيوقال

.سليمانبنمقاتلعلىعيالفهوالتفسيرأرادومن؟مالكعلىعيالفهوالحديثأراد

عليهم.والسنةالفقهلحفظهحنيفةلأبيصلاتهمفييدعواأنللناسينبغي:الخريبيداودبناللهعبدوقال

زمانه.فيالأرضأهلأفقهحنيفةأبوكان:المباركوابنالثوريسفيانوقال

المسائل.فيغوصصاحبكان:نعيمأبووقال

.الأرضأهلأعلمكان:إبراهيمبنمكيوقال
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ومئةوخمسيوإحرفىسنةكلتص5ث!

عزلهسببوكان،التغلبيعمروبنهشامعليهاوولى،السندعنحفصبنعمرالمنصورعزل!فيها

وخيول!بهديةجماعةومعهبالأشترالملقباللهعبدابنهبعثظهرلماحسنبناللهعبدبنمحمدأنعنها

فيحسنبناللهعبدبنمحمدأبيهدعوةإلىفدعوه،فقبلها،السندإلىهذاحفصبنعمرإلىعتاق

ولما.البياضولبسوا،ذلكإلىفأجابوه،سراالأمراءمناستطاعمنلهوبايعذلكإلىفأجابهم،السر

الاعتذارفيوأخذوا،وأصحابهحفصبنعمرأيديفيسقطبالمدينةاللهعبدبنمحمدمقتلخبرجاء

منملكإلىسأبعثكإني:فقال!.نفسيعلىأخشىإني:اللهعبدلهفقال!،محمدبناللهعبدإلى

سلالتهمنأنكعرفكمتىوإنه،ع!ي!اللهلرسول!تعظيماالناسأشدمنوإنه،أرضناجوارفيالمشركين

اللهعبدوصار،آمناعندهوكان،الملكذلكإلىمحمدبناللهعبدوسار،ذلكإلىفأجابه.أحبك

منطوائفعليهوقدم،خلقإليهوانضم،الجنودمنجحفلفيويتصيد،الزيديةموكبفييركب

الزيدية.

إليه،ابعثني:الأمراءمنرجلفقال!،السندنائبحفصبنعمرعلىيعتببعثفإنهالمنصوروأما

عندكمنوفداءفداءككنتوإلا،سلمتفإن،ذلكمنإليهسأعتذرفإني،إليمسندةالقضيةواجعل

عنقه.بضربأمرالمنصوريديبينوقففلما،المنصورإلىالقضيةفيسفيرافأرسله.الأمراءمن

بنهشامالمنصوروجهولما،أميرهاعنعوضاإفريقيةبلادوولاه،السندعنبعزلهحفصابنإلىوكتب

إليهفبعث،ذلكفييتوانىفجعل،محمدبناللهعبدتحصيلفييجتهدأنأمرهالسندإلىعمرو

بعضفيمحمدبناللهعبدلقيعمروبنهشامأخاسيفاأنالحال!اتفقثم،ذلكفييستحثهالمنصور

فكتب؟عليهيقدروافلمالقتلىفيمكانهعليهمواشتبه،جميعاوأصحابهاللهعبدفقتلفاقتتلوا،الأماكن

،آواهالذيالملكبقتال!ويأمره،ذلكعلىيشكرهفبعث،بقتلهيعلمهالمنصورإلىعمروبنهشام

بالملك،ظفرتفإذا،محمداأسماهولداوأولدها،هنالكبجاريةتسرىقدكاناللهعبدأنويعلمه

وتاريخ،(ح،ب)منوالمثبت،"عمروبنأحمد":)ق(في)عمروبنأسدعنبسندهالخطيبوروى

ومكث؟جيرانهيرحمهحتىويبكيليلةكلالقرانويقرأبالليليصفيكانحنيفةأباأن،(.(13354/)بغداد

.مرةالافسبعةفيهتوفيالذيالموضعفيالقرانوختم؟العشاءبوضوءالصبحيصليسنةأربعين

وقال.ومئةوخمسينإحدىسنةمعينابنوعن-ومئةخمسينسنةأعني-السنةهذهمنرجبفيوفاتهوكانت

.الأولوالصحيح.وخمسينثلاثسنةغيره

وقبره.الزحاملكثرةمراتستببغدادعليهوصفي،سنةسبعونالعمرمنلهفتئم،ثمانينسنةفيمولدهوكان

.،اللهرحمههناك
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وأموالهبلابعلىوقهرهفغلبهفقاتله،الملكذلكإلىعمروبنهشامفنهض،بالغلامفاحتفظ

وبعث،بذلكالمنصورففرح؟المنصورإلىوالملكالغلاموبذلكوالأخماسبالفتحوبعث،وحواصله

نسبه.بصحةيعلمهنائبهاإلىالمنصوروكتب،المدينةإلىالغلام

أثناءإلىوالأكابروالأمراءأبوهفتلقاهخراسانمنأبيهعلىالمنصوربنالمهديقدمالسنةهذهوفي

الهدايامنإليهوحمل،والنصربالسلامةوتهنئتهعليهللسلاموغيرهاالشامنوابذلكبعدوقدم،الطريق

يوصف.ولايحدلاما

فةلرصااءبنا

منمقدمهبعدالمهديلابنهالرصافةبناءفيالمنصورشرعالسنةهذهوفي:جرير)1(ابنقال

وبستانا،ميدانأعندهاوعمل،وخندقاسورالهاوجعل،بغدادمنالشرقيالجانبفيوهي؟خراسان

.المهدينهرمنالماءإليهاوأجرى

موسىبنولعيسى،بعدهمنالمهديلولدثملنفسهالبيعةالمنصورجددوفيها:جرير)2(ابنقال

يدويلمسون،ابنهويدالمنصوريديقبلونوجعلوا،فبايعواوالخواصالأمراءوجاء؟بعدهمامن

يقبلونها.ولاإليهاويشيرونموسىبنعيسىيدويلمسون،ابنهويدالمنصور

.سجستانزائدةبنمعنالمنصوروولى:)3(الواقديقال

المدينةوعلى؟والطائفمكةنائبوهو،عليبنمحمدبنإبراهيمبنمحمدفيهابالناسوحج

مصروعلى،الكلابيزيدبنجابرالبصرةوعلى،سليمانبنمحمدالكوفةوعلى،زيدبنالحسن

فيهاالصائفةوغزا.زائدةبنمعنسجستانونائب،قحطبةبنحميدخراسانونائب،حاتمبنيزيد

محمد.بنإبراهيمبنالوهابعبد

توفي:وفيها

،سفيانأبيبنحنظلة

.عونبناللهوعبد

)2(

)3(

.(4505/)تاريخهفيالطبريهو

.(4155/)الطبريتاريختاريخهفي

السابق.المصدر
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وفجرا،بهيهتدىعلماوجعلهاجمعهاالتيالنبويةالسيرةصاحبيساربنإسحاقبنومحمد

الأئمة.منوغيرهالشافعيقالكماذلكفيعليه4عياكلهموالناس،بهيستجلى

ومئةوخمسيرثنتيرسنةخلت5ث!

إفريقيةنائبإلىوبعث،سعيدبنمحمدوولاها،حاتمبنيزيدمصرإمرةعنالمنصورعزلفيها

الكلابيزيدبنجابرالبصرةعنوعزل.عنقهبضربأمربهجيءفلما-وخالفعصىأنهبلغهقدوكان-

.بسجستانزائدةبنمعنالخوارجقتلتوفيها.منصوربنيزيدوولاها

توفي:وفيها

.منصوربنعباد

الأيلي.يزيدبنويونس

ومئةوخمسيوث!اثصسنةخلت5ث!

الأربعةأخيهوبنيخالداأخاهوسجن،وسجنهالموريانيأيوبأبيكاتبهعلىالمنصورغضبوفيها

فيعساكرابنذكرهماذلكسببوكان؟الكثيرةبالأموالوطالبهم؟ومحمداومخلداومسعوداسعيدا

معهولا،لهشيءلافقيروهوالموصلوردقدشبيبتهزمنفيكانأنهوهو،المنصور)1(جعفرأبيترجمة

منأنهويمنيهايعدهاجعلثم،امرأةبهتزوجشيئااكتسبحتى،الملاحينبعضمننفسهفأجر،شيء

ووضع،حاملاوتركهاعنهافهربأميةبنوتطلبهثم،منهحبلهافاتفق،سريعاإليهمالملكسيصيربيت

نأأمرهبلغهاإذاوأمرها،عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدوأنه،نسبتهفيهارقعةعندها

الكتابة،فتعلمالغلامونشأ.جعفرافسمتهغلامافولدت؟جعفراتسميهأنغلاماولدتوإذا،تأتيه

فإذا،السفاحعنفسألت،العباسبنيإلىالأمرالثم.جيداإتقاناذلكوأتقن،والأدبالعربيةوغوي

أيوببهفأعجب،الرسائلبكتابفاختلط،بغدادإلىالولدوصارالمنصورقامثم،صاحبهاليسهو

يديبينمعهحضورهفاتفق،غيرهعلىوقدمهعندهوحظي،للمنصورالإنشاءديوانصاحبالمورياني

بينفكتب،الغلامومعهفدخل،بكاتبليأتيهالخادميومابعثثم،يلاحظهالخليفةفجعل،الخليفة

ابن:فقال،جعفرأنهفأخبره،اسمهعنسألهثم،ويتأملهإليهينظرالخليفةوجعل،كتاباالمنصوريدي

.(332-32337/)عساكرابنتاريخانظر،مطولةقصةعساكرابنذكر(1)
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فتغير.وكيتكيتخبريمنإنالمؤمنينأميريا:فقال؟تتكلملالكما:فقال،الغلامفسكت؟من

والغلاميخبرهفجعل،الموصلبلدأحوالعنوسأله،فأخبره،أمهعنسألهثم،الخليفةوجه

إلىوكتاب،جزيلومال،ثمينبعقدبعثهثم.ابنيأنت:وقالفاحتضنهالخليفةإليهقامثم.يتعجب

ثم،ذلكفأحرز،الخليفةسربابمنذلكومعهالغلاموخرج.الولدوحال،الأمربحقيقةيعلمهاأمه

ثم،تقاولاثم.كثيرةرسائلفياستكتبنيإنه:فقال؟الخليفةعندبكبطأما:فقالأيوبأبيإلىجاء

إلىبغدادإلىوأهلهاويحملهاأمهليعلمالموصلإلىفاستأجر،فورهمنونهض"مغضباالغلامفارقه

منشيئاأفشىأنهأيوبأبوفظن.سافر:فقيل،أيوبأبوعنهسألثم،مراحلفسار،الخليفةأبيه

الرسولفسار.علي)1(فردهوجدتهحيث:وقالرسولاطلبهفيفبعث،منهوفر،الخليفةإلىأسراره

،أيوبأبيإلىفرجع.معهكانماوأخذ،بئرفيوألقاهفخنقه،المنازلبعضفيفوجده،طلبهفي

إليه،ولدهعودالخليفةوانتظر،خلفهبعثهعلىوندميدهفيأسقطالكتابعلىأيوبأبووقففلما

وألزمه.أيوبأبااستحضرفحينئذ.وقتلهلحقهقدأيوبأبيرسولفإذا،خبرهعنوكشف،واستبطأه

قتلهذا:يقولوجعل،قتلهثم،وحواصلهأموالهجميعأخذحتىالعقوبةفيومازال،عظيمةبأموال

.شديداحزناعليهحزنولدهذكركلماالمنصوروكان.حبيبي

وخمسونألفثلاثمئةمنهمفاجتمع،إفريقيةببلادوغيرهم)2(الصفريةمنالخوارجخرجتوفيها

فيالصفريقرةأبوإليهموانضم،عبادوأبو،الأنماطيحاتمأبووعليهم،وراجلفارسبينما،ألفا

كانالذيصفرةأبيبنعثمانبنعمروهووقتلوه،جيشهفهزموا،إفريقيةنائبفقاتلوا،ألفاأربعين

فقتلته،البلادهذهوولاه،حسنبناللهعبدبنمحمدمبايعتهبسببعنهاالمنصورفعزله،السندنائب

.العبادعامةواذوا،والأولادالحريموقتلوا،البلادفيالفسادالخوارجوأكثرت.اللهرحمهالخوارج

داخلهامنرفعهاعلىيستعينونكانواحتىجداطوالسودقلانسبلبسالناسالمنصورألزموفيها

ذلك:فيالشاعردلامةأبوفقالبالقصب

القلانسفيالمرتجىالإمامفزادزيادةإماممننرجيوكنا

بالبرانس)3(جللتيهوددنانكأنهاالرجالهامعلىتراها

)1(

)2(

)3(

الغلامخبرأعطثم،الموصلطريقإلىاخرج:أصحابهمنلرجلفقال":عساكرابنوعبارة،الأصولفيكذا

كمابالصوابأشبهوهو."معهبماوجئنيفاقتلهموضعهعرفتفإذاوكذاكذاقريةالموصلتأتيحتى،منزلامنزلا

.السياقمنيبدو

بنزيادإلىأو،ككتان،صفاربناللهعبدإلىنسبوا،الحروريةمنقوم:-ويكسر،-بالضم،الصفرية

.(صفر)القاموس.صفرةأبيآلإلىنسبواوالمهالبة.الذينمنلخلؤهمأو،ألوانهمصفرةإلىأو،الأصفر

.(75ص)دلامةأبيديوانفيالبيتان
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الافستةعلىينيف،الروممنكثيراخلقافأسر،الحجورييحيىبنمعيوفالصائفةغزاوفيها

جزيلة.أموالاوغنم،أسير

والطائفمكةنيابةعلىوكان،بالمهديالملقبالعهدوليوهو،المنصوربنالمهديبالناسوحج

البصرةوعلى،سليمانبنمحمدالكوفةوعلى،زيدبنالحسنالمدينةوعلى،إبراهيمبنمحمد

فيالمنصورولاهكانمنصوربنيزيدأنالواقديوذكر.سعيدبنمحمدمصروعلى،منصوربنيزيد

أعلم.فالله.اليمنالسنةهذه

توفي:وفيها

صمعة.بنأبان

الليثي.زيدبنوأسامة

الحمصي.يزيدبنوثور

.عمارةبنوالحسن

خليفة.بنوفطر

ومعمر.

أعلم.والله.الغازبنوهشام

ومئةوخمسيوأربحسنةخلت5ث!

وولآه،ألفاخمسينفيحاتمبنيزيدوجهز،المقدسبيتوزار،الشامبلادالمنصوردخلفيها

الصائفةوغزا.درهمألفوستينثلاثنحوالجيشهذاعلىوأنفق؟الخوارجبقتالوأمره،إفريقيةبلاد

الهلالي.عاصمبنزفر

سوى،قبلهاالتيفيالمذكورونهموالأقاليمالبلادونؤاب،إبراهيمبنمحمدفيهابالناسوحج

.ظبيانبنأيوببنالملكعبدفعليها،البصرة

توفي:وفيها

الكاتب.أيوبأبو

أعناقهم،ذلكبعدتضربثم،وأرجلهمأيديهمتقطعأنأخيهببنيالمنصوروأمر،خالدوأخوه

بهم.ذلكففعل
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توفي:وفيها

ابن:لهويقال،المدنيإسحاقأبو:ويقال،العلاءأبوجبيربنأشعبوهو:)1(الطامعأشعب

.الواقديخالوهو،المختارقتله،الزبيرلابنمولىأبوهوكان،حميدةأم

وسالمعثمانبنوأبان.)2(اليمينفييتختمكان!لمج!اللهرسولأنجعفربناللهعبدعنوروى

علىوفدوقد،الغناءيجيدوكان؟وطمعهلخلاعتهزمانهأهليحبه،ماجناظريفاوكان،وعكرمة

حديثين.عنهوأسند،)3(مضحكةأشياءفيهاعنهذكرترجمةعساكرابنفترجمه،يزيدبنالوليد

:قالع!ج!اللهرسولأنعباسابنعنعكرمةحدثني:فقاليحدثأنيوماسئلأنهعنهوروي

،الواحدةعكرمةنسي:فقال؟هماما:لهفقيل،سكتثم،"الجنةدخلبهماعملمنخصلتان"

.الأخرىأناونسيت

كانوكذلك،الغابةإلىمعهويأخذه؟منهويضحكويستحليهيستخفهعمربناللهعبدبنسالموكان

.الناسأكابرمنغيره

ليطردهم،الجوزيفرقونأناساهاهناإن:لهمفقال،بأشعبيوماالولدانعبث:الشافعيوقال

فتبعهم.،حقلعله:قالمسرعينراهمفلما،ذلكإلىالصبيانفتسارع،عنه

فأكسح،إليتزفأنرجوتإلابالمدينةعروسزفتما:فقال؟طمعكمنبلغما:رجللهوقال

بيتي.وأكنس!،بابيوأنظف،داري

فيهلنايومايهدىأنلعله،طورينأوطورافيهزد:لهفقال،قشمنطبقايصنعبرجليوماواجتاز

هدية.

)1(

)2(

)3(

تاريخ،(84ص)الأوهاممستمرتهذيب،(109/)ماكولالابنالإكمال،(7/37)بغدادتاريخفيترجمته

الميزانلسان،(1422/)الاعتدالميزان،(7/66)النبلاءأعلامسير،(9/147)عساكرلابندمشق

.(119/)الضعفاءفيالمغني،(1045/)

الطبقاتفيسعدابنوأخرجه.جعفربناللهعبدعنأشعبعن(9/147)تاريخهفيعساكرابنأخرجه

،435)(1/314)والمثانيالاحادفيعاصمأبيوابن،(1/254)المسندفيوأحمد،(1/477)

(4228/)السننفيوالترمذي،(151،152،154)(9172،173/)المختارةفيوالمقدسي؟(436

،2256)(6215،921/)مسندهفيوالبزار؟(3647)(2/3012)سننهفيماجهوابن؟(1744)

صحيح.حديثوهو،جعفربناللهعبدحديثمن(9225

.(163-9471/)منعساكرابنتاريخفيترجمته
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:الشعراءبعضقولعمربناللهعبدبنلسالميوماغنىأشعبأنعساكر)1(ابنوروى

وافر)2(والدينالأثوابمطهرةوجههاسنةكالبدرمغيرية

زاجرالأمرمنمكروهكلوعنمهذد!وعرض!زاكحسمبلها

شاعراللهتقىعنيستملهاولمريبةتلقلمالبيضالخفراتمن

:فغناه.فزدناأحسنت:سالملهفقال

القطرانفضقدعنهغرابجناحكأنهداجوالليلبناألصت

عطراريحهاسوىليلىحملتومارحالنافيثوىأعطاوفقلت

.!لبمكانالأمرمقوإنك،الجائزةلكلأجزلتالناسيتحدثأنولولا!أحسنت:لهفقال

توفي:وفيها

.برقانبنجعفر

.أبانبنوالحكم

جابر.بنزيدبنالرحمنوعبد

خالد.بنوقرة

.الأولوالصحيح؟زباناسمه:وقيل؟كنيتهواسمه،القراءأئمةأحد:العلاء)3(بنعمرووأبو

غيروقيل.البصريالمازنيالتميميالحصينبناللهعبدبنالعريانبنعماربنالعلاءبنعمروأبووهو

العاملين؟العلماءكبارمنوكان؟القراءاتوعلموالنحوالفقهفيزمانهعلامةكان.نسبهفيذلك

يكنفلم،الأولالأمرراجعثم؟كلهذلكفأحرقتزهدثم،العربكلاممنبيتملءكتبإنه:يقال

أياممقدماكان.الجاهليةأعرابمنكثيراخلقالقيقدوكان.العربكلاممنيحفظهكانماإلاعنده

إلايقبللاأنهاالجنينفيالغرةتفسيرهفيقولهالعربيةفياختياراتهومن.بعدهومن،البصريالحسن

)1(

)2(

)3(

.(9157/)دمشقمدينةتاريختاريخهفي

عساكر.ابنوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،"وجههايشبهوالبدربهامضين":(ط)فيالأولالشطر

للبخاريالكنى،(1/043)الكنىسردفيالمقتنى،(1/564)لمسلموالأسماءالكنىفيترجمته

لابنالمنتظم،(42ص)الفهرست،(6345/)الثقات،(153ص)الأمصارعلماءمشاهير،(55ص)

،(1001/)الكبارالقراءمعرفة،(101ص)البلغة،(34012/)الكمالتهذيب،(8182/)الجوزي

الاعتدالميزان،(6704/)النبلاءأعلامسير،(3466/)الأعيانوفيات،(1/935)ووفياتهمالعلماءمولد

،(12/791)التهذيبتهذيب،(7/476)الميزانلسان،(131ص)للقسنطيالوفيات،(7/504)

.(338/)العلومأبجد،(1/237)الذهبشذرات،(066)صالتهذيبتقريب
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كانعبدأيأريدولو،")1(أمةأوغر!عبد":السلامعليهقوليمنذلكفهم.جاريةأوكانغلاماأبيض

قوليوافقهلأعلمولا،غريبوهذا:خلكانابنقال.البياضالغرةوإنما،بالغرةقيدهلماجاريةأو

.؟لاأمالمجتهدينالأئمةمنأحد

كانوأنه؟القرآنيقرأكانوإنما،ينسلخحتىبيتاينشدلارمضانشهردخلإذاكانأنهعنهوذكر

سنين.عشرمننحواالأصمعيصحبهوقد.طرياوريحاناجديداكوزايومكللهيشتري

وقد،أعلمفاللهومئةوخمسينسبعوقيل،وخمسينستسنةفيوقيل،السنةهذهفيوفاتهكانت

أعلم.فالله،بالكوفةوقيل،بالشاموقبره.أعلمفاللهجاوزهاإنه:وقيل،التسعينقارب

بناللهعبدجدهعنأبيهعنالعباسبناللهعبدبنعليبنصالحترجمةفيعساكر)2(ابنروىوقد

."لصلبهولدايربيأنمنلهخيركلبجروومئةوخمسينأربعبعدأحدكميربيلأن":مرفوعاعباس

عوفبنمحمدعن،سليمانبنخيثمةعن،تمامطريقمنذكره.نظرإسنادهوفي.جدامنكروهذا

أعرفه،لاهذاالسمطبناللهوعبد؟بهصالحعن،السمطبناللهعبدعنالمغيرةأبيعن،الحمصي

موضوعا.حديثاعليبنصالحعنروى:وقال)3(الميزانكتابهفيالذهبيالحافظشيخناذكرهوقد

ومئةوخمسيوخملىسنةخلت5ث!

عليهاتغلبممنفيهاكانمنوقتل،بدءعلىعودافافتتحها،إفريقيةبلادحاتمبنيزيددخلفيها

واستبدل،آلافهموبدد،آنافهموأرغم،أشرافهموأذل،كبراءهموأسر،أمراءهموقتل،الخوارجمن

كرامة.وبالإهانة،وسلامةأمنابالخوفالبلادتلكأهل

)1(

)2(

)3(

في!ي!اللهرسولقضى:قالهريرةأبيعنبسنده(1795)(01/323،324)مسندهفييعلىأبوأخرجهالحديث

!؟يطلذلكفمثل؟فاستهلصاحولاشربولاأكللامنأيعقل:عليهقضىالذيفقال:قال.أمةأوعبدغرةالجنين

(9263)رقمماجهوابن(4576)رقمداودأبوورواه."أمةأوعبدغرةفيه،شاعربقوليقولهذاإن":!ي!النبيفقال

الجنينفي":اللهرسولقول:العلاءبنعمروأبوقال:236()1/الحديثغريبفيالخطابيوقالصحيححديثوهو

فييقبللاحتىالبياضعنىولكنه،"أمةأوعبدالجنينفي":لقالمعنىبالغرةأراداللهرسولأنلولا،"أمةأوعبدغرة

مماالبياضلأن،الأولبالمعنىشبيهوهذا:سليمانأبوقال.سوداءولاأسودفيهايقبلولا،بيضاءجاريةأوغلامإلاالدية

فيالبياضأرادفمن،عزيزفيهموالبياض،والنوبةالحبشتقتنيالعربوكانت؟القيمةفيلهويزاد،الرقيقفييبتغى

اهـ..الثمنفييرفعبأنلاإعليهيقدرلموالصقالبةكالرومالجنس

.(23357،358/)عساكرلابندمشقمدينةتاريخ

.(4161/)الاعتدالميزان
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الأموروبهلهاستقامتلماثم،الخارجيان،عبادوأبو،حاتمأبوأمرائهممنقتلمنجملةمنوكان

وأزال،أمورهاوقرر،أهلهاوأقروأطرها)1(فمهدها،القيروانبلادذلكبعددخلالبلدانفي

أعلم.سبحانهوالله.محذورها

المشهورةالمدينةالرافقةبناء

سورببناءفيهاوأمر؟السنةهذهفيبغدادبناءمنوالعلىالرافقةببناءالمهديولدهالمنصورأمروفيها

أربعيناليسارأهلمنإنسانكلمن،أهلهاأموالمنذلكعلىعزمماوأخذ.الكوفةحولخندقوعمل

بعضهم:ذلكفيفقال؟أربعينأربعينجباهاثم،دراهمخمسةأولافرضهاوقد.درهما

المؤمنيناأميرفيرأينامالقومييا

أربعيناوجبانافيناالخمسةقسم

يحملأنعلى،المنصورمنالصلحالرومملكطلبوفيها.السلميأسدبنيزيدالصائفةغزاوفيها

الجزية.إليه

بنمحمدعزلوفيها.كثيرةأموالاوغرمه،الجزيرةعنمحمدبنالعباسأخاهالمنصورعزلوفيها

؟بالعقالتليقلاوأمورمنكراتتعاطيفي،عنهبلغتهلأمور:فقيل،الكوفةإمرةعنعليبنسليمان

عنقهبضربأمرلماإنهيقال،زنديقاهذاالعوجاءأبيابنكانوقد،العوجاءأبيبنمحمدلقتله:وقيل

يومالناسويصوم،الحلالفيهاويحرم،الحرامفيهايحلحديثالافأربعةبوضعنفسهعلىاعترف

يقيدهأنأرادوإنما؟بهفعزله؟ذنبالهقتلهيجعلأنالمنصورفأراد،الصيامأيامفيويفطرهم،الفطر

علىقتلهإنمافإنه،بهتقتلهولا،بهذاتعزلهلاالمؤمنينأميريا:موسىبنعيسىلهفقال،منه

زهير.بنعمرالكوفةعلىمكانهوولىعزلهثمحينافتركه.وذموكالعامةشكرهبهعزلتهومتى،الزندقة

معهوجعل،عليبنالصمدعبدعمهعليهاوولىزيدبنالحسنالمدينةعنالمنصورعزلوفيها

بنالهيثمالبصرةوعلى؟محمدبنإبراهيمبنمحمدمكةإمرةوعلى.عليهمشرفاسليمانبنفليح

حاتم.بنيزيدإفريقيةوعلى؟سعيدبنمحمدمصروعلى؟معاوية

توفي:وفيها

عمر.بنصفوان

.الدمشقيانالعاتكةأبيبنوعثمان

.(أطر)القاموس.حولهكالمنطقةوهو،للبيتالإطاراتخاذوهو،التأطيرمنهو(1)
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.عطاءبنوعثمان
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.كدامبنومسعر

مولى،الكوفيالديلميعبيدبنالمباركبنسابورويقال،ميسرةليلىأبيابنوهو()1الراويةوحماد

الذيوهو؟ولغاتهاوأشعارهاوأخبارهاالعرببأيامالناسأعلممنكان.الطائيالخيلزيدبنبكير

بنالوليداختبره.العربعنالشعرروايتهلكثرةالراويةسميوإنما؟الطوالالمعلقاتالسبعجمع

كل،المعجمحروفعلىقصيدةوعشرينتسعافأنشده،ذلكفيالمؤمنينأميرالملكعبدبنيزيد

.غيرهيحفظهلامالهأنشدإلاالعربشعراءمنشاعميسمىلاأنهوزعم.بيتمئةمننحوقصيدة

درهم.ألفمئةلهفأطلق

منالعراقمناستدعاهالملكعبدبنهشامأن"الغؤاصدرة"كتابهفيالحريريمحمدأبووذكر

عندهوإذا،والذهببالرخاممرخمة،قوراء)2(دارفيهوإذاعليهدخلفلما،عمربنيوسفنائبه

أميرياكانتماكائنة:فقال.حاجتكسل:لهفقال،فأنشده،شيئافاستنشده،جداحسنتانجاريتان

لك.عليهماوماهما:فقال.الجاريتينهاتينإحدىليتطلق:فقال؟هيوما:فقال؟المؤمنين

درهم.ألفمئةلهوأطلقدارهبعضفيوأخلاه

معهشربأنهذكرفإنه،يزيدبنالوليدهوإنماالخليفةهذاأنوالظاهر،الحكايةملخصهذا

بنخالدنائبهكانإنما،عمربنيوسفالعراقعلىنائبهيكنولم،يشربيكنلموهشالم،الخمر

العزيز.عبدبنعمربنيوسفوبعده،القسرياللهعبد

خلافةأؤلأدركإنهوقيل:)3(خلكانابنقال.سنةستينعن،السنةهذهفيحمادوفاةوكانت

أعلم.فالله.وخمسينثمانسنةفيالمهدي

قتل:وفيها

واسطي،إنهويقال،الكوفيكليببنيونسبنعمربنحمادوهو،الزندقةعلىعجرد)4(حماد

)1(

)2(

)3(

)4(

الأعيانوفيات،(134ص)الفهرست،(6/97)الأغاني،(1/48)الشعراءفحولطبقاتفيترجمته

،(8272/)الجوزيلابنالمنتظم،(228/)الزاهرةالنجوم،(7157/)النبلاءأعلامسير،(2562/)

.(2348/)للسيوطيالمزهر،(2352/)الميزانلسان،(223ص)الألقابفيالألبابنزهة

.(قور)العربلسان.الجوفواسعة:القوراءالدار

.(2902/)الأعيانوفياتفي

الأعيانوفيات،(8692/)الجوزيلابنالمنتظم،(8481/)بغدادتاريخ،(4/1313)الأغانيفيترجمته

نزهة-،202ص)الفهرستفيالنديمذكره)عجردحمادكتاب،(7156/)النبلاءأعلامسير،(2021/)
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الدولتينأدركوقد،الإسلامعلىمتهما،خليعازنديقاظريفاماجناشاعراوكان،سوادبنيمولى

وقد،مهاجام!كثيرةبردبنبشاروبينبينهوكان،العباسبنيأيامفيإلايشتهرولم،والعباسيةالأموية

عجردحمادإن:وقيل.قبرهجانبهذاحمادمعودفن،سيأتيكماأيضاالزندقةعلىهذابشاوقتل

أعلم.فالله.ومئةوستينإحدى:وقيل،وستينثمانسنةمات

ومئةوكهسيوستسنةخلت5ث!

بنلإبراهيمعاملاكانالذي،شدادبنبعمروالبصرةعلىالمنصورنائبمعاويةبنالهيثمظفرفيها

صلب.ثمعنقهوضربتورجلاهيداهفقطعتأمر:فقيل؟فارسعلىاللهعبد

قاضيهاعليهاوولى،البصرةعنالفعلةهذهفعلالذيهذامعاويةبنالهيثمالمنصورعزلوفيها

ورجع،دعلجبنسعيدوأحداثهاشرطتهاعلىوجعل،والصلاةالقضاءبينلهفجمع،اللهعبدبنسوار

جاريةبطنعلىوهو،السنةهذهفيفجأةفيهافمات،بغدادإلىشدادبنعمروقاتلمعاويةبنالهيثم

تلكقتلهالذيشدادبنعمروأصابه:ويقال،هاشمبنيمقابرفيودفن،المنصورعليهوصلى،له

الظلم.العبدفليتق.القتلة

وعلى؟قبلهاالتيفيالمذكورونهمالبلادونواب"المنصورأخومحمدبنالعباسبالناسوحج

.عمروبنهشاموال!ندكرمانوعلى؟حمزةبنعمارةدجلةوكوروالأهوازفارس

توفي:وفيها

المدودتنسبوإليه،المذكورينوالعئاد،المشهورينالقراءأحدوهوقولفي)1(الزياتحمزة

عليه.وأنكروها،الأئمةبعضبسببهافيهتكلموقد،عندهمناصطلاحاالقراءةفيالطويلة

.قولفيالسننجمعمنأولوهوعروبةأبيبنوسعيد

.شوذببناللهوعبد

الإفريقي.أنعمبنزيادبنالرحمنوعبد

.ذربنوعمر

)1(

.(228/)الزاهرةالنجوم،(2934/)الميزانلسان،(223/)الألقابفيالألباب

صفة،(44ص)الفهرست،(ص)168الأمصارعلماءمشاهير،(6/385)سعدابنطبقاتفيترجمته

معرفة،(759/)النبلاءأعلامسير،(2162/)الأعيانوفيات،(8188/)المنتظم،(3156/)الصفوة

الجواهر،(1185/)الإنافةمآثر،(56)صالمحدثينطبقات،(1226/)العبر،(1/111)الكبارالقراء

.(1542/)الذهبشذرات،(228/)الزاهرةالنجوم،(423)صالحنفيةطبقاتفيالمضية
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ومئةوخيسيرسبحسنةخلت5ث!

935

،ماتكمالهفعند،الدنيافيبالتخليدتفاؤلا،بغدادفيبالخلدالمسمىقصرهالمنصوربنىفيها

وهو-المنصورمولىوالربيع،صدقةبنأبانعمارتهفيالمستحثوكان"بعدهمنالقصروخرب

.الكرخبابإلىالإمارةدارقربمنالأسواقالمنصورحولوفيها-حاجبه

.ذلك)1(سببتقدمفيماذكرناوقد

جندهالمنصوراستعرضوفيها،الشعيربابعندجسربعملأمروفيها،الطرقاتبتوسعةأمروفيها

دجلة.عندذلكوكان؟عظيماسلاحالابسأيضاوهو،السلاحملبسونوهم

.)2(الخليلبنمعبدعليهاوولىعمروبنهشامالسندعنعزلوفيها

بينمقدمةالبطالمولىسناناوبعث،الرومبلادفيفأوغل،السلميأسيدبنيزيدالصائفةغزاوفيها

وغنم.وسبى،حصوناففتح،يديه

قبلها.التيفيالمذكورونهمالبلادونواب،عليبنمحمدبنيحيىبنإبراهيمبالناسحجوفيها

توفي:وفيها

واقد.بنالحسين

وإمامهم،الشامأهلفقيه)3(الأوزاعيعمروبنالرحمنعبد.عمروأبوالوقتعلامةالجليلوالإمام

سنة.وعشرينمئتينمننحوامذهبهعلىالبلادمنحولهاومادمشقأهلبقيوقد

)2(

)3(

.الجزءهذامن(336،337ص)انظر

فيسيأتيوما،(4/511)الطبريوتاريخ()حمنوالمثبت،"الخليلبنسعيد":(ق،ب)في

.الجزءهذامن(378ص)

الكبيرالتاريخ،(264ص)حنبلبنلأحمدالدمبحر،(7/488)سعدلابنالكبرىالطبقاتفيترجمته

والتعديلالجرح،(2/83)للعجليالثقاتمعرفة،(1/566)لمسلموالأسماءالكنى،(5/326)

التعديل،(7/62)حبانلابنالثقات،(018ص)الأمصارعلماءمشاهير،(5/266و)،(1/184)

الأعيانوفيات،(4255/)الصفوةصفة،(35471/)عساكرلابندمشقمدينةتاريخ،(2873/)والتجريح

،(1942/)الكنىسردفيالمقتنى،(4503/)الاعتدالميزان،(17703/)الكمالتهذيب،(3127/)

الفقهاءطبقات،(1/365)ووفياتهمالعلماءمولد،(1/638)الكاشف،(7/701)النبلاءأعلامسير

،ص)347(التهذيبتقريب،(6216/)التهذيبتهذيب،(202ص)التحصيلتحفة،(71ص)للشيرازي

.(1/142)الذهبشذرات،(203/)الزاهرةالنجوم،(7283/)الميزانلسان



اللهرحمهالأوزأعيترجمة036

اللهرحمهالأوزاعيترجمةمنشيء

منوهو،حميرمنبطنوالأوزاع،الأوزاعيعمروأبو،يحمدبنعمروبنالرحمنعبدهو

وهي؟الأوزاعمحلةفينزلوإنما،أنفسهممنيكنلم:غيرهوقال.سعد)1(بنمحمدقاله.أنفسهم

الشيباني.عمروبنيحيىعمابنوهو؟دمشققرىمنالفراديسبابخارجقرية

إليها.النسبةعليهفغلب،الأوزاعفنزل،السندسبيمنوأصله:زرعةأبوقال

وتأدب،بلدإلىبلدمنبهتنتقلوكانت،أمهحجرفييتيمابالبقاعونشأ،ببعلبكولد:غيرهوقال

ولا-أعلمولاأورعولا،منهأعقلوغيرهموالتجاروالوزراءوالخلفاءالملوكأبناءفييكنفلم،بنفسه

جلسائهمنسمعهامنعلىالمتعينكانإلابكلمةتكلمما؟منهصمتاأكثرولاأحلمولاأوقرولاأفصح

حسنها.منعنهيكتبهاأن

بنيحيىمنالحديثفسمع؟اليمامةإلىبعثفيمرةاكتتبوقد،والكتابةالرسائليعانيوكان

فوجدإليهفسار،سيرينوابنالحسنمنليسمعالبصرةإلىالرحلةإلىفأرشده،إليهوانقطع،كثيرأبي

؟وماتبهالمرضفقوي،لعيادتهيترددفجعل،مريضاسيرينابنووجد،شهرينمنتوفيقدالحسن

شيئا.الأوزاعيمنهيسمعولم

الفقهفيالبلادوسائرزمانهفيأهلهاوساد-الفراديسبابخارج-الأوزاعبمحلةدمشقفنزلجاءثم

عنهوحدث،وغيرهمالتابعينمنخلقاأدركوقد؟الإسلامعلوممنذلكوغيروالمغازيوالحديث

غيرعليهوأثنى-شيوخهمنوهو-والزهريوالثوري،أنسبنكمالك،المسلمينساداتمنجماعات

وإمامته.عدالتهعلىالمسلمونوأجمع،الأئمةمنواحد

أهلإمامالأوزاعيكان:وغيرهعيينةبنسفيانوقال.بهيقتدىإماماالأوزاعيكان:مالكقال

والثوري،بهيسوقأنسبنومالك،جملهبزمامآخذالثوريوسفيانمكةفدخلمرةحجوقد؟زمانه

مالكتذاكروقد.عنهيأخذانيديهبينوجلسا،الكعبةعندأجلساهحتى؟للشيخافسحوا:يقول

الأوزاعيفغمره؟المغربصلياحتىالعصرومن،العصرصلياحتىالظهرمنبالمدينةمرةوالأوزاعي

الفقه.منشيءفيأو،الفقهفيمالكوغمره،المغازيفي

فاحتج،منهوالرفعالركوعفياليدينرفعمسألةفيالخليفةمسجدفيوالثوريالأوزاعيوتناظر

يديهيرفعكان!جماللهرسولأن،أبيهعن،سالمعنالزهريعنرواهبماذلكفيالرفععلىالأوزاعي

.(7488/)الكبرىالطبقاتفيترجمتهفي(1)
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تعارض:وقالالأوزاعيفغضب،زيادأبيبنيزيدبحديثالثوريواحتج؟منهوالرفعالركوعفي

الأوزاعي:فقال!،الثوريوجهفاحمار؟!ضعيفرجلوهوزيادأبيبنيزيدبحديثالزهريحديث

.الثوريفسكت.الحقعلىأئناالركنعندنلتعنحتىبنافقم:قال!.نعم:قال!؟قلتماكرهتلعلك

وأخبرنا.بحدثنامسألةألفسبعينفيالأوزاعيأفتى:زيادبنهقلوقال!

مسألة.ألفستونعنهروي:زرعةأبووقال

يفتييزل!لمثم؟سنةوعشرونخمس!ذاكإذوعمره،ومئةعشرةثلاثسنةفيأفتى:غيرهماوقال!

.زاكوعقله،ماتحتى

أرجح؟أيهم:فقلت،حنيفةوأبووالثوريالأوزاعيعندياجتمع:مالكعنالقطانيحيىوقال!

الأوزاعي.:قال!

الأوزاعي.منللمسلمينأنصحأحداأرلم:عجلانبنمحمدوقال!

مجلسهفيأحديبقىفلا،الناسيعظكانولقد،قطمقهقهانحاحكاالأوزاعيرفيما:غيرهوقال!

يرحم.حتىبكىخلاإذاوكان،قطمجلسهفييبكيرأيناهوما؟وبقلبهبعينهبكىإلا

والأوزاعي.،ومالك،حنيفةوأبو،الثورقي:أربعةالعلماء:معينبنيحيىوقال!

سمع.لمامتبعاثقةكان:حاتمأبوقال!

ويتأملهافيهافينظرالمنصورعلىتردكتبههوكانت،كلامهفييلحنلاالأوزاعيوكان:قالوا

بنسليمانوهو-عندهكتابهلأحظىيوماالمنصورقال!وقد؟عباراتهاوحلاوةفصاحتهامنويتعجب

منإلىالافاقإلىبهنكاتبفيمابكلامهلنستعيندائماذلكعلىالأوزاعينجيبأنينبغي:-مجالد

كلامه،مثلعلىالأرضأهلمنأحديقدرلا،المؤمنينأميرياوالله:فقال!.الأوزاعيكلاميعرفلا

منه.شيءعلىولا

تطلعحتىوتعالىسبحانهاللهيذكرجلسالصبحصلىإذاالأوزاعيكان:مسلمبنالوليدوقال

والحديث.والفقهاللغةفيفيتذاكرونيقومونثم:قال!،ذلكالسلفعنيأثروكان؟الشمس

فقال!:؟المنكرعنوتنهىبالمعروفتأمرأنت:فقال!المنامفيالعزةربرأيت:الأوزاعيوقال!

السنة.وعلى:فقال!.الإسلامعلىأمتني،ربيا:قلتثم؟ربأيبفضلك

ذلكفيكانفلما.وكذاكذايومفيميتأنا:دمشقبجامعشيخليقال!:سابوربنمحمدوقال!

تسبقأنقبلعندكليفأحرزهالموتىسريرإلىاذهب:ليفقال!،يتفلىالجامعصحنفيرأيتهاليوم

وفلان،قدريفلان:يقول!قائلاكأنرأيتوإني،لكأقول!ماهو:فقال!؟تقول!ماذا:فقلت.إليه
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وأنت؟الأرضوجهعلىيمشيمنخيرالأوزاعيعمرووأبو،الرجلنعمالعاتكةأبيبنوعثمان،كذا

بعدها،عليهوصلينا،ماتحتىالظهرجاءفما:شعيببنمحمدقال!.وكذاكذايومفيميت

.(1عساكر)ابنذلكذكر.جنازتهوأخرجت

يقول!:وكان،الصمتطويل،ناسكاورعا،الصلاةحسن،العبادةكثيراللهرحمهالأوزاعيوكان

ومف):تعالىقولهمنذلكأخذ.القيامةيومالقيامطول!عليهاللههونالليلصلاةفيالقيامأطال!من

.(27-62:لإنساناأ!هوثقيالص9يؤماهتمورإويذرونتعاطةأيحبونفنئيلاءإت!طويا!9لشاوسبحهلوفاشجذلتلا

فماحج:غيرهوقال!.العبادةفيالأوزاعيمناجتهاداأشذأحدارأيتما:مسلمبنالوليدوقال!

أعمى.كأنهالخشوعشدةمنوكان؟القتبإلىاستندنعسفإذا،صلاةفيهوإنما،الراحلةعلىنام

لعل:لهافقالت،مبلولاعليهيصليالذيالحصيرفرأت،الأوزاعيامرأةعلىامرأةودخلت

.يومكليصبحهكذاسجودهفيبكائهمنالشيخدموعأثرهذا:فقالت.هاهنابال!الصبي

زخرفوهوإنالرجال!وأقوال!وإياك،الناسرفضكوإنسلفمنبآثارعليك:الأوزاعيوقال!

مستقيم.طريقعلىمنهوأنتينجليالأمرفإن،وحسنوه

وليسعك؟كفواعماوكف،قالواماوقل،القوميقفحيثوقف،السنةعلىاصبر:أيضاوقال!

وسعهم.ما

يجتمعلا:يقول!وكان.بعلمفليسعنهميجىءلموما،محمدأصحابعنجاءماالعلم:وقال!

بابعنهموسد،الجدل!بابعليهمفتحشرابقوماللهأرادوإذا.مؤمنقلبفيإلاوعثمانعليحب

والعمل.العلم

صارإقطاعالخلفاءعلىالمال!بيتفيلهوكان،وأسخاهمالناسأكرممنالأوزاعيوكان:قالوا

فلم،دينارألفسبعيننحوالعباسوبنيوأقاربهمأميةبنيخلفاءمنإليهوصلوقد،أميةبنيفيإليه

؟جهازهكانتدنانيرسبعةسوىماتيومتركولا،غيرهولاعقارمنشيئااقتنىولا،شيئامنهايمسك

والمساكين.الفقراءوفياللهسبيلفيذلكينفقكانبل

وتعالىسبحانهاللهوأزال!،الشامعنأميةبنيأجلىالذيالسفاحعمأعليبناللهعبددخلولما

الأوزاعي:قال!،يديهبينحضرثم،أيامثلاثةعنهفتغيب،الأوزاعيفطلبدمشق()2(يدهعلىدولتهم

مصلتة،السيوفمعهم،وشمالهيمينهعنوالمسودة،خيزرانةيدهوفي،سريرعلىوهوعليهدخلت

)1(

)2(

.(35491/)تاريخهفي

.(ق)منوهو،(ح،ب)فيالمعقوفينبينماليس
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ترىما،أوزاعييا:قالثميدهفيالتيالخيزرانةبتلكونكت،يردفلمعليهفسلصت،الحديدوالعمد

أجمها:فقلت:قال!؟هوورباطاأجهادا؟والبلادالعبادعنالظلمةأولئكأيديإزالةمنصنعنافيما

سمعت:يقولالتيميإبراهيمبنمحمدسمعت:يقولالأنصاريسعيدبنيحيىسمعت،الأمير

الأعمال!إنما":يقول!!اللهرسول!سمعت:يقول!الخطاببنعمرسمعت:يقول!وقاصبنعلقمة

ومن،ورسولهاللهإلىفهجرته،ورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرىءلكلوإنما،بالنيات

أشدبالخيزرانةفنكت:قال!.(")1إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأو،يصيبهالدنياهجرتهكافت

تقول!ما،أوزاعيئيا:قال!ثم؟سيوفهمقبضاتعلىأيديهميقبضونحولهمنوجعل؟ينكتكانمما

النفس:ثلاثبإحدىإلامسلمامرىءدملمسلميحللا":!ي!اللهرسولقال:فقلت.أميةبنيدماءفي

قال!:ثم،ذلكمنأشدبهافنكت.")2(للجماعةالمفارقلدينهوالتارك،الزانيوالثيب،بالنفس

تحلفلاحلالهمكافتوإن،أيضاعليكفهيحراماأيديهمفيكافتإن:فقلت؟أموالهمفيتقول!ما

نإ:فقلت؟القضاءنوليكألا:قالثم،ذلكقبلينكتكانمماأشدفنكت.شرعيبطريقإلالك

كأنك:فقال.الإحسانمنبهابتدؤونيمايتئمأنأحبوإني،ذلكفيعلييشقونيكونوالمأسلافك

مشغولةوقلوبهن،وسترهنعليهنالقيامإلىمحتاجونوهم،حرماورائيإن:فقلت.الانصرافتحب

ورائي،منبرسوليإذاخرجتفلما،بالانصراففأمرني"يديبينيسقطأنرأسيوانتظرت:قال.بسببي

خوفا.أخذتهاوإنما.بهافتصدقت:قال!.هذهاستنفق:الأميرلكيقول:فقال،دينارمئتامعهوإذا

عندهالفطرعليهعرضذلكبلغهلماالأميرإن:فيقال!،صائماالثلاثةالأيامتلكفيوكان:قال!

.عندهيفطرأنفأبى

وأعجبني:الأوزاعيقال.وأولادهبأهلهمرابطابيروتفنزل!،دمشقمنالأوزاعيرحلثم:قالوا

فقالت:؟هنتاه)3(ياالعمارةأين:لهافقلتالقبورفيسوداءامرأةفإذا،بقبورهامررتأنيبيروتفي

البلد-إلىوأشارت-فأمامكالخرابتريدكنتوإن-القبورإلىوأشارت-هذهفهيالعمارةأردتإن

بها.الإقامةعلىفعزمت

،جراد)4(رجلفإذا،الصحراءإلىيوماخرجت:يقول!الأوزاعيسمعت:كثيربنمحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(5791)(35511/)ومسلم؟(1)(1/3)البخاريأخرجه

وغيرهما.؟(1676)(33013/)ومسلم؟(6484)(61252/)البخاريأخرجه

نأالحميديذكروقد.هنةوللمؤنث،هن:عنهكنيإذاللمذكريقال،هذهيامعناه:الخطابيقال:هنتاهيا

.(2205،535/)الجوزيلابنالحديثغريب.المعرفةوقلةالبلهإلىنسبةفهو،البلهاءمعناه

علىجمعوهو؟أرجالوالجمعالجرادمنالعظيمةالقطعةبهبعضهموخص؟أنثى،الشيءمنالطائفة:الرجل

.(رجل)العربلسان.الواحدلفظغير
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معالجرادمال-جهةإلى-هكذابيدقالوكلما،الحديدسلاحوعليهمنهاجرادةعلىراكبشخصوإذا

باطل.باطارباطلفيهاوما،باطلباطلباطلالدنيا:يقولوهويده

فخسف،الجمعةينتظرولا،الصيدإلىالجمعةيوميخرجرجلعندناكان:الأوزاعيوقال

أذناها.إلامنهايبقفلم،ببغلته

جانبهوإلى،الناطف)2(يبيعرجلفيهكانوهناك،بيروتمسجدبابمنيوما)1(الأوزاعيوخرج

الأوزاعي:فقال.الناطفمنأحلى:قالأو؟العسلمنأحلىبصليا:لهيقولوهوالبصليبيعرجل

بأسا.الكذبفييرىما()3(هذافكأن؟يباحالكذبمنشيئاأنهذاأيظنأ!اللهسبحان

نرىفلابنايقتدىأئمةصرناإذأما،ونلعبنضحكاليومقبلكنا:الأوزاعيقال:الواقديوقال

نتحقظ.أنوينبغي،ذلكيسعناأن

فاحذر،وليلةيومكلفيبكيساروإنه،جانبكلمنبكأحيطفقد،بعدأما:لهأخإلىوكتب

.والسلام،بكالعهداخريكونوأن،يديهبينوالقيامالله

بنالهقلعنيذكرالليثكاتبصالحأباسمعت،إدريسبنمحمدحدثني:الدنيا)4(أبيابنوقال

الهربعلىفيهاأصبحتمالتيالنعمبهذهتقوواالناسأيها:موعظتهفيفقالوعظأنهالأوزاعيعن،زياد

عنهاقليلعماوأنتم،قليلفيهاالثواءدارفيفإنكم،الأفئدةعلىتطلعالتي،الموقدةاللهنارمن

منكمأطولكانوافهم،وزهرتهاآنقهاالدنيامناستقبلواالذين،الماضيةالقرونبعدخلائف،راحلون

الصخروجابوا،الجبالفخددوا؟وأولاداأموالاوأكثر،أحلاماوأعظم،أجساماوأمد،أعمارا

طوتأنواللياليالأياملبشتفما،كالعمادوأجسادشديدببطشمؤيدين،البلادفيوتنقلوا،بالواد

!هوكرألهتمتستعأؤأصدمنمتهمتحسهل!الوف،ذكرهموأنست،وديارهممنازلهموأخربت،اثارهم

إنكمثم،نادمينقومإيابفابوا،غافلينموتهميومميقاتوعن،امنينالأملبلهوكانوا،(89:مريمأ

الباقونوأصبح،جاثمينديارهمفيمنهمكثيرفأصبح،اللهعقوبةمنبياتابساحتهمنزلالذيعلمتمقد

الهالكين،منتقدمهمعمننعمتهوزوال،نقمتهاثارفيوينظرون،اللهنعمةفييبصرونالمتخلفون

إليهاوالقلوب،معروفةوبالنعم،محفوفةبالعزكانتوقد،خاويةخاليةمساكنفيواللهينظرون

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ب)نسخةمنساقطالتاليالخبرفيالأوزاعيكلمةإلىهنامن

القبيطىيسمى،الحلواءمننوعوهو،خثورتهقبلويقطريسيلأياستضرابهقبليتنطفلأنه،القبيط:الناطف

.(نطف)العربلسان.قبيط:قالواذكروهوإذا،أنثوهإذا

.(ق)منزيادةمعقوفينبينما

.(03)(14ص)الشكركتابهفي



365اللهرحمهالأوزاعيترجمة

يخشى،لمنوعبرة،الأليمالعذابيخافونللذينايةفأصبحت،ناظرةنحوهاوالأعين،مصروفة

وخيرهرجاؤهوذهب،عفوهولىقدزمانفي،منقوصةودنيا،منقوصأجلفيبعدهموأصبحتم

فتن،وإرسال،غيروعقوبات،عبروأهاويل،كدروصبابة،شر)1(جفةإلامنهيبقفلم،وصفوه

،الأسعارويغلون،الدياريضيقونا،والبحرالبزفيالفسادظهربهم؟خلفورذالة،زلازلوتتابع

ولعبت،الأجلطول)3(وغره،الأملخدعهلمنأشباهاتكونوافلا؟،)2(والشنارالعارمنيرتكبونهبما

لنفسه.فمهد،)4(مثواهوعقلانتهىنهيوإذا،بدردعيإذاممنوإياكميجعلناأناللهنسأل؟الأمانيبه

أرادولما،وعظمهالمنصوروأحتهووعظه،الشامدخلحينبالمنصورالأوزاعياجتمعوقد

للربيعالمنصورقالخرجفلما،لهفأذن،السواديلبسلاأنفياستأذنهيديهبينمنالانصراف

رألملأني:فقال،الربيعفسأله.لكقلتأنيتعلمهولا؟السوادلبسكرهلمفاسألهالحقه:الحاجب

أكرهه.فلهذا،فيهجليتعروساولا،فيهكفنميتاولا،فيهأحرممحرما

بعضبههموقد،السلطانأمرمنعندهمأعزأمره،مكزمامعظماالشامفيالأوزاعيكانوقد

.لقتلوكيقتلوكأنالشامأهلأمرلووالله،عنكدعه:أصحابهلهفقال،مرةالولاة

أخافمماأكثرمنكأخافكنتلقدفوالله،اللهرحمك:فقالالولاةبعضقبرهعلىجلسماتولما

.المنصوريعني-ولانيالذيمن

بأذنه.شتمهوسمع،وحدهجلسحتىالأوزاعيماتما:العشرينأبيابنوقال

،الثوريعندجالساكنت:قال،الطنافسيعبيدبنمحمدحدثنا:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

ماتفقدرؤياكصدقتإن:قال-قلعتيعني-المغربمنريحانةكأنرأيت:فقالرجلفجاءه

.اليومذلكفيالأوزاعيئموتفجاء،ذلكفكتبوا.الأوزاعي

عامدةتكنولم،فيهفماتحمامبابعليهأغلقتامرأتهأنموتهسببأنبلغنا:مسهرأبووقال

إلا،متاعاولا،عقاراولافضةولاذهباخلفوما:قال.رقبةبعتقالعزيزعبدبنسعيدفأمرها،ذلك

الساحل.ديوانفياكتتبقدوكان.عطائهمنفضلتوثمانينستة

)1(

)2(

)3(

)4(

وتخفيفالمهملةبالحاء-والحمة.الأصولمنوالمثبت،المهملةبالحاء"حمة":الدنياأبيلابنالشكرفي

ويلسع.يلدغشيءكلوسم،بهاتلدغأوذلكونحووالزنبوروالعقربالحيةبهاتضربالتيالإبرةهي:-الميم

.(جمم،حمم)العربلسان

الدنيا.أبيلابنالشكركتابفيولا(ح،ب)فيليست،(ق)منزيادةالمعقوفينبينما

.(ح،ب)منوالمثبت،"وغيره":(ق)في

وفي،"بدرهدعىممن":(ح)وفي،"مسراهوعقلفانتهىنفسهوعىممن"الشكركتابوفي،(دتى)فيكذا

."مثواهوعقلانتهىوبلغنذرهوعىممن":(ب)
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جاءثم،لهلحاجةوذهبأغلقه،الحمامصاحبالحمامبابعليهأغلقالذيكان:غيرهوقال

الله.رحمه.القبلةمستقبلوهوخدهتحتاليمنىيدهوضعقدميتافوجدهالحمامففتح

عنسفيانبنيعقوبفروى،وفاتهسنةفيواختلفوا،مرابطاببيروتماتأنهخلافلا:قلت

البيروتي:الوليدبنالعباسقال.ومئ!خمسينسنةوتوفيالأوزاعيرأيت:أحمدقال:قال!،سلمة

وهو،الجمهورعليهالذيوهو،ومئ!وخمسينسبعسنةصفرمنبقيتالليلتينالنهارأول!الأحديومتوفي

عنه-الرواياتأصح-فيمسلمبنوالوليد،عماربنوهشام،مسهرأبيقول!وهو،الصحيح

قال!.واحدوغير،العزيزعبدبنوسعيد،عبيدوأبي،خياطبنوخليفة،ودحيم،معينبنويحيى

سنة،وستونسبعوالصحيح.السبعينجاوز:غيرهوقال.سنةسبعينيبلغولم:الوليدبنالعباس

ضعيف.وهذا.وسبعينثلاثسنةولدإنه:وقيل.الصحيحعلىوثمانينثمانسنةفيميلادهلأن

درجةالجنةفيرأيتما:فقال!.اللهإلىيقربنيعملعلىدلني:لهفقال!المنامفيبعضهمرآهوقد

المحزونين.ثمالعاملينالعلماءدرجةمنأعلى

ومئةوخمسيرثما،سنةخلت5ث!

وتركه.ماتثميسيرةأياماوسكنه،بالخلدالمسمىالمنصورقصربناءتكاملفيها

كعببنموسىبعزل!وأمره،الرقةإلىالمهديابنهالمنصوروجهوفيها.الرومطاغيةماتوفيها

وذلك،خالدبنليحيىاتفقتغريبةنكتةبعدذلكوكان،برمكبنخالدعليهايوليوأن،الموصلعن

ولم،بذلكذرعافضاق،ألفآلافثلاثةبحملوألزمه،برمكبنخالدعلىغضبقدكانالمنصورأن

الثلاثةهذهفيذلكيحملوأن،أيامثلاثةأجلهوقد،من!طلبهماأكثرعنوعجز،حال!ولامال!لهيبق

أعطاهمنمنهمفكان،منهميستقرضالأمراءمنأصحابهإلىيحيىابنهيرسلفجعل.هدرفدمهوإلاأيام

بغدادجسرعلىالثلاثةالأيامتلكمنيومذاتأنافبينا:خالدبنيحيىقال!.وأكثرأقلومنهم،ألفمئ!

عنديكونونالذينأولئكمنزاجرإليوثبإذبهلناطاقةلاممامناطلبماتحصيلفيمهمولموأنا

أنت:ليقال!ثمفرسيبلجامأخذحتىفتقدم،إليهألتفتفلم.أبشر:ليفقال!،الطرقيةمن،الجسر

حقالكقلتماكانفإن،يديكبينواللواءالموضعهذافيغداولتمرن،همكاللهليفرجن،مهموم

وذهبت،عنديذلكلبعد،نعملقلتألفاخمسونقال!ولو،نعم:فقلت.الافخمسةعليكفلي

وانتشار،الموصلبانتقاضالمنصورإلىالخبرفورد،ألفمئ!ثلاثالحملمنعلينابقيوقد،لشأني

لهفقال!،برمكبنبخالدبعضهمفأشار؟للموصليصلحمنالأمراءالمنصورفاستشار،فيهاالأكراد

،بإحضارهفأمر.لهايصلحأنهالضامنوأنا،نعم:فقال!؟بهفعلنامابعدلذلكيصلحأو:المنصور
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فيالناسوخرج،أذربيجانيحيىابنهوولى،اللواءلهوعقد،عليهكانمابقيةعنهووضع،إياهافولاه

به،لهفأمرت،بهوعدتهبمافطالبنيالزاجرذلكليفثار،بالجسرفمررنا:يحيىقال.خدمتهما

.لافآخمسةفقبض

وجعهأخذهبمراحلالكوفةجاوزفلما،معهالهديفساق،الحجإلىالمنصورخرجالسنةهذهوفي

،إسهالوأخذه،الهواجرفيوركوبهالحرشدةمنعليهفاشتد،مزاجسوءعندهوكان،بهماتالذي

عليه،وصلي،الحجةذيمنمضينلست،السبتليلةبهافتوفيمكةودخل،مرضهفقوي،بهوأفرط

خمسا-وقيلأربعاوقيل-ثلاثايومئذعمرهوكان،مكةبأعلىالتيالمعلاةبابثنيةعندبكداءودفن

أعلم.والله،وستينثمانيابلغإنه:وقيل،وستين

وكان.دفنثم،هاشمبنيورؤوسالقوادمنللمهديالبيعةأخذحتىموتهالحاجبالربيعكتموقد

السنة.هذهفيالحجللناسأقامالذيوهو،عليبنمحمدبنيحيىبنإبراهيمعليهصلىالذي

المنصور)1(ترجمةوهذه

،المنصورجعفرأبو،هاشمبنالمطلبعبدبنعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدهو

سلامة.اسمها،ولدأموأمه،السفاحالعباسأبيأخيهمنأكبروكان

طريقمنعساكر)2(ابنأورده.يمينهفييتختمكان!واللهرسولأن،عباسابنعنجدهعنوروى

به.المنصورأبيهعنالمهديعنالرشيدعنالمأمونعنالسلميإبراهيمبنمحمد

سنة،وأربعونإحدىيومئذوعمره،ومئةوثلاثينستسنةالحجةذيفيأخيهبعدبالخلافةلهبويع

ثنتينخلافتهوكانت،البلقاءبلادمنبالحميمةمنهاصفرفيالمشهورعلىوتسعينخمسسنةولدلأنه

الأنف،أقنى،الجبهةرحب،اللحيةخفيف،اللمةموفر،اللونأسمروكان،أياماإلاسنةوعشرين

،العيونوتتبعه،القلوبوتقبله،)3(الملكأبهةيخالطه،ناطقانلسانانعينيهكأن،أعين،القنابين

.(راه)منبعضوصفههكذا.مشيتهفيوالليث،صورتهفيوالعتق،)4(مواضعهفيالشرفيعرف

)1(

)2(

)3(

)4(

،(32/892)عساكرابنتاريخ،(162/)بغدادتاريخ،(1435/)بأصبهانالمحدثينطبقاتفيترجمته

حجرلابنالألبابنزهة،(1/342)للذهبيالكنىسردفيالمقتنى،(2594/)للنوويالأسماءتهذيب

(2/252292،).

.(32992/)عساكرابنتاريخ

."الملوكأبهة"عساكرابنتاريخفي

."تواضعه"عساكرابنتاريخفي

.(32135/)عساكرابنتاريخ
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ابنعيسىإلىنسلمهاحتى:روايةوفي.والمنصورالسفاحمنا:قالأنهعباسابنعنصحوقد

حينرأيت:قالتسلامةأمهأنالخطيبوذكر.أيضاوقفهولا،يصحولامرفوعارويوقد.مريم

رأىوقد.لهفسجدجاءحتىأسدبقيفما،يديهعلىواقفافزأر،أسدمنيخرجكأنهبهحملت

أعناقفيويعلق،الذهبألواحفييكتبأنينبغي:يقولكان،غريبامناماصغرهفيالمنصور

مجتمعونوالناسالكعبةفي!ي!اللهرسولوإذا،الحرامالمسجدفيكأنيرأيت:فقال،الصبيان

فأخذ،الكعبةبابجاءحتىالرجاليتخطىالسفاحأخيفقام؟اللهعبدأينمنادعندهمنفخرج،حولها

وعميأنافقمت؟اللهعبدأيننوديثم،أسودلواءومعهخرجأنلبثفما،إياهافأدخله،بيده

فعقد،وبلالوعمربكروأبو!ي!اللهرسولفإذا،فدخلتهاالكعبةبابإلىفسبقته،نستبقعليبناللهعبد

إلىالخلفاءأباإليكخذها":وقال،كوراوعشرونثلاثةكورهاعمامةوعممنيبأمتهوأوصانيلواءلي

.(")1القيامةيوم

له:فقالالرياسةفيهوتوسم،المنجمنوبختبهفاجتمع،أميةبنيأيامفيالمنصورسجناتفقوقد

.الأرضتليالذيالخليفةأنت:قال!وكنيتهنسبهمنهعرففلما.العباسبنيمن:فقال!؟تكونمقن

إذاشيئاتعطينيأنالرقعةهذهفيخطكليفضمع،لكأقولماهو:فقال؟تقولماذا!ويحك:لهفقال

ثم،مجوسياذلكقبلوكان،يديهعلىنوبختوأسلم،أعطاهالمنصوروليفلما،لهفكتب.وليت

وفي.الحيرةمنوأحرم،ومئةأربعينسنةبالناسالمنصورحخعوقد.المنصورأصحابأخصمنكان

فيها.ماتالتيالسنةهذهفيثم،وخمسينثنتينسنةوفي،وأربعينسبعسنةوفي،وأربعينأربعسنة

الخلد.وقصره،والزافقة،والرصافةبغدادوبنى

وعمر،،بكرأبو:أربعةالخلفاء:يقولالمنصورسمعت:الحاجبيونسبنالربيعقال

.وأنا)2(،الملكعبدبنوهشام،مروانبنوعبدالملك،معاوية:أربعةوالملوك.وعلي،وعثمان

وعمر.،بكرأبو:فقلت؟!ي!اللهرسولبعدالناسأفضلمن:المنصورليقال:مالكوقال

المؤمنين.أميررأيوذلك.أصبت:فقال

أناإنما،الناسأيها:يقول!عرفةيومعرفةمنبرعلىالمنصورسمصت:قالالفهريإسماعيلوعن

وقد،بإذنه)3(وأعطيهبإرادتهأقسمه،مالهعلىوخازنه،ورشدهبتوفيقهأسوسكم،أرضهفياللهسلطان

)1(

)2(

)3(

،32/503)دمشقمدينةتاريخفيعساكروابن،(164،65/)بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبأخرجه

603).

.(32903/)عساكرابنتاريخ

بإذنه.وأعطيه:النسخبعضوفي،وأعطيته:الأصلفي
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قفلنييقفلنيأنشاءوإذا،فتحنيأرزاقكموقسملأعطياتكميفتحنيأنشاءفإن،قفلاعليهاللهجعلني

كتابهفيبهأعلمكممافضلهمنفيهوهبكمالذيالشريفاليومهذافيوسلوه،الناسأيهااللهإلىفارغبوا

يوفقنيأن،(3:المائدةأ!ديناالإشئملكمورضحيتنعمتىعلييهموأتمئتدينكتملكتمأكمقتاليؤم):يقولإذ

وقسم،لأعطياتكمويفتحني،إليكموالإحسان،بكمالرأفةويلهمني،للرشادويسددني،للصواب

.()1مجيبسميغفإنه،عليكمبالعدلأرزاقكم

أنتمناذكر،المؤمنينأميريا:فقالوجلعزاللهعلىيثنيوهورجلفاعترضهيوماخطبوقد

أكونأنباللهأعوذ:فقال،الرجلكلامانتهىحتىالمنصورفسكت.وتذرهتأتيهفيمااللهواتق،ذاكره

جباراأكونأنأو،(602:البقرةأ!ث!قيباالحزةأخذتهاللهاتقلهقيلوإذا)فيهوجلعزاللهقالممن

مقالتكفيأظنكما:للرجلقالثم.نبتتعندناومن،نزلتعليناالموعظةإن،الناسأيها،عصيأ

،هذايغرنكملا،الناسأيها.المؤمنينأميروعظ:عنكيقالأنأردتوإنما،اللهوجهتريدهذه

عليهاعرض:عندههولمنقالثم،فأكملهاخطبتهإلىوعادبهفاحتفظبهأمرثم.كفعلهفتفعلوا

إلىومالالمالأخذحتىعندهالذيالرجلزالفما.فأعلمنيردهاوإن،فأعلمنيقبلهافإن،الدنيا

فقال،دنيويةوهيئةوشارةوثياب،حسنةبزةفيالخليفةعلىوأدخله،والمظالمالحسبةفولاه،الدنيا

،أرىمماشيئأقبلتلماالناسرؤوسعلىقلتبمااللهوجهمريدامحقاكنتلو!ويحك:الخليفةله

عنقه.فضربتبهأمرثم.عليهوخرجت،المؤمنينأميروعظتإنك:عنكيقالأنأردتولكن

إلايصلحهلاوالسلطان،التقوىإلايصلحهلاالخليفةإن:المهديلأبنهالمنصورقالوقد

عقلأالناسوأنقص،العقوبةعلىأقدرهمبالعفوالناسوأولى،العدلإلايصلحهالاوالرعية،الطاعة

بالتأليف،والطاعة،بالعفووالقدرة،بالشكرالنعمةاستدم،بنييا:أيضأوقال.دونهمنظلممن

الله.رحمةمنونصيبك،الدنيامننصيبكتنسولا،للناسوالرحمةبالتواضعوالنصر

لهفقال،والسيفالنطعوأحضر،عنقهيضربأنبرجلأمروقديومافضالةبنمباركعندهوحضر

أجرهكانمنليقم:منابنادىالقيامةيومكانإذا":!ي!اللهرسولقال:يقولالحسينسمعت:مبارك

جرائمعظيمجلسائهعلىيعددأخذثم.الرجلذلكعنبالعفوفأمر."عفامنإلايقومفلا.اللهعلى

صنعه.وما،الرجلذلك

والعفو،عدلالانتقام،المؤمنينأميريا:فقال،ليعاقبهبرجلالمنصورأتي:الأصمعيوقال

أرفعدون،القسمينوأدنى،النصيبينبأوكسلنفسهيرضىأنباللهالمؤمنينأميرونعيذ،فضل

عنه.فعفا:قال.الدرجتين

.(32031،131/)عساكرابنتاريخ()1
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الطاعونعنكمدفعالذيأعرابييااللهاحمد:الشامأهلمنلرجلالمنصورقال:الأصمعيوقال

.والطاعونولايتكم؟(كيل)1وسوءحشفاعلينايجمعلااللهإن:فقال.بولايتنا

اللهإن:فقالالمنصورإلىالزهادبعضودخل.جداكثير!وعفوهحلمهذكرفيوالحكايات

عنتمخضليلة،قبلهاتبتلمالقبرفيتبيتليلةواذكر،ببعضهانفسكفاشتر،بأسرهاالدنياأعطاك

لمامالكإلىاحتجتلو:فقال،بماللهوأمر،قولهالمنصورفأفحم:قال.بعدهليلةلايوم

وعظتك.

قالثم،وعيالهأهلهعنوسأله،وقربهوعظمهفأكرمه،المنصورعلىالقدريعبيدبنعمروودخل

،شديدابكاءالمنصورفبكى.(14:الفجرأ!هولبأتمرصحادربكإن)الفجرسورةعليهفقرأ.عظني:له

فاشتربأسرهاالدنياأعطاكقداللهإن:فقال.زدني:لهقالثم،قبلمنالآياتبهذهيسمعلمكأنهحتى

تسفرليلةواذكر،بعدكلمنصائرهوثم،إليكصارثمقبلكلمنكانالأمرهذاوإن.ببعضهانفسك

بنسليمانلهفقال!؟)2(أجفانهاختلفتحتى،الأول!بكائهمنأشدالمنصورفبكى.القيامةيومعن

!؟وجلعزاللهخشيةمنيبكيأنالمؤمنينأميرعلىوماذا:عمروفقال.المؤمنينبأميررفقا:مجالد

لتأخذنها.والله:المنصورفقال.فيهاليحاجةلا:فقال،درهمالافبعشرةالمنصورلهأمرثم

أميرأيحلف:أبيهجانبإلىوسيفهسوادهفيجالس!وهوالمهديلهفقال.أخذتهالاوالله:فقال!

ولي،المهديمحمدابنيهذا:فقال؟هذاومن:فقالالمنصورإلىفالتفت؟أنتوتحلفالمؤمنين

لبوسهومالبوساوألبسته،هذابعملهيستحقهلماسماسميتهإنكعمروفقال.بعديمنالعهد

ابنيا:فقالالمهديإلىالتفتثم.عنهيكونماأشغلبهيكونماأمتعأمرالهمهدتولقد،الأبرار

علىأقدرأباكلأن،عمكيحنثأنمنأيسرأبوكيحنثفلأنعمكوحلفأبوكحلفإذا،أخي

:قال؟هيوما:قال.نعم:قال؟حاجةمنهلعثمانأبايا:المنصورقالثم.عمكمنالكفارة

عن:عمروفقال.نلتقيلاواللهإذا:المنصورفقال.أسألكحتىتعطنيولا،اتيكحتىإليتبعثلا

:يقولوهوبصرهأمدهوئىفلما.وانصرففودعه.سألتنيحاجتي

)1(

)2(

كيلةوأوفاني،كيلاأكيلهالشيءكلت:يقال:بكرأبوقال!كيلوسوءأحشفا:أمثالهممن:عبيدأبوقال

الأمثالكتابشرحفيالمقالفصل.لاكيلكيلةالمثلأتىهكذا!كيلةوسوءأحشفاأمثالهمومن.حسنة

الركبةنحو،والحالةالهيئةعلىتدلوهي،الكيلمنفعلةالكيلة:(1702/)الأمثالمجمعوفي.(374ص)

وفي.مكروهتينخصلتينبينيجمعلمنيضرب؟كيلوسوءحشفاأتجمعأي،التمرأردأوالحشف،والجلسة

عليه.الكيلةوعطفوا؟حشفاأتجمع:يريدونمضمربفعلحشفاونصبوا(1/101)الأمثالجمهرة

احتفلت"الصوابولعل،"جفناهاحتلف":()حوفي،"جنباهاختلف":(ب)وفي(دتى)فيكذا

.بالدموعامتلأتأي،المهملةبالحاء،"أجفانه
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صيديطلبكلكمرويديمشيكلكم

عبيدبنعمروغير

قوله:وهيإياهموعظتهفيقصيدةالمنصورأنشدعبيدبنعمروإن:ويقال

والأجلالتنغيصيأملماودونالأملغرهقدالذيأيهذايا

ارتحلواثمتحلواالركبكمنزلوزينتهاالدنياأنماترىألا

دولوملكهاكدروصفوهانكدوعيشهارصدحتوفها

جدلولالينلهيسوغفماساكنهابالروعاتتفزعتظل

تنتضل)1(الدهربناتفيهتظلغرضوالردىللمناياكأنه

الزللالمخطىءومنهاالمصيبمنهادوائرها)2(أدارتهماتديره

جللعندهارجلعثرةوكليطلبهاوالموتهاربةوالنفس!

)3(الرجللهيسعىماوارثوالقبرلوارثهيسعىبمايسعىوالمرء

مرقوعا،ثوبهللمنصورجاريةرأت:قال،سلامبنمحمدعن،الرياشيعندريدابنوقال

هرمة:ابنقالهماسمعتأما!ويحك:فقال!مرقوعوقميصهخليفة:فقالت

مرقوعقميصهوبعضخلقورداؤهالفتىالشرفيدركقد

)4(،
مسلم:أبيقتلعلىعزملماسعرهومن

يتردداأنالرأيفسادفإنعزيمةذافكنرأيذاكنتإذا

غدا)5(مثلهايملكواأنوبادرهملغدرةيوماالأعداءتمهلولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(491ص)الجوزيلابنالمدهشمنوالمثبت،تنتفل:(ح)وفي،تنتقل:(ف،ب)في

،"أرادته":()حوفي،"أردته":(ب)وفي،خطأوهو،"دوائرهابهتجورماتديره":(ق)في

والمدهش.بغدادتاريخمنوالمثبت

المدهشوفي،(8/58،95)الجوزيلابنوالمنتظم،(12/166)بغدادتاريخفيبتمامهاالأبيات

.السادسالبيتعداما(491ص)

."الزهادبعضودخل":بقولهيبتدئالذيالسابقةالصفحةفيمضىالذيالخبرالناسخكرر(ق)نسخةفي

.(ح،ب)فيالتكرارهذاوليس

وتاريخ،(801/)والمنتظم،(134/)السيراءالحلةفيوهما،(205/)الأمثالجمهرةفيالأولالبيت

عنه:اللهرضيعليإلىمنسوبا(1/167)المستطرففيوبعده،(268ص)الخلفاء

.ي!قيداأنالعضمفسادفإنعاجلافأنفذهعزبمذاكنتوإن

."بغدرة"بدل"بقدرة"وروايتهم
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ثلالثخلاتاكتنفتكقد

يمينيمنوامتناعكخلافك

أيضأ:شعرهومن

الحماممحتومعليكجلبن

العظامللجماهيروقودك

يضرهقدعمروطول!شيعبأنيأملالمرء

مرهالعيشحلوبعد!ىويببشاشتهتبلى

يسرهشيئايرىلاضىحفالأياموتخونه

دره)1(للهوقائلتهل!إنبيشامتكم

والولايات،المنكرعنوالنهيبالمعروفللأمريتصدىالنهارأولفيالمنصوروكان:قالوا

جلسصلاهافإذا،العصرإلىواستراحمنزلهدخلالظهرصلىفإذا،العامةمصالحفيوالنظر،والعزل

،الافاقمنالواردةوالرسائلالكتبفينظرالعشاءصلىفإذا،الخاصةمصالحهمفيونظر،بيتهلأهل

إلىفيقوم،الاخرالثلثإلىفراشهفيفينام،أهلهإلىيقومثم.الليلثلثإلىيسامرهمنعندهوجلس

إيوانه.فيفيجلسيدخلثم،بالناسفيصلييخرجثم،الصباحيتفجرحتىوصلاتهوضوئه

إليه:فكتب،وبزاةكلابالذلكوأعد،للصيدتصدىقدأنهفبلغه،بلدعلىالعمالبعضولىوقد

نستكفكولم،المسلمينأمورعلىواستعملناكاستكفيناكإنماإنا!ويحك،وعشيرتكأمكثكلتك

.مدحوراملومابأهلكوالحق،فلانإلىعملنامنتليمافسلم،البراريفيالوحوشأمور

ويحك:المنصورلهقاليديهبينوقففلما،مرةغيرالمنصورجيوشهزمقدبخارجييوماوأتي

السيفأمسوبينكبيني،لكسوأة!ويلك:الخارجيفقال!الجيوشيهزممثلك،الفاعلةبنيا

:قال.أبداأستقبلهافماالحياةمنيئستوقدعليكأردأنيؤمنكوما،والسبالقذفواليوموالقتل

.الحولإلىوجهالهرأىفما،وأطلقهالمنصورمنهفاستحى

بالتواضع،والنصر،بالعفووالقدرة،بالشكرالنعمةائتدم،بنييا:العهدولاهلمالابنهوقال

الله.رحمةمنونصيبك،الدنيامننصيبكتنسولا.بالطاعةوالتألف

الذيالعاقلولكن،منهيخرجحتىفيهوقعالذيللأمريحتالمنالعاقلليس،بنييا:أيضأوقال

أهلمنوعندكإلامجلساتجلسلا،بنييا:المنصوروقال.فيهيقعلاحتىغشيهالذيللأمريحتال

.(01/06)بغدادتاريخفيالأبيات(1)
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إلايكرههولا،الرجالذكرانإلايحبهلاذكرالحديثعلم:قالالزهريفإن،يحدثكمن)1(العلم

.زهرةأخووصدق.مؤنثوهم

وطرفاجيداجانبافنال،والفقهوالحديث،مظانهمنالعلميطلبشيبتهفيالمنصوركانوقد

واحد.شيء:قال؟تنلهلماللذاتمنشيءبقيهل،المؤمنينأميريا:يومالهقيلوقد،صالحا

وجلسواوكتابهوزراؤهفاجتمع.اللهرحمكذكرتمن:للشيخالمحدثقول:قال؟هووما:قالوا

ثيابهم،الدنسةهمإنما،بهملستم:فقال.الحديثمنشيئاالمؤمنينأميرعليناليمل:وقالواحوله

،بالحجازوتارة،بالعراقتارة،المسافاتوقطاع،الافاقرواد،شعورهمالطويلة،أرجلهمالمشققة

الحديث.نقلةفهؤلاء،باليمنوتارة،بالشاموتارة

لأمرفأنت،التقصيرهوهذا:فقال.أدريلا:فقال؟دائةمنعندككم:المهديلابنهيوماوقال

بني.يااللهفاتق،تضييعاأشدالخلافة

علىويداه،ضرسهيشتكيوهوالمنصورعلىيومادخلت:المهديحظياتإحدىخالصةوقالت

رأسيعلىيدكضعي:فقال.درهمألف:فقلت؟خالصةياالمالمنعندككم:ليفقال،صدغيه

دخلتحتىفذهبت:قالت.إليفاحمليهااذهبي:قال.دينارالافعشرةعندي:فقلت.واحلفي

إنه!ويحك:وقالبرجلهفوكزني،إليهذلكفشكوت،الخيزرانزوجتهمعوهوالمهديسيديعلى

خالصةإليهفذهبت.بهأمركماإلايسعكلاوإنه،فتمارضمالابالأمسسألتهولكني،وجعبهليس

وقال!؟خالصةعندكلهوهذاالحاجةتشكو:لهفقال،بالمهديفاستدعى،دينارآلافعشرةومعها

بينفوضعهابهافجاء.يجيءأنقبلالثياببخلقانفأتنيالمهديبمجيءعلمتإذا:لخازنهالمنصور

خلقلهليسمن،بنييا:فقال،)2(يضحكالمهدفيفجعل،يقلبهاوالمنصورالمهديودخل،يديه

المؤمنينأميركسوةعلي:المهديفقال.والولدالعيالنعينفنحتاج،الشتاءحضروقد،جديدلهليس

فافعل.دونك:فقال.وعياله

وفي،درهمألفألفأعمامهلبعضواحديومفيأطلقالمنصورأن،الهيثمعنجرير)3(ابنوذكر

القراءبعضوقرأ.واحديومفيهذامئلفرقخليفةيعلمولا،درهمآلافعشرةبيتهفيفرقاليومهذا

المالأنلولاوالله:فقال.،37:النساءأمهوبألبخلألناسىويةصونشخلونألذين)المنصورعند

)1(

)2(

)3(

.(ح،ب)منوالمثبت،"الحديثأهلمن":(دتى)في

.(دتى،ب)منوالمثبت،"يضحكالمنصورفجعل":(ح)في

.(4532/)تاريخهفيالطبرييعني
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لما،درهماولادينارامنه)1(أخزنوأناواحدةليلةبتماوعزهماوالدنياللدينودعامة،للشلطانحصن

المثوبة.جزيلمنإعطائهفيأعلمولما،اللذةمنالماللبذلأجد

الاية،(92:ا!سراءأ!واتبسظكلن!ممظهاولاعنقكإلمتمغلولةيدكتجعلولا)آخرقارىءعندهوقرأ

.!وجلعزربناأذبناماأحسنما:فقال

الاخرةأهلوسادة،الأسخياءالدنياأهلسادة:يقولاللهعبدبنعليسمعت:المنصوروقال

.الأتقياء

فأوصاهالمهديولدهدعا-ومئةوخمسينثمانسنةأعني-السنةهذهالحجعلىالمنصورعزمولما

،الثغوروتسد،الأشياءيفعلكيفوعلمه،خيراالمسلمينوبسائر،بيتهوبأهل،نفسهخاصةفي

فإن،وفاتهيتحققحتىالمسلمينخزائنمنشيئايفتحلاأنعليهوحرج.بسطهايطولبوصاياوأوصاه

يقضيأنإليهوعهد.سنينعشردرهمالخراجمنإليهميجبلملوالمسلمينيكفيماالأموالمنبها

كله.ذلكالمهديفامتثل.المالبيتمنقضاءهايرلمفإنه،دينارألفثلاثمئةوهوالدينمنعليهما

وقعوقد،الحجةذيفيولدتإنيبنييا:وقالبدنةوساق،الرصافةمنوعمرةبحجالمنصوروأحرم

مرضواعتراه.وساروودعه.هذاعاميالحجعلىبي)2(حداالذيوهذا،الحجةذيفيأموتأنلي

صدرفيإذامكةدوننزلهمنزلباخركانفلما،جداثقيلوهوإلامكةدخلفما،الطريقأثناءفيالموت

،)3(الرحيمالرحمناللهبسما:مكتوبمنزله

واقعبدلااللهوأمرسنوكوانقضتوفاتكحانتجعفرأبا

مانعالمنيةكربمناليومبكمنجمأوكاهنهلجعفرأبا

إليه.نعيقدأجلهأنفعرف،شيئايروافلم،ذلكفأقرأهم،بالحجبةفدعا

:يقولوهوهاتفبههتفبلويقال،منامهفيالمنصورورأى:قالوا

الشرككثيرةالمناياإنوالحركالسكونورقيأما

لكذاككاننفس!ياأحسنتوإنأسأتإننفسياعليك

الفلكفيالسماءنجومدارتولاوالنهارالليلاختلفما

ملكإلىملكهانقضىإذاملكعنالسلطانبنقلإلا

)1(

)2(

)3(

.(خ،ب)منوالمثبت،"أحرز":(ق)في

.(ح،ب)منوالمثبت،تصحيف،"جرأني":(ق)في

.(ق)نسخةبهاانفردتالبسملةهذه
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)1(بمشتركسلطانهعزماملكإلىيصيرانهحتى

)2(الفلكالمسخرالجبالمرسيوادوالأرضالسماءبديعذاك

الخلدقصرهفيذلكقبلرأىقدوكان.عمريوانقضاءأجليحضورأوانهذا:المنصورفقال

وقفقائلارأيت،هالنيمنامارأيتلقد!ربيعياويحك:للربيعفقال،أفزعهمنامافيهوتأنقبناهالذي

:يقولوهوالقصرهذابابفي

ومنازلهأهلهمنهوأوحشأهلهبادقدالقصربهذاكأني

جنادله)3(عليهتبنىجدثإلىبهجةبعدمنالقصررئيسوصار

وفاتهوكانت،ثقيلامدنفامكةودخل؟الحجطريقفيمرضحتىسنةمنأقلإلاالخلدفيأقامفما

فيليباركاللهم:قالأنبهتكلمماآخروكان،الحجةذيمن-مضينلسبعوقيل-لست،السبتليلة

إليك؟الأشياءأحبفيأطعتكفقد،كثيرةأمورفيعصيتككنتإن،ربيا:قالإنه:وقيل.لقائك

عمرهوكان.يؤمنوبه،اللهعبدثقةالله:خاتمهنقشوكان.ماتثم.مخلصااللهإلاإلهلاأنشهادة

رحمهالمعلاةببابودفن،خليفةسنةوعشرونثنتانمنها،المشهورعلىسنةوستينثلاثاوفاتهيوم

الله.

الشاعر:الخاسرسلمقولبهرثيومما:(جريرابنقال

الشفتابموتهفاهتكيفالناعياننعىللذيعجبا

للجراساقطاالدهرأصبحيوماالدهرعلىعداإنملك

ببنايمينهافيتعدلمتراباعليهحثتكفاليت

الثقلاخوفهمنوأغضىفالعس!علىالبلادلهدانتحين

واثنتاحجةعشرين!لكادقلدتهقدالزوراءربأين

النيراقوادحأخذتهماإذاكالزنادالمرءإنما

الأذهاذووحبلهفي!حيفولازجرهواهيثنيليس

عنابغيرأعداءهقادحتىالملكأعنةقلدته

الأذقاعلىخوفهمن!يالأبوترىدونهالطرفيكسر

."ملكإلىملكهينقضيلا":(ح،ب)ورواية،التاريخفيوالكاملالطبريوتاريخ(ق)فيكذا(1)

.(5512/)التاريخفيوالكامل،(4543/)الطبريتاريخفيالأبيات)2(

.(8022/)المنتظمفيالبيتان)3(

.(4/953،045)الطبريتاريختاريخهفي(4)
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الدانيودونأقصاهمخلفأضحىثمملكهأطرافضم

الهدانالشرودغاربعلىولالثفيحمللاالتشميرهاشمي

جنانبكليلويوعزمفالخوالخائفلهاينسىأناةذو

)1(الأبدانفيالأرواحأنغيرحذاراالنفوسدونهذهبت

قبرمئةحفرالحاجبالربيعفإن،قبرهأعمىلأنه،قبرهيعرفولا،بمكةالمعلاةبابعنددفنوقد

.يعرفلئلاغيرهافيودفنه

المنصورولادأذكر

،منصوربنتأروىوأمهما،حياتهفيمات،الأكبروجعفر،عهدهوليئوهو،المهديمحمد

الأصغروجعفر.اللهعبيدبنطلحةولدمن،محمدبنتفاطمةوأمهم،وسليمان،ويعقوب،وعيسى

ولدأئممنوالقاسم.الفراشةقالى:لهاويقال،روميةولدأممنالمسكينوصالح.كرديةولدأممن

أمية.بنيمنامرأةمن(والعالية،أيضاأ

المنصوربنالمهديخلافةذكش

للمهديالبيعةأخذت؟ومئةوخمسينثمانسنةمنالحجةذيمنمضينلسبعأولستأبوهماتلما

بالبيعةالحاجبالربيعوبعث؟دفنهقبلالحجفيالمنصورمعهمالذينوالقواد،هاشمبنيرؤوسمن

يذمنالنصفالثلاثاءيومبذلكالبريدعليهفدخل؟ببغدادوهوالمهديإلى)2(والقضيبوبالبرد

سائرإلىبيعتهونفذت.بغدادأهلوبايعه،بالبيعةالكتبوأعطاه،بالخلافةعليهفسلم،الحجة

.الافاق

لابنهالبيعةفجدد،بالأمراءواستدعى،وتساندتحاملبيومموتهقبلالمنصورأنجرير)3(ابنوذكر

إليه.وتبادروا،ذلكإلىفتسارعوا،المهدي

عمهوصيةعن؟عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنيحيىبنإبراهيمالسنةهذهفيبالناسوحج

)1(

)2(

)3(

.(4045/)الطبريتاريخفيوالخبرالأبيات

-4545/)تاريخهالطبريورواية.(ح،ب)منوالمثبت،المهديإلىالبردمعبالبيعة...:(ق)في

وبعث؟الشروريالحسنمعالخلفاءيتوارثهاالتيوبردثهع!يىالنبيبقضيببعدوبعثا":وفيها،مطولة(547

بينبالحربةزهيربنالمسيببناللهعبدوسار،مكةمنخرجواثم،منارةمعالخلافهبخاتمالطوسيالعباسأبو

."المنصورحياةفييديهبينبهايسيركانماعلىالمنصوربنصالحيدي

.(4465/)الطبريتاريختاريخهفي
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منالعهدوليئموسىبنعيسىالمنصورعلىصلىالذيإن:وقيل.عليهصلىالذيوهو،المنصور

علي،بنالصمدعبدالمدينةإمرةوعلى،والطائفمكةنائبكانلأنه،الأولوالصحيح،المهديبعد

بنحميدخراسانوعلى،للخليفةالشرطةأميرزهيربنالمسيبأخوالضبيزهيربنعمرالكوفةوعلى

الحسنبناللهعبدوقضائهاصلاتهاوعلى،حمزةبنعمارةوأرضهاالبصرةخراجوعلى،قحطبة

دعلج.بنسعيدأحداثهاوعلى،العنبري

منهم:،غفيروجم،كثيرخلقفيهفتوفي؟شديدوبا!السنةهذهفيالناسوأصاب:()1الواقديقال

حميد.بنأف!خ

شرفي.بنوحيوة

بمكة.صا!حبنومعاوية

بنحنجوربنعمروبنجذيمةبنذؤيببنذهلبنمكملبنسليمبنقيسبن)2(الهذيلبنوزفر

)3(عدنانبنمعدبننزاربنمضربنإلياسبنطابخةبنأدبنمربنتميمبنعمروبنالعنبربنجندب

وكان.للقياساستعمالاوأكثرهموفاةحنيفةأبيأصحابأقدم؟الحنفيالفقيهالكوفيئالعنبريالتميمي

سنةوتوفي،ومئةعشرةستسنةولد،والقياسالفقهعليهغلبثم،الحديثبعلمأولااشتغلعابدا

وإيانا.اللهرحمهسنةوأربعينثنتينعنومئةوخمسينثمان

ومئةوكمسيرتسمسنةخلت5ث!

بنالعباسأولهافيفبعث؟المهديالمنصوربنمحمداللهعبدأبوالناسوخليفةالسنةهذهاستهلت

عظيمةمدينةفافتتحوا،إليهافساروا،لهممشيعامعهموركب،كثيفجيشفيالرومبلادإلىمحمد

أحد.منهميفقدلمسالمينورجعواكثيرةغنائموغنموا،للزوم

وولى،يزيدبنالملكعبدعونأبامكانهالمهديفولى،خراساننائبقحطبةبنحميدتوفيوفيها

سمرقند.يحيىبنجبريلوولى،سجستانمالكبنحمزة

.(4547/)الطبريتاريخانظر(1)

طبقات،(017ص)حبانلابنالأمصارعلماءمشاهير،للنسائي(182ص)الأمصارفقهاءتسميةفيترجمته)2(

وفيات،(141ص)الفقهاءطبقات،(285ص)النديملابنالفهرست،(1045/)بأصبهانالمحدثين

الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر،(1/922)العبر،(8/38)النبلاءأعلامسير،(2/317)الأعيان

.(1/432)الذهبشذرات،(232/)الزاهرةالنجوم،(432)ص

.(ح،ب)منوالمثبت،"عدنانبنمعدإلىنسبهساقثم":قوله:(ق)فيالنسبهذابدل)3(
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فيإليهافوصلوا،الهندبلادإلىكثيفاجيشاجهزوفيها.وخندقهاالرصافةمسجدالمهديبنىوفيها

مكانهالمهديفولىالخليلبنمعبدالسندنائبتوفيوفيها.سنذكرهماأمرهممنوكان،الآتيةالسنة

محبوساكانمنإلاالسجونفيكانمنالمهديأطلقوفيها.اللهعبدأبيوزيرهبمشورةحاتمبنروح

منأخرجمنجملةمنوكان.لأحدحقعندهكانمنأو،فساداالأرضفيسعىمنأو،دمعلى

حسنبصيرورةوأمر،حسنبناللهعبدبنإبراهيمبنوالحسن،سليمبنيمولىداودبنيعقوبالمطبق

فلما،منهخروجهقبلالسجنمنالهربعلىعزمقدالحسنوكان.عليهليحترزالخادمنصيرإلىهذا

ليحتاطالخادمنصيرعندوأودعهالسجنمنفنقله؟عليهعزمكانبماالخليفةناصحداودبنيعقوبخرج

علىوجعله،استئذانبلاالليلفيعليهيدخلصارحتىجداالمهديعندداودبنيعقوبوحظي.عليه

إبراهيم،بنالحسنمنالمهديتمكنحتىكذلكعندهزالوما"درهمألفمئةلهوأطلق،كثيرةأمور

بدلهم.وولى،البلادعنكثيرةنواباالمهديعزلوقد.عندهيعقوبمنزلةفسقطت

،الخيزرانجاريتهوأعتق،عليبنصالحبنتاللهعبدأمعمهبابنةالمهديتزوجالسنةهذهوفي

وليولما.بغداددجلةفيالتيالشفنفيعظيمحريقوقعوفيها،الرشيدأموهي،أيضاوتزوجها

"المهديعلىفامتنع"الأمرمننفسهيخلعأن-بعدهالعهدوليوكان-موسىبنعيسىسألالمهدي

بنروحالكوفةإمرةعلىاستقرقدوكانلهفأذن،لهضيعةفيالكوفةبأرضيقيمأنالمهديوسأل

منشهرينإلاالناسمعالجماعةولاالجمعةيأتيلاموسىبنعيسىإن:المهديإلىفكتب،حاتم

إليهفكتب.الناسيصليحيثدوابهفتروث،المسجدبابداخلبدوابهيدخلجاءإذاوإنه،السنة

بذلكفعلم.مشاةإلاالمسجدإلىالناسيصللاحتىالسككأفواهعلىخشبايعملأنالمهدي

للمسجد،ملاصقةوكانت،ورثتهمنعبيدأبيبنالمختاردارالجمعةقبلفاشترى،موسىبنعيسى

،هناكإلىفنزل،المسجدبابإلىحماراركبالجمعةيومكانفإذاالخميسيوممنإليهايأتيوكان

وتوعده،نفسهيخلعأنفيالمهديعليهألحثم،بأهلهبالكوفةبالكليةوأقام،الناسمعالصلاةوشهد

آلافعشرةالمالمنوأعطاه،عظيمةأقطاعافأعطاه،ذلكإلىفأجابه.فعلإنووعده،يفعللمإن

كماالرشيدهارونثم،الهاديموسىبعدهمنلولديهالمهديوبايع،ألفألفعشرينوقيل،ألف

سيأتي.

عليهواستقدمه،الموسمفولاه،اليمنعلىنائباوكان،المهديخالمنصوربنيزيدبالناسوحج

بنمحمدمصروعلى،حاتمبنيزيدمعإفريقيةأنغير،المهديعزلهمالبلادنوابوغالب.إليهشوقا

وفارسالأهوازوعلى،عمروبنبسطامالسندوعلى،عونأبوخراسانوعلى،ضمرةأبوسليمان

بنالفضلالجزيرةوعلى،المنذربنبشراليمامةوعلى،روحبنرجاءاليمنوعلى،حمزةبنعمارة

وعلى،يحيىبنإبراهيموالطائفمكةوعلى،الجمحيصفوانبناللهعبيدالمدينةوعلى،صالح
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بنشريكقضائهاوعلىموسىبنثابتخراجهاوعلى،الكنديالصباحبنإسحاقالكوفةأحداث

ظبيانبنأيوببنالملكعبدصلاتهاوعلى،حمزةبنعمارةالبصرةأحداثوعلىالنخعياللهعبد

.العنبريالحسنبناللهعبيدقضائهاوعلى،النمري

توفي:وفيها

.روادأبيبنالعزيزعبد

.عماربنوعكرمة

.مغولبنومالك

مالكعلىأنكروربما،الفقهفيأنسبنمالكنظير،المدنيذئبأبيبنالرحمنعبدبنومحمد

المسائل.منذلكوغير،المدينةأهلإجماعمنماللثيراهاكانالأحاديثببعضفيهاالأخذتركأشياء

ومئةستيرسنةخلت5ث!

يوسفلهيقال؟يتعاطاهوما،وسيرتهأحوالهعليهمنكراالمهديعلىبخراسانرجلخرجفيها

فاقتتلافلقيه،مزيدبنيزيدإليهفتوجه،بهالخطبوعظم،الأمروتفاقم،كثيرخلقعليهوالتف،البرم

إلىفبعثهم،أصحابهمنجماعةوأسر،هذايوسفمزيدبنزيدفأسر،وتعانقاتنازلاحتىشديداقتالا

الخليفةفأمر،الإبلأذنابناحيةإلىوجوههممحولةجمالعلىحملواوقدعليهفأدخلوا،المهدي

يليمماالأكبردجلةجسرعلىوصلبهممعهمنوأعناقعنقهيضربثمورجليهيوسفيدييقطعأنهرثمة

شرهم.وكفى(نائرتهم)1اللهوأطفأ،المهديعسكر

الرشيدوهارونالهاديلموسىالبيعةذكر

مقيئموهويمتنعذلككلمعوهو،نفسهيخلعأنموسىبنعيسىعلىألحالمهديأنذكرنا

أصحابهمنألففيفروخبنمحمدهريرةأبووهو،الكبارالقوادأحدالمهديإليهفبعث،بالكوفة

كلضربالفجرإضاءةعندالكوفةواجهوافإذا،طبلايحملأنمنهمواحمكلوأمر،إليهلإحضاره

إلىدعوهإليهانتهوافلماموسىبنعيسىوخاف،الكوفةفارتجت،ذلكففعلوا.طبلهعلىمنهمواحد

فيالخليفةعلىبهفدخلوا،معهمأخذوهبل،منهذلكيقبلوافلم،يشتكيأنهفأظهر،الخليفةحضرة

وإطفاء.(نور)العربلسان.وهيجهاشرها:ونائرتهاالحربونار؟والفتنةوالشحناءالعداوة:"النائرة")1(

.(نور)(2332/)والمغرب.المنيرالمصباح.النارمنفاعلةوهيالفتنةتسكينعنعبارة:النائرة
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والأعيانوالقضاةهاشمبنيوجوهعليهفاجتمع،السنةهذهمنالمحرممنخلونلثلاثالخميسيوم

مضينلأربعالأربعاء)1(يومأجابحتىوالرهبةبالرغبةبهالناسيزللمثم،يمتنعوهوذلكفيوسألوه

بقينلثلاث،الخميسيومصباحةالرشيدوهارونموسىالمهديلولديوبويع،العصربعدالمحرممن

فصعدنهضثم،فبايعوهالأمراءودخل،الخلافةإيوانفيعظيمةقبةفيالمهدفيوجلس.المحرممن

فأعلمالمهديوخطب،درجةأولفيموسىبنعيسىوقام،تحتهالهاديموسىابنهوجلسالمنبر

أعناقهم،فيلهالتيالأيمانمنالناسحقلقدوأنه،نفسهموسىبنعيسىخلعمنوقعبماالناس

نهضثم.ذلكعلىالمهديوبايع،ذلكموسىبنعيسىفصدق،الهاديموسىإلىذلكوجعل

بالأيمانمؤكدامكتوباموسىبنعيسىعلىوكتب.وأسنانهممراتبهمحسبعلىالخليفةفبايعواالناس

وأعطاه،وغيرهمهاشمبنيوأعيان،والوزراءالأمراءجماعةعليهوأشهد،والعتاقالطلاقمن،البالغة

وغيرها.الأموالمنذكرناما

ونصبوافحاصرها،كبيرجحفلفيالهندمنباربدمدينةالمسمعيشهاببنالملكعبددخلوفيها

،عنوةوفتحوها،أهلهامنكثيزبشزوهلك،طائفةمنهافأحرقوا،بالنفطورموها،المجانيقعليها

لهيقالأفواههمفيداءفأصابهم،هنالكفأقاموا،البحرلاعتلاءذلكيمكنهمفلمالانصرافوأرادوا

فهاجت،البحرفيركبواالمسيرأمكنهمفلما،صبيحبنالربيعمنهم،نفسألفمنهمفمات،قزحمام

.)2(ملكهمبنتفيهم،كثيرسبيومعهمالبصرةإلىبقيتهمووصل،أيضاطائفةفغرق،ريحعليهم

ثقيف،مننسبهموقطع،!ي!اللهرسولولاءإلىالثقفيبكرأبيولدبإلحاقالمهديحكموفيها

الشعراءبعضيقولذلكففي؟نافعنسبومن،زيادمننسبهوقطع،البصرةواليإلىكتابابذلكوكتب

:النجارخالدوهو

العجبأعجبمنعنديبكرةوأباونافعازياداإن

عربيبزعمهوهذامولىوذايقولكماقرشيذا

.ذلك)3(ينفذلمالبصرةنائبأنجريرابنذكروقد

ابنهمعهواستصحب،الهاديموسىابنهبغدادعلىواستخلف،المهديبالناسحجالسنةهذهوفي

إبراهيمبنالحسنوكان،ومكانتهمنزلتهعلىداودبنيعقوبمنهم،الأمراءمنوخلقا،الرشيدهارون

صلته،المهديفأحسن،داودبنيعقوبلهفاستأمن،الحجازبأرضفلحق،الخادممنهربقد

.(4553/)الطبريوتاريخ(ح،ب)منوالمئبتتصحيفوهو،الجمعةيوم:(ق)في(1)

.(4555/)الطبريتاريخفيالخبر)2(

.(4556/)الطبريتاريخانظر)3(
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درهم،ألفألفبثلاثينمعهقدمقدكان،جداكثيرامالامكةأهلفيالمهديوفرق.جائزتهوأجزل

أهلفيكلهافأعطاها،دينارألفمئتااليمنومن،دينارألفثلاثمئةمصرمنوجاء،ثوبألفومئة

منعليهاماكثرةمنتنهدمأنالكعبةعلىيخافونأنهمالمهديإلىالحجبةوشكت،والمدينةمكة

ديباجمنوجدهاالملكعبدبنهشامكساويإلىانتهوافلما،الكسوةمنبتجريدهافأمر،الكساوى

كسوةوكساها،بالخلوفطلاهاجردهافلما،وبعدهقبلهالخلفاءكساويوبقيت،بإزالتهافأمر،ثخين

توسيعهامن،الزبيرابنبنايةمنعليهكانتماإلىالكعبةإعادةفيمالكااستفتىإنهويقال؟جداحسنة

ملعبة.الملوكيتخذهاأنأخشىفإنيدعها:مالكفقال،!ي!اللهرسوليودهكانالذيالوجهعلى

هي.ماعلىفتركها

ولما.إليهاالثلجلهحملخليفةأولوكان،مكةإلىالثلجالبصرةنائبسليمانبنمحمدلهوحمل

كانماالمنبرمنينقصأنوأرادفأزالها،مقصورةفيهوكان،النبويالمسجدوسعالنبويةالمدينةدخل

فتركه.،زعزعإذاالعتيقخشبهينكسرأنيخشىإنه:مالكلهفقال،سفيانأبيبنمعاويةزاده

حولهليكونواأعيانهامنخمسمئةأهلهامنوانتخب،العثمانيةعمروبنترقيةالمدينةمنوتزوج

بهم.معروفةأقطاعاوأقطعهم،أعطياتهمغيرأرزاقاعليهموأجرى،وأنصارابالعراقحرسا

توفي:وفيها

.صبهخبنالربيع

.الزهريأصحابأحدحسنبنوسفيان

رأى،)2(البصرةإلىانتقلثم،الواسطيبسطامأبو:)1(الأزديالعتكيالوردبنالحجاجبنوشعبة

وأئمةوأقرانهمشايخهمنخلقعنهوحدث.التابعينمنأممعنوروىسيرينوابنالحسنشعبة

.الثوريقاله،المؤمنينبأميرفيهمالملقبالمحدثينشيخوهو.الإسلام

الطريقة.وحسنوالحفظوالتقشفوالورعالزهدغايةفيوكان،المتقينإمامهو:معينبنيحيىوقال

،(1154/)لمسلموالأسماءالكنى،(4244/)الكبيرالتاريخ،(7285/)سعدابنطبقاتفيترجمته)1(

مولد،(6446/)حبانلابنالثقات،(177ص)الأمصارعلماءمشاهير،(1456/)للعجليالثقاتمعرفة

رجال،(1/992)مسلمرجال،(4936/و)،(1/126)والتعديلالجرح،(1552/)ووفياتهمالعلماء

،(1/485)الكاشف،(12/947)الكمالتهذيب،(9552/)بغدادتاريخ،(1/354)البخاريصحيح

تقريب،(4792/)التهذيبتهذيب،(1017/)للذهبيالكنىسردفيالمقتنى،(1/391)الحفاظتذكرة

.(98ص)الحفاظطبقات،(554ص)المنفعةتعجيل،(266ص)التهذيب

ترجمته.مصادرفيجاءكما،الداربصري،الأصلواسطييعني2()
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.بالعراقالحديثعرفمالولاه:الشافعيوقال!

مثله.زمانهفييكنولم،الشأنهذافيوحدهأمةكان:أحمدالإماموقال!

حديث.صاحب،حجةمأموناثقةكان:سعدبنمحمدوقال!

مج!ي!.اللهرسول!حديثعنبذبهدرجاتالجنةفيلشعبةاللهيرفعأنلأرجوإني:وكيعوقال!

أحمدثم،القطانيحيىوتبعه،الرجال!فيتكلممنأول!شعبةكان:جزرةمحمدبنصالحوقال!

معين.وابن

ابنمنللأمةأنصحولا،شعبةمنتقشفاوأشد،مالكمنأعقلرأيتما:المهديابنوقال!

.الثوريمنللحديثأحفظولا،المبارك

،للفقراءأباوكان؟يصليورأيتهإلاصلاةوقتفيشعبةعلىدخلتما:إبراهيمبنمسلموقال

لهم.وأما

يغيبحتىإليهينظريزاللامسكينارأىإذاكان.منهبمسكينأرحمرأيتما:شميلبنالنضروقال

عنه.

بعظمه.جلدهلصقحتىاللهعبدلقد!منهأعبدرأيتما:غيرهوقال!

أمكنه.مافيعطيهمنزلهفيالمسكينيدخلكان!منهللمسكينأرنرأيتما:القطانيحيىوقال!

سنة.وسبعينثمانعنالبصرةفيومئةستينسنةأول!فيمات:وغيرهسعدبنمحمدقال!

ومئةوستيرإحرفىسنةخلت5ث!

منالمسلمونيتمكنفلم؟عليهالروموجاشت،دابقفنزل!،الوليدبنثمامةالصائفةغزافيها

ذلك.بسببإليهاالدخول!

بنيقطينوولى.مكةطريقفيالقصوروبناء،المصانعوعمل،الركايابحفرالمهديأمروفيها

صارتحتى،سنينعشرمقدارومئةوسبعينإحدىسنةإلىذلكفييعمليزل!فلم،ذلكعلىموسى

وأطيبها.وآمنها،الطرقاتأرفقمنالعراقمنالحجازطريق

فيمقصور!تبقىلاأنالآفاقإلىكتبوفيها.وغربهقبلتهمنالبصرةجامعالمهديوممعوفيها

وفيها.كلهاالمدائنفيذلكففعل.!اللهرسول!منبرمقدارإلىالمنابرتقصروأن،جماعةمسجد

عليه،يشرفمنالمهديإليهفضم؟خيانتهعندهوظهرت،المهديوزيراللهعبيدأبيمنزلةاتضعت
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القضاءوليوفيها.معسكرهمنوأخرجهوأقصاهأبعدهثم.عليةبنإسماعيلإليهضمممنوكان

لهيقالرجلخرجوفيها.بالزصافةالمهديعسكرفيعلاثةوابنهويحكموكان،الأزدييزيدبنعافية

إليهفجهز؟كثيرخلقذلكعلىواتبعه،بالتناسخيقولكان،مروقرىمنقريةفيبخراسانالمقنع

أمرهمنوكان،خراسانأميرمسلمبنمعاذمنهم،كثيرةجيوشاإليهوأنفذ،أمرائهمنعدةالمهدي

.المهديبنالهاديموسىفيهابالناسوحج.سنذكرهماوأمرهم

توفي:وفيها

السبيعي.إسحاقأبيبنيونسبنإسرائيل

قدامة.بنوزائدة

اللهعبدأبو،بهوالمقتدى،وعبادهمالإسلامأئمةأحد:)1(الثوريمسروقبنسعيدبنوسفيان

عاصموأبوشعبةقال.وغيرهمالأئمةمنخلقعنهوروى،التابعينمنواحدغيرعنروى،الكوفي

الحديث.فيالمؤمنينأميرهو:واحدوغيرمعينبنويحيىعيينةبنوسفيان

أفضلهم.هوشيخومئةشيخألفعنكتبت:المباركابنوقال

عليه.أفضلهكوفيارأيتما:أيوبوقال

منه.أفضلرأيتما:عبيدبنيونسوقال

.الثوريمنأفقهرأيتما:داودبناللهعبدوقال

والعلم.بالورعالناسفيساد:شعبةوقال

زمانه،فيوالشعبي،زمانهفيعباسابن:)2(ثلاثةالحديثأصحاب:عيينةبنسفيانوقال

زمانه.فيوالثوري

.الثوريسفيانالإمام؟الإماممنتدري:قالثم.أحدقلبيفييتقدمهلا:أحمدالإماموقال

)1(

)2(

الكنى،(2/254)الصغيرالتاريخ0(4/29)الكبيرالتاريخ،(6/371)سعدابنطبقاتفيترجمته

،(1932/)مسلمصحيحرجال،(4222/و)،(155/)والتعديلالجرح،(1388/)لمسلموالأسماء

الكمالتهذيب،(1215/)الأسماءتهذيب،(9151/)بغدادتاريخ،(3/48)قزوينأخبارفيالتدوين

تقريب،(499/)التهذيبتهذيب،(7233/)الميزانلسان،(7922/)النبلاءأعلامسير،(1/1154)

.(59ص)للسيوطيالحفاظطبقات،(244ص)التهذيب

النبلاءأعلاموسير،(3/227)بغدادوتاريخ(ب)منوالمثبت،"المدينةأصحاب":(ق،)حفي

(/7024).
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لأمرإنيحتى،فخاننيقطشيئاقلبياستودعتما:يقولالثوريسمعت:الرزاقعبدوقال

اللهيحاسبنيدينارالافعشرةأتركلأن:وقال.يقولماأحفظأنمخافةأذنيفأسد،يتغنىبالحائك

.الناسأحتاجأنمنإليأحبعليها

ماتيومعمرهوكان،ومئةوستينإحدىسنةالبصرةفيتوفيأنهأجمعوا:سعد)1(بنمحمدقال

سنة.وستينأربعا

:يقرأوهو،شجرةإلىشجرةومن،نخلةإلىنخلةمنالجنةفييطيرالمنامفيبعضهموراه

لآية.ا،(74:الزمرأ!وغدهصدقناالذىللهاتحضد)

.)2(العلممنبكثيرأضرسريعاالرجلترأسإذا:وقال

فيها:توفيوممن

وحظيببغدادوأقام،الكوفةمنأصله،الظرفاءأحد،الماجنالشاعر،الجونبنزند)3(دلامةأبو

ابنةوكانتالمنصورامرأةجنازةيوماحضر؟ويمدحهالأشعاروينشده،يضحكهكانلأنهالمنصورعند

وكان،الترابعليهاسووافلما،عليهاحزنقدالمنصوروكان،عيسىبنتحمادةلهايقال،عمه

أميرعمابنة:فقال؟اليوملهذاأعددتما!دلامةأباياويحك:المنصورلهفقال.حاضرادلامةأبو

فضحتنا.ويحك:قالثم،استلقىحتىالمنصورفضحك.المؤمنين

:وأنشدهسفرهمنبقدومهيهنئهالمهديعلىيوماودخل

وفرذووأنتالعراقبقرىسالمارأيتكلئنحلفتإني

)4(حجريدراهماولتملأنمحمدالنبيعلى."-

أميريا:فقال.فلاالثانيةوأما،لمجيومحمدالنبيعلىنصلي،فنعمالأولىأما:المهديفقال

إذاةفقال.قم:لهقالثم،دراهمحجرهيملأأنفأمر.بينهماتفرقفلا،كلمتانهما،المؤمنين

وذهب.فحملهاقامثم،أكياسهافيمنهفأفرغت.قميصيمنهاينخرق

)2(

)3(

)4(

.(6371/)الكبرىالطبقاتفي

من":ولفظه(0167)(2255/)الإيمانشعبفيوالبيهقي؟(554)(1147/)سننهفيالدارميأخرجه

."كتبثمكتبثمكتبالرئاسةيسرعلمومن،العلممنبكثيرأضرالرئاسةأسرع

وفيات،(8251/)المنتظم،(162/)للعسكريالمصحفينأخبار،(8/488)بغدادتاريخفيترجمته

.(1/942)الذهبشذرات،(1/261)العبر،(7374/)النبلاءأعلامسير،(2032/)الأعيان

.(7375/)النبلاءأعلاموسير،(2325/)الأعيانوفياتفيوالخبر.(67ص)ديوانهفيالبيتان
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نعطيكماعندناليس:لهقالعوفيفلما،طبيبفداواه،لهابنمرضأنه)1(خلكانابنعنهوذكر

.المذكوربالمبلغوولديأناأشهدحتىأجرتكمنعندناتستحفهمابمبلغاليهوديفلانعلىادعولكن

عليهفادعى-شبرمةابنوقيل-ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدالكوفةقاضيإلىالطبيبفذهب:قال

منوخاف،شهادتهمايردأنالقاضييستطعفلم،وابنهدلامةأبولهفشهد،اليهوديفأنكر،عنده

بينالقاضيوجمع،اليهوديوأطلقعندهمنالمالالمدعيالطبيبفأعطى،)2(التزكيةطلب

المصالح.

أعلم.فالله.سبعينسنةالرشيدخلافةأدركإنه:وقيل،السنةهذهفيدلامةأبوتوفي

ومئةوستيوثنتيوسنةح!خلتثي

فقاتله،شوكتهوقويت،كثيرخلقواتبعه،قنسرينبأرضاليشكريهاشمبنالسلامعبدخرجفيها

ثم،مزاتفهزمهم،أموالافيهموأنفق،جيوشاالمهديإليهفجهز،عليهيقدروافلمالأمراءمنجماعة

ذلك.بعدقتلأنبهالأمرال

،الرومفدمر،المتطؤعةسوى،المرتزقةمنألفاثمانينفيقحطبةبنالحسنالصائفةغزاوفيها

بلادالسلميأسيدبنيزيدغزاوكذلك.الذراريمنخلقاوأسر،أماكنوخرب،كثيرةبلداناوحرق

.كثيراخلقاوسبا،وسلمشغنمقاليقلا)3(بابمنالروم

منالعلاءبنعمرفغزاه،القهارعبدلهيقالرجلمعالحمرةفلبسوا،بجرجانطائفةخرجتوفيها

وأصحابه.وقتلهالقهارعبدفقهر،طبرستان

)1(

)2(

)3(

.(2325/)الأعيانوفياتفي

القاضي:يسمعبحيثدخولهقبلالدهليزفيفأنشد:نصهماهناخلكانابنزاد

مباحثففيهمعنيبحثواوإنعنهمتغطيتغطونيالناسإن

النبائثتلككيفقومليعلمبئارهمنبثتبئرينبثواوإن

عندهمنالمبلغغومثم.مقبولةوشهادتك،عسموعكلامك:لهفقال،الشهادةوأديا،القاضييديبينحضراثم

.اليهوديوأطلق

حكمقاليقلاحكم:النحويونقال.منازجردنواحيمنثم،خلاطنواحيمنالعظيمةبأرمينية:!قاليقلا9

مذكرموضعاسمقلاوتجعلقلاإلىمضافاقاليتجعلأنإلا،حالكلعلىمنؤنغيرقاليقلاأنإلا،معديكرب

اختصروا،بالقاليالمسماةالبسطهذهبقاليقلاوتعمل.التنوينتركوالاكثر.فاعلمقالحقلاهذا:فتقول،فتنونه

البلدانمعجم.القاليالقاسمبنإسماعيلعليأبوالعالمالأديبينسبوإليها؟لثقلهاسمهبعضإلىالنسبةفي

(/4992،003).
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مثوبةوهذه؟والمحبوسينالمجذومينعلىوالآفاقالأقاليمسائرفيالأرزاقالمهديأجرىوفيها

جسيمة.ومكرمة،عظيمة

.المنصوربنجعفربنإبراهيمبالناسحجوفيها

:الأعيانمنتوفيوفيها

الله.رحمه،ذلكفيعاليةهمةلهكانت،الزهادوأكابر،العبادمشاهيرأحد:)1(أدهمبنإبراهيم

بلخ،منأصله؟العجليلهويقال،التميميإسحاقبنعامربنيزيدبنمنصوربنأدهمبنإبراهيمفهو

صاحبزيادبنومحمد،والأعمش،أبيهعنالحديثوروى،دمشقودخل،الشامسكنثم

إسحاقوأبو،والثوري،بقيةمنهم،خلقعنهوحدث.وخلق،السبيعيإسحاقوأبي،هريرةأبي

الأوزاعي.عنهوحكى؟حميربنومحمد،الفزاري

بنإبراهيمعن،الثوريعن،الجزريالرحمنعبدبناللهعبدطريقمنعساكر)2(ابنوروى

فقلت:جالسايصليوهوع!ي!اللهرسولعلىدخلت:قال،هريرةأبيعن،زيادبنمحمدعن،أدهم

:فقال،فبكيت:قال؟"هريرةأباياالجوع":قال؟أصابكفما،جالساتصليإنك،اللهرسوليا

.")3(الدنيادارفياحتسبإذاالجائعتصيبلاالقيامةيومشدةفإن،تبكلا"

عن،غزيةبنعمارةعن،الهمدانيإسحاقأبوحدثني:أدهمبنإبراهيمعن،بقيةطريقومن

منهاالعالموينجو،نسفاالعبادفتنسفتجيءالفتنةإن":ع!ج!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

.")4(بعلمه

)1(

)2(

)3(

)4(

الأولياءحلية،(27ص)الصوفيةطبقات،(287/)والتعديلالجرح،(1273/)الكبيرالتاريخفيترجمته

الصفوةصفة،(6277/)عساكرلابندمشقمدينةتاريخ،(154/)القشيريةالرسالة،(83/و،7367/)

ابنتاريخمختصر،(2284/)الأنساب،(1212/)الأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار،(4152/)

الوافي،(1934/)الجنانمراة،(7387/)النبلاءأعلامسير،(227/)الكمالتهذيب،(417/)عساكر

،(87ص)التهذيبتقريب،(5ص)الأولياءطبقات،(1/13)الوفياتفوات،(5/318)بالوفيات

.(1/31)الأعلام،(1/552)الذهبشذرات،(1/96)الشعرانيطبقات،(1/201)التهذيبتهذيب

.(6278/)دمشقمدينةتاريخفي

ابنحديثمنإلانكتبهلم،الثوريحديثمنغريب:وقال(842/و)(7901/)الحليةفينعيمأبووأخرجه

.الجزريعنعيسى

إسحاقأبيحديثمنغريب:وقال(814/)الحليةفينعيمأبوأيضاوأخرجه؟(6927/)عساكرابنأخرجه

الشهابمسندهفيالقضاعيوأخرجه.بقيةأبيهعنعطيةحديثمنإلانكتبهلم،أدهمبنوإبراهيمالهمداني

.(2172/)قزوينأخبارفيالتدوينفيوالقزويني؟(5601)(2913/)
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.الزهادأحد،مأمونثقةأدهمبنإبراهيم:النسائيقال

فخرجت:قال،الصيدإليهحببقدوكان،خراسانملوكمنملكابنكانأنه)1(نعيمأبووذكر

فنزل.أمرتبهذاولا،خلقتلهذاما:سرجيقربوسمنهاتفبيفهتف،أرنباأوثعلبافأثرت،مرة

أهلي،إلىفرجعت؟العالمينربمننذيزجاءني،انتهيتانتهيت:وقلتفوقفت:قال،فرسهعن

أقبلتثم،إليهثيابيألقيتثم،وكساءجبةمنهفأخذت،أبيرعاةبعضإلىوجئتفرسيعنفخليت

فأرشدني،الحلالعنالمشايخبعضفسألت،الحلالبهالييصففلم،أيامابهافعملت،العراقإلى

:يقولوكان.الحصادوأحصد،البساتينأنطرأيامابهافعملت،طرسوسفأتيت،الشامبلادإلى

يرانيفمن،جبلإلىجبلومن،شاهقإلىشاهقمنبدينيأفر،الشامبلادفيإلابالعيشتهنيتما

.موسوسهو:يقول

بها.ومات،الشامودخل،عياضبنوالفضيل،الثوريوصحب،مكةودخل،الباديةدخلثم

رويوما.ذلكوغير،البساتينوحفظ،الفاعلوعملالحصادمثل،يديهعملمنإلايأكللاوكان

إنما:لىفقال،الخضررأىحتىبهيدعوفكان،الأعظماللهاسمفعلمهالباديةفيرجلاوجدأفعنه

نإ:لهقالأنهوفيه.يصحلالإسنادعنهعساكروابنالقشيريذكره.الأعظماللهاسمداودأخيعلمك

تصومولا،الليلتقوملاأنعليكولامطعمكأطب:إبراهيموقال.الأعظماللهاسمعلمكإلياس

.النهار

له:وقيل.طاعتكعزإلىمعصيتكذذمنانقلنياللهم:دعائهأكثركانأنه،عنهنعيمأبووذكر

منالهاتفبههتف:بعضهموقال.يرخصفمانه،تشتروهلا:أي.أرخصوه:فقال.غلااللحمإن

،(151:ادمؤمنونأ!هوتزجعونلاإقناوانكتمعبثاظقنبهتمأفحستتؤأتما!و؟العبثهذاما،إبراهيميا:فوقه

.الاخرةعملفيوأخذ،الدنياورفض،دابتهعنفنزل.القيامةليومبالزادوعليك،اللهاتق

شيغوإذا،ببلخ)3(منظرةفييوماأنابينما:قالأمرهابتداءمننظرفيهلإسنادعساكر)2(ابنوروى

فدخل،فدعاهغلامافأمرت،قلبيبمجامعفأخذ،بظلهااستظلقد،الفحيةحسن،الهيئةحسن

:قال؟تريدأين:قلت.النهروراءمن:قال؟أقبلتأينمن:فقلت،فأبى،الطعامعليهفعرضت

.يشاءمااللهيفعل:فقال.ثانيهأوالحجةذيمنيومأولكانوقد؟الوقتهذافي:قلت.الحج

)1(

)2(

)3(

بنإبراهيمأنرسالتهفيالقشيريالقاسمأبوالأستاذوذكر":(ح،ب)وفي.(7/368)الأولياءحليةفي

."...أبناءمنكانأدهم

.(6285/)دمشقمدينةتاريخفي

.(نظر)العربلسان.المرقبة:المنظرة
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الله.بسمقم:فقالجاءنيالليلكانفلما.الليلفموعدكذلكأحببتإن:قال.الصحبة:فقلت

هذه:ونقولالبلدانعلىنمرونحنتحتنامنتجذبالأرضكأنمانمشيوسرنا،سفريثيابفأخذت

مثلففعلناجاءنيالليلكانفإذا.الليلموعدك:ويقولفارقنيالصباحكانفإذا،فلانةهذه،فلانة

رجعناثمالناسمعالحجفقضينا،ليلافجئناها،مكةإلىسرناثم،!يوالنبيمدينةإلىفانتهينا.ذلك

بلخبلديإلىأنارجعتثم.بالشامالمقامعلىعازمإني:وقال،المقدسبيتفزرنا،الشامإلى

.أمريأولذلكفكان،اسمهعنأسألهولمإليهارجعناحتى،الضعفاءكسائر

.(نظر)1فيهاخروجهمنوروي

إبراهيميشبهأدهمبنإبراهيمكانقال،الثوريسفيانعن،نعيمأبيعن:الرازيحاتمأبووقالا

معأكلولا،شيئاولاتسمبيحايظهررأيتهوما،سرائرلهفاضلارجلاكانالصحابةفيكانولو،الخليل

.()2(يديهيرفعمناخركانإلاطعاماأحد

وجل؟عزاللهوبينبينهومعاملاتسرائرلهفاضلارجلاإبراهيمكان:)3(المباركبناللهعبدوقال

.يدهيرفعمناخركانإلاطعاماأحدمعأكلولاعملهمنشيئاولاتسبيحايظهررأيتهوما

وسليمان،أدهمبنإبراهيم:المطعمبطيباللهرفعهمأربعة:الحافيالحارثبنبشروقال

.)4(أسباطبنويوسف،الوردبنووهيب،الخؤاص

)1(

)2(

)3(

)4(

.(288-6286/)عساكرابنتاريخانظر

الخبرفيسيأتيماذلكعلىيدل،(ق)فيالمصريةالنسخةمنزيادةوهو(ح،ب)فيليسمعقوفينبينما

التالي*

كما،الثوريمحفيانهوالقائلأن(7093/)النبلاءأعلاموسير(232/)الكمالتهذيبوفي،الأصولفيكذا

إدريسبنمحمد":أولهما(6928/)تاريخهفيالروايتينكلاعلىعساكرابنأتىوقد.السابقالخبرفيجاء

خليلإبراهيميشبهكانأدهمبنإبراهيم:يقولالثوريسفيانس!عت:يقولنعيمأباسمعت:قالالحنظلي

سمعتقالأيوببنسليمان":وثانيهما."فاضلارجلالكانالنبيأصحابفيكانولو،الرحمن

ولكن،الناسمنسمعقد:ففال؟سمعممنأدهمبنإبراهيم:المباركلابنقلت:يقولمهديبنالرحمنعبد

اخركانإلاقططعامأقوممعأكلولا،الخيرمنشيئاولاتسبيحايظهررأيتهوماسرائرصاحب،نفسهفيفضلله

."الطعاممنيديهيرفعمن

سمعت:قالالحارثبنبشرعن:بإسناده(5764)برقم(5/57،58)الإيمانشعبفيالبيهقيأخرج

يدخملونلا،الشديدالنظرالحلالفيينظرونالعلمأهلمنمضىفيمنعشرةكان:يقولعمرانبنالمعافى

،الخواصوسليمان،أدهمبنإبراهيم:بشرعدثم.التراباستفواوإلا،الحلالمنيعرفونماإلابطونهم

أهلمنشيخوحذيفة،الوردبنووهيب،أسباطبنويوسف،الأسودمعاويةوأبا،عياضبنفضيلبنوعلي

الطائي.وداود،حزان
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فأخذواحداحديثاأدهمبنإبراهيمسمعإنما:قال،حفصبنمعاويةطريقمنعساكرإبنوروى

:فقاللمجيواللهرسولإلىرجلجاء:قالحراشبنربعيعنمنصورحدثنا:قال.زمانهأهلفساد،به

فأبغضاللهيحبكأنأردتإذا":قال.الناسويحبني،عليهاللهيحبنيعملعلىدلني،اللهرسوليا

.(")1إليهمفانبذهفضولهامنعندكفما،الناسيحبكأنأردتوإذا؟الدنيا

فجعلوا،العلماءبعضإلىإبراهيمجلس:قالإدريسعنربيعأبوحدثنا:الدنياأبيابنوقال

منقامحتىبحرفينطقفلمسكتثم،منصورحدثنا:قالثم،ساكتوإبراهيمالحديثيتذاكرون

هذاإلىقلبيفيالمجلسذلكمضرةلأخشىإني:فقال،ذلكفيأصحابهبعضفعاتبه،المجلسذلك

.اليوم

علىالحلقةهذهأنلو:فقال،حلقةوحولهبالأوزاعيأدهمبنإبراهيممر:سعدبنرشدينوقال

وتركهم.الأوزاعيفقام.عنهملعجزهريرةأبي

:بثلاثعنهمشغولإني:فقال؟الحديثتركتلم:أدهملابنقيل:بشاربنإبراهيموقال

هاتفافسمعوا،عليهوغشيصاحثم.للموتوبالاستعداد،الذنوبمنوالاستغفار،النعمعلىبالشكر

أوليائي.وبينبينيتدخلوالا:يقول

بالك،منالعلمفليكن،صالحاشيئاالعبادةمنرزقتقد:أدهمبنلإبراهيميوماحنيفةأبووقال

وإلا،بالكمنبالعلموالعملالعبادةفليكنوأنت:إبراهيملهفقال.الدينوقوامالعبادةرأسفإنه

هلكت.

عنولا،حجعنولا،زكاةعنالقيامةيوميسألهملا؟الفقراءعلىاللهأنعمماذا:إبراهيموقال

.الأغنياءالمساكينهؤلاءويحاسبيسألإنما؟رحمصلةعنولا،جهاد

ثلاثونيديهوبين،بالعراقرأيتهكنتوقدبالشامأدهمابنلقيت:)2(إبراهيمبنشقيقوقال

إلابالعيشتهنيتمااسكت:فقال!نعمتكمنوخرجت،خراسانملكتركت:لهفقلت،3(شاكريالم

:قالثم؟ملأحأوحمالأو،موسوسهويقوليرانيفمن،شاهؤإلىشاهؤمنبدينيأفر،هاهنا

)1(

)2(

)3(

،842/)الحليةفينعيمأبوأخرجهوبنحوه؟(7027/)بغدادتاريخفيالخطيببكرأبواللفظبهذاوأخرجه

لمتابعيحراشبنربعي،مرسلفهوضعيفوإسناده.(288ص)والحكمالعلومجامعفيرجبوابن؟(53و

لمجي!.النبييدرك

لابنالأخيارمناقبمنالمختارفيومصادرهاوترجمته(ح)منوالمثبت،"إبراهيمبنشقيق":(ق،ب)في

.(3801/)الأثير

.(شكر)القاموس.جاكرمعرب؟والمستخدمالأجير:"الشاكري"
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:فيقول؟تحجلملكما،عبدييا:لهفيقولاللهيديبينفيوقف،القيامةيومبالفقيريؤتىأنهبلغني

.)1(الجنةإلىبهاذهبوا،عبديصدق:اللهفيقول.بهأحجشيئاتعطنيلمربيا

إنما،رباطولالجهادبهاأقمولم،سنةوعشرينأربعابالشامأقمت:قالأدهمبنإبراهيموعن

.حلالخبزمنلأشبعنزلتها

الدنياعلىوحزنك،لكالآخرةعلىفحزنك؟عليكوحزنلكحزن:حزنانالحزن:وقال

عليك.وزينتها

والزهد،الحرامفيفالزهدالواجبفأما؟سلامةوزهد،ومستحب،واجب:ثلاثةالزهد:وقال

سلامة.الشبهاتعنوالزهد،مستحبالحلالالشهواتعن

ملحهمفييجعلونولا؟والحذاء،الباردوالماء،الحمامأنفسهميمنعونوأصحابههووكان

.والزيتونالخبزهووأكل،أصحابهإلىبطيبهارمى،طيبطعالمفيهاسفرةعلىجلسإذاوكان.أبزارا

.والجزعالغئمتورثوالطمعالحرصوكثرة؟والورعالصدقتورث،والطمعالحرصقلة:وقال

لمفقيراكنتوإن،قبلتهاغنياكنتإن:فقال.منيتقبلهاأنأحبجبةهذه:رجللهوقال

نعم.:قال؟الافأربعةتكونأنتود:قال.ألفان:قال؟عندككم:قال.غنيأنا:قال.أقبلها

منك.أقبلهالا،فقيرفأنتقال

لطفقتها.نفسيأطلقأنأمكننيلو:فقال.تزوجتلو:لهوقيل

واحدبوضوءوصلى،بالماءالرملسوىزادلهيكنولم،لهشيءلايوماعشرخمسةبمكةومكث

.صلاةعضرةخمس

منهافأكل،الغسولييوسفأبويديهبينوضعهابالماءمبلولةكسيراتالشريعةحافةعلىيوماوأكل

الملوكوأبناءالملوكعلملو،يوسفأبايا:وقالقفاهعلىواستلقىجاءثم،الشريعةمنفشربقامثم

يوسف:أبوفقال.العيشلذيذمنفيهنحنماعلىالحياةأيامبالسيوفلجالدوناالنعيممنفيهنحنما

.؟الكلامهذالكأينمن:وقالإبراهيمفتبسم.المستقيمالطريقفأخطؤواوالنعيمالراحةالقومطلب

إليهفأرشد؟أدهمبنإبراهيمأيكم:فقالراكبجاءهإذأصحابهمنجماعةفيبالمضيصةهووبينما

آلافبعشرةجئتكوقد،القاضيعندهومالاوتركماتقدأباكوإن،غلامكأنا،سيدييا:فقال

صادقاكنتإن:فقالرأسهرفعثم،طويلاإبراهيمفسكت.وبغلةوفرس،بلخإلىعليكلتنفقهادرهم

منالمالوأخذ،بلخإلىذلكبعدذهبإنه:ويقال.أحدابهتخبرولا،لكوالبغلةوالفرسفالدراهم

.(2227/)الدينعلوموإحياء،(7936/)الأولياءحليةانظر(1)
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يأكلونه،شيءلهميحصللمشهرينفمكثوا،أصحابهبعضمعهوكان.اللهسبيلفيكلهوجعلهالحاكم

شجرةفوجدت،فدخلت:قال-شاتيومفيذلكوكان-الغيضةهذهإلىادخل:إبراهيملهفقال

ضعيفيا:فقال.خوخ:قلت؟معكما:فقال.خرجتثم،جرابيمنهفملأت،كثيرخوخعليها

.عمرانبنتمريمرزقتكماجنيارطبالوجدتصبرتلو،اليقين

منهاخذ:لصاحبهفقال،كثيرةدنانيرحولهفإذا،ركعتينفصقى،الجوعأصحابهبعضإليهوشكا

طعاما.بهلهمواشترىفأخذه.دينارا

،والجوذابات)1(الشواءوتارة،والزبدةالبيضفيشترييذهبثم،بالفاعليعملكانأنهوذكروا

الطيبالمطعمنفسهويحرمالطعامرديءمنيأكلأفطرفإذا،صائموهوأصحابهفيطعمه،والخبيص)2(

إليهم.وتودداوتحتبألهمتأليفاالناسبهليبر

لأنك:فقال؟قصرتمالك:فقال،الأكلفيإبراهيمفقصر،أدهمبنإبراهيمالأوزاعيوأضاف

يكونأنتخافأما:الأوزاعيفقال،الأوزاعيئودعاكثيراطعامأإبراهيمعملثم؟الطعامفيقصرت

الدين.منفهوإخوانهعلىالرجلأنفقهمافأما،اللهمعصيةفيكانماالسرفإنما،لا:فقال؟سرفأ

رؤوسهمليحلقلهوصاحبهوحجامعندمرةفجلس،دينارابعشرينمزةحصدأنهوذكروا

الحخامعليهمأقبلثم،ذلكمنصاحبهفتأذى،بغيرهمعنهمواشتغلبهمتبرمفكأنه،ويحجمهم

إبراهيمفأعطاه،ذلكففعل.وتحجمنيرأسيتحلقأنأريد:إبراهيمقال؟تريدونماذا:فقال

.أبدافقيرأبعدهاتحقرلاأنأردت:وقال،ديناراالعشرين

.والسخاءبالصدقةولكن،صلاةولابصومأصحابهإبراهيمفاقما:عيسىبنمضاءوقال

والجماعة.الجمعةعنتخلفواولا،الضاريالأسدمنكفراركمالناسمنفروا:يقولإبراهيموكان

رؤوسهمعلىفكأنمامجلسفيحضرإذاوكان،إبراهيميحدثهأصحابهمنأحدمعسافرإذاوكان

وإجلالا.هيبةالطير

.الكلامفيمعهيتحرزالثوريوكان،الصباحإلىالشاتيةالليلةفيالثوريوسفيانهوتسامروربما

الرجلأنبلغني:وقاللهوأهدى،عليهفسلمإليهفذهب.خالكقاتلهذا:لهقيلرجلاورأى

.عدوهيأمنهحتىاليقيندرجةيبلغلا

)1(

)2(

مفرده،جمع:والجوذابات(ب)منوالمثبت،"والجذابات":()حوفي،"والجوذبان":(ق)في

.العربلسان.ولحموأرزبسكريصنعطعالموهو:جوذاب

.(خبص)القاموس.والسمنالتمرمنالمعمولالطعام:"الخبيص"
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ألك:فقال!والزوجاتالدنياوتركت،العبادةفيعمركأفنيت!لكطوبى:رجللهوقال

كذاعبادةمنأفضلالفاقةمن-الأحيانبعضفييعني-بعيالهالرجللروعة:فقال.نعم:قال؟عيال

سنة.وكذا

.هذايكفونكإخوانكإن،إسحاقأبايا:فقال،حطبحزمةعنقهوعلىببيروتالأوزاعيوراه

الجنة.لهوجبتالحلالطلبفيمذلةموقفالرجلوقفإذاأنهبلغنيفقد،عمروأبايااسكت:لهفقال

عبد؟أنت:فقالوا،الطريقفيالمسلحةفأخذته،بطريقفمر،المقدسبيتمنأدهمابنوخرج

إلىبرمتهمفجاؤوا،خبرهالمقدسبيتأهلفبلغ،فسجنوه.نعم:قال؟ابق:قالوا.نعم:قال

سجنك.فيهو،بلى:قالوا.سجثتهما:قال؟أدهمبنإبراهيمسجنتعلام:فقالواطبريةنائب

الله.عبدوأنانعم:قلت؟عبدأنت:قالوا.المسلحةسل:فقال؟سجنتعلام:فقال،فاستحضره

سبيله.فخلى.ذنوبيمنآبقعبدوأنا،نعم:قلت؟ابق:قالوا

،قسورةيا:لهفقال،أدهمبنإبراهيمإليهفتقدم،الطريقعلىالأسدفإذا،رفقةمعمرأنهوذكروا

يضربذاهباالسبعفولى:قالوا.بدئكعلىفعودكوإلا،بهأمرتلمافامضبشيءفيناأمرتكنتإن

،يراملاالذيبكنفكواكنفنا،تناملاالتيبعينكراعنااللهمقولوا:فقالإبراهيمعليناأقبلثم؟بذنبه

زلتفما:تميمبنخلفقال.اللهيا،اللهيا،اللهيا،رجاؤناوأنتنهلكولا،علينابقدرتكوارحمنا

.غيرهولالصليعرضفما،سمعتهامنذأقولها

إليهفتقدم،ثلاثةأسدفجاءه،ليلةذاتيصليكانأنهوروي.أخروجوهمنشواهدلهذارويوقد

مثلففعلالثالثوجاء،ذلكمثلففعلالثانيوجاء،منهقريبافربضذهبثمثيابهفشئم،أحدهم

وإلا،فهلموابشيءأمرتمكنتمإن:لهمقالالسحروقتكانفلما،صلاتهفيإبراهيمواستمر،ذلك

.فانصرفوا.فانصرفوا

فتحرك.لزالزل:لجبلقالاللهأولياءمنولياأنلولهمفقال،جماعةومعهبمكةجبلامرةوصعد

قبيس.أباالجبلوكان.لأصحابيمثلاضربتكفإنما،اسكن:وقالبرجلهفوكزه،تحتهالجبل

وعج،واضطجعبكسائهرأسهإبراهيمفلف،مكانكلمنالموجفأخذهم،سفينةمزةوركب

هذهليس:فقال!؟الشدةمنفيهنحنماترىألا:وقالواوأيقظوه،والدعاءبالضجيجالسفينةأصحاب

كأنهالبحرفصار.عفوكفأرنا،قدرتكأريتنااللهم:قالثم.الناسإلىالحاجةالشدةوإنما،شدة

حتىمعياذهب:لهفقال،عليهوألح،دينارينحملهبأجرةالسفينةصاحبطالبهقدوكان.زيتقدح

قدحولهماوإذا،ودعا،ركعتينوصلىإبراهيمفتوضا،البحرفيجزيرةإلىفأتى.ديناريكأعطيك

لأحد.هذاتذكرولا،تزدولاحقكخذ:لهفقال،دنانيرملئ
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لمأياماعلينامضىقدوكان،بالكوفةخرابمسجدإلىوإبراهيمأناأويت:المرعشيحذيفةوقال

الرحمناللهبسم:فيهافكتبرقعةفأخذ.نعم:قلت.جائعكأنك:ليفقال،شيئافيهانأكل

معنى:بكلإليهالمشار،حالبكلإليهالمقصودأنت،الرحيم

عاريأناحاسوأناجائعأناشاكوأناذاكوأناحامدأنا

بارييالنصفهاالضمينفكنبنصفهاالضمينوأناستةهي

الناردخولمنعبيدكفأجرخضتهاناروهجلغيركمدحي

رجللأولالرقعةهذهوادفع،وتعالىسبحانهاللهبغيرقلبكتعلقولاالرقعةبهذهاخرج:قالثم

.تلقاه

؟وانصرفدينارمئةستإليودفع،بكىقرأهافلما،إليهفدفعتها،بغلةعلىرجلفإذافخرجت

:فقالفأخبرته،إبراهيمفجئت.نصرانيرجلهو:فقالوا؟البغلةعلىالذيهذامن:رجلافسألت

.()1وأسلمإبراهيمرأسعلىفأكب،جاءحتىقريبغيركانفما.فيسلميجيءالان

لبصركمثل،النارإلىوإماالجنةإلىفإما،وفاتنابعدوحياتنا،أمامنادارنا:يقولإبراهيموكان

ومساءلة،المضجعهوللهومثل،حينئذتكونكيفوانظر،روحكلقبضوأعوانهالموتملكحضور

كيفوانظر،والحسابوالعرض،وأفزاعهاوأهوالهاالقيامةلهومثل؟تكونكيفوانظر،ونكيرمنكر

عليه.مغشياخرصرخةصرخثم؟تكون

له:فقيل،يكونماتنسىولايكونلافيماتطمعلا:لهفقال،يضحكأصحابهمنرجلإلىونظر

يدريولايموتمنيضحكفكيف،يطلبكوالموتالبقاءفيتطمعلا:فقال؟إسحاقأباياهذاكيف

،أوهقالثم.مساءأوصباحايأتيكالموت،يكونماتنسولا؟نارإلىأمجنةإلى،بهيذهبأين

عليه.مغشياخرثم.!أوه

أحبأمهعبداثكلت:يقولثم!؟ربنامنكشفهنسألولا،مثلناإلىفقرنانشكولناما:يقولوكان

.مولاهخزائنفيماونسيالدنيا

بأموركهومنترضيفكيف،دائماالمعاصيوفي،هائماوبالنهار،نائمابالليلكنتإذا:وقال

.؟قائما

:فقال؟رأسهعلىبيديهويضربيبكيوهو،بيروتبمسجدوهو،أصحابهبعضورآه

.والأبصارالقلوبفيهتتقلبيوماذكرت:فقال؟يبكيكما

مناقبمنالمختارفيالأثيروابن،(403/المختصرانظر)عساكروابن،(838/)الحليةفينعيمأبوأخرجه)1(

.(1/236)الأخيار
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المعصية.شينقبحلكبانالتوبةمراةفيالنظرأمعنتكلماإنك:وقال

أطلقومن،أسفهطالبصرهأطلقومن؟يبذلماعليههانيطلبماعرفمن:الثوريإلىوكتب

نفسه.قتللسانهأطلقومن،عملهساءأمله

:يقولفأنشأ؟معيشتكأينمن:)1(الولاةبعضوسأله

نرقعماولايبقىديننافلاديننابتمزيقدنيانانرقع

:الأبياتبهذهيتمثلماكثيراوكان

يوضعساعةالطفلبكاءيكونشرورهامنبهالدنياتوعدلما

وأوسعفيهكانممالأروحوإنهامنهايبكيهفماوإلا

)2(ويسمعأذاهامنسيلقىمايرىكأنمااستهلالدنياأبصرإذا

أيضا:يتمثلوكان

إدمانهاالذلويورثهاالقلوبتميتالذنوبرأيت

عصيانهالنفسكوخيرالقلوبحياةالذنوبوترك

ورهبانهاسوءوأحبارالملوكإلاالدينأفسدوما

أثمانهابالبيعتغلولميربحوافلمالنفوسوباعوا

إنتانها)3(اللبلذييبينجيفةفيالقومرتعلقد

باللفظوعليك،بذنبكعيوبهمعنوالاشتغال،قلبكفيالخلقكلبتسويةالورعإنما:وقال

الطمعواقطع؟قلبكفيالورعينبت،ربكإلىوتبذنبكفيفكر؟جليللرب،ذليلقلبمنالجميل

رتك.منإلا

وأبغضها،فمدحناهاالدنيامولاناذم؟حبيبكيبغضهماتحبأنالحبأعلاممنليس:وقال

ديوانهفيوهو،المباركبناللهلعبدالبيتوينسب.(801/)الأولياءحليةفيكماالمنصورجعفرأبوهو)1(

:وبعده(86ص)

مضيعذاكلشكروأنتمنهبنعمةيبتديكيوبمكلففي

:(373)صالدالبقافيةأيضأوله،(293)صمقاربةبألفاظديوانهفيوهيالروميلابنالأبيات)2(

يولدساعةالطفلبكاءيكونصروفهامنبهالدنياتؤذنلما

وأرغدفيهكانممالأفسحهـانهامنهايبكيهفماوإلا

يهددأذاهامنيلقىسوفبماكأنهاستهلالدنياأبصرإذا

.(66ص)ديوانهفيوهيالمباركبناللهلعبدالأبيات)3(
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طلبهاعنونهاكم،فحصنتموهاالدنياخرابووعدكم؟طلبهافيورغبنافاثرنافيهاوزهدنا،فأحببناها

مناديها،مسرعينفأجبتمدواعيهاالغرارةهذهإلىدعتكم،فكنزتموهاالكنوزوأنذركم،فطلبتموها

فيوتتنعمونوزخارفهازهراتهافيتتمرغون؟لأمانيهاخاضعينفانقدتمومنتكمبغرورهاخدعتكم

وتحفرون،خزائنهاعنالحرصبمخالبتنبشون،بتبعاتهاوتتلوثون،شهواتهافيوتتقلبون،لذاتها

معادنها.فيالطمعبمعاول

:وقال.الرجلفسكت.اللهعلىرزقهلامنمنهمإليابعث:فقالعيالهكثرةرجلإليهوشكى

بالعربية:عليهمكتوبحجرفإذا،جبالبعضفيومررت

يستقيالعيشفمنبقيوإنحيكل

شقيياالموتواحذرواجتهداليومفاعمل

مم:وقالفسلم،شعرمنمدرعةعليه،أغبرأشعربرجلوإذا،وأبكيأقرأواقفأنافبينما:قال

اقرأ:فقال،المحرابمثلعظيمةبصخرةفإذا،بعيدغيرومضىبيديفأخذ.هذامن:فقلت؟تبكي

عربي:بيننقشأعلاهفيفإذا،يصليهووقام.تقصرولاوابك

مصلحالجاهكوكنالمليكعندساقطوجاهكجاهاتبغينلا

عربي:بيننقشالاخرالجانبوفي

الضرركثيرةهمومالاقىوالقدربالقضاءيثقلممن

عربي:بيننقشالأيسرالجانبوفي

.الجزااللهوعند،جنابمامأخوذوكل،الخناأقبحوما،التقىأزينما

أكثر:أوبذراعالأرضفوقالمحرابأسفلوفي

والعملاللهتقىفيوالغنىالفوزإنما

.؟عنيحجبأمأنصرف،أدريفما،هناكالرجلليسفإذا،التفتالقراءةمنفرغتفلما:قال

يعمللمومن؟الأجرلهوفيالعملوفىومن،الأبدانعلىأثقلهاالميزانفيالأعمالأثقل:وقال

كثير.ولاقليلبلاالاخرةإلىالدنيامنرحل

والذئبفهوورعايكونلاعالموكل؟واحدةبمنزلةواللصفهوعادلايكونلاسلطانكل:وقال

.واحدةبمنزلةوالكلبفهواللهسوىخدممنوكل؟واحدةبمنزلة

نعمفييتقلبهوبمنفكيف؟مجاعتهفياللهلغيريذلأن،طاعتهفيللهذللمنينبغيما:وقال

وكفايته.الله
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.نعربفلمأعمالنافيولحنا،نلحنفلمكلامنافيأعربنا:وقال

.خيرهمنأيسناالمجلسفييتكلمالشابرأيناإذاكنا:وقال

جماعة.ولاجمعةعنتنقطعواولا،الناسجانبوا:وقال

بنمحمدبن)1(الحسينبنالحسنمحمدأبوالقاضيأخبرنا:الخطيببكرأبوالحافظوقال

خرزادبنمحمودبنأحمدالقاضيأنبأ،الشيرازيمحمدبناللهعبدأنبأ:قال،الإستراباذي2رامين

السقطيسرياسمعت،الحلبيمحمدبنأحمدحذثني،القصريمحمدبنعليحدثني،الأهوازي

عليفأشرف،راهبعلىوقفت:أدهمبنإبراهيمقال:يقولالحافيالحارثبنبشرسمعت:يقول

:يقولفأنشأ.عظني:لهفقلت

راهبايظنوككيجانباالناسعنخذ

العجائباأرانيقدأظلنيدهراإن

عقارباتجدهم!تشفكيفالناسقلب

:يقولفأنشأ.أنتفعظني،لكالراهبموعظةهذه:لإبراهيمفقلت:بشرقال

صاحباتبغولاخلاتتخذولامؤنساتبغلاالإخوانمنتوخش

مجانباقدرتماأوحدياوكنآدمنسلمنالفعلسامريوكن

وكاذبامذوقا)3(إلآترىفلستوالإخاوالحبالإخوانفسدفقد

راهباصرتلقدحالاتيوتنكر4(مدهد!لأيقالأنولولافقلت

ولزوم،بالخمولعليك:فقال.أنتفعظني،لكإبراهيمموعظةهذه:لبشرفقلت:سريقال

مت.متىباليتماالإخوانوملاقاةالليللولا:قالأنهالحسنعنبلغني:فقلت.بيتك

:يقولبشرفأنشأ

)1(

)2(

)3(

)4(

في(7003/)بغدادتاريخمنوالمثبت،"الحسنبنالحسنمحمدأبو":عساكرابنوتاريخالأصولفي

الخطيب.بكرأبيشيخهوإذ،البغداديالخطيبمؤلفاتومن،منهكثيرةومواضع،ترجمته

السابقة.الحاشيةفيالمذكورةوالمصادر(ح)منوالمثبت،بالزاي"زامين":(ق)في

ضد:الوذفيالمماذقة:(مذق)العربلسانفيجاء،"مذاقا":يقولأنوالوجه،الأصولفيكذا

.المذاقبين:ومماذقومذاق،مذقورجل.كذوب:مذاقورجل.يخلصهلمالودومذق.المخالصة

.المذاقوهو،مخلصغيرالصحاحوفي.ملول

لسان.مدهدهفهو،بعضعلىبعضهقلب:ودهدهه.تدحرجاسفلإلىعلومنحدره:"فتدهدهالشيءدهده"

.(دهده)لعربا
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الشيطانمكايدأمنتم!هلاالإخ!وانبرؤيةيسرمنيا

والخسمرانبالحرصوتشاغلواوذكرهالمعادمنالقلوبخلت

)1(جنانوموتمستورهتكفيوحديثهمترىمنمجالسصارت

فقلت:.بالإخمالعليك:فقال.أنتفعظني،بشرموعظةهذه:لسريفقلت:الحلبيقال

:يقولفأنشأ.ذاكأحب

خصالافماستعسدحقساكانإنإخمالابزعمهيروممنيا

خيالاللصلاةخروجكواجعلأخيياوالتذأكرالمجالسر!شرك

وصالاالقري!بمنهيرتجيلاميتكأنكحيابهاكنبل

أخييا:قال.أنتفعظني،لكسريموعظةهذه:للحلبيقلت:القصريمحمدبنمحمدقالى

:يقولأنشأثماللهيحبكالدنيافيفازهد؟الاييافيزاهدقلبمنأليهصعدمااللهإلىالأعمالأحمث

لشتاتكفتأهبشتاتدارفيأنت

شهواتكعنصمتهكيومالدنياواجعل

وفاتكيومصمتهماإذاالفطرواجعل

وقتك،أحف!ظ:ليفقال!أنتفعظني،لكالحلبيموعظة!ذه:لعليفقلت:خرزادابنقالى

ثم.ذكركبهويهـذكو،سركبهـذلكلكيصف،قلبكمنالأشياءقيمةوانزع،وجلعزدلهبنفسكواسخ

:يقولأنشد

جزءابهاثتقصتمنهانفسمضىفكلماتعدأنفاسحياتك

رزءابكتحس!هعقولومالكبمثلهوتمسينقهـصفيكنتصبح

الهزءابكيزيهـدماحادويحدوكساعةكلفييحييكمايميتك

بلزومعليك،أخييا:فقال.فعظني،لكعليموعظةهذه:لأحمدقلت:مح!مدأبوقال

؟بدنياكاخرتكتبعولا،هواكتؤثزولا،مثواكوأصلح،القناعةبابتفارقأنوإياك،الطاعة

أنشد:ثم.يعنيكلامابتركيعنيكبماواشتغل

يندمالنفس!تشتهيمايتبعومنندأمةمنيكانماعلىندمت

)2(يظلمليسعادلارباستلقونموتكمبعدتأمنوالكيمافخافوا

فاعلمالنعلبهزلتإنسيندمزاجربدنياهلمغرورفليس

.(ق)منوالمثبت،"جنانوموث"بدل،"قرانوخلق":(ح،ب)في(1)

.أبداالظلمإلىينسبلمأي،"يظلملم":الصوابولعل،القافيةفيبإقواء،الأصولفيكذا)2(
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اعلم:فقال.أنتفعظني،لكأحمدموعظةهذه:محمدلأبيفقلت:رامينبنمحمدأبوقال

اللهأنواعلم؟قلبكينزلأينفانظر،بهمومهاقلوبهمنزلتحيثالعبيدينزلوجلعزاللهأناللهرحمك

وأنشدني:.قلبكمنالقريبمنفانظر؟إليها)1(قربماحسبعلىالقلوبمنيقربسبحانه

حلولهناكفيماوأرواحهمنزولالحجابفيرجالقلوب

تجولالمليكتوحيدبإفرادقربهعزفيالأنسنعيمتروح

جليلخطبهنبذل!عوائدبرهمحضمنالقرببفناءلهم

وثقاللهاتق:فقال.أنتفعظني،لكالحميديموعظةهذه)2(رامينلابنفقلت:الخطيبقال

وأنشدني:.لنفسكاختباركمنخيولكاختبارهفإن،تتهمهولا،به

جانباالناسودعصاحبااللهاتخذ)3(

عقارباتجدهمتشفكيفالناسجرب

فقال!:.أنتفعظني،لكرامينابنموعظةهذه:للخطيبفقلت:الصوريغيثالفرجأبوقال!

منالخوفواستشرف،دائكأعضلفذاك،هواهاعلىتتابعهاأنأعدائكأعدىهيالتينفسكاحذر

منوالموردة،والفحشاءبالسوءالأمارةفإنهاوأوصافهانعوتهاذكرقلبكعلىوكرر،بخلافهاتعالىالله

عنفيضكآتهوىتتبعولا)،الصدقتحريإلىأموركجميعفيواعمد،والبلاءالعطبمواردأطاعها

أنشدثم.ومأواهقرارهالخلدجنةلهيجعلأنهواهخالفلمناللهضمنوقد،،26:أصمهوأللهسبيل

لنفسه:

والمعاددنياكأمرفيمحضاالرشادتبغيكنتإن

الفساد)4(جامعالهوىإنهواهافيالنفسفخالف

إحدى:غيرهوقال.ومئةوستينثنتينسنةتوفيأدهمبنإبراهيمأنالمحفوظ:(عساكر)ابنقال

منجزيرةفيتوفيأنهوذكروا.أعلموالله،عساكرابنقالهماوالصحيح.ثلاثسنة:وقيل.وستين

يجددمرةكلوفيمرةعشرينمننحواماتليلةالخلاءإلىذهبوأنه،مرابطوهو،الرومجزائر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الطلب.بغيةفيولا،(ح،ب)فيليست،(ق)فيالموضعهذافيعبارةأقحمت

الخبر.صدرفيالاسمهذاعلىالحاشيةانظر،"زامين":(ق)في

البيت.وزنليستقيم،"تخذ":والصواب،الأصولفيكذا

الطلببغيةفيجرادةأبيبنالعديموابن،(348-6/345)دمشقمدينةتاريخفيعساكرابنبطولهساقه

.البغداديالخطيبعنبإسنادهما(1ا-2585583/)

.(934-66/)دمشقمدينةتاريخفي
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فقبض،فأوتروه.قوسيليأوتروا:قالالموتغشيةكانتفلما،البطنبهوكان.بعدهاالوضوء

.مثواهوأكرماللهرحمه،العدوإلىبهالرمييريدعليهقابضوهوفمات،عليه

:يقولالشافعيسمعت:قالالصائغيزيدبنعليبنمحمدحدثنا:الأعرابيبنسعيدأبوقالوقد

:-بهمعجباسفيانوكان-يقول)1(حيانبنالسريسمعت

ملجماالعيشعنالتقوىذوكذلكيزلولمفجاعوا)2(الدنياأجاعتهم

أدهماابنوالعريبوهيبومنهمومسعرمنهمداودطيئأخو

مقدماصدقاالفاروقالوارثوفيوالنهىالبرقدوةسعيدابنوفي

يتسلماأنيأللمإنويوسفابنهمعبالفضيلمنهموحسبك

وسلماالجلالذوعليهمفصلىمودتيوأهلأصحابيأولئك

وأكرماأعزالتقوىذوزالوما)3(نسبةتضاؤلالتقوىذاضرفما

مبسما)4(العزمنالتقوىمحضإذاالفتىعلىتريكالتقوىزالتوما

فيمعلقاحديثاجامعهفيالترمذيوأخرج.أدهمبنإبراهيمعن)5(الأدبكتابفيالبخاريوروى

.)6(الخفينعلىالمسح

عنالفقهأخذ،الزاهدالفقيهالكوفيسليمانأبو،الطائينصيربنداودفهو:)7(الطائيداود:وأما

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بنالسريسمعت":عساكرابنتاريخوفي،(ق)منالاسموسقط،الأولياءوحلية(ح،ب)فيكذا

له.ترجمةعلىأقفولم،"جمكان

.(ح،ب)منوالمثبت،"فخافوا":(دتى)في

منوالمثبت،"أسنةنصال":عساكرابنتاريخوفي،"سبهيضاد":(ح)وفي،"بسبهيصال":(ب)في

.لأولياءاحلية

فيهوالشعروالخبرالأولياءوحلية()حمنوالمثبت،"ميسما":عساكرابنوتاريخ(دتى،)بفي

.(6934/)عساكرابنتاريخوفي،(6375/)

العزيزعبدبنمحمدعنخبرافيهالبخارييروي،(1253)برقم(428ص)للبخاريالمفردالأدبكتاب

.البكريحسانبنيحيىإلىزيارتهقصةفذكر،أدهمبنإبراهيمإلىبإسناده،العمري

(671)برقمالترمذيمسنداورواه،معلقاالخفينعلىالمسحفيباب:الطهارةفي(49)برقمالترمذيجامع

صحيح.حديثوهو(612و)

علماءمشاهير،(515ص)المعارف،(3024/)الكبيرالتاريخ،(6/367)سعدابنطبقاتفيترجمته

.(181/)القشيريةالرسالة،(8/347)بغدادتاريخ،(7/335)الأولياءحلية،(168ص)الأمصار

صفة،(أ45/ص)خميسلابنالمختصر،(48/بص)خميسلابنالأبرارمناقب،(8/603)الأنساب

-،(8554/)الكمالتهذيب،(2925/)الأعيانوفيات،(605/)الأثيرلابنالكامل،(3131/)الصفوة
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كتبه.ودفن،العبادةعلىوأقبل،الفقهطلبداودتركثم:عيينةبنسفيانقال.حنيفةأبي

.؟الطائيداودعليهكانماإلاالأمروهل:المباركبناللهعبدقال

الكوفة.إلىعادثم،ببغدادالمهديعلىوفد،ثقةكان:معينابنقال

-)1(-
ومئهوستينخمسسنه:وقيل،ومئةستينسنهفيمات:وقالالبغداديالخطيبذكره

فالله.ومئةوستينثنتينسنةأعني-السنةهذهفيتوفيأنهتاريخهفيالذهبيشيخناذكروقد:قلت

أعلم.

ومئةوستيوثلاثسنةخلت5ث!

وضلالتهجهالتهعلىواتبعه،بالتناسخوقال،بخراساننبغقدكانالذيالزنديقالمقنعحصرفيها

،كش)2(قلعةإلىلجأ،العامهذافيكانفلما؟العواممنوالسفلة،الأناموسفهاء،الطغاممنخلق

فماتوانساءهوسم،سماتحسىبالغلبةأحسفلما،الحصارفيعليهفألح)3(الحرشيسعيدفحاصره

وكان،المهديإلىوبعثوه،رأسهفاحتزوا،قلعتهالإسلاميالجيشودخل.اللهلعائنعليهم؟جميعا

بحلب.المهدي

مناقصاراأولاوكان.أشهروالأول،حكيم:وقيل،عطاءالمقنعاسمكان:)4(خلكانابنقال

المنظر،قبيحأعوركانأنهمعالربوبيةادعىثم،(والنيرجات)5(السحرمنشيئايعرفوكان،مروأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التهذيبتهذيب،(002ص)الملقنابنطبقات،(13/594)الوافي،(7/422)النبلاءأعلامسير

.(1256/)الذهبشذرات،(1/76)الشعرانيطبقات،(3302/)

.(8354/)للخطيببغدادوتاريخ(ب)منوالمثبت،ومئةوخمسينستسنة:(دتى،ح)في

وتسقى،بالسين"كسقلعة"وتقال.جبلعلىجرجانمنفراسخثلاثةعلىقرية:-التشديدثمبالفتح-كش

الأعيانوفياتفيخفكانابنوقال.(3191/و،4462/)البلدانمعجم.سيأتيكما"سنامقلعة"أيضا

الذيالحمويياقوتالشهابكتابفيرأيتثم،أذكرهاحتىهيوأينالقلعةهذهذكرأحداأرولم:(3264/)

منهاالرابعوالموضع،مواضعأربعةإنها:السينبفتح"سنامأبابفيفقال،المشتركةالمواضعمعرفةفيوضعه

أعلموالله.(265):ص3:جالأعيانوفياناهـ..النهروراءبماالخارجيالمقنععمرهاقلعة،سنام

أعلم.واللهكشرستاقمنوأنهاهيأنهاخراسانأخبارفيوجدتثمالقلعةهذهأنهاوالظاهر

.(4/566)الطبريوتاريخ(ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،الحريثي:(ق،ح)في

منه.معقوفينبينسيأتيوما،(3263/)الأعيانوفياتفيترجمتهفي

لسان.وتلبيستشبيههوإنما،كالسحرولا،بحقيقتهوليستالسحرتشبهأخذ:"نيرجواحدها،النيرجات"

.(نر!)العرب
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شهرين،مسيرةمنقمراالناسيريوكان،كثيرخلقجهالتهعلىوتابعه،ذهبمنوجهألهيتخذوكان

-كبيراعلوأيقولونعماوتعالىاللهلعنه-يزعموكان؟بالسلاحومنعوه،لهاعتقادهمفعظم؟يغيبثم

ثم،واحدأواحداالأنبياءفيثم،نوحفيثم،الملائكةلهسجدتولهذا،ادمصورةفيظهراللهأن

إليه.تحولثم،الخراسانيمسلمأبيإلىتحول

تحسى-سناملهاويقال،النهروراءمما،كشبناحيةجذدهاكان-قلعتهفيالمسلمونحاصرهولما

وأمواله.حواصلهعلىالمسلمونواستحوذ،فماتواسماونساؤههو

هارونولدهالجميععلىوأمر.الروملغزوالبلادمنوغيرهاخراسانمنالبعوثالمهديجهزوفيها

،الهاديموسىولدهبغدادعلىواستخلف،مراحلمعهفسار،لهمشيعابغدادمنوخرج،الرشيد

للرشيدالوزيرمثلوهو-برمكبنوخالد،الحاجبوالربيع،قحطبةبنالحسينالجيشهذافيوكان

بلغحتىلهمشئعاولل!معالمهديزالوما.النفقاتوإليه،كاتبهوهوخالدبنويحيى-العهدولي

،الشامإلىرجعثم،الرومبلادفيبالمهديمةالمسماةالمدينةهناكوارتاد،)1(جيحانعندالرومدروب

،كثيرةفتوحاتعليهماللهوفتح،عظيمةجحافلفيالرومبلادإلىالرشيدفسار،المقدسبيتوزار

معبالبشارةوبعثوا؟لغيرهيكنلمجميلأثرذلكفيبرمكبنلخالدوكان،جداجزيلةأموالاوغنموا

.عطاءهوأجزلالمهديفأكرمه،المهديإلىبرمكبنسليمان

ثم،الهلاليعاصمبنزفرعليهاوولى،الجزيرةعنعليبنالصمدعبدعمهالمهديعزلوفيها

علي.بنصالحبناللهعبدوولىعزله

رسائلهعلىوجعل،وإرمينية،وأذربيجان،المغرببلادالرشيدهارونولدهالمهدفيوئىوفيها

.المهديبنعليئالمهديفيهابالناسوحج.النوابمنجماعةوعزلوولى؟برمكبنخالدبنيحيى

توفي:وفيها

.طهمانبنإبراهيم

الرحبي.الحمصيعثمانبنوحريز

.المصرياللخميعليبنوموسى

:(ب)وفي،"...المدينةدروببلغحتى":()حوفي،"الرومبلادإلىالرشيدبلغ...":(دتى)في)1(

فيالكاملمن،"صحار"فيالتصحيفتصحيحبعد(ب)فيماوأثبتنا."صحارعندالرومدروببلغحتى"

بالثغربالمضيصةنهر:-ونونوألفمهملةوالحاءالسكونثمبالفتح-وجيحان.(5244/)الأثيرلابنالتاريخ

البلدانمعجم.المصيصةبإزاءبكفربياتعرفبمدينةيصبحتىويمر،الرومبلادمنومخرجه،الشامي

(2/691).
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.حمزةأبيبنوشعيب

قال.ببغدادعيسىونهرعيسىقصرينسبوإليه،السفاحعمعباسبناللهعبدبنعليبنوعيسى

وسبعينثمانعنالسنةهذهفيتوفي،للسلطانمعتزلاوكان،جميلمذهبلهكان:معينبنيحيى

سنة.

يحى،بنوهمام

.المصريأيوببنويحى

أشتهي:تقولوكانت.عميتحتىسنةأربعيناللهخشيةمنبكت،العابدةكلابأبيبنتوعبيدة

القيامة.يومهلاكيسببتكونجنايةنفسيعلىأجنيأنأخشىفإني،الموت

ومئةوستيرأربمسنةخلت5ث!

فيالبطريقميخائيلإليهفأقبل؟الرومبلادالخطاببنزيدبنالحميدعبدبنالكبيرعبدغزافيها

،القتالمنالمسلمينومنع،الكبيرعبدعنهففشل،البطريقالأرمنيطازاذفيهم،ألفاتسعيننحو

المطبق.فيفحبسه،فيهفكلم،عنقهضربالمهدفيفأراد.راجعاوانصرف

الذهابعلىعزمثم،بعيساباذ)11لبنمنقصراالمهديأسس!القعدةذيأواخرفيالأربعاءيوموفي

يهلك،بعضهمكادحتى،الرجعةفيالناسفعطش،الطريقأثناءمنفرجع،حمىفأصابه،الحجإلى

جعفرأبيبنصالحبنالمهقبرجعحيثمنوبعث،المصانعصاحبيقطينعلىالمهدقيفغضب

عامئذ.بهمفحج؟بالناسليحج

توفي:وفيها

.النحويالرحمنعبدبنشيبان

.الماجشونسلمةأبيبنالعزيزوعبد

.البصريالحسنصاحبفضالةبنومبارك

وشحمون،عيسىعمارةمعناهفكأن،العمارة"باذ"ومعنى،الفرستستعملهمماالاسمهذافي"باذ":عيساباذ)1(

الخيزرانوالهادي،الرشيدوأموأمه،المهديبنعيسىإلىمنسوبةبغدادبشرقيكانتمحلةهذه،أباذانالعامر

فبلغت،السلامقصرسماهالذيقصرهالمهديبهاوبنى،الهاديبنالمهديبنموسىماتوبها،لهأخوهماهو

.(4172،173/)البلدانمعجم.درهمألفألفخمسينعليهالنفقة
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ومنةوستيرخمللعسنةخلت5ث!

453

مئةوسبع،ألفاوتسعينخمسةالجيوشمنمعهوأنفذ،الصائفةلغزوالرشيدولدهالمهدفيجهزفيها

وأربعمئة،دينارألفوتسعونوأربعة،دينارألفمئةالنفقةمنمعهوكان؟رجلاوتسعينوثلاثة

مئةوثمانألفاعشروأربعة،ألفوأربعمئة،ألفألفوعشرونإحدىالفضةومن،دينارأوخمسون

يومئذالروموصاحب،القسطنطينيةعلىالذيالبحرخليجبجنودهفبلغ.جرير)1(ابنقاله.درهم

علىالرشيدمنالصلحفطلبت،عنهاتوفيالذيالملكمنحجرهافيابنهاومعها،أليونامرأةأغسطة

أربعةالوقائعفيالروممنقتلبعدماوذلك،منهاذلكفقبل،سنةكلفيدينابىألفسبعينلهتدفعأن

قتيلألفيالأسرىمنوقتل،رأساوأربعينوستمئةرأسالافخمسةالذراريمنوأسر،ألفاوخمسين

البرذونوبيع،رأسألفمئةوالغنمالبقرمنوذبح،فرسألفعشرينبأدواتهاالدوابمنوغنم،صبرا

ذلكفيفقال،بدرهمسيفاوعشرون،درهممنبأقلوالدرع،دراهمعشرةمنبأقلوالبغل،بدرهم

حفصة:أبيبنمروان

سورهاالذلاكتسىحتىالقناإليهامسندأالزومبقسطنطينة)2(أطفت

قدورهاتغليوالحرببجزيتهاملوكهاأتتكحتىرمتهاوما

.المنصورجعفرأبيبنصالحالسنةهذهفيبالناسوحج

توفي:وفيها

.المغيرةبنسليمان

.زبر)3(بنالعلاءبناللهوعبد

.)4(ثوبانبنثابتبنالرحمنوعبد

خالد.بنووهب

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4572/)تاريخهفيالطبريهو

حفصةأبيبنمروانوديوان(ح،ب)منوالمثبت،الوزنبهايستقيمولا،"بقسطنطينية":(ق)في

.(66ص)

للبخاريالكبيرالتاريخفيوترجمته،(ح،)بمنوالمثبت،تصحيفوهو،"دبر":()قفي

.(317ص)التهذيبوتقريب،(5162/)

مشاهيرفيوترجمته،(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"ثوبانبننائببنالرحمنعبد":(ق)في

.(337)صالتهذيبوتقريب،(01/222)بغدادوتاريخ،(181)صالأمصارعلماء
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ومنةوستيرستسنةكين5ث!

يحملونالرومومعه،عظيمةأبهةفيبغدادفدخل،الرومبلادمنالرشيدقدممنهاالمحرمفي

ولقب،الهاديموسىبعدمنهارونلولدهالبيعةالمهديأخذوفيها.وغيرهالذهبمنالجزية

بالزشيد.

فيمنزلتهوارتفعت،استوزرهحتىعندهحظيقدوكان،داودبنيعقوبعلىالمهديسخطوفيها

:بردبنبشاريقولذلكوفي؟الخلافةأمرجميعإليهفؤضحتى،الوزارة

داودبنيعقوبالخليفةإن)1(نومكمطالهبواأميةبني

والعود)2(الزقبيناللهخليفةفاطلبواقومياخلافتكمضاعت

فأصلحإليهدخلإليهبهسعواوكلما،عليهأخرجوهحتىالخليفةوبينبينهوالوشاةالسعاةتزلفلم

قد،عظيممجلسفيالمهديعلىيومذاتدخلأنهوهو،سأذكرهماأمرهمنوقعحتى،معهأمره

:فقال،الأزاهيربأنواعمزهرةأشجاو)3(المكانذلكوحول،الحريروألوان،الفرشبأنواعفرش

بمالكهو:فقال!منهأحسنرأيتما،المؤمنينأميريا:فقال؟هذامجلسنارأيتكيف،يعقوبيا

أميرياهيوما:قلت.تقضيهاأنأحبحاجةإليكولي،سروركبهاليتم،الجاريةوهذه،فيه

الله.:فقلت؟الله:فقال.والطاعةالسمعوعلى،نعم:فقلت.نعمتقولحتى:فقال؟المؤمنين

نإ:فقال،ففعلت.ذلكوقلرأسيعلىيدكضع:فقال.رأسكوحياة:قلت؟رأسيوحياة:قال

بنحسنبنحسنبناللهعبدبنإبراهيمبنالحسنأنهوالظاهر-تكفينيهأنأحبالعلويينمنرجلاهاهنا

إلىالمجلسذلكفيمابتحويلأمرثم،عليوعجل:فقال.نعم:فقلت-طالبأبيبنعلي

بمنزليصارتفلما؟بهافرحيبشيءفرحتفما،الجاريةوتلك،درهمألفبمئةليوأمر،منزلي

أعقلرأيتفما،فتكلمإليفجلسبهفجيء،العلويبذلكفأمرت،خدرفيالدارجانبفيحجبتها

!ي!؟اللهرسولبنتفاطمةولدمنرجلوأنابدمياللهتلقى،يعقوبيا:ليقالثم!أفهمولامنه

اذهب:فقلت.وكذاكذابلادأختارإني:فقال.شئتوأينشئتحيثاذهبولكن،واللهلا:فقلت

يسفرانهرجلينمعهوجهزتعنديمنفخرج.وأهلكفتهلكالمهديعليكيظهرنولا،شئتكيف

)1(

)2(

)3(

أشبهوهو،"خلافتكمضاعتقدالناسأيهايا"بشارديوانوفي،(4575/)الطبريوتاريخ،الأصولفيكذا

.بالصواب

.(593)صبشارديوانفيالبيتان

.(ح،ب)منوالمثبت،أصحان:(ق)في
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فبعثتعليكالجاسوسوأنها،جرىبماعلماأحاطتقدالجاريةبأنأشعرولم،البلادبعضويوصلانه

فغضب.وكذاكذافعلقدبيآثرتهالذيهذا:لهوتقول،جرىبمافأعلمتهالمهديإلىبخادمها

وأرسل،الخلافةدارمنبيتفيعندهفحبسه،العلويذلكفردوا،الطريقتلكإلىفبعث،المهدي

فعلما:قالعليهدخلتفلما،بشيءالعلويأمرمنأشعرولم،إليهفذهبت،الثانياليوممنإلي

ففعلت،.بحياتهواحلفرأسيعلىيدكفضع:قال.آدله:قلت؟الله:قال.مات:قلت؟العلوي

دمك:المهديفقال،يديفيفأسقط،العلويفخرج.البيتهذافيماأخرج،غلاميا:فقال

أبصر،ولافيهأسمعلامكانفيفكنت:يعقوبقال.المطبقفيبئرفيفألقيبهأمرئم.حلال

ذإيومذاتأنافبينما،متطاولةمددعليمضتثم،البهائممئلصرتحتىشعريوطالبصريفذهب

فلما،المهديأظنهوأنافسلمت،المؤمنينأميرعلىسلم:ليفقيل،البئرمنفخرجت،دعيت

الرشيد؟:فقلت.الهادياللهرحم:فقال؟الهادي:فقلت.المهدياللهرحم:قالالمهديذكرت

تطلقني.أنرأيتفإن،والعلةالضعفمنبيحلمارأيتقد،المؤمنينأميريا:فقلت.نعم:قال

ماتحتىقليلاإلابهالبثفما،مكةإلىفسار.راشدااذهب:فقال.مكة:قلت؟تريدأين:فقال

تعالى.اللهرحمه

يلومهفكان،الغناءسماعوكثرة،يديهبينالنبيذشربتعاطيهفيالمهدييعظهذايعقوبكانوقد

المسجدفيالخمسالصلواتأبعد،صحبتكهذاعلىولا،استوزرتنيهذاعلىما:ويقولذلكعلى

لهفقال.جعفربناللهعبدسمعفقد:المهديلهفيقول؟!يديكبينويغنى؟!الخمريشربالحرام

ذلكوفي.أفضلالعبدعليهداومكلمالكانقربةهذاكانولو،حسناتهمنيكنلمذلكإن:يعقوب

ذلك:علىللمهديحثآالشعراءبعضيقول

النشرطيبةصهباءعلىوأقبلجانباداودبنيعقوبعنكفدع

الأولالقصربعدبالآجرلهبني-بعيساباذ)1(السلامبقصرالمسمىقصرهإلىالمهديذهبوفيها

مكةبينالبريدبإقامةالمهدفيأمروفيها،والدنانيرالدراهمهناكوضرب،فسكنه-باللبنبناهالذي

ولىوفيها.جرجانإلىالهاديموسىخرجوفيها.السنةهذهقبلهذاأحديفعلولم،واليمنوالمدينة

المدينة،عامل،محمدبنيحيىبنإبراهيمبالناسحجوفيها.حنيفةأبيصاحبيوسفأباالقضاء

.الروموبينالرشيدبينكانتالتيللهدنةصائفةالسنةهذهفييكنولم

توفيفيها

السمين.اللهعبدبنصدقة

.(1)(ح204ص)تقدمماانظر()1
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.العطارديالأشهبوأبو

النهشلي.بكروأبو

.معدانبنوعفير
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ومئةوستيرسبحسنةكين5ث!

رساييهعلىوجعل،مثلهيرلمكثيفجيشفيجرجانإلىالهاديموسىابنهالمهديوجهفيها

بالكوفة،مات،المهديبعدمنالعهدوليكانالذيموسىبنعيسىتوفيوفيها،صدقةبنأبان

الصلاةمنامتنعقدوكان.دفنثم،الأعيانمنوجماعةالقاضيوفاتهعلىحاتمبنروحنائبهافأشهد

المهديعزلوفيها.عملهعلىبمحاسبتهوأمر،التعنيفأشذيعنفهالمهديإليهفكتب،عليه

فيهفاستخلف،الحاجبيونسبنالربيعوولاهالرسائلديوانعناللهعبيدبنمعاويةاللهعبيدأبا

ببغدادكثيزوسعاذ،شديدوبام!وقعوفيها.مرتبتهعلىيدخلاللهعبيدأبووكان؟واقدبنسعيد

الحجةذيمنبقينلليالذلكوكان،النهارتعالىحتى،كالليلكانتحتىالدنياوأظلمت،والبصرة

بينصبراوقتلهمفاستحضرهم،الافاقسائرفيالزنادقةمنجماعةالمهديتتبعوفيها.السنةهذهمن

،الحرامالمسجدفيكثيرةبزيادةالمهديأمروفيها.الكلواذيعمرالزنادقةأمرالمتوليوكان،)1(يديه

ذلكعمارةفييزلفلم،الحرمينبأمرالموكلموسىبنليقطينذلكوولى،كثيرةدورذلكفيفدخل

المدينةنائبالسنةهذهفيبالناسوحج.للهدنةصائفةللناسيكنولم-سيأتيكما-المهديماتحتى

بنعليبنعيسىبنإسحاقمكانهوولى،بأيامالحجمنفراغهبعدوتوفي،محمدبنإبراهيم

.عباسبناللهعبد

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

وله،سنينعشردونوهوالشعروقال،أعمىولد،عقيلمولى:الشاعر)2(معاذأبوبردبنبشار

عبيدةوأبو،تماموأبو،والجاحظ،الأصمعيعليهأثنىوقد؟البصراءإليهايهتدلمالتيالتشبيهات

بهأمر،زنديقأنهقومعليهوشهد،هجاهأنهالمهديبلغفلما،الشعرمنبيتألفعشرثلاثةله:وقال

.(صبر)العربلسان.صبراقتلفقد.يفتلحتىيرمىثمحيايصبرروحذيكل(1)

بغدادتاريخ،(227ص)الفهرست،(7/184)ماكولالابنالإكمال،(3/127)الأغانيفيترجمته)2(

أعلامسير،(1271/)الأعيانوفيات،(5254/)التاريخفيالكامل،(8928/)المنتظم،(7112/)

.(1/264)الذهبشذرات،(253/)الزاهرةالنجوم،(251/)الميزانلسان،(742/)النبلاء
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بنبردبنبشار:)1(فقالالوفياتفيخلكانابنذكرهوقد.سنةوسبعينبضععن،ماتحتىفضرب

منأصله،بغدادقدمبصريوهو،نسبهفأطال)2(الأغانيصاحبنسبهقد،،مولاهمالعقيلييرجوخ

البيتشعرهومن،المولدينطبقاتأولفيوشعره،الخلقعظيمضخماوكان،)3(طخارستان

:المشهور

)4(أقصانيالحبفإنإليكتدنيمنزلةالحبوراءتعلمينهل

وقوله:

()العشاقمصارعوأخشىثعينبسحرأشتهيواللهأنا

وله:

عاشقةالحيلبعضأذنيياقوم

لهمفقلتتهذيترىلالمنقالوا

وله:

أحياناالعينقبلتعشقوالأذن

كانا)6(ماالقلبتؤتيكالعينالأذن

حازمنصيحةأونصيحبحزمفاستعنالتشاورالرأيبلغإذا

للقوادمقو!الخوافيفريشغضاضةعليكالشورىتجعلولا

)7(بقائميؤيدلمسيفخيروماأختهاالغلأمسككفخيروما

وأنه،الزندقةمنشيءإلىونسبه،وقذفههجاهأنهالوزيرإليهوشىحتى،المهدييمدحبشاركان

أنشد:وأنه،لآدمالسجودفيإبليسوعذر،الترابعلىالناربتفضيليقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(1/271)الأعيانوفيات

.(3721/)لأغانيا

،كبيرةواسعةولايةهي:طخيرستانويقال-فوقمنمثناةتاءثمسينثمراءالألفوبعدبالفتح-طخارستان

نهروغربي،بلخشرقيفالعليا،والسفلىالعلياطخارستانوهي،خراساننواحيمنوهي،بلادعدةعلىتشتمل

بلخ،منأبعدأنهاإلا،جيحونغربيأيضأفهيالسفلىوأما؟فرسخاوعشرونثمانيةبلخوبينوبينها،جيحون

وأكبر:الإصطخريقال.ووروراليزوسكلكندوبغلانوسمنجانخلممدنهاومن.العليامنالشرقفيوأضرب

.(423/)البلدانمعجم.طالقانبطخارستانمدينة

.(618ص)بشارديوانفيمقطعةمنالبيت

.(565ص)بشارديوانفيمقطعةمنالبيت

ثالث.بيتمع(612)صبشارديوانفيالبيتان

.(295)صبشارديوانفيالأبيات
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النار)1(كانتمذمعبودم!والنارمشرقةوالنارمظلمةالأرض

السنة.هذهفيالبصرةإلىنقلثم،غرقإنه:ويقال.ماتحتىفضرب،بضربهالمهديفأمر

توفي:فيها

حي.بنصار!بنالحسن

سلمة.بنوحماد

مسلم.بنوالربيع

مسلم.بنالعزيزعبدبنوسعيد

المذكورين؟البكائين،المشهورينالعبادأحد:صمعة)2(بناسبانبنعتبة:وهو،الغلاموعتبة

والملح.الخبزعلىويفطر،الدهرويصوم،الخوصفييدهعملمنيأكلكان

.الحذاءوالقاسم

سليم.بنمحمدهلالوأبو

طلحة.بنومحمد

.ميمونبنمحمد)3(السكريحمزةوأبو

ومئةوستيوثما!3سنةكبن5ث!

عنالرشيدهارونعقدهالذيالصلحمنالمسلمينوبينبينهمماالرومنقضتمنهارمضانفيفيها

إلىخيلاالجزيرةنائبفبعث،شهراوثلاثيناثنينإلاالصلحعلىيستمرواولم،المهديأبيهأمر

.وسلمواوغنمواوأسروافقتلوا،الروم

.ذلك)4(يعرفونأميةبنويكنولم،الأزقةدواوينالمهدقياتخذوفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(953)صبشارديوانفيالبيت

الأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار،(3/037)الصفوةصفة،(6/226)الأولياءحليةفيترجمته

.(1/47)الشعرانيطبقات،(762/)النبلاءأعلامسير،(3548/)

.(بشار)التهذيبرجالمنوهو،مصحف"اليشكري":النسخبعضفي

هوفإذاتفكرالدواوينلهجمعتلماأنهوذلك،المهديخلافةفيبزيعبنعمرالزمامديوانعملمنأول

زمامعلىواليهفكان،رجلاديوافيكلوولى،الأزمةدواوينفاتخذ؟ديوانكلعلىلهيكونبزمامإلايضبطهالا

.(4582/)الطبريتاريخ.أزمةدواوينأميةلبنييكنولم.صبيحبنإسماعيلالخراجديوان
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ريطة.ابنلهيقالالذيالمهديمحمدبنعليبالناسحجوفيها

904

توفي:وفيها

عليه،غضبثم،سنينخمسالمدينةالمنصورولأه،)1(طالبأبيبنعليبنزيدبنالحسن

.)2(مالهجميعوأخذ،وحبسهفضربه

مصعب.بنوخارجة

خالداسمع.سواربعدالبصرةقاضي:)3(العنبريالحرأبيبنالحصينبنالحسنبناللهوعبيد

اختياراتله،فقيهاثقةوكان،مهديابنعنهوروى،الجريريوسعيداهندأبيبنوداود،الحذاء

الحكم:قائللهفقال،الجوابفيفأخطأمسألةعنسئلوقد،والفروعالأصولفيغريبة،إليهتعزى

أكونمنإليأحب،الحقفيذنباأكونلأن،صاغروأناأرجعإذا:قالثمساعةفأطرق،وكذاكذافيها

الباطل.فيرأسا

أعلم.فالله،سنينبعشرذلكبعدوقيل،السنةهذهمنالقعدةذيفيتوفي

؟الحكامخيارمنكان،مصرقاضي:()الحضرمييحىأبو)4(ربيعةبنزيادبنسليمانبنغوث

.والمهدي،المنصورأيامفي،مراتثلاثالمصريةالديارولي

.)6(سليمانبنوفلهج

)1(

)2!

)3(

)4(

)6(

."حسنبنيزيدبنالحسن"إلى(ق)فيوتصحف.(386ص)(المتممالقسم)سعدابنطبقاتفيترجمته

لأنتصحولا،(ح)فيليستالزيادةوهذه،(ب)فيوكذا،معقوفينبينمحصورةزيادة(ق)نسخةفيجاء

الزيادةوهذه،الجزءهذامن(ق)نسخةمن(155)سنةوفياتفي(357ص)فيتقدمتعجردحمادترجمة

علىوقدم،بردبنبشارويهاجي،يزيدبنالوليديعاشرممنوكان،شاعرأماجناظريفاكانعجردوحمادأ:هي

يرمونبالكوفةحمادونثلاثة:الشعراءطبقاتفيقتيبةابنقال.بالزندقةوائهم،الكوفةونزل،المهدي

.اويتماجنونيتشاعرونوكانوا؟النحويالربرقانبنوحماد،عجردوحماد،الراويةحماد:بالزندقة

فيأجدادهاسماسمهفيصخفوقد،"البصريالحسنأبيبنالحصينبنالحسنبناللهعبد":الأولفي

والتعديلوالجرح،(7/285)سعدابنطبقات:فيترجمتهمنأثبتهوما،المصادرمنوكثيرالأصول

بغدادوتاريخ،(7152/)حبانلابنوالثقات،(915ص)الأمصارعلماءومشاهير،(5312/)

حجرلابنالميزانولسان،(2/01)مسلمورجال،(1/28)ماكولالابنوالإكمال،01/603()

.(037)صالتهذيبوتقريب،(7692/)

،(7/57)والتعديلالجرح،(7111/)للبخاريالكبيرالتاريخ،(7/517)سعدابنطبقاتفيترجمته

.(703/)حبانلابنالثقات،(191ص)الأمصارعلماءمشاهير

ترجمته.ومصادر(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"الجرمي":(ق)في

.المتقدم،الحصينبنالحسنبناللهعبيدعلىمعطوفالاسمهذا
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.قولفيالربيعبنوقيس

منالشرقيالجانبقاضي،العقيلياليسرأبو:)1(مالكبنعلقمةبنعلاثةبناللهعبدبنومحمد

أخذمنيصاببئركانتلأنه،الجنقاضيعلاثةلابنيقالوكان.يزيدبنوعافيةهو،للمهديبغداد

النهارفيشيئامنهاأخذمنفكان،النهارولنا،الليللكمأنحكمناإنا،الجنأيها:فقال،شيئامنها

.شيءحفظهفي:البخاريوقال.ثقةكان:معينابنقال.شيءيصبهلم

ومئةوستيوتسحسنةخلت5ث!

مسموما،وقيل،بالحمىماسبذان)2(لهيقالبمكانالمنصوربنالمهديتوفيمنهاالمحرمفيفيها

هو:،ترجمتههذه.فماتفرسعضه:وقيل

)3(عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدبنمحمد

الأحاديث،فيبهالموعوديكونأنرجاءبالمهديلقبوإنما،المؤمنينأمير،المهدياللهعبدأبو

الدنيا،فسادعند،الزمانآخريأتيذاك،الفعلفيافترقافقد،الاسمفياشتركاوإن،بهيكنفلم

وسيأتي،بدمشقمريمابنعيسىينزلأيامهفيإن:قيلوقد،وظلماجوراملئتكماعدلاالأرضفيملأ

وقد.الثقةوبهاللهشاءإنمريمابنعيسىونزولالمهديوذكر،والملاحمالفتنأحاديثفيذلكذكر

،عباسابنعلىموقوفاوجاء،العباسبنيمنالمهدقيأن،عفانبنعثمانطريقمنحديثفيجاء

اخر،حديثفيوردوقد،التعيينعلىيكونأنيلزملاذلكصحةوبتقدير-يصحولا-الأحباروكعب

أعلم.والله،هذايعارضفهو،)4(فاطمةولدمنالمهديأن

)1(

)2(

)3(

)4(

الجرح،(2/187)الصغيرالتاريخ،(1/132)الكبيرالتاريخ،(7/483)سعدابنطبقاتفيترجمته

الضعفاء(6/222)عديلابنالضعفاءفيالكامل،(4/29)للعقيليالضعفاء،(7/203)والتعديل

الكاشف،الجوزيلابنوالمتروكينالضعفاء،(5/388)بغدادتاريخ،(142ص)الأصبهانينعيملأبي

.(7364/)الميزانلسان،(2918/)

القمر،اسمإلىمضاف،سبذانماهوأصله؟نونوآخرهمعجمةوالذالالموحدةوالباءالسينبفتح:ماسبذان

ولم،رسومهتعفتقدبناءإلاأثرلهوليس،المهديقبروبها،فراسخعدةبالراءالروذإلىالمدينةهذهومن،ماه

.(14):ص(5):جالبلدانمعجم.الاثارلاإمنهيبق

،(1431/)قزوينأخبارفيالتدوين،(5193/)بغدادتاريخ،(436،044ص)خليفةتاريخفيترجمته

.(271ص)الخلفاءتاريخ،(2105/)اللطيفةالتحفة

-وإسناده(4557/)والحاكم،(4284)داودوأبو،سلمةأمحديثمن(8604)رقمسنةفيماجهابنرواه
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.الحميرياللهعبدبنمنصوربنتموسىأمالمنصوربنالمهديوأئم

الرحمناللهببسمجهرع!ي!اللهرسولأن،عباسبناللهعبدأبيهعن،جدهعن،أبيهعنوروى

قدمحينالمهديخلفصلىأنهوذكر،دمشققاضي،البتلهي)1(حمزةبنيحيىعنهرواه.الرحيم

بنيحيىعنواحدغيرورواه،!اللهرسولعنذلكوأسند،بالبسملةالسورتينفيفجهردمشق

بنومحمد،الضبعيسليمانبنجعفرأيضاعنهورواه؟فضالةبنالمباركعنالمهديورواه؟حمزة

.)2(المهديبنيحيىبنسعيدسفيانوأبو،الرقاشياللهعبد

ولي؟ومئةوعشرينإحدىسنةفيأو،ومئةوعشرينسبعأوستسنةفيالمهديمولدوكان

ولد،سنةوثلاثونثلاثذاكإذوعمره،ومئةوخمسينثمانسنةالحجةذيفيأبيهموتبعدالخلافة

ثمانأوثلاثعنومئةوستينتسعسنةأعنيالسنةهذهمنالمحرمفيوتوفي،البلقاءأرضمنبالحميمة

على،الشعرجعد،طويلاأسمروكان؟الشهروبعضوشهراسنينعشرخلافتهوكانت؟سنةوأربعين

.اليسرى:وقيل،اليمنىعينهعلى:قيل،بيضاءنكتةعينيهإحدى

أدريفما،حسنةثيابعليه،لهبهوفي،مقمرةليلةفييصليالمهديرأيت:الحاجبالربيعقال

مهوأزصامكتموتقطحوأألأزضفى!سدواأنتولتخإنعسئتؤفهل):فقرأ؟ثيابهأمبهوهأمالقمرأمأحسنهو

فأطلقه.،مسجوناكانأقاربهمنرجلافأحضرتأمرنيثم؟الآية،(22:محمدأ

الخميس:يومالناسفينوديثم،يومينالأمركتم-تقدم-كمابمكةأبيهموتخبرجاءولما

اللهفعند،فأجابدعيالمؤمنينأميرإن:وقالأبيهبموتفأعلمهم،خطيبافيهافقام.جامعةالصلاة

عزاهوقد؟يومئذبالخلافةالناسبايعهثم،المسلمينخلافةعلىوأستعينه،المؤمنينأميرأحتسب

فيها:يقول،لهقصيدةفيوهناه،دلامةأبو

تذرفوأخرىجذلىبأميرهامسرورةترىواحدةعيناي

تعرفماويسرهاأنكرتماويسوؤهاتارةوتضحكتبكي

وقال،نظرإسنادهفي:البخاريوقال،ضعفائهفيالعقيليسادتىوقد.إسنادهفيبيانبنزيادلضعف،ضعيف

به.معروفوهو،الحديثهذاحديثهمنأنكرإنماوالبخاري":هذاحديثهأوردأنبعدالكاملفيعديابن

بتحقيقيماجهابنسننفيالحديثهذاعلىتعليقيبدبلاوانظرحديثهيصحلم:الميزانفيالذهبيوقال

.(بشار)

،(8354/)النبلاءأعلامسيرفيوترجمت،(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"النهشلي":(دتى)في(1)

.(1522/)البلدانمعجمانظر.دمشقغوطةفيمشهورةقرية،لهيابيتإلىنسبةوهو،ترجمتهومصادر

فيوالصيداوي؟بهاوالجهرالرحيمالرحمناللهبسمقراءةوجوببابفي(1303/)سننهفيالدارقطنيأخرجه)2(

.(1235/)الحبيرتلخيصفيحجرابنوذكره؟(172،173ص)الشيوخمعجم
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الأرأفهذاقامأنويسرهامحرماالخليفةموتفيسوؤها

ينتفوآخرأرجلهشعراأرىولارأيتكمارأيتإنما

يخلفمنبعل!منوأتاكمأحمدأمةيالالخليفةهلك

)1(تزخرفالنعيمجناتولذاكخلافةفضلاللهلهذاأهدى

خطبة:فييوماالمهديقالوقد

جناحواخفضوا؟العاقبةوتحمدوا،العافيةتهنكمطاعتنامنتعلنونمثلماأسروا،الناسأيها

حيثمنالمعيشةولينالسلامةعليكموأهال،عنكمالإصرثوبويطوي،فيكممعدلتهينشرلمنالطاعة

علىنفسيولأحملن،عقوبتكممنعمريلأفنينوالله؟تقدمهمنفعلعلىذلكمقدما،اللهأراه

الذهبمنأبيهحواصلاستخرجثم؟كلامهحسنمنالناسوجوهفأشرقت:قال.إليكمالإحسان

بل،شيئامنهاومواليهأهلهيعطولم،الناسفيففزقها؟كثرةتوصفولاتحدلاكانتالتيوالفضة

وقد.الأعطياتغير،الشهرفيمئةخمسواحدلكل،المالبيتمنكفايتهمبحسبأرزاقالهمأجرى

وأمر.السراةمالمن،درهمألفيالسنةفيينفقكانوإنما،المالبيتتوفيرعلىحريصاأبوهكان

.تقدمفيماذكرناهامدناوبنى.حولهاوسووخندقوعمل،الرصافةمسجدببناءالمهدي

لهقالثم،معهفتكقمفأحضره،خلفهالصلاةيرىلاأنهالقاضياللهعبدبنشريكعنلهوذكر

صوامةكانتفلقد،المؤمنينأميريامه،مه:شريكلهفقال!الزانيةابنيا:كلامهجملةفيالمهدي

علاماتللزنادقةإن،المؤمنينأميريا:فقالشريكفضحك.لأقتلنك،زنديقيا:لهفقال.قوامة

يديه.بينمنشريكوخرج،المهديفأطرق.القيناتواتخاذهم،القهواتشربهم،بهايعرفون

بالترابخدهفألزق،دارهفيبيتأالمهديفدخل،المهديزمنفيشديدةريحهاجتأنهوذكروا

بيتشمتلااللهم؟يديكبينذاأنافهاالناسدونالعقوبةبهذهالمطلوبأناكنتإناللهم:وقال

انجلت.حتىكذلكيزلفلم.الأديانأهلمنالأعداء

هاتها.:فقال.لكأهديتهاقد!واللهرسولنعلهذه:فقال،نعلومعهيومارجلعليهودخل

والله:المهديقالالرجلانصرففلما؟درهمآلافبعشرةلهوأمر،عينيهعلىووضعهافقبلهاإياهافناوله

للناسيقوللذهبرددتهلوولكن،يلبسهاأنعنفضلا،النعلهذهيرلم!واللهرسولأنلأعلمإني

شأنهمومن،أمثالهاإلىتميلالعامةلأن،الناسفتصدقه.عليفردهاع!ي!اللهرسولنعلإليهأهديت

وأصلح.أرجحهذاورأينا،درهمالافبعشرةلسانهفاشترينا،ظالماكانإنالقويعلىالضعيفنصر

واحد:بيتوبعدها.(82ص)دلامةأبيديوانفيالأبيات)1(

وتشزفواذالمقامواستشرفواووليكمخيركملمصرعفابكوا
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فيهمالمحدثينمنجماعةعليهفدخل،بينهاوالسباق،بالحماماللعبيحبكانأنهعنهواشتهر

وأ:الحديثوزاد"حافرأونصلأوخففيإلأسبقلا"هريرةأبيبحديثفحدثه،إبراهيمبنغياث

أمرثم.ع!ي!اللهرسولعلىكذبغياثاأنأعلمإنيوالله:قالخرجولما،الافبعشرةلهفأمر.جناح

بعدها.غياثايذكرولم،فذبحهبالحمام

بيوتفدخلقامثم،عنيفكتبها،بأحاديثفحدثته،يوماالمهديعلىدخلت:الواقديوقال

،الخيزرانعلىدخلت:فقال!؟المؤمنينأميريالكما:فقلت،غيظام!ممتلىوهوخرجثم،نسائه

وقد،نخاسمناشتريتهاإنماواقديياواللهوإني،خيرامنكرأيتما:وقالت،ثوبيومزقتفقامت

نإ،المؤمنينأميريا:فقلت.بعديمنالمؤمنينبإمرةلولديهابايعتوقد،نالتماعندينالت

وأنالأهلهخيركمخيركم":وقال.")1(اللئامويغلبهن،الكراميغلبنإنهن":قال!ي!اللهرسول

بكلامالبابهذافيوحدثته.كسرتهقومتهإن،أعوجضلعمنالمرأةخلقتوقد.")2(لأهليخيركم

عشرةإلاديناربألفيلحقنيقدالخيزرانرسولإذاالمنزلوافيتفلما،ديناربألفيليفأمر،حضرني

معروفا.عليوتثنيتشكرنيوبعثت؟أخرأثوال!معهوإذا،دنانير

الرجلفدخل،ألفمئةبهجاءلمنوجعل،الكوفةأهلمنرجلدمأهدرقدكانالمهديأنوذكر

نأيريدالرجلوجعل.المؤمنينأميرطلبةهذا:ونادى،ثوبهبمجامعفأخذ،رجلفلقيه،متنكرابغداد

بنمعنوهو،موكبهفيأميرمرإذعليهماالناساجتمعوقد،يتجاذبانهمافبينما،يقدرفلامنهيفلت

طلبةهذا:فقال؟ولهلكما!ويلك:معنفقال!مستجيرخائف!،الوليدأبايا:الرجلفقال،زائدة

أمرثم.يدكمنأرسله؟أجرتهقدأنيعلمتأما:معنقال.ألفمئةبهجاءلمنجعل،المؤمنينأمير

إليهموأنهى،الخليفةبابإلىالرجلذلكوانطلق؟منزلهإلىبهوذهبوأركبه،فترجلغلمانهبعض

أبلغ،معنيا:وقالالسلامعليهيردولمفسلم،عليهفدخل،معنإلىفأرسل،المهديفبلغ،الخبر

مصل،الافأربعةدولتكمفيقتلتقد،نعم!؟أيضاونعم:قال.نعم:قال؟عليتجيرأنأمركمن

:فقال.معنياأجرتمنأجرناوقد:وقالإليهرأسهرفعثمالمهديفأطرق؟واحدرجللييجارفلا

الخلفاءجوائزوإن،عظيمةجريمتهإن:فقال،ألفابثلاثينلهفأمر،ضعيفالرجلإنالمؤمنينأميريا

)1(

)2(

فتحفيزرعأمحديثشرحفيحجرابنوذكره.السياقبهذا،(14043/)بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه

معاوية.إلىمنسوبأ،(9265/)الباري

عن(4177)(9484/)صحيحهفيحبانوابن،شدادبناللهعبدعن(8502/)الطبقاثفيسعدابنأخرجه

!ي!؟النبيأزواجفضلباب(5938)(5907/)والترمذي،عباسابنعن(1864)(9194/و)،عائشة

فيوالخطيب،(7/138)الحليةفينعيموأبو،النساءمعاشرةحسنباب(7791)(1/636)ماجهوابن

.الترمذيقالكماصحيححديثوهو،هريرةأبيعن(713/و)،السياقبهذا(4/1043)تاريخه
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خذ:معنلهفقال،الرجلذلكإلىمعنيديبينفحملت،ألفبمئةلهفأمر.الرعيةجرائمقدرعلى

المستقبل.فينيتكوأصلح،المؤمنينلأميروادعالمال

هؤلاءمر،المؤمنينأميريا:فقالأعرابيئفجاء،بالناسليصليفخرج،البصرةمزةالمهديوقدم

حتىيكبرلمالمحرابفيالمهديووقف،بانتظارهفأمرهم-المؤذنينيعني-أتوضأحتىفلينتظروني

أخلاقه.سماحةمنالناسفتعجب.فكبرجاءقدالأعرابيهذا:لهقيل

لهيقالالذيالرجلابنإلىالمؤمنينأميركتابهذا:يقولفجعل،مختومكتاص!ومعهأعرابيوقدم

قطعةهوفإذا،الكتابوفتحالأعرابيوأوقف،الخليفةإلىبهوجاءالكتابفأخذ.الحاجبالربيع

الأعرابي،صدق:وقالالمهديفتبسم؟الخليفةخطهذاأنيزعموالأعرابيئ،ضعيفةكتابةفيها،أديم

بتعويذفتعوذت،الليلوأقبل،الجيشعنفضعت،الصيدإلىيوماخرجتإنيخطيهذا

فسلمت،نارايوقدانخباءفيوامرأتهالشيخهوفإذا،فقصدتها،بعيدمنناوليفرفع،!اللهرسول

أطيبوهوإلأشيئاشربتفما،بماءمشوبلبنمنوسقاني،كساءليوفرش،السلامفردا،عليهما

فسمعت،فذبحهاشويهةإلىفقام.منهاأحلىنمتأنيأذكرما،العباءةتلكعلىنومةونمت،منه

التفتفما.وعيالكنفسكأهلكت!فذبحتهاأولادكومعيشةمكسبكإلىعمدت:لهتقولامرأته

فأتاني؟كتابافيهلكأكتبشي!أعندك:لهوقلتالشويهةصتلكلحممنفاشتويتواستيقظت.إليها

لهلأنفذنهاوالله،ألفاخمسينأردتوإنما،ألفخمسمئةالرمادذلكمنبعودلهفكتبت،القطعةبهذه

فيمقيماواستمرالأعرابيئفقبضها.ألفبخمسمئةلهفأمر.سواهاالمالبيتفييكنلمولو،كلها

منزلهفعرف،الناسمنبهمرومنالضيفيقريفجعل،الأنبارناحيةمنالحاجطريقفيالموضعذلك

.المهديالمؤمنينأميرمضيفبمنزل

ليفوضع،منزليفجئت،المهديعندمنيوماانصرفت:قالسواررحبةصاحبسؤاروعن

بعضفاستدعيت،نوميأخذنيفلم،القائلةفيلأنامخلوتيفدخلت،عليهنفسيتقبلفلم،الغداء

فما،بغلتيوركبت،المنزلمنفخرجتفنهضت،إليهانفسيتنبسطفلم،بهالأتلهىحظاياي

ملككمن:فقال؟هذهأينمن:فقلت،درهمألفاومعهرجللقينيحتىقليلاإلاالدارجاوزت

العصرصلاةفحانت،الضجرمنفيهأناعمالأتشاغلبغدادأزقةفيوسرت،معيفاستصحبته.الجديد

بثيابيأخذقد،أعمىبرجلإذاالصلاةقضيتفلما،فيهلأصليفنزلت،الحاراتبعضفيمسجدعند

رائحةشممتلماولكني،ضريررجلإني:فقال؟حاجتكما:فقلت.حاجةإليكليإن:فقال

:فقال؟هيوما:فقلت.بحاجتيإليكأفضيأنفأحببت،والثروةالنعمةأهلمنأنكظننتطيبك

صغير،وأنامعهوأخذنيفباعه،خراسانإلىمنهفسافر،لأبيكانالمسجدتجاهالذيالقصرهذاإن

القصرهذاصاحبإلىفجئت،أبيماتأنبعدبغدادإلىفرجعناالضررأناوأصابني،هناكفافترقنا
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منهايجودسعةعندهيكونأنفلعله،لأبيصاحباكانفإنه،بسوارأجتمعلعلي،بهأتبلغشيئامنهأطلب

أبيك،صاحبسوارأناإني:فقلت،إليالناسأصحبكانرجلافذكر؟أبوكومن:فقلت.علي

بك،لأجتمعمنزليمنأخرجنيحتى،والراحةوالأكلوالقرارالنومهذايومكفياللهمنعنيوقد

فأتالغدكانإذا:لهوقلت،معهالتيالدرهمالألفيلهفدفعوكيليوأمرت.يديكبينوأجلسني

بأغربالسمرفيالليلةالمهديأتحفما:وقلتالخلافةدارفجئتوركبت.وكذاكذامكانفيمنزلي

هل:ليوقالديناربألفيالأعمىلذلكوأمر،جداذلكمنتعجبالقصةعليهقصصتفلما.هذامن

قصتثم،ساعةوحادثني،فسكت.دينارألفخمسون:قلت؟كم:قال.نعم:قلت؟دينعليك

للأعمى،ديناروألفي،دينارألفبخمسينسبقونيقدالحمالونإذا،المنزلفوصلت،يديهبينمن

فيفكرتقد:فقال،المهديإلىعدتأمسىفلما،فتأخر،اليومذلكفييجيءأنالأعمىفانتظرت

كانفلما.أخرىدينارألفبخمسينلكأمرتوقد،شيءمعكيبقلمدينكقضيتإذافوجدتكأمرك

منالتيدينارالألفيلهودفعت،كثيراخيرابسببكاللهرزقنيقد:فقلت،الأعمىجاءنيالثالثاليوم

أيضا.عنديمنوزدته،الخليفةعند

منسمعتهاما:المهديفقال.حاجتياقض،اللهرسولعصبةيا:فقالتالمهديامرأةووقفت

درهم.لافآعشرةوأعطوها،حاجتهااقضوا،غيرهاأحد

وأنشأالخياطابنففرقها،درهمألفبخمسينلهفأمر،فامتدحهالمهديعلىالخياطابنودخل

:يقول

يعديكفهمنالجودأنأدرولمالغنىأبتغيكفهبكفيأخذت

عنديمافبددتوأعدانيأفدتالغنىذووأفادمامنهأنافلا

.دينارادرهمكلبدلفأعطاه،المهديذلكفبلغ:قال

ليبعثإليهاخرجقدكان،بماسبذان)1(وفاتهكانتوقد،كثيرةومحاسنماثرللمهديفإنوبالجملة

الرشيد،هارونبعدويجعله،العهدولايةمنيخلعهحتى،جرجانمنإليهليحضر،الهاديابنهإلى

رأىقدوكان،بهاماتبماسبذانكانفلما،إحضارهقاصداإليهالمهديفركب،ذلكمنالهاديفامتنع

إنهويقال،القصرببابوقفشيخاكأن،السلامةبقصرالمسمىوأظنه،ببغدادبقصرهوهوالنومفي

:يقولهاتفاسمع

أهلهبادقدالقصربهذاكأني

بهجةبعدمنالقومعميدوصار

ومنازلهربعهمنهوأوحش

جنادلهعليهقبرإلىوملك

.الجزءهذامن(014)الصفحةفي)2(حاشيةفيبماسبذانالتعريفانظر(1)
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حلائلهمعولاتعليهتناديوحديثهذكرهإلايبقولم

امين.برحمته،الجثةوأدخلهوسامحهاللهرحمه.ماتحتىعشراإلابعدهاعاشفما

الهاتف:لهقال!لماأنهويروى

ومنازلهأعلامهدرستوقدأهلهبادقدالقصربهذاكأني

:المهديفأجابه

فعائلهستبلىيومافتىوكلجديدهايبلىالناسأموركذاك

الهاتف:فقال!

قائله؟أنتفمامسؤول!وإنكميتفإنكالدنيامنتزود

:المهديفأجابه

فضائلهتحصىليسقول!وذلكشهدتهحقاللهبأنأقول!

تف:لهاال!فقا

نازلهبكالذيالأمرأزفوقدراحلفإنكالدنيامنتزود

:المهديفأجابه

وأعاجلهليقلتماقدسأفعلفإننيهديتخبرنيذاكمتى

تف:لهاال!فقا

كاملهأنتوماشهرمنتهىإلىليلةعشرينبعدثلاثاتلبث

تعالى.اللهرحمه.ماتحتىيوماوعشرينتسعاإلابعدهايعشفلم:قالوا

فدخل،يديهبينوالكلابظبيخلفساقإنهفقيل؟موتهسببفياختلافاجرير)1(ابنذكروقد

فكسر،الخربةفدخل،بمشوارهفحمل،الفرسوجاء،وراءهالكلابفدخلت،خربةإلىالظبي

ذلك.بسببوفاتهوكانت،ظهره

.فماتمنهفأكل،بالمهديالرسول!فمر،مسمومالبناأخرىإلىبعثتحظاياهبعضإن:وقيل

يعجبهالمهديوكان،مسمومةكبيرةواحد!أعلاهاوفي،الكمثرىفيهابصينيةإليهابعثتبل:وقيل

فأكلها،أعلاهافيالتيفأخذ،فاستدعاهافراها،الصينيةتلكومعهاالجاريةبهفمرت،الكمثرى

.(4583/)تاريخهفيالطبريهو(1)
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قتلتهوحديلييكونأنأردت!المؤمنيناهأميروا:وتقولتندبهالحظيةفجعلت.ساعتهمنفمات

ثلاثالعمرمنوله.ومئةوستينتسعسنةأعني،السنةهذهمنالمحرمفيوفاتهوكانت.بيدي

قد،كثيرةبمراثيالشعراءورثاه.وكسوراوشهراسنينعشرخلافتهوكانت.المشهورعلىسنةوأربعون

عساكر.وابنجريرابنذكرها

:الأعيانمنتوفيوفيها

.زيادبناللهعبيد

الجمحي.عمربنونافع

.القارينعيمأبيبنونافع

المهديبنالهاديموسىخلافة

قدأبوهوكان،أبيهبعدمنالعهدوليوكان،ومئةوستينتسعسنةأولمنالمحرمفيأبوهتوفي

؟بماسبذانالمهديماتحتىذلكيتفقفلم،العهدولايةفيعليهالرشيدأخيهتقديمعلىموتهقبلعزم

تقديمعلىالقوادمنوطائفةالحاجبالربيعمنهمالدولةرجالبعضفهم،بجرجانذاكإذالهاديوكان

تنفيذا،لذلكالجندعلىالنفقةعلىوعزموا،ببغدادحاضرأالرشيدوكان،لهوالمبايعة،عليهالرشيد

إليهامنهافساق،الخبربلغهحين،بغدادإلىجرجانمنالسيرالهاديفأسرع،ذلكمنالمهديراهلما

الربيعوتغيب،فبايعوهمنهمالبيعةوأخذ،خطيباالناسفيوقام،بغدادفدخل،يوماعشرينفي

الحجوبية،وظيفتهعلىوأقره،إليهوأحسن،عنهفعفا،يديهبينحضرحتىالهاديفتطلبه،الحاجب

واقتدى،كثيرةطائفةمنهمفقتلالآفاقمنالزنادقةتطلبفيالهاديوشرع،أخروولاياتالوزارةوزاده

بأبيه.ذلكفي

كانواالخلافةمقامفيجلسفإذا،الخلوةفيأصحابمعالناسأفكهمنالهاديموسىكانوقد

مهيبا.وقوراحسناشاباوكان.والرياسةالمهابةمنيعلوهلما،إليهالنظريستطيعونلا

بنعليبنالحسنبنالحسنبنعليبنالحسينبالمدينةخرج-ومئةوستينتسعسنةأعني-وفيها

إلىالناسوجاء،النبويالمسجدفيوجلس،البياضلبسوقديوماأصبحأنهوذلك،طالبأبي

البيت؟أهلمنوالرضاوالسنةالكتابعلىفبايعوهجماعةعليهوالتف،راجعينولوارأوهفلما،الصلاة

جرتثم؟أبيهفيويعزيه،بالولايةالخليفةليهنىءبغدادإلىمنهاخرجمتوليهاأنخروجهسببوكان

،النبويالمسجدمأواهموجعلوا،وغيرهمالبيتأهلمنجماعةعليهوالتف؟خروجهاقتضتأموز

لانتهاكهعليهيدعونجعلوابل،أرادهماإلىالمدينةأهليجبهولم،فيهالصلاةمنالناسمنعوا
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منفقتل،مراتالمسودةمعاقتتلواوقد،المسجدجنباتفييقذرونكانواأنهمذكرحتى؟المسجد

فراغبعدفقاتلوه،جيشاالهاديإليهفبعث،الحجزمنإلىبهافأقاممكةإلىارتحلثم.وهؤلاءهؤلاء

مدةفكان.مذرشذروتفرقوابقيتهموهرب،أصحابهمنطائفةوقتلوافقتلوه،الموسممنالناس

علىيومادخل،الناسأجودمنكريماكانوقد.يوماعشروثمانيةأشهرتسعةقتلأنإلىخروجه

منخرجثم،والكوفةبغدادأهلمنوأصدقائهأهلهفيففرقها،دينارألفأربعينلهفأطلق،المهدي

قميص.تحتهاوليس،فروةكانإنما،قميصعليهوماالكوفة

الراهبدربطريقمنالصائفةوغزا،الخليفةعم،جعفرأبيبنسليمانبالناسحجوفيها

.الحدثفبلغوا،بطريقهامعالرومأقبلتوقد،كثيفجحفلفي،يحيىبنمعتوق

توفي:وفيها

.تقدمكما.التشريقأيامفيقتل،طالبأبيبنعليبنحسنبنحسنبنعليبنالحسين

،والهاديللمهديوزروقد،ووزيرهحاجبهوكان،المنصورمولىالحاجبيونسبنوالربيع

صحتهوفي؟منكرولكنه،طريقهمنحديثاترجمتهفيالخطيبأوردوقد،نسبهفييطعنبعضهموكان

.الهاديإياهاولاه،الربيعبنالفضلولدهبعدهالحجوبيةوليوقد.نظرعنه

النبويةاليجوةمرومئةسبميرسنةخلت5ثي

،الهاديبنجعفرلابنهالعهدوولايةالخلافةمنالرشيدهارونأخيهخلععلىالهاديعزموفيها

فأجابوهالأمراءمنجماعةالهاديواستدعى،أجاببل،منازعةعليهيظهرولم،لذلكهارونفانقاد

منعهاقدالهاديوكان،موسىمنأكثرهارونابنهاإلىتميلوكانت،الخيزرانأمهماوأبت،ذلكإلى

الدولوانقلبت؟ولايتهأولفيعليهاستحوذتقدكانتبعدمالذلكالمملكةمنشيءفيالتصرفمن

شفاعة.منهيقبلولاعنقهليضربنبابهاإلىأميرعادلئنالهاديفحلف؟جانبهاإلىوالأمراءبابهاإلى

أخيهعلىهووألح،اخرمنزلإلىعنهوانتقلت،أبداتكلمهلاوحلفت،ذلكفيالكلاممنفامتنعت

الرشيد،صففيهمالذينالأمراءأكابرمنوكان،برمكبنخالدبنيحيىإلىوبعث،الخلعفيهارون

نأأخشىإني:خالدبنيحيىلهفقال؟جعفرابنيوتوليةهارونخلعمنأريدفيماترىماذا:لهفقال

وأيضا،هارونبعدمنالعهدوليجعفراتجعلأنتقتضيالمصلحةولكن،الناسعلىالأيمانتهون

،الناسويختلفالأمرفيتفاقم،البلوغدونلأنهلجعفرالبيعةإلىالناسأكثريجيبلاأنأخشىفإني

فجلس،الرشيدهارونأخوهإليهيوماوجاء،أطلقهثم،بسجنهأمرثم،ليلاذلكوكان،مليافأطرق

:فقال؟حقاللعهدولياتكونأنتطمع،هارونيا:قالثمملياإليهينظرالهاديفجعل،بعيدايمينهعن
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:فقال.بناتيمنبنيكولأزوجن،ظلمتمنولأنصفن،قطعتمنلأصلنذلككانولئن،واللهإي

أمرثم،معهفجلس،السريرعلىمعهليجلسنالهاديفحلف،يدهيقئلهارونإليهفقام.بكالظنذاك

ذلكففعل،نصفهإليهدفعالخراججاءوإذا؟أرادمامنهافيأخذالخزائنيدخلوأن،دينارألفبألفله

الرشيد.عنالهاديورضي،كله

الجمعةليلةبعيساباذ)1(فمات،منهاعادثم،الضلحبعدالموصلحديثةإلىالهاديسافرثم

خلافتهوكانت،سنةوعشرونثلاثالعمرمنوله،ومئةسبعينسنةاخروقيل؟الأولربيعمنللنصف

تقلص.العليابشفته،أبيضجميلأطويلاوكان،يوماوعشرينوثلاثةأشهرستة

وهوخليفةوولد،الرشيدوهوخليفةووئي،الهاديوهو،خليفةالليلةهذهفيتوفيوقد

ويموت،خليفةيولدأنبلغنيإنه:الليلأولفيأمهماالخيزرانقالتوقد،الرشيدبنالمأمون

.جداذلكسزهاوقد؟بمدةذلكقبلالأوزاعيمنذلكسمعتإنهايقال.خليفةويولى،خليفة

وقرب،وأقصاهاأبعدهاقدكانولأنه،الرشيدابنهاعلىمنهاخوفاالهاديولدهاسمتإنها:ويقال

أعلم.فالله،وأدناهاخالصةحظيته

)2(الهاديترجمةمنشيءذكروهذا

محمدأبوعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالمنصوراللهعبدبنالمهديمحمدبنموسىهو

سنةالاخرأوالأولربيعمنالنصففيومات،ومئةوستينتسعسنةمحرمفيالخلافةولي،الهادي

ويقال،الأولوالصحيح،سنةوعشرون-ستوقيل،أربغوقيل-ثلاثالعمرمنوله،ومئةسبعين

يثب،البأسقويوكان،طويلاوكان،أبيضجميلاحسناوكان،سنهفيقبلهأحدالخلافةيللمإنه

ريحانتي.يسميهأبوهوكان،درعانوعليهالدابةعلى

وقطعا،ذبحاقدجاريتينرأسفيهبطستجيءإذالهاديعنديوماكنت:قالدأببنعيسىوذكر

مثلرأيتولامنضدةوالجواهراللالىءشعورهماوفي،شعورهمامثلولا،منهماصوراأحسنأرلم

إحداهماتركبأنهذكرإنه:فقال،لا:قلت؟هاتينشأنماأتدرون:الخليفةلنافقال،ريحهماطيب

فوجدتهمافجئتمجتمعتانإنهما:فقالجاءنيثم،فرصدهماالخادمفأمرت،الفاحشةيفعلانالأخرى

وهي،أباذانالعامروشسمونعيسىعمارةمعناهفكأنالعمارةباذومعنى،بغدادبشرقيكانتمحلة:"عيساباذ"()1

.(4172/)البلدانمعجم.أخوهماهوالخيزرانوالهاديالرشيدوأموأمهالمهديبنعيسىإلىمنسوبة

،(1321/)للخطيببغدادتاريخ،(4406/)الطبريتاريخ،(445ص)خياطبنخليفةتاريخفيترجمته)2(

شذرات،(7144/)النبلاءأعلامسير،(1257/)العبر،(8503/)المنتغ،(2404/)اليعقوبيتاريخ

.(1/271)الذهب
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ورجع،يديهبينمنرؤوسهمابرفعأمرثم.رقابهمابجزفأمرت،الفاحشةعلىوهما،واحدلحاففي

الملكأصلحما:كلامهومن.كريما،بالملكخبيراشهماوكان.شيئايصنعلمكأنهالأولحديثهإلى

الملك.عنالطمعليقل،الزلاتعنوالعفو،للجانيالعقوبةتعجيلبمثل

الرضاإن:الهاديفقال،يعتذرالرجلفشرع،فرضي،عنهفاسترضى،رجلمنيوماوغضب

.الاعتذارمؤنةكفاك

.؟ورحمةصلاةوهووأحزنك،وفتنةعدووهوأسرك:لهفقالولدهفيرجلاوعزى

قوله:منهالهقصيدةالهاديأنشدحفصةأبيبنمروانأنبكاربنالزبيروروى

الفضللأيهمايدريأحدفماونوالهبأسهيوماتشابه

:فقال؟الدواوينفيتدورألفمئةأو؟معجلةألفاثلاثون؟إليكأحبأيما:الهاديلهفقال

تدورألفومئة،معجلةألفاثلاثون:قال؟هوما:قال؟ذلكمنأحسنأو،المؤمنينأميريا

معجلة.ألفاوثلاثينألفبمئةلهفأمر.لكالجميعنعجل؟ذلكمنأحسنأو:فقال.بالدواوين

حدثناالصوليحدثناالديباجيأحمدبنسهلحدثناالأزهريحدثني:)1(البغداديالخطيبقال

المزني،عكاشةبنالمطلبحدثني،المكيالتيميالرحمنعبدبنمحمدحدثني،الغلابي،ابنا

ع!يو،اللهرسولذكرإلىوتخطىقريشاشتمأنهمنارجلعلىشهوداالهاديمحمدأبيعلىقدمنا:قال

وأحضرنا،الرجلوأحضر،بابهعلىبالحضرةكانومن،زمانهأهلفقهاءفيهأحضرمجلسالنافجلس

أبيسمعتإني:قالثم،رفعهثم،رأسهنكسثم،الهاديوجهفتغير،منهسمعنابماعليهفشهدنا

قريشاأهانمن:قالعباسبناللهعبدبنعليأبيهعن،محمدأبيهعنالمنصورأبيهعنيحدثالمهدي

!ي!!اللهرسولذكرإلىتخطيتحتى،قريشمنذلكأردتبأنترضلم،اللهعدوياوأنت.اللهأهانه

قتل.حتىبرحنافما.عنقهاضربوا

وسماهبناهقصرفيودفن،هارونأخوهعليهوصلى،السنةهذهمنالأولربيعفيالهاديتوفي

:فالذكور،وابنتانذكورسبعة،تسعةالولدمنلهوكان.بغدادمنالشرقيالجانبمنبعيساباذالأبيض

بعدولدالذي،الأعمىوموسى،وسليمان،وإسماعيل،وإسحاق،اللهوعبد،وعباس،جعفر

توبة.تلقبالعباسوأم،المأمونتزوجهاالتيعيسىأتم:هماوالبنتان.أبيهباسمفسمي،وفاته

منه.معقوفينبينيأتيوما،(1322،23/)بغدادتاريخفي(1)
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سبعينسنة،الأولربيعمنالأولللنصف،الجمعةليلةوذلك،أخوهماتليلةبالخلافةلهبويع

منفأخرجه،برمكبنخالدبنيحيىإلىفبعث،سنةوعشرينثنتينيومئذالرشيدعمروكان،ومئة

منابنهالرشيدوكان؟الرشيدهارونوقتل،قتلهعلىالليلةتلكعزمالهاديكانوقد،السجن

قامالذيهووكان،الإنشاءكتابةصبيحبنالقاسمبنيوسفوولى،الوزارةحينئذفولاه،الرضاعة

جاءالليلفيالهاديماتلماإنهويقال.بعيساباذالمنهـبرعلىلهالبيعةأخذتحتىيديهبينخطيبا

كم:الرشيدلهفقال.المؤمنينأميرياقم:فقال،نائمافوجده،الرشيدإلىبرمكبنخالدبنيحيى

الرجل.ماتقد:فقال.عندهذنوبيأكبرذلكلكان!الكلامبهذاالرجلهذاسمعكولو،تروعني

الرشيد،فيوليهم،يسميهملرجالالأقاليميذكرفجعل.الولاياتفيعليأشر:فقالهارونفجلس

هو:فقال.غلامالساعةلكولدفقد،المؤمنينأميرياأبشر:فقالاخرجاءإذكذلكهمافبينما

إلاالظهريصليلاوحلف،بعيساباذودفنه،الهاديأخيهعلىفصلىأصبحثم.المأمونوهو،اللهعبد

فزاحموا،الهاديبنجعفرمعكانلأنه؟القائدعصمةأبيعنقبضربأمرالجنازةمنفرغفلما.ببغداد

والطاعةالسمع:الرشيدفقال.العهدوليئيجوزحتىوقفاصبر:عصمةأبوفقال،جسرعلىالرشيد

عصمة.أبيعنقبضربأمروليفلما.ذليلامكسوراالرشيدووقف،عصمةوأبوجعفرفجاز.للأمير

كانخاتمههنامنيسقطإني:فقالبالغواصيناستدعىبغدادجسرإلىانتهىفلما،بغدادإلىسارثم

فسقطالرسولإلىفألقيتهيطلبهالهاديإلىبعثأياممنكانفلما،ألفبمئةلياشتراهقدالمهديوالدي

خالدبنيحيىالرشيدولىولما.كثيراسروراالرشيدبهفسر،فوجدوهوراءهالغواصونفغاص،ههنا

رأيتمنفول،عنقكفيوجعلتهعنقيمنذلكوخلعت،الرعيةأمرإليكوضعتقد:لهقالالوزارة

الموصلي:بنإبراهيميقولذلكففي.رأيتمنواعزل

نورهاأشرقهارونوليفلماسقيمةكانتالشمسأنترألم

وزيرهاويحيىواليهافهارونالندىذيهاروناللهأمينبيمن

المشاورةهيفكانت،الخيزرانوالدتهبمشاورةإلاأمرايقطعلاأنخالدبنيحيىأمرهارونإنثم

وتحكم.وتمضي،وتحلفتبرم،كلهاالأمورفي

منخلقاالرشيدتتبعوفيها.السواءعلىهاشمبنيبينيقسمأنالقربىذويبسهمالرشيدأمروفيها

بنمحمدالأمينولدوفيها.البيتأهلبعضعليهخرجوفيها.كثيرةطائفةمنهمفقتل،الزنادقة

مدينةبناءكملوفيها.السنةهذهمنشوالمنخلتلستالجمعةيوموذلك،زبيدةابنالرشيد

وأعطى،الرشيدالمؤمنينأميربالناسحبئوفيها.الناسونزلها،التركيالخادمفرجيديعلىطرسوس
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الشاعر:رزينبنداوديقول!ذلكوفي؟أيضاالسنةهذهفيغزاإنهويقال!،كثيرةأموالاالحرمينأهل

النهجسيرتهعدل!فيبهوقامبلدةكلفيالنورلاحبهارون

والحبئالغزوبهيعنىماوأكثرشغلهأصبحاللهبذاتإمائم

)1(البلجمنظرهللناسبداماإذاوجههنورعنالناسعيونتضيق

يرجوماأضعافيرجوهالذيينيلالندىذاهاروناللهأمينوإن

البكائي.اللهعبدبنسليمانفيهاالصائفةوغزا

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

الأزديالفزهوديويقال!:الفراهيديالرحمنعبدأبو)2(تميمبنعمروبنأحمدبنالخليل

الذيوهو،أكابرهممنواحدوغير،شميلبنوالنضر،سيبويهأخذوعنه،النحاةشيخ،اليحمدي

بحرافيهالأخفشوزاد؟بحراعشرخمسةإلىوفرعه،دوائرخمسإلىقسمه،العروضعلماخترع

:الشعراءبعضقال!وقد.الخببوهوآخر

الخليليخلقأنقبلمنصحيحاالورىشعركانقد

وأكملهابتدأه،الفغةفيالعينكتابوله،أيضأتصنيف!فيهوله،النغمبعلممعرفةلهكانوقد

فلم،الجهضميعليبنونصر،الشدوسيكمؤرج،الخليلأصحابمنوأضرابهشميلبنالنضر

كانوقد.فأفادالخللمنلهموقعمافيهوصفكتابادرستويهابنوضعوقد،الخليلوضعهمايناسبوا

وضيقه،العيشخشونةعلىصبورأ،جذاالدنيامنمتقفلاوكان،كاملاوقورأعاقلاصالحارجلاالخليل

فيعليهرجلاشتغلأنهوذكر.الخلقحسنظريفاوكان،بابيوراءماهفييجاوزلا:يقول!وكان

البيت:هذاتقطعكيف:يومالهفقلت:قال!؟فيهالذهنبعيدوكان،العروض

تستطيعماإلىوجاوزهفدعهشيئاتستطعلمإذا

إليه.أشرتمافهموكأنه،إلييعدفلمعنديمننهضإنهثم،معرفتهقدرعلىتقطيعهفيمعيفشرع

أعلم-والله-خيثمةأبيبنأحمدعنوروى.أبيهسوىبأحمد!ي!النبيبعدأحديسملمإنه:ويقال!

ستين.سنةوقيل،المشهورعلىومئةسبعينسنةبالبصرةومات.الهجرةمنمئةسنةالخليلولد

.(بلج)القاموس.الوجهطلق:"بلجرجل"(1)

مشتبه،(63ص)الفهرست،(8/922)حبانلابنالثقات،(1/936)الكنىسردفيالمقتنىفيترجمته)2(

الكمالتهذيب،(2244/)الأعيانوفيات،(5/237)التاريخفيالكامل،(801ص)المحدثينأسماء

التهذيبتقريب،(246/)الزاهرةالنجوم،(7/942)النبلاءأعلامسير،(1/268)العبر،(8326/)

.(1/275)الذهبشذرات،(3141/)التهذيبتهذيب،(591)
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والمشهورجداغريبوهذا.ومئةثلاثينسنةتوفيأنه"العقودشذور"كتابهفيالجوزيابنوزعم

أعلم.والله.الأول

توفي:وفيها

واخر،الشافعيراوية؟المؤدبالمصريمولاهمالمراديكاملبنالجبارعبدبنسليمانبنالربيع

العلم،الحكمعبدوابنوالمزنيالبويطيوفي،الشافعيفيهتفرس،صالحارجلاوكان؟عنهروىمن

:هذاالربيعشعرومن.اللهرحمه.الأمرنفسفيوقعماذلكفوافق

نجاالأمورفياللهصدقمنالفرجاأسرعماجميلاصبرا

رجاحيثكاناللهرجاومنأذىينلهلماللهخشيمن

وخمسينستسنةفيماتوقد،أيضاالشافعيعنروىفإنهالجيزيداودبنسليمانبنالربيعفأما

أعلم.والله.ومئتين

ومئةوسبميرإحرفىسنةخلت5ثي

فروخبنمحمدهريرةأباالرشيدقتلوفيها.الوزارةمعخالدبنيحيىإلىالخاتمالرشيدأضاففيها

قدموفيها.فقتلالحروريسعيدبنالفضلخرجوفيها.يديهبينالخلدقصرفيصبراالجزيرةنائب

نأإلىبهافأقامت،مكةإلىالخيزرانالمؤمنينأميرأمخرجتوفيها.إفريقيةنائبحاتمبنروح

رحمه.الخلفاءعمعباسبناللهعبدبنعليبنالصمدعبدفيهابالناسحجالذيوكان.الحجشهدت

منه.وتقبلوأكرمهالله

ومئةوسبميوثنتيوسنةخلت5ثي

منالرشيدخرجوفيها.النصفبعدمنهميؤخذكانالذيالعشرالعراقأهلعنالرشيدوضعفيها

المنصورجعفرأبيبنيعقوببالناسحجوفيها.فرجعفتشوش،بغدادغيريسكنهموضعالهيرتادبغداد

علي.بنسليمانبنإسحاقالصائفةغزاوفيها.الرشيدعم

ومئةوسبميرث!اثسنةكين5ثي

،للخلفاءتصلحالتيحواصلهعلىبالاحتياطالرشيدفأمر،سليمانبنمحمدبالبصرةتوفيفيها

،الحربعلىبهايستعانالتيوالأمتعةوالفضةالذهبمنفقبضوه،جداكثيراشيئاذلكمنفوجدوا
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بناللهعبدبنعليبنسليمانبنمحمدوهو؟ذلكوغيروالبركالعددمنالمسلمينمصالحوعلى

وشجعانهم.قريشرجالاتمنوكان،عليبنحسنبنحسنبنجعفربنتحسنأموأمه،عباس

كثير؟لمح!شيالأموالمنلهوكان.العباسةابنتهالمهديوزوجه،والكوفةالبصرةبينالمنصورلهجمع

مثله.يرلم،أحمرياقوتمنخاتئملهوكان،ألفمئةيومكلفيدخلهكان

إلىاليتيمرأسمسحفيمرفوعحديثوهو،عباسابنوهوالأكبرجدهعنأبيهعنالحديثوروى

فأكرمه،بالخلافةفهناهالرشيدعلىوفدوقد.)1(رأسهمؤخرإلىأل!لهمنرأسومسح،رأسهمقدم

فيتوفي.كلواذى)2(إلىيشيعهالرشيدمعهخرجالخروجأرادولما.كثيراشيئاعملهفيوزاده،وعظمه

الصامت،مالهمناصطفىمنالرشيدأرسلوقد،سنةوخمسينإحدىعنالسنةهذهمنالآخرةجمادى

.الأملاكعنخارجاألفآلافستةالدراهمومن،دينارألفآلافثلاثةالذهبمنلهفوجد

.واحد)3(يومفيالخيزرانووفاةوفاتهأنجريرابنذكروقد

:تقولفأنشأتقبرهعلىجواريهمنجاريةوقفتوقد

حييتالهفقلالترابالقمبيتاهويتلمنالترابأمسى

حثيتاعليهمنكرامةإلابناوماترابيانحبكإنا

المهدياشتراها،والرشيدالهاديالمؤمنينأميروأم،المهديجاريةالخيزرانتوفيتوفيها

هذايتفقولم،والرشيد،الهاديموسى:خليفتينلهولدت،وتزوجهاأعتقهاثمجدأعندهوحظيت

الوليدأموهي،مروانبنالملكعبدزوجة،العبسيةالعباسبنتلولادةإلاالنساءمنلغيرها

مروان:الملكعبدبنالوليدلمولاهاولدت،يزدجردبنفيروزبنتفرندلشاهوكذلك،وسليمان

عن،أبيهعن،المهديمولاهاعنالخيزرانطريقمنرويوقد.الخلافةوليوكلاهما،وإبراهيم

الخيزرانعرضتولما.")4(شيءكلوقاهاللهاتقىمن":قالع!ي!النبيعن،عباسابنعن،جده

)1(

)2(

)3(

)4(

في(5192/)بغدادتاريخفيوالخطيب،الناجيصالحترجمةفي(4292/)الكبيرالتاريخفيالبخاريأخرجه

موضوعهذا:وقالأيضاترجمتهفي(6176/)الاعتدالميزانفيالذهبيوذكره،سليمانبنمحمدترجمة

أيضا.ترجمتهفي(5188/)الميزانلسانفيحجرابنوتابعه

منالشرقيالجانبوناحية،بغدادالسلاممدينةقربطسوجوهو،مقصورةياءتكتبألفاخره:"كلواذى"

واحدفرسخبغدادوبينبينهاباقأثرها،خرابالآنوهي،بوقنهرمنالغربيالجانبوناحية،جانبهامنبغداد

الملك.طهمورثبنبكلواذىسفيتإنها:يقال،الخلعاءبذكرهاكثيراولهجالشعراءذكرهاوقد،للمنحدر

.(4477،478/)البلدانمعجمانظر.السلامعليهموسىتوراةتابوتالكلواذإن:ويقال

.(4623/)الطبريتاريخانظر

يثبت.لا:الإسلامتاريخفيالذهبيالحافظقال(431-41/543)تاريخهفيالبغداديالخطيبرواه
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لولاوالجمالالمنىغايةلعلىإنكجاريةيا:لهافقال،ساقيهافيدقةإلاأعجبتهليشتريهاالمهديعلى

فاستحسن.تراهمالاإليهماتكونماأحوجإنكالمؤمنينأميريا:فقالت.)1(ساقيكفيحموشة

وهيإليهافكتب،المهديحياةفيمرةالخيزرانحجتوقد.جداعندهوحظيت،واشتراهاجوابها

الشعر:بهذاإليهاويتشوقلهايستوحشبمكة

السروريتمبكمإلاليسولكنالسرورغايةفينحن

حضورونحنغيبأنكموديأهليافيهنحنماعيب

فطيرواالرياحمعتطيرواأنقدرتمإنبلالسيرفيفأجدوا

أجابه:منأمرتأوفأجابته

نطير)2(فعلناومافكدناقالشومنوصفتالذيأتاناقد

الضميريكن)3(قدماإليكمصيؤدبكنالرياحأنليت

السرورذاكفدامسرورفيبعديكنتفإنصتةأزللم

وصيفة،مئةفيهماتتالذياليومفيماتالذيالبصرةنائبسليمانبنمحمدإليهاأهدىأنهوذكر

فيكفظننافيكظنناعنثمنابعثتهماكانإن:إليهفكتبت.مسكامملوءفضةمنجام4وصيمهكلمع

وردت.المودةفياتهمتنيفقدالمودةزيادةبهتريدكنتوإن؟الثمنفيبخستناوقد،بعثتمماأكثر

المسجدفيفزادتها،الخيزرانبدارالمعروفة،بمكةبهاالمشهورةالداراشترتوقد.عليهذلك

بقينلثلاثالجمعةليلةببغدادموتهاواتفق.ألفاوستينألفألفسنةكلفيضياعهامغلوكان.الحرام

فلماالطينفييخبسريرهاحاملوهوجنازتهافيالرشيدابنهاوخرج.السنةهذهمنالاخرةجمادىمن

القبرمنخرجفلما،لحدهاونزل،عليهاوصلىخفاولبس،رجليهفغسل،بماءأتيالمقبرةإلىانتهى

ابنقولالرشيدوأنشد.والنفقاتالخاتمفولاه،الربيعبنبالفضلواستدعى،عليهفجلسبسريرأتي

:الخيزرانأمهدفنحيننويرة

برهةجذيمةكندمانيوكنا

ومالكاكأنيتفرقنافلما

يتصدعالنقيلحتىالدهرمن

معا)(ليلةنبتلماجتماعلطول

)1(

)2(

)3(

)4(

الدقة.:والحموشة،(ح،ب)منوالمثبت.تصحيفوهو."وخموشهماساقيكدقةلولا":(ق)في

.(ح،ب)منوالمثبت."نطيرقدرناومافكدنا":(ق)في

."الضميريجن":(،!ب)في

.(ق)منوالمثبت."وصيفكلمعوصيفمئة":(ح،ب)في

.(892،992و،5/1288)الأغانيفيكمامالكاأخاهيرئينويرةبنلمتممالشعر
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توفيت:وفيها

،جداالغناءتحسنوكانت،جداشديداحبايحبهاكان،الهاديلموسىكانتجارية:غادر)1(

أميرياهذاما:الحاضرينبعضفسأله،لونهوتغير،عنهاغيبتهفكرم!أخذتهإذتغنيهيوماهيفبينما

.هذهجاريتيويتزوج،بعديالخلافةيتولىهارونوأخي،أموتأنيفكرةأخذتني:فقال؟المؤمنين

منالرشيدفعوذه،وقعبمافأخبره،هارونأخاهاستدعىثم.العمربطوللهودعواالحاضرونففداه

فحلف،يتزوجهالاأنحافياماشياوالحجوالعتاقالطلاقمنالمغلظةبالأيمانالهاديفاستحلفه،ذلك

الرشيد،خطبهاثم.ماتحتىشهرينمنأقلإلايكنفلم؟لهفحلفت،كذلكالجاريةواستحلفله

عندهوحظيتفتزوجها.وعنكعنيأكفرإني:فقال؟!وأنتأناحلفناهاالتيبالأيمانكيف:فقالت

ذإ،ببغدادنائمةليلةذاتهيفبينما؟يزعجهاأنخشيةيتحركفلاحجرهفيتنامكانتحتى،جدا

وهوهذامناميفيالهاديرأيت؟المؤمنينأميريافقالت؟شأنكما:لهافقال،تبكيمذعورةانتبهت

:يقول

الرشيد:فقال

ازماثم.قلبيفي

ماتت:وفيها

المقابرسكانجاورتبعدماعهديأخلفت

الفواجرالكذبأيمانكفيوحنثتونسيتني

غادرسماكالذيصدقأخيغادرةونكحت

الغوابرالموتىفيوعددتالبلىأهلفيأمسيت

الدوائرعنكتدرولا!الجدبالإلفيهنكلا

صائرغدوتحيثوصرتحالصباقبلبيولحقت

الأبياتهذهكتبتفكأنما،المؤمنينأميرياواللهكلافقالت.أحلامأضغاثهذاإنما

.الصباحقبلماتتحتىوتضطربترتعدلت

لهاوكان:الأصمعيقال.لانههي:قولهالكثرةهيلانةسقاهاالذيوهوالرشيدجارية:)2(هيلانة

فيفاعترضته،الخلافةقبلمنزلهيوماالرشيدفدخل،برمكبنيحيىبنلخالدقبلهوكانت،محبا

الشيخ.هذامناستوهبني:فقالت؟ذلكإلىالسبيلوكيف:فقال؟نصيبمنكلناأما:وقالتطريقه

)1(

)2(

.(8934/)المنتظمفيترجمتها

الخلفاءوتاريخ،(8/352)الجوزيلابنوالمنتظم،بعدهاوما(1/69)بغدادتاريخترجمتهافيينظر

.(592ص)للسيوطي
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توفيت.ثم،سنينثلاثعندهومكثت؟عندهوحظيت،لهفوهبها،خالدبنيحيىمنفاستوهبها

فيها:قولهمنوكان،ورثاها،شديداحزناعليهافحزن

صدريفيالحسرةوجالتالثرىضمنوكلماقلتقد

الدهر)1(آخرلمح!شيبعدكسرنيلااللهفلاقاذهب

موتها:فيالأحنفبنالعباسوقال

فرماكمساءتيالزمانقصدبموتهاالقبورتباشرتمنيا

أراككنتحيثالترددإلامؤنساليأرىفماالأنيسأبغي

لفداكبملكهيستطيعلوحزنهبعدكفطالبكاكمللث

)2(سواكالفؤادحمىيحللاكيحفيظةالنساءعنالفؤاديحمي

أعلم.فالله.الافعشرةبيتلكل،ألفابأربعينالرشيدلهفأمر:قال

النبويةاليجوةمرومئةوسبميرأربمسنةخلت5ث!

وأبوهيوسفأبيبنيوسفالرشيداستقضىوفيها.أهلهامنوتخبيطبالشامعصبيةوقعتفيها

فلما،الرشيدبالناسحجوفيها.الرومبلادفدخل،صالحبنالملكعبدالصائفةغزاوفيها.حي

ثمالمزدلفةجاءثم،فوقف؟الوقوفوقتكانحتىمكةيدخلفلموباءفيهاأنبلغهمكةمناقترب

بها.ينزلولمارتحلثم،وسعىفطاف،مكةدخلثم،منى

ومئةوسبميرخمللعسنةخلتص5ث!

خمسذاكإذوعمره،الأمينوسماه،زبيدةبنمحمدلولل!بعدمنالعهدبولايةالرشيدأخذفيها

الخاسر:سلمذلكفيفقال؟سنين

الأزهرللهجانالخلافةبيتبنىإذالخليفةاللهوفققد

وبمخبربمنظرعليهشهداوجدهأبيهعنالخليفةفهو

جعفر)3(ابنةزبيدةبنلمحمدالهدىمهدفيالثقلانبايعقد

.(8352/)والمنتظم،(1/89)بغدادتاريخفيالبيتان(1)

والرابم،الثالثالبيتان(دتى)منسقطوقد.(8352،353/)والمنتظم(1/89)بغدادتاريخفيالأبيات)2(

.()خفيوهما

."الهدىمهدفيالثقلانبايعقد":وفيه(192ص)الخلفاءتاريخفيالأبيات)3(
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،المنصورحزمفيهوالله:ويقولالمأموناللهعبدفيوالرجاحةالنجابةيتوسمالرشيدكانوقد

بنمحمدلأقدموإني،لقلتمنيالرابعةأقولأنشئتولو،الهادينفسوعزة،المهديونسك

:يقولأنشأثمذلكغيرأستطيعلاولكن،هواهمتبعأنهلأعلموإني،زبيدة

أحزماكانالذيالأمرعلىغلبتأننيغيرليالرأيوجهبانلقد

مقسمانهباصارحتىتوزعبعدماالضرعفيالدريردوكيف

أبرما)1(كانالذيالأمرينقضوأناستوائهبعدالأمرالتواءأخاف

بنيحيىساروفيها.الرشيدبالناسوحج،)2(الواقديقولفيصالحبنالملكعبدالصائفةوغزا

.هناكوتحرك،الديلمإلىحسنبناللهعبد

:الأعيانمنتوفيوفيها

سألهاوقد،حسانكلماتعنهاروي،العبادةكثيرة،سوداءأمةكانت:)3(الزاهدةالعابدةشعوانة

ووقع،الفضيلفشهق؟!لكاستجابدعوتهإنماوبينهبينكأما:فقالتالدعاءعياضبنالفضيل

عليه.مغشيا

توفي:وفيها

بنقيسمولىكان:)5(خلكانابنقال:)4(مولاهم،الفهميالرحمنعبدبنسعدبنالليث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(901/)المنتظمفيالأبيات

.(5288/)الأثيرلابنالتاريخفيالكاملانظر

،(4/53)الصفوةصفةفيوترجمتها.(9112/)بغدادوتاريخ،(8/113)الأولياءحليةفيخبرهاانظر

(516و)،(918)الحكاية)(257)الرياحينروض،(5264/)الأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار

.(562)المنثورالدر،(1/327)الدريةالكواكب،(1/67)الشعرانيطبقات،(475)الحكاية)

الكبيرالتاريخ،(944)خليفةتاريخ،(692)خليفةطبقات،(7/517)سعدابنطبقاتفيترجمته

الجرح،(145)للدولابيوالأسماءالكنى،(555)المعارف،(2191/)الصغيرالتاريخ،(7246/)

بغدادتاريخ،(7/318)الحلية،(1536)الترجمةالأمصارعلماءمشاهير،(7/917)والتعديل

الأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار،4/903()الصفوةصفة،)78(الفقهاءطبقات،)13/3(

الأعيانوفيات،(273/)واللغاتالأسماءتهذيب،(15/148)لهالأصولجامع،(4923/)

الأنساب،(21/246)دمشقتاريخمختصر،(491)الترجمةالحديثعلماءطبقات،(4/127)

الحفاظتذكرة،(8136/)النبلاءأعلامسير،(1266/)العبر،(3423/)الاعتدالميزان،(9353/)

الطبقات،(282/)الزاهرةالنجوم،(464)التهذيبتقريب،(8/945)التهذيبتهذيب،(1224/)

.(2238/)الأولياءكراماتجامع،(2933/)الذهبشذرات،(052)للمناويالصغرى

.(4127/)الأعيانوفياتفي
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وولد،مدافعةبلاالمصريةالديارإمامالليثكان.الفهميمسافربنالرحمنعبدمولىوهو،رفاعة

بالديارونشأ،السنةهذهمنشعبانفيوفاتهوكانت.وتسعينأربعسنة،مصر)1(بلادمنبقرقشندة

بعضهمعنوحكي.متحركةالثانيةبقافينوضبطه،قلقلشندة)2(منأصله:خلكانابنوقال.المصرية

.()4(ذلكبعدذهنهيحمدوافلمأ،بمصرالقضاءوليوأنه،)3(الذهنجيدكانأنه

خمسةسنةكلفيملكهمنيدخلهكانأنهوذكروا.جداغريبوذلك،ومئةوعشرينأربعسنةولد

.زكاةعليهوجبتوما،دينارألفثمانونسنةكلفيالغلةمنيدخلهكان:آخرونوقال.دينارآلاف

والعربية.والحديثالفقهفيإماماوكان

شيئايستهديهمالكإليهوبعث.()أصحابهضيعهأنهإلا،مالكمنأفقهالليثكان:الشافعيقال

مئةبخنس!منهوباع،حاجتهمالكمنهفاستعمل،حملابثلاثينإليهفبعث،ابنتهجهازلأجلالعصفرمن

.دينارألفوفيهالطبقفرد،رطبفيهطبقامالكلهفأهدىمرةوحج.بقيةمنهعندهوبقيت،دينار

فيالإسكندريةإلىيخرجوكان،ذلكيقاربومادينارالألفالعلماءمنأصحابهمنللرجليهبوكان

وحكى.التكميلفيذكرناهوقد،جداكثيرةومناقبه.مركبفيومطبخهمركبفيوأصحابههوالبحر

الليث:ماتيوميقولقائلاسمعأنهخلكانابن

وقبرغريباالعلمومضىلكمليثفلاالفيثذهب

.أحدايروافلمفالتفتوا

توفي:وفيها

المالبيتمنويعطيه،القضاءيليأنالمهديعليهعرض،القرشيالمنذر)6(بناللهعبدبنالمنذر

.بعهديأخيسأنباللهالمؤمنينأميروأعيذ،شيئاأليلاأناللهعاهدتإني:فقال؟درهمألفمئة

أعفيتك.فقد،انطلق:قال.آدله:قال؟آدله:المهديلهفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(4327/)البلدانمعجم

.(ب)منوالمثبت،الأعيانوفياتفيوكذا،"قلقشندة":(ف،ح)في

.(دتى)منوالمثبت،"المذهبجيد"(ح)وفي،"المذهبحنفي":(ب)في

.(ق)منوهو،(ح،ب)فيليسالمعقوفينبينما

.(2382/)واللغاتالأسماءوتهذيب،(1/604)بأصبهانالمحدثينطبقات

،(28/305)الكمالتهذيب،(13244/)بغدادتاريخ،(9176/)البستيحبانلابنالثقاتفيترجمته

.(546)التهذيبتقريب،(317)المراسيلرواةذكرفيالتحصيلتحفة
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ومئةوسبميرستسنةخلت5ث!

خلقواتبعه،الديلمببلادطالبأبيبنعليبنحسنبنحسنبناللهعبدبنيحيىظهوركانفيها

الرشيد،لذلكفانزعج،والأمصارالكورمنالناسإليهوارتحل،شوكتهوقويت،غفيروجم،كثير

والريالجبلكوروولاه،ألفاخمسينفيبرمكبنخالدبنيحيىبنالفضلإليهفندب؟أمرهمنوقلق

عظيمة،أبهةفيالناحيةتلكإلىيحيىبنالفضلفسار،ذلكوغير،وقومسوطبرستانوجرجان

الديلم،صاحبالرشيدوكاتب.والبرالتحفوأنواع،منزلةكلفيالبردمعتلحقهالرشيدوكتب

يعدهاللهعبدبنيحيىإلىالفضلوكتب.إليهميحيىخروجلسهلهوإندرهمألفبألفووعده

إليهميخرجأنيحيىفامتنع،الرشيدعندالعذرلهيقيمأنإليهخرجإنوأنه،ويرجيهويؤمله،ويمنيه

موقعامنهووقع،الرشيدففرح،بذلكالرشيدإلىالفضلفكتببيدهأمانكتابالرشيدلهيكتبحتى

بنالصمدعبدمنهم،هاشمبنيومشيخة،والفقهاءالقضاةعليهوأشهد،بيدهالأمانوكتب.عظيما

إلىبكمالهابعثها،الفضلإلىوصلتفلما،جداكثيرةوتحفاجوائزمعهوأرسلالأمانوبعث.علي

،العطاءفيلهوأجزل،وأكرمهالرشيدوتلقاه،بغدادبهفدخل،الفضلبهفسار،اللهعبدبنيحيى

وعظم،وولديبنفسيخدمته:يقولكانخالدبنيحيىإنبحيث،عظيمةخدمةبرمكالوخدمه

يقولذلكففي؟والفاطميينالعباسيينبينبالصلحسعىحيث،الفعلةبهذهجداالرشيدعندالفضل

:هذاصنيعهعلىويشكره،يحيىبنحفصةأبيبنمروان

هاشمبينالذيالفتقبهارتقتبرمكيةيدشلتفلاظفرت

بالمتلائمليسوقالوافكفواالتئامهالراتقينأعياحينعلى

المواسمفيذكرهاباقالمجدمنبخطةيداكفازتقدفأصبحت

)1(المساهمقداحضمتكلمالكمفائزايخرجالملكقدحزالوما

ثم،سجنهإنهويقال،عليهوتغير،حسنبناللهعبدبنليحيىتنكرالرشيدإنثم:قالوا

بنمحمدالرشيدفسأل،إليهبهبعثالذيالأمانوأحضرالهاشميينمنجماعاتوعنده،استحضره

الأمانهذاليس:البختريأبووقال؟عليهالرشيدفتغيظ.نعم:قال؟هوأصحيح،الأمانعنالحسن

اللهعبدبنيحيىعلىالرشيدوأقبل،البختريأبوفيهوبصقالأمانومزق.شئتبمافيهفاحكم،بشيء

يحيى:فقال.سممناكأنايزعمونالناسإن:وقالالمغضبتبسميتبسموهو!هيه،هيه:فقال

بنبكارفاعترض،الرشيدلهفرق؟وتحبسنيتعذبنيفعلام،وحقاورحماقرابةلناإن،المؤمنينأميريا

.(917/)الجوزيلابنالمنتظمفيالأبيات(1)
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عاصفإنه،هذامنالكلامهذايغرنكلا،المؤمنينأميريا:فقالالزبيربناللهعبدبنثابتبنمصعب

ومن:يحيىلهفقالى.العصيانفيهاوأظهرمدينتناعليناأفسدوقد؟وخبثمكرمنههذاوإنما،شاق

إنما،المؤمنينأميريا:يحيىقالىثم.هذاواباءبآبائيالمدينةإلىأبوكهاجروإنما،اللهعافاكمأنتم

اللهلعن:فقالىاللهعبدبنمحمدأخيقتلحينهذاجاءنيلقد،المؤمنينأميرياوالله.وأنتمنحنالناس

وما،يبايعكمنأولفأناالأمرهذاإلىتحركتإن:ليوقالبيتاعشرينمننحوافيهوأنشدني،قاتله

يحلفوشرعوأنكر،الزبيريووجهالرشيدوجهفتغير:قال.معكوأيدينابالبصرةتلحقأنيمنعك

قالى:؟المرثيةمنشيئاأتحفظ:ليحيىقالىثمالرشيدوتحير.ذلكفيلكاذبإنهالمغلظةالأيمان

برئتفقدكاذباكنتإنفقل:اللهعبدبنيحيىلهفقالى،الإنكارفيالزبيرفازدادجانبامنهاوأنشده،نعم

الرشيد،عليهفعزم.بذلكالحلفمنفامتنع.وقوتيحوليإلىاللهووكلني،وقوتهاللهحولمن

نإويقالى.ساعتهمنفمات،بالفالجاللهفرماه،الرشيدعندمنخرجأنإلاكانفما،بذلكفحلف

الله.فقتله،بمخدةوجههغمتامرأته

،يومبعضحبسهإنما:ويقال.دينارألفمئةلهوأطلق،اللهعبدبنيحيىأطلقالرشيدإنثم

بعدوعاش،المالىبيتمندينارألفأربعمئةالرشيدمنالمالمنوصلهماجملةوكان،أيامثلاثةوقيل

الله.رحمهماتثم،واحداشهرأكلهذلك

بدويومأولكانوهذا-يمنوهم-واليمانية-قيسوهم-النزاريةبينبالشامعظيمةفتنةوقعتوفيها

فيمنهموقتل؟الانهذافيالجاهليةفيعليهكانواماأعادوا،ويمنقيسوهم،بحورانالعشيرتينأمر

وقيل،عيسىبنموسىعمهابنالرشيدجهةمنكلهاالشامنيابةعلىوكان.كثيربشوالسنةهذه

جعفرمواليأحدسهلبنسنديبخصوصهادمشقنيابةعلىوكان.أعلمفالله،عليبنالصمدعبد

رأسالمريالهيذامأبوعليهايتغلبأنمنخوفاالفتنةثارتحيندمشقسورهدموقد.المنصور

ولاالملاحولاالمكارييحلفلاوكان:الجاحظقالى.الخلقدميمهذاسنديكانوقد.القيسية

ومئتين.أربعسنةتوفيوقد.الكتابومعلمالحمالفياللهويستخير؟قولهمالقول:ويقولالحائك

ورؤوسالقوادمنجماعةومعهخالدبنيحيىبنموسىجهتهمنالرشيدبعثالأمرتفاقمفلما

رؤوسمنجماعاتوحملوا،)1(الشامأمرواستقام،الفتنةوهدأت،الناسبينفأصلحوا،الكتاب

يقولىذلكوفي،وأطلقهمعنهمفعفا،خالدبنيحيىإلىأمرهمالرشيدفرد،السلامدارإلىالفتنة

:الشعراءبعض

وليدهراسيشيبهيجاالشامهاجتقد

.(ب)منوالمثبت،"الرشيدأمر":(ح)وفي،"الرعيةأمر":(دتى)في(1)
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وجنودهبخيلهعليهاموسىفصب

وحيدهنسيجأتىلماالشامفدانت

بجودهجودكلذبذالذيالجوادهذا

جدودهوجوديحيىأبيهجودأعداه

وتليدهبطارفيحيىبنموسىفجاد

مهوفىهحشووهو!الم!ذراموسىونال

وقصيدهمنثورهبمديحيخصصته

بعودهفأكرملهعوداالبرامكمن

ومديدهخفيفهطراالشعرعلىحووا

الملقبالخزاعيالهيثمبنمالكبنحمزةوولاهاخراسانعنعطاءبنالغطريفالرشيدعزلوفيها

بنعمرجعفوعليهافاستناب،مصرنيابةبرمكبنخالدبنيحىبنجعفرالرشيدولىوفيها.بالعروس

بنموسىنائبهاأنإياهاولايتهسببوكان،أحول،الكتبةبينالشكلزريالخلقشنيعوكان،مهران

فاستدعى.الناسأحسنعليهاولأولين،لأعزلنهوالله:الرشيدفقال،الرشيدخلععلىعزمقدكانعيسى

بغل،علىمهرانبنعمرإليهافسار،البرمكييحىبنجعفرنائبهعنعليهافولاه،هذامهرانبنعمر

أخرياتفيفجلس،عيسىبنموسىنائبهامجلسإلىفانتهى،كذلكفدخلها،آخربغلعلىدرةأبووغلامه

:قال؟شيخياحاجةألك:فقالهومنيعرفلاوهوعيسىبنموسىعليهأقبلالناسانفضفلما،الناس

لعن:قال.نعم:قال؟مهرانبنعمرأنت:قالقرأهافلما،إليهالكتبدفعثم.الأميراللهأصلحنعم

وأقبل،منهاوارتحل،العملإليهسلمتم.(اه:الزخرفأ!هومقرمفكلىألتس):قالحينفرعونالله

كلعلىيكتبثم،قماشاأوفضةأوذهباكانماإلاالهدايامنشيئايقبللاوكان،عملهعلىمهرانبنعمر

يمطلهلافأقسم،مماطلتهفيبعضهمفشرع،عليهمطلبهفيويلحالخراجيطلبثم،مهديهااسمهدية

ببعضذلكففعل،القبضبورقةويأتي،بهاخراجهويزن،بغدادإلىيبعثهوإنما؟شيئامنهفيقبضأحد

فجعل،الأداءعنمنهمكثيرعجزالثالثكانفلما،الثانيالقسطجباهمثم،بقيتهمفتأدب،الناس

لهم:وقال،عنهموأداهباعهبزاكانوإن،عنهمأداهنقداكانفإن،الهدايامنإليهأدوهكانوامايستحضر

ذلكيفعلولم،مصربديارالخراججميعاستخراجأكملثم.حاجتكموقتإلىلكمهذاادخرتإنماإني

فيإذنهفذاك،الخراجوجبى،البلادمهدإذاأنهالرشيدشرطقدكانلأنهعنهاانصرفثم.قبلهأحد

.أمورهمنفذوهو،وحاجبهدرةأبومولاهسوى،غيرهولاجيشالمصريةبالديارمعهيكنولم.الانصراف

ومعهاالرشيدزوجةزبيدةحجتوفيها.حصناففتح،الملكعبدبنالرحمنعبدالصائفةغزاوفيها

الرشيد.عم،المنصورجعفرأبيبنسليمانالحجأميروكان،أخوها
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ت)1(صابنإبراهيم

وهب.بناللهعبد
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عنهحكى.شعبانفيتوفي،مصرعلىأميراكان،عباسبناللهعبدبنعليبن

إسحاقأبو،هرمةبنعامربنسلمةبنعليبنإبراهيموهو،شاعراكان:)2(هرمةبنوإبراهيم

فجلسوا،عليهاستوفدهمحينالمدينةأهلمنوفدفيالمنصورعلىوفد.مفلقشاعز.المدنيالفهري

أميريا:يقولواقفالحاجبالخصيبوأبو،يرونهولاورائهمنالناسيرى،المنصوردونسترإلى

كانحتى،فينشدفيأمره؟الشاعرفلانهذا:ويقول،فيخطبفيأمره؟الخطيبفلانهذا،المؤمنين

.!عينابكاللهأنعمولا،أهلاولامرحبالا:يقولفسمعته،هذاهرمةابنآخرهممن

فيها:أقولالتيقصيدتيفأنشدتهاستنشدنيثم،هلكت:فقلت:قال

المزايل)3(الخليطللبينوقربالمتخايلالصباعنكثوبهسرى

قولي:إلىانتهيتحتى

ثاكلبالثكلحاولتالذيوأماالردىيأمنأمنتهالذيفأما

بينبالقربليوأمر،القصيدةبقيةفاستنشدنيقمرفلقةكأنهوجههفإذا،الحجاببرفعفأمر:قال

أصحابك.علىلفضلتك،عنكبلغتنيذنول!لولا!إبراهيمياويحك:قالثم،إليهوالجلوس،يديه

،المخصرةفتناول:قال.بهمقرفأناعنهتعفلمعنيبلغكذنبكل،المؤمنينأميريا:فقلت

جملةمنوكان.بنظرائيوألحقني،عنيوعفا،وخلعةالافبعشرةليوأمر،ضربتينبهافضربني

قوله:عليهالمنصورنقمما

فاطمهبنيأحمثفإنيحبهمعلىألامومهما

القائمهوالسنةوبالذينبالمحكماتجاءمنبنتبني

السائمه)4(النعممنسواهملهمبحئيأباليفلست

.(8274/)النبلاءأعلامسير،(912/)الجوزيلابنالمنتظمفيترجمته(1)

لابنالمنتظم،(7314/)ماكولالابنالإكمال،(6/127)بغدادتاريخ،(4361/)الأغانيفيترجمته)2(

.(1/08)الشريفةالمدينةتاريخفياللطيفةالتحفة،(6702/)النبلاءأعلامسير،(912/)الجوزي

ونضوته.عنكألقيتهإذاسريتهسريتهسرواعئيوغيرهالثوبسروت:وفيه:(سري)اللسانشواهدمنالبيت)3(

.(912/)والمنتظم،(6281/)بغدادتاريخفيوالشعروالخبر.البيتوساق

.(923/)الجوزيلابنالمنتظمفيالأبيات()4
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)1(هرمةبابنالشعراءختم:الأصمعيقال:ثعلبلناقال:الأخفشقال

.)2(الجوزيابنالفرجأبوالسنةهذهفيوفاتهذكر

توفي:وفيها

.الجراحبنوكيعوالدملإحبنالجراح

سنةعشرةسبعبغدادقضاءولي،المدنياللهعبدأبوجميلبناللهعبدبنالرحمنعبدبنوسعيد

.وغيرهمعينابنوثقه.المهديلعسكر

توفي:وفيها

سفيانمجلسهفيحضريعظوكان،البكاءكثيركان،الزهادالعبادأحد:)3(المريبشيربنصا!ح

إليهفجاء،عندهليحضرالمهدياستدعاهوقد.قومنذيرهذا:سفيانويقول؟العلماءمنوغيرهالثورفي

الهاديموسىبعدهمنالعهدولييابنيهالخليفةفأمر،راكبوهوالخليفةبساطمنفدنا،حمارعلىراكبا

خبتلقد:فقالنفسهعلىصالحفأقبل.فأنزلاهفابتدراه،دابتهعنلينزلاهإليهيقوماأنالرشيدوهارون

فوعظه،المهديإلىجلسثم.المقامهذاوفياليومهذافيبالحقأصدعولمداهنتأناإنوخسرت

محمدكانومن،أمتهفيخالفهمنع!خصماللهرسولأناعلم:لهقالثم.أبكاهحتىبليغةموعظة

فاستسلموإلأ،النجاةلكتضمنحججارسوليومخاصمةاللهلمخاصمةفأعد؟خصمهاللهكانخصمه

أثبتوأن،عبادهفوققاهراللهأنواعلم؟بدعتههوىصريعنهضةالصرعىأبطأأنواعلم،للهلكة

فيالكلامذلكبكتابةوأمر،المهديفبكى.طويلوكلام.رسوليوسنةاللهبكتاباخذهمقدماالناس

وينه.دوا

)1(

)2(

)3(

:يقولالأصمعيئكان:(4367/)الأغانيوفي،"الحجآخروهو":نصهما(ح،ب)فيالكلمةهذهبعد

.العذريومكين،الكنانيوطفيل،ميادةوابن،الخضريوالحكم،هرمةبابنالشعراءختم

السابقة.الصفحةفيترجمتهمطلعفيترجمتهمصادرانظر

الكبيرالتاريخ،(223)خليفةطبقات،(448)خليفةتاريخ،(7281/)سعدابنطبقاتفيترجمته

،(406/)الضعفاءفيالكامل،(4593/)والتعديلالجرح،(2/991)للعقيليالضعفاء،(4/273)

لابنالأخيارمناقبمنالمختار،(3035/)الصفوةصفة،(9503/)بغدادتاريخ،(6165/)الأولياءحلية

،(842/)النبلاءأعلامسير،(1316/)الكمالتهذيب،(2294/)الأعيانوفيات،(3134/)الأثير

التهذيبتهذيب،(1262/)العبر،(1203/)الضعفاءفيالمغني،(2/928)الاعتدالميزان

.(1/281)الذهبشذرات،(1/64)الشعرانيطبقات،(276ت/61)بالوفياتالوافي،(4382/)
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توفي:وفيها

.بالعراققاضياقدم،حزمبنعمروبنمحمدبنعمروبكرأبيبنمحمدبنالملكعبد

هذهفيفتوفي،الرشيدخلافةفيببغدادالمالبيتعلىكان:)1(الحمصيالتنوخيفضالةبنوفرج

يومأدخلالمنصورأنمناقبهومن،سنةوثمانونثمانولهفمات،وثمانينثمانسنةمولدهوكان،السنة

نأخفت:قال؟تقململمعليهغضبوقدلهفقال،فضالةبنفرجإلاالناسفقام،الذهبقصرإلى

فبكى:قال.للناسالقيامع!ي!اللهرسولكرهوقد،بذلكرضيتلم:ويسألكذلكعناللهيسألني

حوائجه.وقضىوقربهالمنصور

المنصورأيامفيببغدادالشرطةواليكان،الضبيسلمةأبو:عمرو)2(بنزهيربنوالمسيب

سنة.وتسعينستاعاش.للمهديمرةخراسانوولي،والرشيدوالمهدي

توفي،الروايةفيالمشايخأئمةمنكان،مولاهم،)4(اليشكريعوانةأبو:)3(اللهعبدبنوالوضاح

الثمانين.جاوزوقدالسنةهذهفي

ومئةوسبميرسبمسنةخلت5ث!

وعزل،سليمانبنإسحاقعليهاوولى،مصرعنالبرمكييحيىبنجعفرالرشيدعزلفيها

الأعمالمنبيدهكانماإلىمضافأ،البرمكييحيىبنالفضلعليهاوولىخراسانعنمالكبنحمزة

منالمحرمأواخرفيوظلمةشديدةريحالناسأصابأنهالواقديوذكر.ذلكوغير،وسجستانبالري

الرشيد.هارونالمؤمنينأميربالناسحجوفيها.منهاصفرأواخرفيوكذلك،السنةهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

لمسلموالأسماءالكنى،(2/502)لهالصغيرالتاريخ،(7/134)للبخاريالكبيرالتاريخفيترجمته

والتعديلالجرح،(3463/)للعقيليالضعفاء،(87)للنسائيوالمتروكينالضعفاء،(1685/)

،(12/393)بغدادتاريخ،(آ/28)عديلابنالكامل،(2602/)حبانلابنالمجروحين،(785/)

ميزان،(2012/)الكاشف،(23/156)الكمالتهذيب،(34/)الجوزيلابنوالمتروكينالضعفاء

تهذيب،(7334/)الميزانلسان،(802)الحثيثالكشف،(257)التحصيلتحفة،(5514/)الاعتدال

.(333)المنفعةتعجيل،(8234/)التهذيب

.(13/137)بغدادتاريخفيترجمته

المراسيلرواةذكرفيالتحصيلتحفة،(481)جرجانتاريخ،(03441/)الكمالتهذيبفيترجمته

.(601)الحفاظطبقات،(1/1301)التهذيبتهذيب،(336)

ترجمته.ومصادر(ب)منوالمثبت،تصحيف،"السري":(ق،ح)في
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توفي:وفيها

وكان.واحدوغير،السبيعيإسحاقأباسمع،النخعيالكوفيالقاضي:)1(اللهعبدبنشريك

منورقةيخرجثم،يتغدىحتىللحكميجلسلاوكان.الأحكاموتنفيذ،حكمهفيمشكورا

تلكفيماقراءةعلىأصحابهبعضفحرص،إليهالخصومبتقديميأمرثم،فيهافينظر،قمطره)2(

بينالموقفاذكر،اللهعبدبنشريكيا،وحدتهالصراطاذكراللهعبدبنشريك:فيهافإذا،الورقة

وجل.عزاللهيدي

منها.القعدةذيمستهلالسبتيوموفاتهكانت

توفي:وفيها

زيد.بنالواحدعبد

مسلم.بنومحمد

أعين.بنوموسى

ومئةوسبميوثما!3سنةخلتص5ث!

،فقاتلوه،سليمانبنإسحاقمصرعاملعلىوقضاعةقيسمن،الحوفيةمنطائفةوثبتفيها

مددا،الأمراءمنخلقفي،فلسطيننائب،أعينبنهرثمةالرشيدفبعث،عظيمةفتنةوجرت

نائباهرثمهواستمر؟والوظائفالخراجمنعليهمماوأدوا،بالطاعةأذعنواحتىفقاتلوهم،لإسحاق

عليهاوولى،عنهاالرشيدعزلهثم؟سليمانبنإسحاقعنعوضا،شهرمننحوامصرعلى

صالح.بنالملكعبد

لآمنبهاكانمنوأخرجوا،حاتمبنروحبنالفضلفقتلوا،إفريقيةأهلمنطائفةوثبتوفيها

يديه.علىالطاعةإلىفرجعوا،هرثمةالرشيدإليهمفبعث،المهلب

،(2131/)للدارقطنيالتابعينأسماءذكر،(1453/)الثقاتمعرفة،(4237/)الكبيرالتاريخفيترجمته(1)

فيالكامل،(175)الأمصارعلماءمشاهير،(4/365)والتعديلالجرح،(2/391)للعقيليالضعفاء

،(462/)12الكمالتهذيب،(293/)الجوزيلابنوالمتروكينالضعفاء،(46/)عديلابنالرجالضعفاء

الاعتدالميزان،(8002/)النبلاءأعلامسير،(1232/)الحفاظتذكرة،(1356/)الكنىسردفيالكنى

لابنالمدلسينطبقات،(147)التحصيلتحفة،(111)للطرابلسيالمدلسينلأسماءالتبيين،(3372/)

.(47)النيراتالكواكب،(33)حجر

الكتب.بهيصانما،والقمطر."خفهمن":(ق)في)2(
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طريفبنالوليدخرجوفيها.برمكبنخالدبنيحيىإلىكلهاالخلافةأمورالرشيدفؤضوفيها

.سنذكرهماأمرهمنفكان،إرمينيةإلىمنهامضىثم،أهلهامنخلقاوقتل،بهاوحكم،بالجزيرة

وراءماوغزا،والمساجدالزبطفيهاوبنى،فيهاالسيرةفأحسن،خراسانإلىيحيىبنالفضلساروفيها

خمسمئةمننحواوكانوا،لهولاءهموجعل،العباسيةسماهم،العجممنجندأبهاواتخذ،النهر

يقولذلكوفي؟بالكرنبيةبهايعرفونفكانوا،بغدادإلىألفاعشرينمننحوامنهموبعث،ألف

حفصة:أبيبنمروان

الشهبتأفلماإذاالحروبعندلهأفوللاشهافيإلاالفضلما

سببأيديهمفيالوراثةمنسهمهمغرقومملكعلىحابم

أربغيرهمفيمالهاكتائمببهاالحجيجساقيلبنييدأمست

والعربالعجممنهاالفضلألفماعرفتقدالعباسلبنيكتائمث

الكتبلهاأحصتالتيالألوفمنعدادهمفيمئينخمسأثبت

نسبواإنالفرقانفيبأحمدأولىهمالذينالقومعنيقارعون

ذهبولاكفيهجودعلىيبقىورقلاالفضليحيىبنالجوادإن

يهببماأقوائمتمولإلامئزرهشدمذلهيوئممرما

تعبدونهامداهاللطالبينأحرزهاوالبأسالندىفيغايةكم

القضبالهنديةسلتإذاينبوولاالجواديعطيلاحيناللهىيعطي

الغضبولايدعوهالحقسوىإلىغايتهللهوالزضاالرضاولا

جدبلهبحزولامغيمثغيمثيعادلهماحتىعرفكفاضقد

:خراسانإلىخروجهقبلأنشدهقدوكان

الفضلراحةفيصارحتىتحدرآدميدمنالجودأنترألم

وبلمنلكوياهطلمنلكفياسماؤهسحتالعباسأبوماإذا

أيضا:فيهوقال

الطفلفاعتصمالفضلبإسمدعتهطفلهاجوعراعهاطفلأمإذا

كهلصغيرهمقوممنوإنكعزهإنكالإسلامبكليحيى

أيضا:فيهمالخاسرسلموقال.جريرابنذكره.درهمألفبمئةلهفأمر:قال

البحورالبرامكةيجاورهابداربؤسمنتخافوكيف
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نفير)1(يؤازرهمانفيريحيىبنالفضلمنهموقوم

أسيربينهماالذهركأنوبأسندىيوميومانله

وزيرأوأميرفهمتهعشرابنغداالبرمكيئماإذا

وماكابلمنهاكثيرةبلادأوفتح،غريبةأشياءخراسانإلىالسفرةهذهفييحيىبنللفضلاتفقوقد

فلما،بغدادإلىراجعاقفلثم،جداجزيلةأموالاوأطلق،ممتنعاوكان،التركملكوقهر،النهروراء

يطلقفجعل،الناسوأكابر،والخطباءالشعراءعليهوقدم،إليهالناسووجوهالرشيدخرجمنهااقترب

بتعمبإلاحصرهيمكنلاكثيراشيئاالأموالمنذلكفيوأنفذ،ونحوهاألفوالخمسمئة،ألفالألف

:فقال،الناسعلىتفرقوهي،يديهبينموضوعةوالبدرالشعراءبعضعليهدخلوقد،وكلفة

بخيلكلبخليديهوجودخالدبنيحيىبنبالفضلاللهكفى

جزيل.بماللهفأمر

بالناسوحج.راشدبنسليمانالشاتيةوغزا؟عاصمبنزفربنمعاويةالسنةهذهفيالصائفةوغزا

مكة.نائب،عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنإبراهيمبنمحمدفيها

توفي:وفيها

.سليمانبنجعفر

القاسم.بنوعنتر

الرشيد،عليهوصلى،ببغدادالقاضيحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنمحمدبنالملكوعبد

أعلم.فالله.قبلهاالتيفيماتإنه:قيلوقد؟بهاودفن

ومئةوسبميرتسحسنةخلتص5ث!

عليهاالرشيدفولى،جميلبنعمرعليهااستخلفوقد،خراسانمنيحيىبنالفضلقدومكانفيها

الفضلإلىوردها،الحجوبةعنبرمكبنخالدالرشيدعزلوفيها.الحميريمنصوربنيزيدبنمنصور

وفيها.منهطرفسيأتيماأمرهمنوكان،السجستانيأتركبنحمزةبخراسانخرجوفيها.الربيعابن

بنيزيدالرشيدإليهفبعث،أتباعهوكثر،شوكتهواشتدت،الجزيرةإلىالشاريطريفبنالوليدرجع

ترثيه:طريفبنالوليدأخيهافيالفارعةفقالت؟أصحابهوتفرق،قتلهحتى)2(فراوغه،الشيبانيمزيد

)1(

)2(

.(ح،ب)منوالمثبت،"يوازنه"؟(!تى)في

.(ق،ب)منوالمثبت،"فوادعه":(ح)في
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طريفابنعلىتجزعلمكأنكمورقامالكالخابورشجرأيا

وسيوفقنامنإلاالمالولاالتقىمنإلاالزاديحبلافتى

حجحتىبالمدينةأقامعمرتهقضىفلما،وجلعزللهشكرابغدادمنمعتمراالرشيدخرجوفيها

ماشيا؟كلهاوالمشاعرالمشاهدوشهد،عرفاتإلىثم،منىإلىمكةمنفمشى،السنةهذهفيبالناس

.البصرةطريقعلىبغدادإلىانصرفثم

توفي:وفيها

الشعراءمنكان،بالسيدالملقب،الحميريهاشمأبو)1(ربيعةبنيزيدبنمحمدبنإسماعيل

وكان،غثيثا)2(وشيعيا،خبيثارافضياكانولكنه،المفؤهين،الصناعةهذهفيوالمبرزينالمشهورين

دينارمئةعنديولكديناراأقرضني:لرجليوماقال؟بالدور:أي،بالرجعةويقولالخمريشربممن

.ديناريفيذهبخنزيراأوكلبأتعودأنأخشىإني:الرجللهفقال.الدنياإلىرجعناإذا

طبقته،فيأحداعليهقدمتماذلكولولا:الأصمعيقال؟شعرهفيالصحابةيسمثاللهقبحهوكان

كرهت،ذلك)4(فيشعرهمنشيئاالجوزيابنأوردوقد.عنهما)3(اللهرضيوابنيهماالشيخينسيماولا

يدفنوهلمماتولما؟جداشديدكربوأصابه،الموتعندوجههاسودوقد.وشناعتهلبشاعتهأذكرهأن

عنهم.اللهرضيالصحابةلسبه

توفي:وفيها

الحديث.أئمةأحد:(زيد)بنحماد

.مراتأربعاللهمننفسهاشترى،المسلمينساداتمنوكان؟الصلحاءأحد،اللهعبدبنوخالد

)1(

)2(

)3(

)4(

أعلامسير،(6/343)الأعيانوفيات،(9/93)الجوزيلابنالمنتظم،(7/248)الأغانيفيترجمته

.(7161/)،(143/)الميزانلسان،(844/)النبلاء

غثاثةوحالكخلقكفيغثثتوقد.رديء:وغثغثورجل؟شيءكلمنالرديء:"والغثيثالغث"

.(غثث)العربلسان.وحالهخلقهساءإذاوذلك،وغثوثة

الأصمعي.قولعلىالعبارةهذهتقدمأنالصوابولعل،الأصولفيكذا

.(993/)المنتظمانظر

الأمصارفقهاءتسمية،(1/54)لمسلموالأسماءالكنى،(3/25)للبخاريالكبيرالتاريخفيترجمته

مولد،(3/137)والتعديلالجرح،(6/217)حبانلابنالثقات،(1/931)الثقاتمعرفة،(912)

أعلامسير،(1/228)الحفاظتذكرة،(1/77)للذهبيالكنىسردفيالمقتنى،(1/504)ووفياتهمالعلماء

.(7564/)النبلاء
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.الإمامأنسبنومالك

فيهبما"التكميل"فيذكرناهمقدوكلهم؟الأحوصوأبو؟الأوزاعيصاحب،زيادبنوالهقل

ولكن:؟هناذكرهمعنيغنيمما،وكفايةمقنع

بنمالكفهو،المتبعةالمذاهبأصحاب،الأربعةالأئمةأحدوهو،أشهرهمهو:)1(مالكالإمام

وذوهو،الحارثبنعمروبنخثيل)2(بنغيمانبنالحارثبنعمروبنعامرأبيبنمالكبنأنس

زمانه.فيالهجرةدارإمام،المدنياللهعبدأبو،الحميريأصبح

وابن،وشعبة،السفيانانمنهم،الأئمةمنخلقعنهوحدث،التابعينمنواحدغيرعنمالكروى

بنويحيى،شيخهوالزهري،والشافعي،والليث،جريجوابن،مهديوابن،والأوزاعي،المبارك

يحيىبنويحيى،الأندلسييحيىبنويحيى،القطانسعيدبنويحيى،شيخهوهوالأنصاريسعيد

.النيسابوري

.عمر)3(ابنعننافععنمالكالأسانيدأصح:البخاريقال

.)4(للرجالانتقادهأشدكانما:عيينةبنسفيانوقال

.)5(أميةأباإلاثقةفهومالكعنهروىمنكل:معينبنيحىوقال

.)6(والزهرينافعأصحابأثبتهو:واحدغيروقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

التاريخ،(275)خليفةطبقات،(451)خليفةتاريخ،(433)(المتممالقسم)سعدابنطبقاتفيترجمته

والتعديلالجرح،(894)قتيبةلابنالمعارف،(2991،002،102/)الصغيرالتاريخ،(7031/)الكبير

الأولياءحلية،(0111)ترجمةالأمصارعلماءمشاهير،()7/945حبانلابنالثقات،()8/402

(183)ترجمةالهاديعبدابنطبقات،(1201/)المداركترتيب،(67)الشيرازيطبقات،(6316/)

له،(15225/)الأصولجامع،(4263/)الأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار،(2177/)الصفوةصفة

النبلاءأعلامسير،(2719/)الكمالتهذيب،(4135/)الأعيانوفيات،(275/)واللغاتالأسماءتهذيب

التهذيبتهذيب،(1/373)الجنانمرآة،(1/272)العبر،(1/702)الحفاظتذكرة،()8/43

الدريةالكواكب،(152/)الشعرانيطبقات،(269/)الزاهرةالنجوم،(235/)النهايةغاية،(01/5)

.(212/)الذهبشذرات،(1/042)

الضبط.وكتب(ح،ب)منوالمثبت،الأسماءلبعضوتحريفوتصحيف،زيادة(دتى)في

.(579/)النبلاءأعلامسيرفيوالذهبي،(2424/)الأسماءتهذيبفيالنوويذكره

.(873/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره

المخارقأبيبنالكريمعبدأميةأبووهو.الكريمعبدإلاوفيه.(016/)التهذيبتهذيبفيحجرابنذكره

.للبخاري(698/)الكبيروالتاريخ،لمسلم(182/)والأسماءالكنىفيكما.البصريالمعلم

.(01/504)بغدادتاريخفيوبنحوه،النسائيعن(599/)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره
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.)1(مالكعلىعيالفهوالحديثأرادمن:وقال.النجمفمالكالحديثجاءإذا:الشافعيوقال

.المكانهذافييحصرأنمنأكثرعليهالأئمةوثناء،جداكثيرةومناقبه

.)2(لذلكأهلأنيسبعونليشهدحتىأفتيتما:يقولمالكاسمعت:مصعبأبوقال

حسنا.يلبسوكان.ثيابهأحسنولبس،لحيتهوسرح،وتطيبتنظفيحدثأنأرادإذاوكان

وكان.باللهإلاقوةلااللهشاءما:قالمنزلهدخلإذاوكان.الوكيلونعماللهحسبيخاتمهنقشوكان

يكنفلم،بيتهمالكلزمحسنبناللهعبدبنمحمدخروجوقتومن.المفارشبأنواعمبسوطامنزله

يعلمماكلما:ويقول!،لجماعةولالجمعةيخرجولا:قيلحتى،لهناءولالعزاءلا،أحدايأتي

محمداوأن،اللهإلاإلأهلاأنشهادةأشهد:قالاحتضرولما.الاعتذارعلىيقدرأحدكلوليس،يقال!

عشرةأربعليلةفيقبضثم.(4:الرومأمهوبعدومنقبلمنالأضردله):يقولجعلثم.اللهرسول

سنة.وثمانونخمسوله،السنةهذهمنالأولربيعمن:وقيل،صفرمن

بالبقيع.ودفن،سنة)3(تسعينبلغ:الواقديقال!

عن،صالحأبيعن،الزبيرأبيعن،جريجابنعن،عيينةبنسفيانعن)4(الترمذيروىوقد

عالممنأعلمأحدايجدونفلا،العلميطلبونالإبلأكبادالناسيضربأنيوشك"رواية،هريرةأبي

فيا:قال!أنهعيينةابنعنرويوقد،عيينةابنحديثوهو،حسنحديثهذا:قال!ثم.(")المدينة

أنهروايةعيينةوابن،الرزاقعبدقالوكذا.أنسبنمالكهو:(فقال!؟المدينةعالممنسئلهذا

.(الخطاببنعمرولدمنأالعمرياللهعبدبنالعزيزعبد

.جمة)6(بفوائدوأتىفأطنبالوفياتفيخلكانابنترجمهوقد

ومئةثهانيوللمنةخلتر5ث!

إلىالبرمكيجعفرفندب،لذلكالرشيدفانزعج،واليمنيةالنزاريةبينبالشامالفتنةهاجتفيها

ولافرسابالشامجعفريدعولم،لهالناسفانقاد،الشامفدخل،والجنودالأمراءمنجماعةفي،الشام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(8552/و،1/41)والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنأخرجه

.(2177/)الصفوةصفةفيالجوزيابنوذكره،(6316/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

.(ح،ب)منوالمثبت،"سنةسبعين":(دتى)في

منه.مستدركمعقوفينبينيأتيوما.ضعيفوإسناده،المدينةعالمفيجاءماباب:العلمكتاب2685()(47)5/السننفي

ضعيف.وإسناده،مرفوعاهريرةأبيعن(2992/)مسندهفيأحمدوأخرجه

ترجمته.مصادرفيالماضيةالصفحةانظر
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:(الشعراء)1بعضيقولذلكوفي.الفتنةتلكناربهاللهوأطفأ،الناسمناستلبهإلارمحاولاسيفا

نارهاتخمدالشامأوانفهذافتنةنيرانبالشامأوقدتلقد

وشرارهاشهبانهاخبتعليهابرمكالمنالبحرموججاشإذا

وانكسارهاصدعهاتلاقئوفيهبجعفرالمؤمنينأميررماها

ونزازهاقحطانهابهتراضىماجدالنقيبةبميمونرماها

أكرمهالرشيدعلىقدمولما.العكيعيسىالشامعلىاستخلفبعدمابغدادإلىراجعاجعفركرثم

أميرإلىبرجوعهعليهمنالذياللهويحمدالشامفيلهوحشتهكثرةيذكرجعفروشرع،وأدناهوقربه

وجهه.ورؤيتهالمؤمنين

ثم،قحطبةبنالحسنبنمحمدذلكعلىفاستعمل،وسجستانخراسانجعفراالرشيدولىوفيها

ليلة.عشرينبعدخراسانعنجعفراعزل

ونزل،الحرسعلىجعفراالرشيدوجعل،الخوارجكثرةبسببالموصلسورالرشيدهدموفيها

عنهرثمةوعزل،العراقينوولاه،محمداالأمينابنهبغدادعلىواستناب،واستوطنهاالرقةالرشيد

.الحرسعلىجعفزفاستنابه،بغدادإلىواستدعاه،إفريقية

الإسكندرية.منارةرأسمنهاسقط،شديدةزلزلةبمصركانتوفيها

العقيلي.مسلمبنبكاربنمسلمفقتله،الشيبانيخراشةبالجزيرةخرجوفيها

محدبنعمرلهيقالرجلاواتبعوا،الحمرةلبسوا،المحمرةلهايقالبجرجانطائفةظهرتوفيها

الوقت.ذلكفينارهماللهوأطفأ؟فقتل،بقتلهيأمرالرشيدفبعث،الزندقةإلىينسبوكان،العمركي

بنعليبنمحمدبنموسىبنعيسىبنموسىبالناسوحج،عاصمبنزفرالصائفةغزاوفيها

.عباسبناللهعبد

:الأعيانمنجماعةوفاةكانتوفيها

المهديبنعليومؤدب،المدينةأهلقارىء:)2(الأنصاريكثيرأبيبنجعفربنإسماعيل

.(ص)946فيأبيات()9منهاالمؤلفسيذكربيتأ)23(ديوانهفيقصيدةمنوالأبيات،النمريمنصوروهو(1)

الأمصارعلماءمشاهير،(2/162)والتعديلالجرح،1/934()للبخاريالكبيرالتاريخفيترجمته)2(

تاريخ،(1/58)مسلمرجال،(166/)البخاريصحيحرجال،(644/)حبانلابنالثقات،(141)

للذهبيالكنىسردفيالمقتنى،(8/228)النبلاءأعلامسير،(356/)الكمالتهذيب،(6/218)بغداد

.(121)الحفاظطبقات،(601)التهذيبتقريب،(1251/)التهذيبتهذيب،(1/58)
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منأسنوكان،مرةغيرالحجإمارةوليوقد،أيضاالسنةهذهفيالمهديبنعليماتوقد.ببغداد

.بشهورالرشيد

مالك،بنأنسورأى،ستينسنةولد:الأنباريالتنوخيعوفبنأوفىأبيبن)1(سنانبنحسان

نصرانيا،وكان،والعباسيةالأمويةالدولتينوأدرك،وصلحاءووزراءقضاةنسلهمنفجاء،لهودعا

لماربيعةيديبينالكتبيعربوكان،والسريانيةوالفارسيةبالعربيةيكتبوكان؟إسلامهوحسنفأسلم

.الأنبارالسفاخولا

لوفي:وفيها

.الثقاتأحد:)2(التنوريسعيدبنالوارثعبد

وكانا،علاثةوابنهو،الشرقيبغدادجانبعلىللمهديالقاضيقيسبنيزيد)3(بنوعافية

:فقالالظهيرةوقتفيالمهديعلىيومادخل.ورعازاهداعابداعافيةوكان.الرصافةبجامعيحكمان

فقال؟الأمراءمنأحدعليكاعترضهل؟أعفيكولم:المهديلهفقال.أعفني،المؤمنينأميريا

أحبه،أنيسمعوكأنه،السكررطبإلىأحدهمافعمد،عنديخصومةاثنينبينكانولكن،لا:له

لمالحكومةإلىوجلسناأصبحنافلما،عليهفرددته،المؤمنينلأميرإلايصلحلاطبقامنهإليفأهدى

،أهداهمامنهأقبللمأنيمع،هذامنهماالمهديإلىقلبيمالبل،نظريولا،قلبيفيعندييستويا

.فأعفاه.عنكاللهعفافأعفني؟منهقبلتلوفكيف

إلىعليهاستعدواقومالأن؟أحضرهوقدعافيةوعنده،يوماالرشيدعندكنت:الأصمعيوقال

الخليفةفعطس،المجلسوطال؟يسألهعمايجيبوهو،عنهقيلماعلىيوقفهالرشيدفجعل،الرشيد

)1(

)2(

)3(

بغدادتاريخفيترجمتهومصادر،(ح،ب)منوالمثبت،تحريفوهو"سنانأبيبنحسان":(ق)في

بنحسانأما.(1185/)الحنفيةطبقات،(9/94)المنتظم،(2491/)الأعيانوفيات،(8/258)

،(3236/)والتعديلالجرح،(335/)الكبيرالتاريخفيوترجمته،وعبادهاالبصرةتابعيمنفذاكسنانأبي

.(2012/)الإصابة،(1/032)الكاشف،(581)التهذيبتقريب،(626/)الكمالتهذيب

الكبيرالتاريخ:وهيترجمتهومصادر(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،البيروتي:(دتى)في

للعجليالثقاتمعرفة،(1/095)لمسلموالأسماءالكنى،(2/221)الصغيرالتاريخ،(6/118)

،(7014/)الئقات،(1574/)زبرلابنووفياتهمالعلماءمولد،(675/)والتعديلالجرح،(2701/)

،(1382/)للذهبيالكنىسردفيالمقتنى،(18/478)الكمالتهذيب،(016)الأمصارعلماءمشاهير

.(273/)المشتبهتوضيح،(67)المحدثينطبقات،(1/257)الحفاظتذكرة

الاعتدالميزان،(14/5)الكمالتهذيب،(438)الفهرست،12/703()بغدادتاريخفيترجمته

.(553/)التهذيبتهذيب،(7425/)الميزانلسان،(451/)
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الله.تحمدلملأنك:فقال؟الناسمعتشمتنيلملم:الرشيدلهفقال،عافيةيشمتهولمالناسفشمته

لموأنتعنكقيلمالتفعلكنتمافوالله،لعملكارجع:الرشيدلهفقال،ذلكفيبالحديثواحتج

ولايته.إلىجميلارداردهثم.فيهااللهأحمدلمعطسةفيتسامحني

توفي:فيها

)1صـه
بنيمولى،بسيبويهالمعروف،بشرأبو،دنبربنعثمانبنعمروواسمه،النحاةإمام:سيبويه

ذلك،لهوتقولترقصهكانتأمهلأنسميوإنما.زيادبنالربيعمولىال:وقيل،كعببنالحارث

يستمليوكان،والفقهاءالحديثأهليصحبأمرهابتداءفيكانوقد.التفاحرائحة:سيبويهومعنى

فيفبرع،أحمدبنالخليلفلزم،ذلكمنفأنف،قولهعليهفرد،يومافلحن،سلمةبنحمادعلى

علمكلمنتعفقوقد،نظيفاجميلاحسناشاباسيبويهوكان.الكسائيوناظربغدادودخل،النحو

،شأوهيلحقلاكتاباالنحوفيصنفوقد؟سنهحداثةمع،بسهمأدبأهلكلمعوضرب،بسبب

زعموقد.قعرهإلىيبلغواولم،دررهمنواستخرجوا،بحرهلججفيفانغمروابعدهالنحاةأئمةوشرحه

أصولوهو؟أحدهمهو،نفساأربعينمننحواتصنيفهفيجماعةساعدهبل،بتصنيفهينفردلمأنهثعلمب

وقد:قال."النحاةطبقات"كتابفيالسيرافيذلكاستبعدوقد.نفسهإلىسيبويهفادعاه،الخليل

العروبة،أبيبنسعيد:يقولسيبويهوكان،وغيرهماوالأخفش،الخطابأبيعناللغاتسيبويهأخذ

.درهدلهأصاب:فقالليونسذلكفذكر.أخطأفقدعروبةقالمن:يقولوكان،الجمعةيوموالعروبة

الذيمرضههناكفمرضالنحويحبكانفإنه،طاهربنطلحةعندليحظىخراسانإلىارتحلوقد

:الموتعندفتمثل،فيهتوفي

الأملقبلالمؤملفماتلهلتبقىدنيايؤمل

)2(الرجلوماتالفسيلفعاشالفسيلأصوليرويحثيثا

:فقال،يبكيفرآه،فاستفاق،أخيهعينفدمعت،أخيهحجرفيرأسهوضعاحتضرلماإنهويقال

)1(

)2(

المنتظم،(76)الفهرست،(4/941،042)ماكولالابنالإكمال،(12591/)بغدادتاريخفيترجمته

فيالألبابنزهة،(163)البلغة،(8351/)النبلاءأعلامسير،(3/463)الأعيانوفيات،(9/53)

.(373)الحنفيةطبقات،(382)الألقاب

،(455،56/)الصفوةوصفة،(955/)والمنتظم،(2383/)الأولياءوحلية(ح،ب)فيالبيتانكذا

،يسيراعنهفغبر،فسيلايغرسرجلعلىديناربنمالكمر:قالاللهعبيدإلىنعيمأبيبسندالحليةروايةفيوجاء

صدرورواية.البيتينفذكر..يقولأنشأثم.مات:فقالوا،غرسهالذيعنفسأل،أطعموقدبالفسيلمرثم

."بهويعنىفسيلايربي":منهماالثاني
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الدهرايأمنفمنالأقصىالأمدإلىبينناالدهرفرقجميعأوكنا

سنة.وثلاثونثنتانوعمرهتوفيإنهيقال:()1البغداديالخطيبقال

توفيت:وفيها

تبكي،فجعلت،سفرمنلهاقريبقدم،البكاءكثيرة،الحزنطويلةكانت:)2(العابدةعفيرة

فمسرور،اللهعلىالقدوميومالفتىهذاقدومذكرنيلقد:فقال.بكاءوقتهذاليس:لهافقيل

.ومثبور

:ماتوفيها

الزثجيخالدبنمسلم
")3(

حفظه.لسوءفيهتكلمواولقد،مكةأهلمنكان،الشافعيسيخ:

ومنةوثمانيوإحوفىللثنةخلتص5ث!

حفصة:أبيبنمروانذلكفيفقال،الصفصافلهيقالحصنافافتتح،الرومبلادالرشيدغزافيها

صفصفاقاعاالصفصافتركقدالمنصفاالمؤمنينأميرإن

.)4(مطمورةوافتتح،أنقرةالزومبلادصالحبنالملكعبدغزاوفيها

.جرجانعلىالمحمرةتغلبتوفيها

وجل.عزاللهعلىالثناءبعد!ي!اللهرسولعلىالصلاةالرسائلصدورفييكتبأنالرشيدأمروفيها

.فأعفاه،الولايةمنيعفيهأنخالدبنيحيىوسأله.بالنفروتعخل،الرشيدبالناسحجوفيها

بمكة.يحيىوأقام

)1(

)2(

)3(

)4(

.(12/891)بغدادتاريخفي

طبقات،(5/273)الجزريالأثيرلابنالأخيارمناقبمنالمختار،(4/33)الصفوةصفةفيترجمته

.(22وأ،6182/)الأولياءحليةفيذكرولها.(1/293)الدريةالكواكب،(1/67)الشعراني

،(127)للنسائيالأمصارفقهاءتسمية،(2/263)الصغيرالتاريخ،(7026/)الكبيرالتاريخفيترجمته

الكنىسردفيالمقتنىفي،(7484/)الثقات،(941)الأمصارعلماءمشاهير،(8183/)والتعديلالجرح

.(511)الحفاظطبقات،(8176/)النبلاءأعلامسير،(1/255)الحفاظتذكرة،(1/112)للذهبي

.(5151/)البلدانمعجمفيياقوتذكرها.طرسوسبناحيةالزومبلادثغورفيبلد:"مطمورة"
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توفي:وفيها

العباسية.الأمراءأكابرأحد:)1(قحطبةبنالحسن

الرشيد.أيامفيخراسانإمرةولي،مالكبنوحمزة

سنة.مئةعن،عرفةبنالحسنشيخ،خليفةبنوخلف

بنيمن،التجارمنلرجلمولى،تركياأبوهكان،المروزيالرحمنعبدأبو)2(المباركبناللهوعبد

ولد.خوارزميةأمهوكانت.مولاهمولدإلىأحسنقدمهاإذاالمباركابنوكان،همذانأهلمنحنظلة

ومئة.عشرةلثمان

أئمةمنوغيرهم،الطويلوحميد،عروةبنوهشام،والأعمش.خالدأبيبنإسماعيلوسمع

والكرم،والزهد،والعربية،والفقه،بالحفظموصوفاوكان،الناسمنخلائقعنهوحدث.التابعين

الغزوكثيروكان.جمةحكماالمتضمن،الحسنوالشعر،الحسانالتصانيفله.والشعر،والشجاعة

إليه.أحسنبعالماجتمعفحيثالبلدانفيبهيتجريدور،ألفأربعمئةنحومالرأسلهوكان،والحج

منأنفقوربما.والعلموالزهدالعبادةأهلفيكلهاينفقها،ألفمئةعلىسنةكلفيكسبهيربووكان

ماله.رأس

صحبتهمفيإلاعليهيفضلونرأيتهمفما،الصحابةوأمرأمرهفينظرت:عيينةبنسفيانقال

ع!.اللهرسول

اللهجعلهاوقدإلاالخيرمنخصلةأعلموما،مثلهالأرضوجهعلىما:عياشبنإسماعيلوقال

وهوالخبيصيطعمهمفكان،مكةإلىمصرمنصحبوهأنهمأصحابيحدثنيولقد،المباركابنفي

حوله،الناسوازدحم،بهالناساحتفلدخلهافلما،الرشيدهارونوبهاالرقةمزةوقدم.صائمالدهر

،خراسانعلماءمنرجلقدم:لهافقيل؟للناسما:فقالت،هناكقصرمنللرشيدولدأمفأشرفت

)1(

)2(

.(958/)الجوزيلابنالمنتظم،(7304/)بغدادتاريخفيترجمته

الكبيرالتاريخ،(511)المعارف،)323(خليفةطبقات،)7/372(سعدابنطبقاتفيترجمته

السمعانيأنساب،(1/003)المدارك(77/)حبانلابنالثقات،(5917/)والتعديلالجرح،(5122/)

الأثيرلابنالأصولجامع،(4134/)الصفوةصفة،(83103/)دمشقمدينةتاريخ(4251/)

الأعيانوفيات،(1285/)واللغاتالأسماءتهذيب،(3472/)لهالأخيارمناقبمنالمختار،(4/1286)

تذكرة،336(8/)النبلاءأعلامسير،(16/5)الكمالتهذيب،(41/13)دمشقتاريخمختصر،(332/)

غاية،(1/378)الجنانمرآة،(17935/ت)بالوفياتالوافي،(1028/)العبر،(1274/)الحفاظ

،(195/)الشعرانيطبقات،(2301/)الزاهرةالنجوم،(5382/)التهذيبتهذيب،(1446/)النهاية

.(1/592)الذهبشذرات،(1/131)الدريةالكواكب
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الرشيدهارونملكلا،الملكهوهذا:المرأةفقالت.إليهالناسفانجفل،المباركبناللهعبدلهيقال

والرهبة.والزغبة،والعصابالسوطعليهالناسيجمعالذي

،هناكمزبلةعلىبإلقائهفأمر،معهمطائرفمات،البلادببعضفاجتاز،الحجإلىمرةوخرج

منها،قريبةدارمنخرجتقدجاريةإذابالمزبلةمرفلما،وراءهمهووتخقف،أمامهأصحابهوسار

وأخذها،أمرهاعنفسألهافجاء،الدارإلىبهأسرعتثم،لفتهثم،الميتالطائرذلكفأخذت

المزبلة،هذهعلىيلقىماإلاقوتلناوليس،الإزارهذاإلالمح!شيلناليسهناوأخيأنا:فقالت،الميتة

،الأحمالبردالمباركابنفأمر.وقتلمالهوأخذفظلم،ماذلهأبوناوكان،أياممنذالميتةلناحلتوقد

،مروإلىيمفينادينارأعشرينمنهاعد:فقال.دينارألف:قال؟النفقةمنمعككم:لوكيلهوقال

لأصحابه:يقولالحجعلىعزمإذاوكان.رجعثم.العامهذافيحجنامنأفضلفهذا،الباقيوأعطها

نفقاتهم،منهميأخذفكان.عليهأنفقأناأكونحتىبنفقتهفليأتنيالحجعلىالعامهذافيمنكمعزممن

النفقاتمنيكونماأوسعفيبهميخرجثم،صندوقفيويجمعها،صاحبهااسمصرةكلعلىويكتب

بهدية؟أهلوكمأوصاكمهل:لهمفيقولحجتهمقضوافإذا؟عليهموالتيسيرالخلقوحسن،والركوب

اشترىالمدينةإلىجاؤوافإذا،وغيرهاواليمنيةالمكيةالهدايامنأهلهوصاهمامنهمواحدلكلفيشتري

وبيضتفأصلحت،بيوتهمإلىالطريقأثناءمنبعثبلادهمإلىرجعوافإذا،المدنيةالهدايامنهالهم

ثم،وكساهم،فأكلواودعاهم،قدومهمبعدوليمةعملالبلدإلىوصلوافإذا،شعثهاورمم،أبوابها

عليهاالتينفقتهواحدكليأخذأنعليهميقسمثم،الصررتلكمنهوأخرجففتحه،الصندوقبذلكدعا

تحملسفرتهوكانت.الجميلالثناءلواءناشرونشاكرونوهممنازلهمإلىوينصرفونفيأخذونها،اسمه

وهوالناسيطعمثم؟ذلكوغيروالحلوىوالدجاجاللحممنالمأكولأنواعمنوفيها،وحدهابعيرعلى

يأكلونهؤلاءإن:أصحابهبعضلهفقال،درهمافأعطاهسائلمرةوسأله.الشديدالحرفيصائمالدهر

كانإذافأما،والخبزالبقلإلايأكلأنهظننتماوالله:فقال.قطعةيكفيهكانوقد،والفالوذجالشواء

دراهم.عشرةإليهوادفعرده:فقالغلمانهبعضأمرثم.درهميكفيهلافإنهوالشواءالفالوذجيأكل

.جداكثيرةومآثرةومناقبهوفضائله

بناللهعبدتوفي.وعدلهوإمامتهوجلالته،قبوليعلىالعلماءأجمع:البرعبدبنعمرأبوقال

سنة.وستينثلاثعن،رمضانهافي،السنةهذهفي(بهيت)1المبارك

شاطئعلىوهي،العراقتحديدفيمذكورةمدينة،فوقهامنباثنتينالمعجمةوبالتاءأولهبكسر:"هيت")1(

.يزارفيهاظاهرالمباركابنوقبراليومإلىمعروفةعامرةالفرات
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الأمل،عنهيذهبأناللهفسأل،ثقةديناوكان،مرتينمصرقضاءولي:)1(فضالةبنومفضل

إلىفرجع،فردهعليهيردهأنإدلهفسأل!؟الدنيامن!شيولا،العيشيهنئهلاذلكبعدفكان،فأذهبه

حاله.

وأناليلةذاتخرجت:عماربنمنضورعنالموفقبنعليقال!.الكوفيالعابد:التائبويعقوب

وعزتك:يقول!وهويبكيشابوإذا،صغيربابإلىفجلست،ليلعليفإذا،أصبحتقدأنيأظن

ستركوغرني،شقوتيوغلبتني،نفسيليسولتولكن،مخالفتكبمعصيتكأردتما،وجلالك

علىواسوأتاه؟عنيحبلكقطعتأنتإنأتصلمنوبحبل؟يستنقذنيمنعذابكمنفالانعليالمرخى

ربيمنأستحيأنليحانقد؟!أعودوكم؟!أتوبكم!ويلييا،ربيمعصيةفيأياميمنمضىما

ألذينيايها!و:الرحيمالرحمناللهبسم،الرجيمالشيطانمنباللهأعوذفقلت:منصورقال!.وجلعز

ماويفعلونأمرهتممآأدلهيعصونلاشدادغلاظمبحكةعلتهاوألحجارةالأسوقودهاناراوأقليكؤأنفسكؤقواءامنوا

مررترجعتفلما،لحاجتيفذهبت،شديداواضطراباصوتافسمعت:قال.(6:التحريمأمهويؤصون

الاية.هذهمنماتقدالفتىذاكفإذا،عنهفسألت،جناز!موضوعةفإذا،الباببذلك

ومئةوثيانيرثنتيرسنةخلت5ث!

وذلك،زبيدةبنالأمينمحمدأخيهبعدمنالعهدولايةالمأموناللهعبدلولدهالرشيدأخذفيها

ومعه،بغدادإلىوبعثه،البرمكييحيىبنجعفرإلىالمأمونابنهوضم،الحجمنمرجعهبعد،بالرقة

.المأمونوسماه،بهايتصلوماخراسانوولأه،لهخدمة،الرشيدأهلمنجماعة

.بغدادإلىبمكةمجاورتهمنالبرمكيخالدبنيحيىرجعوفيها

الكهف.أصحابمدينةفبلغ،صالحبنالملكعبدبنالرحمنعبدالصائفةغزاوفيها

.أعطشة)2(وتلقب،رينىأمهعليهموملكوا،أليونبنقسطنطينملكهمعينيالرومسملتوفيها

.العباسبنعيسىبنموسىبالناسوحج

)1(

)2(

حبانلابنالثقات،(8/317)والتعديلالجرح،(2/227)الصغيرالتاريخ،(7/504)الكبيرالتاريخ

الاعتدالميزان،(018)للذهبيفيهتكلممن،(6/904)عديلابنالضعفاءفيالكامل،(7/694)

(/6105).

الأثير.لابنوالكامل(ح،ب)منوالمثبت،"أغسطة":الطبريوتاريخ(ق)في
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:الأعيانمنتوفيوفيها

.كلاموفيه،الشاميينأئمةمنالمشاهيرأحد:()1الحمصيعياشبنإسماعيل

بنومعنوالبرامكةالخلفاءيمدحكان،المشكورالمشهورالشاعر:)2(حفصةأبيبنومروان

اللحميأكليكادلا،الناسأبخلمنذلكمعوكان،جداكثيرشيءالأموالمنلهيحصلوكان)3(زائدة

رفيقهوكان.الغليظوالفروالكرباس)4(إلاالثيابمنيلبسولا،سراجابيتهفييشعلولا،بخلهمن

ينفحوالطيب،دينارألفتساويحلةوعليه،برذونعلىيأتيالخلافةدارإلىركبإذا،الخاسرسلم

ءص-)5(سص.

واسوئها.حيبهشرديهووياتي،ثيابهمن

شيئا.منهليفاجعلشيئاالخليفةلكأطلقإن:أهلهمنامرأةفقالت،المهديإلىيوماوخرج

دوانيق.أربعةفأعطاها،ألفأستينفأعطاه.درهمفلكدرهمألفمئةأعطانيإنفقال

مالك.بننصرمقبرةفيودفنالسنةهذهفيببغدادتوفي

وأبوه-أمهوهي-حبتة)7(بنسعدبنحبيببنإبراهيمبنيعقوبواسمه:)6(يوسفأبووالقاضي

حنيفة،أبيأصحابأكبركانيوسفوأبو.أحديوماستصغر،صحابيهذاوسعد،معاويةبنبجير

الله.رحمه

وغيرهم،،سعيدبنويحيى،إسحاقبنومحمد،عروةبنوهشام،الأعمشعنالحديثروى

معين.بنويحى،حنبلبنوأحمد،الحسنبنمحمدوعنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والمتروكينالضعفاءكتاب،،(1/637)لمسلموالأسماءالكنى،(1/936)الكبيرالتاريخفيترجمته

الضعفاءكتاب،(1192/)عديلابنالضعفاءفيالكامل،(2191/)والتعديلالجرح،(16)للنسائي

الحفاظتذكرة،(1/004)الاعتدالميزان،(3163/)الكمالتهذيب،(1181/)الجوزيلابنوالمتروكين

.(411)الحفاظطبقات،(37)حجرلابنالمدلسينطبقات،(8312/)النبلاءأعلامسير،(1253/)

.(8947/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته

معطو!ثهوبل،خطأوهو،لهترجمةرأسأنهيوحيبماحدةعلىسطرفيزائدةبنمعناسم(ق)نسخةأثبتت

أيضا.زائدةبنمعنمدحالشاعرمروانأنأي،البرامكةعلى

.(كربس)العربلسان.القطن:"الكرباس"

بمعنى.وهما،(ح،ب)منوالمثبت،حالة:(ق)في

،(128)الأمصارفقهاءتسمية،(8793/)الكبيرالتاريخ،(7033/)سعدلابنالكبرىالطبقاتفيترجمته

لسان،(8535/)النبلاءأعلامسير،(41/242)بغدادتاريخ،(286)الفهرست،(487)جرجانتاريخ

.(127)الحفاظطبقات،(6003/)الميزان

الترجمة.لمصادرموافقا(ح،ب)فيجاءمافأثبتنا،ونقصوتحريفتصحيف(ق)في
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علىأمرفكنت،قصارإلىأميفأسلمتني،صغيروأناأبيتوفي:يقولسمعته:الجعدبنعليقال

كنتثم؟القصارإلىبيوتذهبالحلقةمنبيديفتأخذتتبعنيأميفكانت،فيهافأجلسحنيفةأبيحلقة

يتيم،صبيهذاإن:حنيفةلأبيقالتعليهاذلكطالفلما،حنيفةأبيإلىوأذهب،ذلكفيأخالفها

يتعلمذاهاهو،رعناءيااسكتي:لهافقال.عليأفسدتهقدوإنك،مغزليمنأطعمهماإلاشيءلهليس

قال.خرفتقدشيخإنك:لهفقالت.الفيروزجصحونفي،الفستقبدهنالفالوذجوسيأكل،العلم

،القضاةقاضيلقبمنأولوهو،الهاديالقضاءولاهمنأولوكان-القضاءوليتفلما:يوسفأبو

قال،الخليفةفيهايحكمالتيالأقاليمسائرفييستنيبكانلأنه،الدنياقضاةقاضيلهيقالوكان

،هذامنكل:ليفقال،فيروزجصحنفيبفالوذجأتيإذالرشيدعنديومذاتأنافبينا:-يوسفأبو

:قال.الفالوذجهذا:فقال؟المؤمنينأميرياهذاوما:وقلت.وقتكلفيلنايصنعلافإنه

لتخبرني.:فقال.المؤمنينأميراللهأبقى،شيءلا:فقلت؟تتبسملكما:فقال،فتبسمت

حنيفة،أبااللهرحم:قالثم.والآخرةالدنيافيويرفعينفعالعلمإن:فقال.القصةعليهفقصصت

أعلمإنه:يوسفأبيعنيقولحنيفةأبووكان.رأسهبعينينظرلاماعقلهبعينينظركانفلقد

أصحابه.

معين:ابنوقال.صدوقاكان:المدينيابنوقال.للحديثأتبعهميوسفأبوكان:المزنيوقال

التجهم.منسليماكان:زرعةأبووقال.ثقةكان

وفرض،كلامهفحرام،مخلوقالقران:قالمن:يقوليوسفأباسمعت:الخفافبشاروقال

عليه.ردهولاالسلاميجوزولا،مباينته

غرائبتتتعومن،أفلسبالكيمياءالمالطلبمن:قولهالذهببماءكتابتهينبغيالذيكلامهومن

.تزندقبالكلامالعلمطلبومن،كذبالحديث

بمامالكاحتجالخضراواتوزكاةالصاعمسألةفيالرشيدبحضرةبالمدينةومالكهوتناظرولما

فيشيءفيهايخرجالخضراواتتكنلموبأنه،وأسلافهمابائهمعنالمنقولةالصيعانتلكمنبهاستدعى

إنصافوهذا.رجعتكمالرجعرأيتماصاحبيرأىلو:يوسفأبوفقال.الراشدينالخلفاءزمن

منه.

وكان،شاباكانحنبلبنأحمدإنحتى،طبقاتهمعلىالعلماءحكمهمجلسفييحضركانوقد

وليتوقال.أيضاويصنفيحكمذلكمعوهو،ويتباحثونفيتناظرون،الناسأثناءفيمجلسهيحضر

نأفذكر،رجلجاءنيواحدايوماإلا،أحدإلىميلولاجورعنيسألنيلاأناللهوأرجو،الحكمهذا

لياشتراه،ليالبستان:فقال،فأعلمتهالمؤمنينأميرإلىفدخلت،المؤمنينأميريدفيوأنه،بستاناله
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فقلت:،بالبستانفادعى،فأحضره.دعواهلأسمعيحضرهأنالمؤمنينأميررأىإن:فقلت.المهدي

الرجل:فقال.أجابماسمعتقد:للرجلفقلت.بستانيهو:فقال؟المؤمنينأميرياتقولما

فإن،ثلاثأاليمينعليكسأعرض:فقلت.لا:فقال؟المؤمنينأميرياأتحلف:فقلت.يحلف

للمدعي.بالبستانفحكمت،فامتنع،ثلاثأعليهفعرضتها؟المؤمنينأميرياعليكحكمتوإلاحلفت

القاضيوبعث.الخليفةمعالرجلأجلسأنيمكنيولم.ينفصلأنأودالخصومةأثناءفيفكنت:قال

الرجل.إلىالبستانتسليمفييوسفأبو

الموصلي،إسحاقأبيبنحمادعن،الأزهرأبيبنمحمدعن،الجريريزكريابنالمعافىوروى

رسولإذا،الفراشفينمتقدليلةذاتأنابينا:قال،يوسفأبيعن،الوليدبنبشرعن،أبيهعن

ومعهجالسهوفإذا،فذهبت.يدعوكالمؤمنينأمير:فقال،منزعجافخرجت،البابيطرقالخليفة

فلم،يبيعنيهاأو،يفعلفلم،يهبنيهاجاريةمنهطلبتقدهذاإن:الرشيدليفقال،جعفربنعيسى

بالطلاقحالفإني:فقال؟تفعللملم:لعيسىفقلت.قتلتهذلكإلىيجبنيلمإنأشهدكوإنييفعل

فقلت:؟مخلصمنلهفهل:الرشيدليفقال.أهبهاولا،أبيعهالاأنكلهماليوصدقة،والعتاق

ذلك،منهفقبل.دينارألفبمئةالنصفوباعهالنصففوهبه.نصفهاويهبك،نصفهايبيعك.نعم

بدولا،مملوكةإنها:قلت؟الليلةعليهاسبيلمنليهل:قالالرشيدراهافلما،الجاريةوأحضرت

ألفبعشرينمنهوتزوجهافأعتقها:قال.تستبرألاالحرةفإن،وتتزوجهاتعتقهاأنإلا،استبرائهامن

.دينارالافبعشرةالجاريةإلىوأرسلت،()1ثيابمنتختاوعشرين،درهمألفبمئتيليوأمر،دينار

ند،وتماثيلوطيب،دبيقي)2(ثياب!منهديةفجاءته،يوسفأبيعندكنت:معينبنيحيىقال

.")3(شركاؤهفهمجلوسقوموعندههديةلهأهديتمن"حديثإسنادفيرجلفذاكرني،ذلكوغير

؟ترونماالوقتذلكفيالهداياتكنولم،والزبيبوالتمرالأقطفيذاكإنما:يوسفأبوفقال

.شيئا)4(منهايعطهمولم.الخزائنإلىهذاارفع،غلاميا

ثم،سنةعشرةسبعحنيفةأباصحبت:يقوليوسفأباسمعت:المريسيغياثبنبشروقال

حتىشهوراإلاذلكبعدمكثفما.اقتربقدإلاأجليأظنوما،سنةعشرةسبعالدنياعليانصبت

.(تخت)العربلسانالعرببهتكلمتوقد،فارسي.الثيابفيهتصانوعا!:"التخت"(1)

العربلسان.دبيقإلىتنسب،معروفةمصرثيابدقمن:والدبيقي،تصحيفوهو"ديبقي":(ق)في)2(

يصحلا:وقال(2203/)الخفاكشففيالعجلونيوذكره،(3101)(367/)الضعفاءفيالعقيليأخرجه)3(

.(441/)الميزانلسانفيحجروابن،شيءالبابهذافي

.(4/1252)بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه(4)
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ستالقضاءفيومكث،سنةوستينسبععن،السنةهذهمنالأولربيعفييوسفأبوماتوقد.مات

زعمومن؟بغدادمنالشرقيالجانبعلىنائبهكانوقد؟يوسفولدهبعدهمنالقضاءوئي،سنةعشرة

ساقهاالتيالرحلةفيالكذابالبلويمحمدبناللهعبديقولهكمايوسفبأبياجتمعالشافعيئأنالرواةمن

وثمانين،أربعسنةفيإليهاقدمهاقدمةأولفيبغدادالشافعيوردإنما؟ذلكفيأخطأفقدالشافعي

كماشنآنبينهمايكنولم،عليهوأقبلإليهفأحسن،الشيبانيالحسنبنبمحمدالشافعياجتمعوإنما

أعلم.والله.الشأنهذافيلهخبرةلامنبعضيذكره

توفي:وفيها

وحظي،المهدياستوزره،السلميحازمبناللهعبدمولىاللهعبدأبوطهمان)1(بنداودبنيعقوب

تلكعليهونمت،فأطلقه،)2(تقدمكماالعلويذلكبقتلأمرلماثم،الأمورأزمةإليهوسفمجداعنده

شعورمثلصارحتىشعرهونبت،قبةعليهوبنيت،بئرفيالمهدفيسجنهيفعللمأنهوتحقق،الجارية

يرىلا،البئرذلكفيسنةعشرخمسةمننحواومكث،بصرهعشابل:ويقال.وعمي،الأنعام

وكوزرغيف!يومكلفيإليهويدلى،بذلكيعلمونه،الصلواتأوقاتفيإلأصوتايسمعولا،ضوءا

فأتاني:يعقوبقال،الرشيدأياممنوصدزالهاديوأيامالمهديأيامانقضتحتىكذلكفمكث؟ماء

:فقالمناميفيآت

قريبفرجوراءهيكونفيهأمسيتالذيالكربعسى

الغريبالنائيأهلهويأتيعانويفذخائف!فيأمن

الحبلهذااربط:ليوقيلحبلإليودلي،الصلاةبوقتأعلمأنيفظننت،نوديتأصبحتفلما

لي:فقيل،الخليفةيديبينوأوقفت،شيئاأبصرلمالضياءإلىنظرتفلما،فأخرجوني.وسطكفي

.الهادي:فقلت.بهلست:فقال،باسمهعليهفسلمت،المهديفظننته.المؤمنينأميرعلىسفم

يشفعلمإنهوالله:قالثم.نعمفقال.الرشيدالمؤمنينأميرياعليكالسلام:فقلت.بهلست:فقال

عنقك؟علىإيايحملكفذكرت،عنقيعلىصغيرم!ليجاريةحملتالبارحةولكنيأحدعنديفيك

بنخالدبنيحيىمنهفغار،إليهوأحسنعليهأنعمثم.فأخرجتك،الضيقمنفيهأنتمافرحمت

فيالرشيدفاستأذنيعقوبذلكوفهم،المهديأيامعليهاكانالتيمنزلتهإلىيعيدهأنوخشي،برمك

وفيات،(5316/)الأثيرلابنالكامل،(908/)الجوزيلابنالمنتظم،(41/262)بغدادتاريخفيترجمته(1)

.(8346/)النبلاءأعلامسير،(791/)الأعيان

.(404ص)تقدمماانظر)2(
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أرجعأنيحيىيخشى:وقال.اللهرحمهالسنةهذهفيماتحتىبهافكان،لهفأذن؟مكةإلىالذهاب

مكاني.إلىرددتولو؟أبدالأفعلكنتماواللهلا،الولاياتإلى

توفي:وفيها

،عابدا،عالما،ثقهكان.الحديثفيحنبلبنأحمدالإمامشيخ:معاويةأبوارريعبنيزيد

درهمايزيدمنهايأخذفلم،درهممئةخمسالمالمنوترك،البصرةواليوكانأبوهتوفي.ورعا

قبلوقيل،السنةهذهفيبالبصرةتوفي.وعيالههومنهويقتات،بيدهالخوصيعملوكان.واحدا

أعلم.فالله،ذلك

ومئةوثمانيرثماثسنةخلتر5ث!

المسلمينمنوسبوا،فساداالبلادتلكفيفعاثوا،إرمينيةجهةصمنالناسعلىالخزرخرجتفيها

الخليفةفأرسل،مسلمبنسعيدإرمينيةنائبوانهزم،كثيرابشراوقتلوا؟ألفمئةمننحواالذمةوأهل

فيفسدمافأصلحوا،كثيفةكثيرةجيوشفي،مزيدبنويزيد،خزيمةبنخازمإليهمالرشيدهارون

.الهاديموسىبنالعباسبالناسوحج.البلادتلك

:الأعيانمنتوفيوفيها

والخشية.والخوف،والورعالعبادةكثيركان؟أبيهحياةفيعياضبنالفضيلبنعلي

ء)2(
عنروى.السماكبابنويعر!،المذكرعجلبنيمولى:العباسابوصبهجبنومحمد

الرشيدعلىيوماودخل.وغيرهم،عروةبنوهشام،والثوري،والأعمش،خالدأبيبنإسماعيل

كادحتىالرشيدفبكى؟النارأمالجنةإلى؟منصرفكأينفانظر،موقفااللهيديبينلكإن:فقال

.يموت

ويقال،الهاشميالحسنأبوطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفر)3(بنوموسى

)1(

)2(

)3(

الجرح،(1/975)لمسلموالأسماءالكنى،(2023/)الصغيرالتاريخ،(8335/)الكبيرالتاريخفيترجمته

،(106)التهذيبتقريب،(71)المحدثينطبقات،(124)ووفياتهمالعلماءمولد،(9263/)والتعديل

.(161)الحفاظطبقات،الألقابفيالألبابنزهة

حلية،(932/)حبانلابنالثقات،(7092/)والتعديلالجرح،(1/601)الكبيرالتاريخفيترجمته

النبلاءأعلامسير،(1/343)الكنىسردفيالمقتنى،(5/368)بغدادتاريخ،(8/302)الأولياء

.(5402/)الميزانلسان،(6091/)الاعتدالميزان،(8328/)

=الصفوةصفة،(13/27)بغدادتاريخ،(4561/)للعقيليالضعفاء،(8913/)والتعديلالجرحفيترجمته
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يؤذيهأنهأحدعنبلغهإذا،والمروءةالعبادةكثيروكان؟ومئةوعشرينتسعأوثمانسنةولد.الكاظمله

،عصيدةعبدمرةلهوأهدى.نسمةأربعونوالإناثالذكورمنلهولد.والتحفبالذهبإليهأرسل

إلىالمهدياستدعاهوقد.لهالمزرعةووهبوأعتقه،ديناربألففيهاهوالتيالمزرعةواشترىفاشتراه

محمد،يا:لهيقولوهوطالبأبيبنعليالمهديرأى،اللياليبعضفيكانفلما،فحبسه،بغداد

بهوأمر،مذعورافاستيقظ،(22:محمدأ!أزصاصيوتقطعوآالأرضفى!مدواأنلؤقخإنعستتضفهل)

علىولا،عليهيخرجلاأنالعهدعليهوأخذ،عليهوأقبل،وعانقهمعهفأجلسه،ليلاالسجنمنفأخرج

بثلاثةلهوأمر.صدقت:فقال.نفسيفيهحدثتولا،شأنيمنهذاماوالله:فقال.أولادهمنأحد

حتىبالمدينةيزلفلم،الطريقعلىوهوإلاالصباحأصبحفما،المدينةإلىفردبهوأمر،دينارالاف

فقال،الكاظمجعفربنموسىومعه،!مالنبيقبرعلىليسلمدخلفلما،فحج،الرشيدخلافةكانت

الرشيد:فقال.أبتياعليكالسلام:موسىفقال.عمبنيا،اللهرسولياعليكالسلام:الرشيد

فأطالوسجنه،وستينتسعسنةفياستدعاهحتىنفسهفييزللمثم!الحسنأباياالفخرهوهذا

البلاءمنيومعنيينقضلمإنه،المؤمنينأميريا،بعدأما:فيهايقولرسالةموسىإليهفكتب؟سجنه

.المبطلونفيهيخسريومإلىذلكبنايفضيحتى،الرخاءمنيومعنكانقضىإلا

.مشهورهناكوقبره،ببغدادالسنةهذهمنرجبمنبقينلخمستوفي

توفي:وفيها

طباخاأبوهكان،الواسطيالسلميمعاويةأبو،ديناربنالقاسمبن)1(خازمأبيبشيربنهشيم

العلمطلبمنابنهيمنعوكان.والكوامخ)2(الصحناةيبيعذلكبعدكانثمالثقفييوسفبنللحجاج

)1(

)2(

تقريب،(01/203)التهذيبتهذيب،(6538/)الاعتدالميزان،(9243/)الكمالتهذيب،(2184/)

.(055)التهذيب

الجرح،(2975/)لمسلموالأسماءالكنى،(2232/)الصغيرالتاريخ،(8422/)الكبيرالتاريخفيترجمته

الاعتدالميزان،(177)الأمصارعلماءمشاهير،(2334/)الثقاتمعرفة،(9151/)والتعديل

تهذيب،(07)المحدثينطبقات،(248)الحفاظتذكرة،(86)الكنىسردفيالمقتنى،(709/)

.(111)الحفاظطبقات،(7914/)الميزانلسان،(574)التهذيبتقريب،(1/153)التهذيب

الضحنا:سيدهابنوقال.منهأخصوالضحناة،ويقصريمذ،السمكمنيتخذإدائم:-بالكسر-"الضحناة"

عنالحسنرجلوسأل:قال،الصيرالعربوتسميها،فارسيةالصحناة:زيدأبيعنوحكي.الصيروالصحناة

الضيرعنسألهولو،فارسيةلأنهاالحسنيعرفهاولم:قال؟الصحناةالمسلمونيأكلوهل:فقالالصحناة

عربي.غيراللفظينوكلا،قال،الضيرلهايقالالتيهيالصحناةفيهوقالالفصلهذاالأثيرابنوأورد.لأجابه

.(صحن،كمخ)العربلسان.معزبالأدممننوعوهو:الكامخجمع:والكوامخ
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قاضيشيبةأبوفجاءه،مرضهشيماأنفاتفق،الحديثيسمعأنإلأفأبى،)1(شغلهعلىليساعده

جاءأنأمركمنأبلغبنييا:وقالبذلكفرحبشيرراهفلما،الناسمنخلقومعه،لهعائدأواسط

،العلماءساداتمنهشيمكان.الحديثطلبمناليومهذابعدأمنعكلا؟!منزليإلىالقاضي

الصلحاءمنوكان.هؤلاءغيروخلق،حنبلبنوأحمد،والثوري،وشعبة،مالكعنهوحذث

سنين.بعشريموتأنقبلالعشاءبوضوءالصبحيصليومكث؟العباد

لا)2(.
.الثقاتالأئمةمنكان،المدائنقاضي،زائدةابيبنركر-بنويحى

ء)3(ص
عنهوأخذ،وغيرهالعلاءبنعمروأبيعنالنحوأخذ.النجباءالنحاةاحد:حبيببنويوس!

الحاضرينمنوالفصحاء،والأدبالعلمأهلينتابهابالبصرةحلقةلهكانتوقد.والفراءالكسائي

سنة.وسبعينثمابئعنالسنةهذهفيتوفي.والغرباء

ومئةوثمانيرأربحسنةخلت5ث!

رجلاوولى،عليهمالذيالخراجبقايابأداءالناسفأخذ،بغدادإلىالرقةمنالرشيدرجعفيها

ووصل.وقطعوولىوعزل،البلادأطرافعلىووئى،ويحبسهمذلكعلىالناسيضرب

فيهابالناسوحج.شهرزورقبلهمنالرشيدإليهفبعث،الشاريعمروأبوبالجزيرةوخرج

العباسي.محمدبنإبراهيم

توفي:وفيها

فييدهعملمنإلايأكللاوكان،تنسكقدعابدازاهداكان:الزشيد)4(المؤمنينأميرابنأحمد

كلفييعملوكان.وقفةمجرفة:أي؟وزنبيلأ)5(مرأإلايملكوليس،فيهفاعلايعملكان.الطين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."صناعتهعلىليساعده":(ح،ب)في

ذكر،(2352/)الثقاتمعرفة،(1361/)لمسلموالأسماءالكنى،(8/273)الكبيرالتاريخفيترجمته

أعلامسير،(1/267)الحفاظتذكرة،(926)الكنىسردفيالمقتنى،(304)بعدهمفمنالتابعينأسماء

.(012)الحفاظطبقات،(75)المحدثينطبقات،(8337/)النبلاء

لابنالثقات،(9237/)والتعديلالجرح،(1525/)والأسماءالكنى،(8134/)الكبيرالتاريخفيترجمته

.(037)الكنىسردفيالمقتنى،(62)الفهرست،(9092/)حبان

.(1/168)الأعيانوفيات،(939/)الجوزيلابنالمنتظمفيترجمته

،الجراب:والزنبيل.المسحاة:والمر،(ب)منوالمثتبتصحيفوهو"وزنبيلامروأ":(ق،)حفي

.وزبلانزبلوجمعهزبيلهووإنما،خطأالزنبيل:وقيل.زنابيلقالواجمعوافإذا،فيهيحملالوعاء:وقيل

.(زبل،مرر)العربلسان
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ثم؟فقط)1(السبتيومفيإلايعمللاوكان،الجمعةإلىالجمعةمنبهمايتقؤت،ودانقبدرهمجمعة

الرشيدكانامرأ؟منأنهوالصحيح،بعضهمقولفيزبيدةمنوكان،الجمعةأيامبقيةالعبادةعلىيقبل

منخاتماوأعطاها،البصرةإلىأرسلهاالرشيدإنثم؟الغلامبهذامنهفحملت،فتزوجهاأحبهاقد

تأته،لمإليهالخلافةصارتفلما؟تأتيهأنالخلافةإليهأفضتإذاوأمرها،نفيسةوأشياء،أحمرياقوت

علىلهمايطلعفلمعنهماوفحص،كذلكالأمريكنولم،ماتاأنهماوبلغه.اختفيابل،ولدهاولا

مذةويأكلالطينفييعملوكان،بغدادإلىرجعثم،كدهامنويأكلبيديعملالشابهذافكان،خبر

يستعملهكانمندارفيمرضهاتفقأنإلى،هومنللناسيذكرولا،المؤمنينأميرابنوهوهذا.زمانية

الرشيد،إلىبهذااذهب:المنزللصاحبوقالالخاتمأخرج،احتضرفلما،عندهفمرضه،الطينفي

ندمه،نادماينفعلاحيثفتندمهذهسكرتكفيتموتأنإياك:لكيقولالخاتمهذاصاحب:لهوقل

لملغيركداملوفيهأنتمافإن،بكالعهداخريكونوأن،الدارينإلىاللهيديبينمنانصرافكواحذر

مضى.منأخباربلغكوقد،غيركإلىوسيصير،إليكيصل

حاجتك؟ما:قاليديهبينأوقفتفلما،الخليفةعندالحضوروطلبت،دفنتهماتفلفا:قال

إليهنظرفلما.لكأقولهبكلاموأوصاني،إليكأدفعهأنوأمرني،رجلإليدفعهالخاتمهذا:قلت

لك:يقولوهو،المؤمنينأميريامات:فقلت:قال؟الخاتمهذاصاحبوأين!ويحك:فقالعرفه

وأربعبدرهميومأجمعةكلفيبالفاعليعملأنهلهوذكرت.فتندمهذهسكرتكفيتموتأناحذر

الكلامهذاسمعفلما:قال.العبادةعلىيقبلثم،الجمعةسائربهيتقوت،ودانقبدرهمأو،دوانيق

ثم.بنييانصحتنيلقدوالله:ويقوللبطنظهراويتقلبيتمرغوجعل،الأرضبنفسهفضربقام

العشيكانإذا:قال.دفنتهأنا،نعم:قلت؟قبرهأتعرف:وقالالرجلإلىرأسهرفعثم،بكى

الافبعشرةالرجللذلكأمرثم.أصبححتىعندهيبكييزلفلم،قبرهإلىفذهبفأتيته:قال.فأتني

رزقأ.ولعيالهلهوكتب،درهم

:ماتوفيها

ألزمه،بكاروالد،الأسديالقرشيالعوامبنالزبيربناللهعبدبنثابتبن)2(مصعببناللهعبد

)1(

)2(

."ودانقادرهماالجمعةإلىالجمعةمنفيهيعمليومكلفيأجرتهكانت":(ح،ب)رواية

بغدادتاريخ،(756/)حبانلابنالثقات،(5178/)والتعديلالجرح،(5112/)الكبيرالتاريخفيترجمته

لسان،(065)للحسينيالإكمال،(358)الضعفاءفيالمغني،(4102/)الاعتدالميزان،(0/1173)

.(201/)الألقابفيالألبابنزهة،(235)المنفعةتعجيل،(3361/)الميزان
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فكان،اليمننيابةإليهأضافثم؟ذلكإلىفأجابه،اشترطهاعدلبشروطفقبلها،المدينةبولايةالرشيد

سنة.سبعينمننحواتولىيومعمرهوكان.الولاةأعدلمن

عابداوكان.سعدبنوإبراهيم،أبيهعنوروى،طوالةأباأدرك:()1العمريالعزيزعبدبناللهعبد

الكعبة-يعني-حولهاكمأتنظر:الصفاعلىواقفوهولهقال.وأطيبفأطنبيوماالرشيدوعظ؟زاهدا

كلهم.عنهمتسألوأنت،نفسهخاصةعنالقيامةيوميسألمنهمكل:فقال.كثير:فقال؟الناسمن

نإ،هارونيا:لهقالثم.دموعهبهينشف،منديلبعدبمنديليأتونهوجعلوا.كثيرابكاءالرشيدفبكى

تركهثم؟كلهمالمسلمينأموالفييسرفبمنفكيف،عليهالحجرفيستحقمالهفيليسرفالرجل

سنة.وستينستعنتوفي.هذهغيرمحمودةمواقفمعهوله.يبكيوالرشيد،وانصرف

،والزهادةبالعبادةاشتغلثم،التابعينأدرك،الأصبهانياللهعبدأبو)2(معدانبنيوسفبنومحمد

كان،منهأفضلرأيتما:القطانسعيدبنيحيىوقال.الزهادعروسيسميهالمباركبناللهعبدكان

بقالمنبقلهولا،واحدخئازمنخبزهيشتريلاوكان.مثلهرأيتما:مهديابنوقال.عاينقدكأنه

وكان.بدييهيعيشممنفأكونيحابونيأنأخشى:يقول،يعرفهلاممنإلايشتريلاكان،واحد

الله.رحمه.سنةالأربعينيجاوزولمومات.شتاءولاصيفاللنوميضعجنبهلا

ومئةوثهانيرخمللعسنةخلت5ث!

سعيدبناللهعبدمكانهعليهمالرشيدفولى؟الرازيمهرويهمتوليهمطبرستانأهلقتلفيها

الحرشي.

)3(القلعةبمرجالخارجيقحطبةبنأبانالأنباريالرحمنعبدقتلوفيها

)1(

)2(

)3(

الثقات،(1/921)الأمصارعلماءمشاهير،(2235/)الصغيرالتاريخ،(5041/)الكبيرالتاريخفيترجمته

المقتنى،(51/142)الكمالتهذيب،(2181/)الصفوةصفة،(614)ووفياتهمالعلماءمولد،(791/)

.(4141/)الاعتدالميزان،(1/037)الكنىسردفي

،(8225/)الأولياءحلية،(974/)حبانلابنالثقات،(8121/)والتعديلالجرحفيترجمته

مناقبمنالمختار،(481/)الصفوةصفة،(3943/و،212/)بأصبهانالمحدثينطبقات،(0/1938)

،(404)الأولياءطبقات،(5244/)بالوفياتالوافي،(9125/)النبلاءأعلامسير،(4482/)الأخيار

.(1/631)الدريةالكواكب،(1/61)الشعرانيطبقات،(2171/)الزاهرةالنجوم

،(101وه/4/938)البلدانومعجم(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"العلقةمرج":(ق)في

القريةهي:وقيل.السيوفتنسبوإليه،بالباديةموضع:العمرانيقال،القلعةمرجبالتحريكالقلعة:وفيه

.همذانجهةإلىحلوانمنوهو،منزلحلوانوبينبينه.العراقحلواندونالتي
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عشرةإلىعيسىبنعليبنعيسىفنهض.خراسانمنباذغيس)1(ببلادالشاريحمزةعاثوفيها

.وزابلستان)2(كابلإلىحمزةوراءوسار،فقتلهمحمزةجيشمنآلاف

.أمرهوقوي؟مرووحاصر،ونيسابور،وطوس،أبيوردعلىفتغلب،الخصيبأبوخرجوفيها

بنيحيىالوزيرواستأذن.يزيدبنأسدابنهمكانهالرشيدفولىببزذعة)3(مزيدبنيزيدتوفيوفيها

فيالحجأميروكان.الحجوقتإلىبجندهرابطثم،لهفأذن،رمضانفييعتمرأنفيالرشيدخالد

.عباسبناللهعبدبنعليبناللهعبدبنمحمدبنمنصورالسنةهذه

توفي:وفيها

ولد.والمنصورالسفاحعم،الهاشميالمطلبعبدبنعباسبناللهعبدبنعلي)4(بنالصمدعبد

يومأقال.واحدةصفيحةأصولهاوكانت،أسنانهيبدلولم،جداالخلقضخموكان؟ومئةأربعسنة

وذلك؟عمهعموعمعمهوعم،المؤمنينأميرعمفيهاجتمعالمجلسهذا،المؤمنينأميريا:للرشيد

عمعليبنالصمدوعبد،سليمانعمعليبنمحمدبنوالعباس،الرشيدعمجعفرأبيبنسليمانأن

.جدهعملأنه،الرشيدعمعمعمالصمدعبدأنذلكوتلخيص.السفاح

ليطيلانوالصلةالبرإن":قالع!ي!النبيعن،عباسبناللهعبدجدهعن،أبيهعنالصمدعبدروى

.")5(فجاراالقومكانولو.الأموالويثريان،الديارويعمران،الأعمار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هراةأعمالمنقرىعلىتشتملناحية:-مهملةوسينساكنةوياءالمعجمةالغينوكسرالذالبفتح-"باذغيس"

باذخير،بالفارسيةأصلهاوقيل.الهياطلةمملكةداركانتإنها:وقيل.الفستقشجرفيهايكثر،الروذومرو

.(1/318)البلدانمعجم.بهاالرياحلكثرةالريحهبوبأوالريحقياممعناه

:-نونوآخرهفوقمنمثناةوتاءساكنةمهملةوسينمكسورةولام،مضمومةموحدةباءالألفبعد-"زابلستان"

البلدانأسماءفيبعدهاوماالسينيزيدونوالعجم،زابلوهيوطخارستانبلخجنوبيبرأسهاقائمةواسعةكورة

العظيم.المعروفالبلدغزنةقصبتهاالتيالبلادوهي،دستانبنرستمجدزابلإلمنسوبةوهي،بالنسبةشبيها

.(3125/)البلدانمعجم

وقال.أذربيجانأقصىفيبلد:-الجميععندمهملةوالعين،المهملةبالدالسعدأبورواهوقد-"برذعة"

.أذربيجانحدودآخزوهيأرانمدينةهيبرذعةأنالفقيهابنوذكر.أذربيجانقصبةبرذعة:المحسنبنهلال

أخصبولاأكبرمدينةوأصبهانالريبعدوخراسانالعراقبينماوليس،جداوالثمارالزرعكثيرةخصبةنزهةوهي

.(1937/)البلدانمعجمبرذعةمرافقمنموضعاأحسنولا

أعلامسير،(3591/)الأعيانوفيات،(11/37)بغدادتاريخ،(941)ووفياتهمالعلماءمولدفيترجمته

.(2178/)الشريفةالمدينةتاريخفياللطيفةالتحفة،(1/092)العبر،(9912/)النبلاء

-:بلفظ(098)برقم(1334/)الخفاكشففيالعجلونيوذكره"(1/386)بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه
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ع!ج!:اللهرسولتلاثم."القيامةيومالحسابليخففانوالصلةالبرإن":قالع!ي!اللهرسولأنوبه

مند!كوعير.()1(21:أرىلأمهوالحسابسوءو!ضافونربهم!نحش!تيوصحلأنبهتاللهأمرتآيصلونوألذيئ)

لأحاديث.ا

،الحاجإمارةعلىكان،بالإمامالمعروفعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنإبراهيمبنومحمد

ودفنالسنةهذهمنشوالفيالأمينعليهفصلىببغدادتوفي.سنينعدةالمنصورخلافةفيسقايتهوإقامة

بالعباسئة.

الحديث:مشايخمنتوفيوفيها

إسماعيل.بنتمام

عبيد.بنوعمرو

.زيادبنوالمطلب

.قولفيعمرانبنوالمعافى

.الماجشونبنويوسف

.والعبادةوالعلمالمغازيفيالأوزاعيبعدالشامأهلإمام،)2(الفزاريإسحاقوأبو

العابدة،البصرئةالعدوية،عتيكالمولاة،إسماعيلبنترابعةوهي:)3(العدويةورابعة

)1(

)2(

)3(

موقوفا؟الخدريسعيدأبيعنالبرعبدابنرواه:وقال"الأعماروزيادة،الديارعمارة،الجواروحسنالبر"

وعند:النجموقال.شيخناثمالذهبيوتبعه.نظروفيه:البرعبدابنعننقلاالمقاصدفيقال.مرفوعأوقيل

سوءويخففان،الأموالويثريان،الديارويعمران،الأعماريطيلانوالصلةالبر"عباسابنعنالديلمي

عنهااللهرضيعائشةعن(6915/)المسندفيأحمدرواهوقد،اللفظبهذاضعيفوهو:أقول."الحساب

"الأعمارفيويزدن،الدياريعمرن،الخلقوحسن،الجواروحسن،الرحمصلة":!راللهرسولقال:قالت

له.جزءفيالباغنديورواهصحيححديثوهو

السابقة.الحاشيةوانظر،الخفاكشففيالعجلونيوذكره،(1386/)بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه

سعدابنطبقاتفيوترجمته؟(ق)نسخةمن(002ص)انظر،()188سنةفيوفاتهالمؤلفسيذكر

المعرفة،(2/217)الصغيرالتاريخ،(1321/)الكبيرالتاريخ،(317)خليفةطبقات،(7/488)

لابنالأخيارمناقبمنالمختار،(1902/)الأدباءمعجم،(8253/)الأولياءحلية،(1/177)والتاريخ

الكمالتهذيب،(4/113)عساكرابنتاريخمختصر،(6174/)الأثيرلابنالكامل،(1/926)الأثير

الحديثعلماءوطبقات،(142رقمترجمة)(953أو)()8/473النبلاءأعلامسير،(2/167)

.(1/703)الذهبشذرات،(171)الحفاظطبقات،(6401/)الوافي،(1/993)

سير=،(2285/)الأعيانوفيات،(5532/)الأخيارمناقبمنالمختار،(427/)الصفوةصفةفيترجمتها
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صفة"فيالجوزيوابن؟")1(الرسالة"فيوالقشيري؟"الحلية"فينعيمأبوذكرها؟المشهورة

فيهاوتكلم،الناسأكثرعليهاوأثنى."المعارف"فيالسهرورديالذينشهابوالشيخ؟"الصفوة

:"المعارف"فيالسهرورديلهاوأنشد.أمرعنهابلغهفلعله،بالزندقةواتهمها،السجستانيداودأبو

جلوسيأرادمنجسميوأبحتمحدثيالفؤادفيجعلتكإني

)2(أنيسيالفؤادفيقلبيوحبيبمؤانس!للجليس!منيفالجسم

فالله،صالحةمناماتلهاورئيت.ليلوقيامنهاروصيام،صالحةوأعمالاأحوالالهاذكرواوقد

أعلم.

أعلم.والله.بالطورشرقيهوقبرها،الشريفبالقدستوفيت

ومئةوثيانيرستسنةخلت5ث!

نساءهوسبى،بهافقاتله؟نساإلىالخصيبأبيلحربمرومنماهانبنعيسىبنعليخرجفيها

اللهوعبد،الأمينمحمدابناهومعه،الرشيدفيهابالناسوحج.خراسانواستقامت.وذراريه

يعطيكانأنهوذلك،دينارألفوخمسين،دينارألفألفالحرمينلأهلأعطىماجملةفبلغ،المأمون

الشامولايةالأمينإلىوكان.فيعطيهمالمأمونإلىفيذهبون،فيعطيهمالأمينإلىفيذهبون،الناس

ولقبه،ولديهبعدمنالقاسملولدالرشيدتابعثم،المشرقبلادإلىهمذانالمأمونوإلى،والعراق

حجرفيكانهذاالقاسمابنهأنذلكعلىلهالباعثوكان،والعواصموالثغورالجزيرةوولاه،المؤتمن

إليه:كتبوالمأمونالأمينلولديهالرشيدبايعولما،صالحبنالملكعبد

سعداكاننجماكانلوالذيالملكأيهايا

زنداالملكفيلهواقدحبيعةلقاسماعقد

فردا)3(العهدولاةفاجعلواحدفردفالله

بالوفياتالوافي،(1281/)الجنانمرآة،(1/278)العبر،(241)(8215/)النبلاءأعلام

الكواكب،(165/)الشعرانيطبقات،(1033/)الزاهرةالنجوم،(804)الأولياءطبقات،(1451/)

.(1/391)الذهبشذرات،(1/285)الدرية

لهاولكن؟الشريفبنومحمود،محمودالحليمعبدالدكتوربتحقيقالقشيريةالرسالةفيمفردةترجمةلهاأجدلم()1

القشيرية.الرسالةفهارسانظر،منهامتفزقةمواضعفيذكر

.(944)والحكمالعلوموجامع،(4103،203/)الصفوةصفةفيالبيتان2()

.(9111/)الجوزيلابنالمنتظمفيالأبيات)3(
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اختطفتهبل،أمرهذاللقاسمينتظمولم.آخرونوذمهذلكعلىقومحمدهوقد،ذلكالرشيدففعل

،والوزراءالأمراءمنمعهمنأحضرحجهالرشيدقضىولما.والأوطارالأملبلوغعنوالأقدارالمنون

الأمراءفيهاوكتب،صحيفةذلكبمضمونوكتب،المأموناللهوعبد،الأمينمحمداالعهدوليوأحضر

أمرهذا:فقيل،فسقطتالكعبةفييعققهاأنالرشيدوأراد؟ذلكعلىبالشهادةخطوطهموالوزراء

سيأتي.كماوقعوكذا.انتقاضهسريع

الكعبة:فيالبيعةهذهعقدفيالموصليإبراهيموقال

بالتمامأمروأحقمغبةالأمورخير

الحرامالبلدفيرحمنالرأحكامهقضىأمر

.(")1المنتظم"فيالجوزيابنوتبعه،جريربنجعفرأبوالمقامهذافيالقولأطالوقد

:الأعيانمنتوفيوفيها

منها.رمضانفي)2(زبانأبوالحكمبنمروانبنالعزيزعبدبنأصبغ

سنة.مئةعنكرمانقاضيإبراهيمبنوحسان

باعلأنهالخاسرلهقيلوإنما،عطاءبنحمادبنعمروبنسلموهو:الشاعر)3(الخاسروسلم

وقد.الأدبصناعةفيألفمئتيأنفقلأنه:وقيل،)4(القيسلامرىءشعرديوانبهواشترىمصحفا

:الهاديموسىفيقالكما،واحدحرفعلىالإنشاءقدر!علىله،منطيقاشاعراكان

باقي،السيرعدل،غفرثم،قدروكم،فترثم،اعتبركم،انهمرثم،بكرغيمث،المطرموسى

لمن،والمفتخر،حضرلمن،(الوزر)هو،نظرلمن،بدربدو،مضرفرع،البشرخير،الأثر

غبر.

بنبشارتلاميذمنكانوأنه،والفسقالمجونمنمرضيةغيرطريقةعلىكانأنهالخطيبوذكر

قوله:بشارافيهغلبفمما.بشارنظممنأحسننظمهوأن،برد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(9121/)والمنتظم،(5071/)الطبريتاريخانظر

.(4161/)ماكولالابنالإكمالفيترجمتهمنوالمثبت،الأصولفيكنيتهصحفت

الأعيانوفيات،(9012/)المنتظم،(9/136)بغدادتاريخ.(27آ91/)الأغانيفيترجمته

.(8391/)النبلاءأعلامسير،(2035/)

والمنتظم،()91/276الأغانيانظر.طنبورأبثمنهواشترىفباعهمصحفاأبيهمنورثلأنه:وقيل

9/012()،

.(وزر)العربلسان.الملجأ:"الوزر"
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اللهج)1(الفاتكبالطيباتوفازبحاجتهيظفرلمالناسراقبمن

سلم:فقال

الجسورباللذةوفازغماماتالناسراقبمن

ألفاظي.منأخفألفاظافكساهامعانيأخذ:وقالبشاوفغضب

ماتولما؟ذلكمنأكثر:وقيل؟دينارألفأربعينمننحووالبرامكةالخلفاءمنلهحصلوقد

الرشيد،يوماالموصليإبراهيمفغنى،الغسانيالشمرأبيعندوديعةدينارألفوثلاثينستةترك

أرزؤكولا،شيءمالكمنفيهليسشيئاأسألك،المؤمنينأميريا:فقال.سل:لهفقال،فأطربه

إنها:ويقال.بهالهفأمر.وارثايتركلموأنه،الخاسرسلموديعةلهفذكر؟هووما:قال.سواهشيئا

.دينارألفخمسينكانت

ولي،قريشساداتمنكان،الرشيدأبيعم،عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنوالعباس

تنسبوإليه،درهمألفالافخمسةيومفيالرشيدلهأطلقوقد،الرشيدأيامفيالجزيرةإمارة

الأمين.عليهوصلى.سنةوستونخصمنوعمرهدفنوبها،العباسية

حيلهمرةاحتالوقدرأيذاداهيةوكان،العباسبنيدولةإلىالدعاةأحدكان:2موسىبن.و"

ومن؟يولونفيمنالعباسيةالشيعةفتحيرت،بحرانمحمدبنإبراهيمالحمارمروانحبسلما،عظيمة

:فقالتاجرصورةفييديهبينفوقف،مروانإلىهذايقطينفذهب.؟قتلإنبعدمنالأمرولييكون

فإن،رسلكأخذتهحتى،منهثمنهاأقبضولمبضاعةمحمدبنإبراهيمبعتقدإني،المؤمنينأميريا

راهفلما،غلاممعإليهبهفأرسل.نعم:قال.فعلبماليلأطالبهوبينهبينييجمعأنالمؤمنينأميررأى

اللهعبدأخاهيعني.الحارثيةابنإلى:لهفقال؟منهمالياخذبعدكأوصيتمنإلى،اللهعدويا:قال

أمرهمنفكان،السفاحفبايعوا،قالبمافأعلمهم،العباسبنيإلىالدعاةإلىيقطينفرجع.السفاح

.ذكزناهما

ومئةوثيانيوسبحسنةخلت5ث!

ديارهم،ودمر،البرمكيخالدبنيحيىبنجعفرقتل،الرشيديديعلىالبرامكةمهلككانفيها

جريرابنذكرها،أقوالعلىذلكسببفياختلفوقد.وكبارهمصغارهموذهب،اثارهمواندرست

.(235ص)بشارديوانفيالبيت(1)

.(2012/)الزاهرةالنجوم،(9125/)الجوزيلابنالمنتظمفيترجمته)2(
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جعفرإلىحسنبناللهعبدبنيحيىسلمقدكانالرشيدإن:قيلفمما،التاريخعلماءمنوغيره

علىذلكفيالربيعبنالفضلفنم،جعفرأطلقهحتىلهيترفقيحيىزالفما،عندهليسجنهالبرمكي

وأناأمريعنأطلقهفلعله،جعفروبينبينيتدخللا!ويلك:الرشيدلهفقال،الرشيدإلىجعفر

ثم،البرامكةوكره.ليقتلنهوحلف،عليهفتغيظ،فصدقه،ذلكعنجعفراالرشيدسألثم.أشعرلا

منالرشيدأموالفضلجعفرأموكانت.إليهوأحبهمعندهالناسأحظىكانوابعدماوقلاهمقتلهم

لمنيحصللم،كثيراشيئاذلكبسببالمالوكثرةالدنيافيالرفعةمنالرشيدجعلهموقد،الزضاعة

عشرينعليهاغرمدارابنىجعفراإنبحيث،والرؤساءالأكابرمنبعدهملمنولا،الوزراءمنقبلهم

الرشيد.عليهنقمهماجملةمنذلكوكان،درهمألفألف

هذا:قيلإلابستانولا،مزرعةولا،إقليمولا،ببلديمزلاكانلأنهالرشيدقتلهمإنما:ويقال

قتلهمإنما:وقيل.الزندقةوإظهار،الرشيدخلافةإبطاليريدونكانواالبرامكةإن:ويقال.لجعفر

.ذكرهقدجريرابنكانوإن،ذلكأنكرمنالعلماءومن.العباسةبسبب

ذلكيعلمقميصيأنأعلملو:فقالالبرامكةقتلهسببعنسئلالرشيدأنالجوزيابنوذكر

،حظاياهمعالفراشفيوهوعليهيدخلكانحتى،إذنبغيرالرشيدعلىيدخلجعفركانوقد.لأحرقته

كانالرشيدفإن-المسكرالشرابعلىالعشراءأحظىمنعندهوكان،عاليةومنزلة،عظيمةوجاهةوهذه

،المهديبنتالعباسةإليهأهلهأحبوكان-فيهالمختلفوكأنهالمسكرخلافتهأيامأواخرفييستعمل

نأعليهواشترط،إليهاالنظرليحلبهافزؤجه،معهأيضاحاضرالبرمكيوجعفر،معهيحضرهاوكان

منه،فحبلتجعفرواقعهافرئما،الشرابمنثملانوهماوتركهماقامربماالرشيدوكان،يطأهالا

بها.يربىوكان،مكةإلىجواريهابعضمعوبعثثهولدافولدت

فراودته،شديداحباأحبهاجعفرمنالعباسةأختهزوجلماالرشيدأنالوفياتفيخلكانابنوذكر

جمعةليلةكلفيلهتهديأمهوكانت،عليهفاحتالت،الرشيدمنخوفاالامتناعأشدفامتنعنفسهعن

فلما،ذلكفعلتحتىفتهددتها،ذلكفهابت.جاريةبصفةعليهأدخليني:فقالت،بكراحسناءجارية

تلكمنوحملت؟الملوكبناتخديعةرأيتكيف:لهفقالت،فواقعها،وجههايتحققلمعليهدخلت

عيالعلىيضيقجعلخالدبنيحيىوالدهإنثم.برخيصواللهبعتيني:فقالأمهعلىفدخل،الليلة

غيظا،فاستشاط،العباسةسزلهأفشتثم،مراتالرشيدإلىذلكزبيدةشكتحتى،النفقةفيالرشيد

الأمر.تحققحتىذلكعامحج،مكةإلىبهأرسلتقدالولدأنأخبرتهولما

وعنده،بمكةالولدوأن،وقعبماوأخبرته،الرشيدإلىعليهانفتالجواريبعضإن:ويقال

هوفإذا،الحالعنالأمركشفثم،الخاليةالسنةفيحبئحتىيصدقفلم،كثيرةوحليوأموالجوار

ذكر.كما
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الرشيدمنالغضباستشعروقدالوزيرخالدبنيحيىالرشيدفيهاحجالتيالسنةهذهفيحجوقد

ذلك،فافعلوأهليوولديماليجميعسلبعنييرضيككانإناللهم:الكعبةعنديدعوفجعل،عليه

فإني،معهموالفضلاللهم:فقالرجعالمسجدبابعندكانفلما.خرجثم.الفضلمنهمعليوأبق

.أحدامنهمتستثنولا،عنيبرضاكراض

فلما،الأنبارأرضمنالغمرإلىالسفنفيركبثم،الحيرةإلىصارالحجمنالرشيدقفلفلما

فيعصمةأبوسالمبنحمادومعهالخادممسروراأرسلالسنةهذهمنالمحرمسلخ،السبتليلةكانت

المتطبببختيشوعوعندهالخادممسرورعليهفدخل،ليلأيحيىبنبجعفرفأطافوا،الجندمنجماعة

يغنيه:زكاروأبووسرورهأمرهفيوهو،الكلوذانيالمغنيالأعمى(1زكار)وأبو

يغادي)2(أويطرقالموتعليهسيأتيفتىفكلتبعدفلا

قدميه،يقبلإليهفقام.المؤمنينأميرأجب،طرقكقدالموتهذاالفضلأبايا:لهالخادمفقال

إليه،سبيلفلاالدخولأما:فقال،ويودعهمإليهمفيوصيأهلهإلىفيدخليمكنهأنعليهويدخل

فأخرج،تستحثهالرشيدرسلوجاءت،منهمجماعةأومماليكهجميعوأعتقفأوصى.أوصولكن

،حماربقيدوقيدهفحبسه،الرشيدفيهالذيالمنزلبهأتواحتىيقودونهفجعلوا،عنيفاإخراجا

قدالمؤمنينأميرإن:فقالجعفرإلىالسياففجاء،عنقهبضربفامر،يفعلكانبماالرشيدوأعلموا

فيئ.عاتبكصحافإذا،سكرانالمؤمنينأميرلعل،هاشمأبايا:فقال.برأسكآتيهأنأمرني

برأسه.ائتني،أمهبظرماصيا:فقال.مشغوللعلكيقولإنه:فقال،الرشيدإلىفرجعفعاوده

منلأبعثنبرأسهتأتنيلمإنالمهديمنبرئت:الثالثةفيالرشيدفقال،المقالةجعفرعليهفكرر

وأرسل،يديهبينفألقاه،الرشيدإلىبهوأتىرأسهفحز،جعفرإلىفرجع.ورأسهبرأسكيأتيني

بسبيل.منهمكانومن،وغيرهاببغدادجميعهمالبرامكةعلىبالاحتياطالبردليلتهمنالرشيد

بنالفضلوحبس،منزليفيخالدبنيحيىوحبس،أحدمنهميفلتفلم،اخرهمعنكفهمفأخذوا

فنصب،وجثتهجعفربرأسالرشيدوبعث،الدنيامنيملكونهماجميعوأخذ،آخرمنزلفييحيى

الأسفل،الجسرعندالواحدنصفهافنصب،باثنتينالجثةوشقت،الجسرالأعلىعندالرأس

لمنولا،للبرامكةأمانلاأن:بغدادفيونودي،ذلكبعدأحرقتثم،الاخرالجسرعندوالأخر

بنبأنسالرشيدوأتي.للخليفةلنصحه،منهممستثنىفإنه،خالدبنيحيىبنمحمدإلا،آواهم

أخرجثم،كلامالرشيدوبينبينهفدار،لجعفرمصاحباوكان،بالزندقةيتهمكان،شيخأبي

)1(

)2(

.(4187/)ماكولالابنوالإكمال،(4166/)الطبريتاريخمنوالمثبت،الأصولفياللفظةصحفت

الأعمى.زكارأبيترجمةفي(7462/)الأغانيفيوالبيتالخبر



465هـأ87سنةأحداث

ذلك:قبلأنسقتلفيقيلببيتيتمثلوجعل،بهعنقهبضربوأمرسيفافراشهتحتمنالرشيد

تثتظروالأقداريلحظفالسيفأنسإلىشوقمنالسيفتلمظ

:الناسفقال.مصعببناللهعبداللهرحم:الرشيدفقال،الدمالسيففسبق،أنسعنقفضربت

عنهموزالت،كقهاأموالهمواستلبت،بالبرامكةالسجونشحنتثم.العوامبنللزبيركانالسيفإن

خلاوقد،أولهفيالضيدفيراكبينوإياههوآخرهفيجعفراقتلالذياليومفيالرشيدكانوقد.النعمة

إليهوضمهالرشيدودعهالمغربوقتكانفلما،بيدهبالغاليةذلكفيوطيبه،العهودولاةدونبه

عيشا،وطبواطربواشرب،منزلكإلىفاذهب،فارقتكمابالنساءخلوتيليلةالليلةأنلولا:وقال

أشتهيلا،المؤمنينأميرياوالله:فقال.سواءاللذةفيوأنتأنافأكون،حاليمثلعلىتكونحتى

الليلمنذهبأنإلاهوفما.جعفرعنهفانصرف.منزلكإلىانصرف،لا:فقال.معكإلاذلك

،المحرممنليلةاخر،السبتليلةذلكوكان،ذكرهتقدمماوالنكالالبأسمنبهأوقعحتىبعضه

الخبرجاءولما.سنةوثلاثينسبعاذاكإذجعفرعمركان،السنةهذهفيصفرمنليلةأولإنها:وقيل

اللهخرب:قال.داركخربتقد:لهقيلولما.ابنهاللهقتل:قال:بقتلهخالدبنيحيىأبيهإلى

فيهاماوانتهب،قصورهاواستبيحت،ستورهاهتكتوقددورهإلىنظرلمايحيىإن:ويقال.دوره

التعزية:جوابإليهفكتب،لهجرىفيمايعزيهأصحابهبعضإليهكتبوقد.الساعةتقومهكذا:قال

اللهيغفروما،للعبيدبظلاماللهوما،بذنوبهمإلاالعباداللهيؤاخذولا،عالموباختيارهراضاللهبقضاءأنا

إنها:وقيل،الرقاشيقولذلكفمن،البرامكةفيالمراثيمنالشعراءأكثروقد.الحمدودله،أكثر

:نواسلأبي

يجتديكانومنيجديمنوأمسكركابناواستراحتاسترحناالآن

فدفدبعدفدفداالفيافيوطيالسرىمنأمنتقدللمطايافقل

بمسودبعل!منتظفريولنبجعفرظفرتقدللمناياوقل

تجددييومكلللرزاياوقلتعطليفضلبعدللعطاياوقل

مهند)1(هاشميبسيفأصيبمهندابرمكياسيفاودونك

جذعه:علىعلىوهوجعفرإلىنظروقدالرقاسيوقال

تناملاللخليفةوعينواشخوفلولاواللهأما

استلامبالحجرللناسكماواستلمناجذعكحوللطفنا

الحسامالسيففلهحسامايحيىبنياقبلكأبصرتفما

.(1/346)الأعيانووفيات،(5033/)الأثيرلابنوالكامل،(4664/)الطبريتاريخفيوالخبرالأبيات(1)
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)1(السلامبرمكآلودولةجميعاوالدنيااللذاتعلى

بألفيلهفأمر،دينارألف:قال؟عامكلجعفريعطيككانكم:لهفقالالرشيدفاستدعاه:قال

.دينار

فارهحمارعلىامرأةوقفتجعفراالرشيدقتللما:قالالزبيريمصعبعمهعنبكاربنالزبيروقال

:تقولأنشأتثم.غايةالمكارمفيكنتلقدآيةاليومصرتلئن،جعفرياوالله:فصيحبلسانفقالت

يحيىفيللخليفةمنادونادىجعفراخالطالسيفرأيتولما

الدنيامفارقةيوماالفتىقصارىأنماوأيقنتالدنياعلىبكيت

بلوىذاوتعقبنعمىذاتخولدولةبعددولةإلاهيوما

القصوىالغايةإلىذاحطتالملكمنرفعؤمنازلهذاأنزلتإذا

ذهبت.أينيعرفولا،لهاأثرلاريحاكانتفكأنها.فذهبتحمارهاحركتثم:قال

نظير،الدنيافيلهايكنلم،مغنية،فتينةلهايقالجاريةلهكانجعفراأن،)2(الجوزيابنوذكر

قتلهفلما،ذلكمنفامتنعالرشيدمنهفطلبها،دينارألفمئةالجواريمنمعهابمنعليهمشتراهاكان

فأمر،وسمارهجلسائهمنجماعةوعنده،شرابهمجلسفيليلةفأحضرها،الجاريةتلكاصطفىالرشيد

دمعهافأسبلتبالغناءفأمرها،فتينةإلىالنوبةانتهتحتىتغنيواحدةكلفاندفعت.يغنينأنمعهامن

فقد،إليهيأخذهاأنالحاضرينبعضوأمر،شديداغضباالرشيدفغضب.فلاالسادةبعدأما:وقالت

كانفلما.كسرهابذلكيريدأنهففهم.تطأهالا:وبينهبينهفيمالهقالالانصرافأرادلماثم.لهوهبها

بعدأما:وقالتدمعهاوأرسلتفامتنعتبالغناءوأمرها،عنهارضيقدأنهوأظهرأحضرها،ذلكبعد

،السيافوجاء.والسيفالنطع:وقالالأولىالمرةفيغضبهمنأشدالرشيدفغضب.فلاالسادة

غني.:قالثم.فاضربثلاثاأصابعيوعقدتثلاثاأمرتكإذا:الرشيدلهفقال،رأسهاعلىفوقف

اثنتين،فعقد،فامتنعتالثانيةأمرهاثم،الخنصرأصبعهفعقد.فلاالسادةبعدأما:وقالتفبكت

تجيبوأن،نفسهاتقتللئلاتغنيأنيسألونهاعليهاوأقبلوا،الإشفاقغايةوأشفقواالحاضرونفارتعد

كارهة:تغنيفاندفعت،الثالثةأمرهاثم،يريدماإلىالمؤمنينأمير

يعدلمالنعيمأنأيقنتدرستقدالدياررأيتلما

تكسر،حتى،ورأسهاوجههابهيضربوأقبل،يدهامنالعودوأخذ،الرشيدإليهافوثب:قال

.ثلاثبعدفماتت،يديهبينمنوحملت،حولهامنالجواريوتطايرت،الدماءوأقبلت

)1(

)2(

.(1/034)الأعيانووفيات،(9126/)الجوزيلابنوالمنتظم،(7581/)بغدادتاريخفيالأبيات

.(9013/)المنتغفي
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ولاراحةولالذةبعدهموجدتفما،بالبرامكةأغرانيمناللهلعن:يقولكانالرشيدأنوروي

حالهم.علىتركتهموأني،وملكي،عمرينصفشطرتأنيواللهوددت،رجاء

بائعهاإلىفالتفتت،دينارألفبأربعينرجلمنجاريةاشترىجعفراأن،خلكانابنوحكى

حرةأنهااشهدوا:وقالسيدهافبكى.شيئاثمنيمنتأكللا.وبينكبينيالذيالعهداذكر:وقالت

أيضا.لهالثمنأناشهدوا:جعفرفقال.تزوجتهاقدوأني

.تعتزلوإما،تعدلأنفإما،شاكروكوقل،شاكوككثرفقد،بعدأما:لهنائبإلىوكتب

سيموتأنهفأخبره،يهوديمنجمعليهدخلوقد،الرشيدهمإزالةفيالتلطفمنمنهوقعماأحسنومن

،اليهوديبقولفأخبره؟الخبرما؟فسألهجعفرعليهفدخل،عظيماهماالرشيدفحمل،السنةهذهفي

حتىاقتلهالمؤمنينأميريا:فقال،طويلةمدةفذكر؟العمرمنلكبقيكم:لهفقالاليهوديجعفرفاستدعى

فيه.كانالذيالرشيدعنوسري،فقتلباليهوديالرشيدفأمر.عمرهعنأخبرفيماكذبهتعلم

سيماولا،البرامكةعلىحزنأنهوذلك،نهيكبنعثمانبنإبراهيمالرشيدقتلالبرامكةمقتلوبعد

وكان.بثأرهموالأخذ،لهمالانتصارحيزإلىالبكاءحيزمنخرجثم،عليهمالبكاءيكثركان،جعفر

يقولأنفأكثر،قاتلهلأقتلنوالله:يقولثمفيسله.بسيفيائتني:لجاريتهيقولمنزلهفيشربإذا

،هذاعنينزعلاأباهأنورأى،آخرهمعنفيهلكهمذلكعلىالخليفةيطلعأنعثمانابنهفخشي،ذلك

:فقال،فأخبرهفاستخبره،بهفاستدعى،الخليفةالفضلفأخبر،فأعلمهالربيعبنالفضلإلىفذهب

كبير،أميرقتليحللا:الرشيدفقال،فشهدبهفجاء.الخادمفلان:فقال؟عليهمعكيشهدمن

بهخلاثم،الشرابعلىمعهالرشيدفأحضره،ذلكعلىاتواطأقدلعلهما،وخصيغلامقولبمجرد

هو؟وما:قال.والنهارالليلفيأقلقنيعليهأطلعكأنأحبسراعنديإن،إبراهيمياويحك:فقال

فعلتأكنولمعمريونصفملكينصفمنخرجتأنيووددت،البرامكةقتلعلىندمتإني:قال

جعفرا-يعني-الفضلأبيعلىاللهرحمة:فقال.راحةولالذةبعدهمأجدلمفإني،فعلتمابهم

ثلاثةبعدقتلهثمحبسهثم.اللهلعنكقم:لهفقال.قتلهفيأخطأتلقدسيديياوالله:وقالوبكى

.وولدهأهلهوسلم.أيام

غضبهواشتد.الخلافةيريدأنهبلغهأنهبسببصالحبنالملكعبدعلىالرشيدغضبالسنةهذهوفي

فأخرجه،الرشيدماتحتىالسجنفييزلفلم،سجنهثم،الحبوسفيهمالذينالبرامكةعلىبسببه

.الشامنيابةعلىلهوعقد،الأمين

،زيادبنمنصوربنمحمدالرشيدإليهمفبعث،والنزاريةالمضريةبينبالشامالعصبيةثارتوفيها

بينهم.فأصلح
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الليل.منساعةماؤهاونضب،سورهابعضفانهدم،بالمصيصةعظيمةزلزلةكانتوفيها

العواصم.وولآه،يديهبينووسيلةقرباناوجعله،الصائفةعلىالقاسمولدهالرشيدبعثوفيها

ذلك.ففعل.عنهمويرجع،يطلقونهم،الأسارىمنبخلؤافتدواحتىفحاصرهمالرومبلادإلىفسار

رينىأوبينبينهالرشيدعقدهكانالذي،المسلمينوبينبينهمكانالذيالصلحالزومنقضتوفيها

شجاعا،وكان،النقفورعليهمومقكوا،عنهمعزلوهاالرومأنوذلك.أغسطهالملقبة،الرومملكة

الرشيد:إلىنقفورفكتب،عينيهاوسملوارينىفخلعوا،جفنةآلسلالةمنإنه:يقال

مقامأقامتكقبليكانتالتيالملكةفإن،بعدأما،العربملكهارونإلىالزومملكنقفورمن

وذلك،إليهاأمثالهبحملحقيقاكنتماأموالهامنإليكفحملت،البيدقمقامنفسهاوأقامت،الزخ)2(

به،نفسكوافتد،الأموالمنإليكحملتهماإليفارددهذاكتابيقرأتفإذا.وحمقهنالنساءضعفمن

-.وبينكبيننافالسيفوإلا

يستطيعولا،إليهينظرأنأحديتمكنلمحتى،الشديدالغضبأخذهكتابهالرشيدهارونقرأفلما

:الكتابظهرعلىوكتببدواةاستدعىثم،منهخوفاجلساؤهعليهوأشفق،مخاطبته

ابنياكتابكقرأتقد.الرومكلبنقفورإلىالمؤمنينأميرهارونمن،الرحيمالرحمناللهبسم

.والسلام.تسمعهمادونتراهماوالجواب،الكافرة

منوغنم،ملكهاابنةواصطفى،ففتحها)3(هرقلةببابنزلحتىوسار،فورهمنشخصثم

)1(

)2(

)3(

.وغيرهوالطبري(ح،ب)منأثبتناهوما،"رنى":إلى(ق)فيتصحفت

العربلسانانظر.العجمكلاممنمعربوهو،البيدقمنمنزلةأكبروهو،الشطرنجأداةمن:"الرخ"

.(رخخ)

.السلامعليهنوحبنسامبناليفزبنالرومبنتبهرقلةسميت،الرومببلادمدينة:-الفتحثمبالكسر-"هرقلة"

أهلها.غلبحتى،والنفطبالنارورمى،شديدوحربحصاربعدعنوةافتتحهاثم،بنفسهغزاهاالرشيدوكان

الشاعر:المكيقالفلذلك

والناربالنفطترتميالسماجوعجبارأتأنلماهرقلةهوت

قصارأرسانعلىمصبغاتقلعتهمجنبفينيرانناكأن

فأنشد:فبدر،السلميأشجعوفيهمعليهفدخلواللشعراءجلسعيدفلما،رمضانشهرفيالرقةقدمثم

وتمضيهاأيامبكلهاتمضيوتطويهاأعياداتنشرزلتلا

وتطويهاأياماالدهربكيطويبرحتولاالدنيابكتقضتولا

نواصيهامعقودابالنصرإليكمقبلةوالأيامالفتحليهنك

يرميهاوالإسلاماللهوناصرجوانبهامنتهويهرقلةأمست

فيهاوماالدنيايملكمنبنصربهاالناكثينوقتلتملكتها
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فاجابه.سنةكلفيإليهيؤديهخراجعلىالموادعةمنهنقفورفطلب.وأحرقوخرب،كثيراشيئاالأموال

قدالبردوكان،الميثاقوخانالعهدالكافرنقض،بالرقةوصارغزوتهمنرجعفلما،ذلكإلىالرشيد

فصليخرجحتى،البردمنأنفسهمعلىلخوفهمبذلكالرشيدفيخبريجيءأنأحديقدرفلم،جدااشتد

.الشتاء

علي.بنمحمدبنعباسبناللهعبدفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

الشامالرشيدولاه؟الوزيرابنالوزير،البرمكيالفضلأبو)1(برمكبنخالدبنيحىبنجعفر

بحوران)3(العشرينالفتنةثارتلمادمشقإلىبعثهالرشيدأن،عساكر)2(ابنوذكر،البلادمنوغيرها

زمنمنخامداكان،الإسلامبلادفيويمنقيسبينظهرتنارأولذلكوكان،ويمنقيسبين

فيوقيلت،السروروظهر،الشرورخمدتبجيشهجعفرقدمفلما،الأوانهذافيفأثاروه،الجاهلية

..)4(
منها:،تاريحهمنجعمرترجمهفيعساكرابنذلكذكرقد؟حسانأشعارذلك

نارهاتخمدالشامأوانفهذافتنةنيرانالشامفيأوقدتلقد

وشرارهاشهبانهاخبتعليهابرمكآلمنالبحرموججاشإذا

وانجبارهاصدعهاتلاقىوفيهبجعفرالمومنينأميررماها

ونزارهاقحطانهابهتراضىماجدالنقيبةبميمونرماها

)2(

)3(

)4(

وراعيهاراعيههارونبمثلقدمعلىوالدنياالدينروعيما

بعديمنأحدينشدهألالأمرهوالله:أشجعفقال.بشيءبعدهأحدينشدنيلا:وقال،دينارآلافبعشرةلهفأمر

عليهافنودي،وجمالحسنذاتوكانت،بطريقهاابنةهرقلةمنسبيالذيالسبيفيوكان.صلتهمنإليأحمث

بينحصنالهاوبنى،الرقةإلىمعهفنقلها،عظيمامحلأمنهفصادفت،الرشيدصاحبعليهافزاد،المغانمفي

حتىمذةعامراالحصنوبقي.الرومببلادالتيهرقلةبذلكيحكي،هرقلةوسماه،الفراتعلىوبالسالرافقة

معجم.الغربيالجانبمنصفينقربوهو،عجيبةوأبنيةعمارةآثاروفيه؟باقيةذاوقتناإلىواثاره،خرب

.(5893،993/)البلدان

ابنتاريخمختصر،(1/328)الأعيانوفيات،(9145/)المنتظم،(7152/)بغدادتاريخفيترجمته

.(1/432)الشريفةالمدينةتاريخفياللطيفةالتحفة،(995/)النبلاءأعلامسير،(689/)عساكر

منوهي،عساكرابنتاريخمنطبعفيماليستوترجمته،(6/89)عساكرابنلتاريخمنظورابنمختصرانظر

منه.المفقودةالأجزاءضمن

وعليه..العشران:(ح)في

السابقة.قبلالحاشيةانظر
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خطارهايستطاعلاوصولاتهوالتقىللبرالمأمولالملكهو

شفارهاتدمىوالحربومديته)1(وسيفهالمؤمنينأميروزير

قرارهاوأنتمأواهافعندكدونهالخليفةأسرارتطوومن

كبارهاترعهلمخطبملماتلهقصدتجعفريحيىابنماإذا

دمارهاويخشىجدواهايؤملغمامةمنكبالشامنشأتلقد

.القدر)2(هذاعلىمنهااقتصرنا،طويلةقصيدةوهي

عليه،فتفقه،يوسفأبيالقاضيإلىضمهقدأبوهكان؟زائدوكرلموذكاءوبلاغةفصاحةلهوكانت

شيءفييخرجولم،توقيعألفعلىزيادةالرشيدبحضرةليلةوقعوقد.بالرشيداختصاص!لهوصار

الفقه.موجبعنمنها

،عثمانكاتب،مروانبنالملكعبدعن،الكاتبالحميدعبدعن،أبيهعنالحديثروىوقد

السينفبينالرحيمالرحمناللهبسمكتبتإذا":مج!ي!اللهرسولقال:قالالوحيكاتب،ثابتبنزيدعن

أحمدبناللهعبدواسمه،المتكلمالكعبيالقاسمأبيطريقمنعساكروابنالخطيبرواه."فيه

بن،مصعبابنالحسينبنطاهربناللهعبدعن،أبيهعن،زيدبنلمحمدكاتباكانوقد؟البلخي

ص5)3(.
.به)4(،يحيىبنجعمرعن،الرياستينذيسهلبنالفضلعن،رريق

أقبلتإذا:يحيىأبيليقال،المؤمنينأميريا:للرشيدجعفزقال:الجاحظبحربنعمرووقال

أبي:وأنشدني.تبقىلافإنها،فأعطأدبرتوإذا،تفنىلافإنها،فأعطعليكالدنيا

والشرفالتبذيرينقصهافليسمقبلةوهيلدنياتبخلنلا

خلف)5(أدبرتماإذامنهافالحمدبهاتجودأنفأحرىتولتفإن

عندالمنزلةوجلالة،المحلوعظم،الأمرونفاذ،القدرعلومنجعفوكانولقد:)6(الخطيبقال

البشر.ظاهر،الوجهطلق،الأخلاقسمحوكان.أحدفيهايشاركهولم،بهاانفردحالةعلىالرشيد

."وصعدته":الديوانورواية،والشفرةالسكين:المدية(1)

ديوانه.فيوهيالنمريلمنصورالقصيدةأنثمةوذكرت424صفيأبياتأربعةمنهاذكرأنللمؤلفسبقوقد)2(

ترجمته.في(415/)ماكولالابنالإكمالمنوالمثبت،"زريق"إلىالأصولفيتصحف)3(

فيالديلميأيضاالحديثوذكر.منهمعقوفينبينوما،(12/034)بغدادتاريخفيالخطيبالإسنادبهذاأخرجه()4

إلىوهو،ضعيفوإسناده،(1/433)القديرفيضفيوالمناوي،(8701)برقم(1/278)الفردوس

.(41/992)الخطيبتاريخمنطبعتهعلىتعليقهفيبشارالدكتوربينهكماأقربالوضع

.(689/)عساكرابنلتاريخمنظورابنمختصرفيوالبيتانالخبر)5(

.(7521/)بغدادتاريخفي)6(
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والمذكورين،الفصاحةذويمنأيضاوكان.يذكرأنمنفأشهر،وعطاؤهوبذله،وسخاؤهجودهأما

والبلاغة.،باللسنأ

أنه،والعباسةالعباسقطيعةصاحب،محمدبنالعباسحاجبمهذبعنعساكر)1(ابنوروى

ألفعليهشراؤه،جواهرفيهسفطوعندهالمطالبونعليهفألح،ديونعليهوكان،وضائقةفاقةأصابته

المطالبينلإلحاحوأخبره،الثمنمنعليههوبماوأخبره،عليهفعرضه،جعفرابهفأتى،درهمألف

وقبضالمالأقبضهثم.ألفبألفمنكاشتريتهقد:فقال.السفطهذاسوىلهيبقلموأنه،بديونهم

فلما؟الليلةتلكالسمرفيمعهوأجلسه،منزلهإلىبالمالذهبمنأمرثم،ليلأذلكوكان،منهالسفط

له،لأتشكرجعفرإلىغدوتأصبحتفلما:قال.أيضامنزلهإلىسبقهقدالسفطإذا،منزلهإلىرجع

وقد،للفضلأمركذكرتقدإني:جعفرلهفقال،عليهيستأذنالرشيدبابعلىالفضلأخيهمعفوجدته

ذكردخلفلما.المؤمنينأميرفيكوسأفاوض،منزلكإلىسبقتكقدإلاأظنهاوما،ألفبألفلكأمر

.دينارألفبثلاثمئةلهفأمر،الديونمنلحقهوماأمرهله

عنهفألقاها،الرجلثيابفركبتالخنفساءفجاءت،أصحابهبعضعندسمرهفيليلةجعفروكان

ثم.ديناربألفجعفرلهفأمر.يصيبهبماليبشرالخنفساءقصدتهمن:يقولونالناسإن:وقالجعفر

.أخرىديناربألفلهفأمر،الرجلإلىفرجعتالخنفساءعادت

تكون،أشتريهاجاريةانظر:أصحابهمنلرجلقال،بالمدينةكانوافلما،الرشيدمعمرةوحج

مالافيهاسيدهافطلب؟النعتعلىجاريةفوجد،الرجلففتش.والدعابةوالغناءالجمالفيفائقة

أعجبته،غنتهفلما،بهاأعجبراهافلما،سيدهامنزلإلىجعفرفذهبجعفريراهاأنعلى،كثيرا

لهافقال.زدناكوإلاأعجبكفإن،مالاأحضرناقد:جعفرلهفقال،فيهاصاحبهافساومه،أكثر

أحببتقدوإني،حاليعليانقبضقدوإنه،السرورغايةفيعنديوكنت،نعمةفيكنتإني:سيدها

ملكتلوسيديياوالله:الجاريةلهفقالت.عنديكنتكماعندهتكونيلكي،الملكلهذاأبيعكأن

ثمني؟منتأكلولا،تبيعنيلاأنعاهدتنيكنتماوأين؟فيهاومابالدنياأبعكلممنيملكتكمامنك

نهض:ذلكقالفلما.تزوجتهاقدوأني،اللهلوجهحرةأنهاأشهدكم:وأصحابهلجعفرسيدهافقال

قد:للرجلوقال.يتبعنيلاوالله:جعفرفقال،الماليحملأنالحقالوأمروا،أصحابهوقامجعفر

وتركه.وذهب.أهلكعلىفأنفقه،المالهذاملكتك

منعساكرابنوروى.مالامنهأكثركانالفضلأنإلآ،الفضلأخيهإلىبالنسبةيبخلكانوقدهذا

.(6001/)عساكرابنلتاريخمنظورابنمختصرانظر(1)
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،دينارمئةديناركلزنة،دينارألفجرةفيلهوجدواجعفرأصيبلماأنه،بسندهالدارقطنيطريق

:والأخرى،جعفرالدينارصفحةعلىمكتوب

جعفروجههعلىيلوحالملوكدارضربمنوأصفر

يوسرمعسراتعطهمتىواحدامئةعلىيزيد

نأيحيىلأبيهيقولأنمنهتطلبلجعفرالناطفيجاريةعنانكتبت:الراويةالمعلىبنأحمدوقال

جعفر.فيشعرهامنالأبياتهذهإليهوكتبت.بشرائهاالرشيدعلىيشير

يصبرالهوىحرعلىذامنتقصرألاجهلالائمييا

يسكرالهوىفممزوجصرفاالهوىشربتإذالاتلحني

أبحرلهوقذاميبحرلهفخلفيالحببيأحاط

عسكرللهوىوحوليفوقيبالردىالهوىراياتتخفق

يكثروالذيفيهأقللائمالهوىفيعنديسيان

جعفرياالخيراتجعفريابرمكبنيمنالمصفىأنت

يعشر)1(ولافضلمنمافيكوصفهفيالواصفلايبلغ

أوفرأغراضهفجعفرلأغراضهالمالوفرمن

الممطرالعارضيديهوفيوجههعلىالملكديباجة

الأحمرالذهبمنهاينهلديمةمنهماعليناسحت

الأخضرالورقفيهانضرجلمودةكفاهمسحتلو

يصبركماللبذليصبرفتىإلاالمجديستتملا

المنبرتحتهويزهىفخرافوقهمنالملكتاجيهتز

تزهروجههفيغرةأوبداماإذاالبدرأشبهه

أنوروجههأموجههفيالذجىأبدرأدريماوالله

تستبشربالزواروأنتالندىمنكالزواريستمطر

بشرائها.عليهفأشار،الخليفةعلىفأدخله،أبيهإلىفورهمنفركب.حاجتهاأبياتهاتحتوكتبت

فيهايقولالتيوهي،أمرهاواشتهر،فأكثرواالشعراءفيهاقالوقد.أشتريهالاودلهلا:فقال

:نواسأبو

فضلك.منالعشرذكرعلىيأتيلاأي:يعشرلا()1
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كانامنيكونقلطبان)1(أوزانيةابنإلايشتريهالا

،مذعورايبكيمنامهمنفانتبه،خالدبنيحيىبنجعفرمعليلةبت:قالأشرسبنثمامةوعن

:وقالالبابهذابعضادتيفأخذجاءشيخارأيت:قال؟شأنكما:فقلت

سامربمكةيسمرولمأنيسالصفاإلىالحجونبينيكنلمكأن

فأجبته::قال

العواثر)2(والجدوداللياليصروففأبادناأهلهاكنانحنبلى

الرشيد،خرجثم.الجسرعلىرأسهونصب،الرشيدقتله،القابلةالليلةكانتفلما:ثمامةقال

:يقولأنشأثم،فتأملهإليهفنظر

الصفابعدعيشكوكدرأسلفامادهركتقاضاك

ألفامابتفريقرهينالزمانفإنتعجبنفلا

غاية.والجودالكرمفيكنتفلقد،ايةاليومأصبحتلئنأما:وقلتجعفرإلىفنظرت:قال

:يقولأنشأثم،صؤولجملكأنهإليفنظر:قال

كانافبناعاينوهماجعفرمنالعالميعجبما

لولانابرمكبنوكانتومنأبوهمنأوجعفرمن

.وانصرففرسهوجهحولثم

سبعاعمرهوكان.ومئةوثمانينسبعسنةمن،صفرمستهل،السبتليلةجعفرمقتلكانوقد

أضحىيومفيأناسعلىجعفرأمعبادةدخلتوقد.سنةعشرةسبعوزيراومكث.سنةوثلاثين

اليومهذامثلفيأصبحتلقد:فقالت؟النعمةمنفيهكانتعمافسألوها،بهتدفأكبشجلدتستمنحهم

لي.عاقجعفراابنيإن:وأقول،وصيفةأربعمئةرأسيعلىوإن

أحلوما،جعفراالرشيدقتلبلغهلماعيينةبنسفيانأن،بإسنادهالبغداديالخطيبوروى

)1(

)2(

مأخوذالكلتبان:الأصمعيقال،وجههعنمغيرفهو.لهغيرةلاللذيالعامةتقولهالذي:القرطبانأو،القلطبان

الأولىالعامةوغيرتهاالعرلبعنالقديمةهياللفظةوهذه:قال.زائدتانوالنونوالتاء،القيادةوهو،الكلبمن

.(قرطب)العربلسان.القرطبان:فقالتالأولىعلىفغيرتسفلىعامةوجاءت:قال.القلطبان:فقالت

عمروبنلمضاضالمغازيصاحبإسحاقابنذكرفيماالشعر:(1501/)الأغانيفيالأصفهانيالفرجأبوقال

عن،شبةبنعمرعن،الجوهريبذلكأخبرنا.مضاضبنعمروبنللحارلثهوبل:غيرهوقال.الجرهمي

بنالحارثبنعمروهو:عمرانبنالعزيزعبدوقال.الحميدعبدبنغسانعن،يحيىبنمحمدغسانأبي

.مضاض
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.الاخرةمؤنةفأكفه،الدنيامؤنةكفانيقدكانجعفراإناللهم:وقالالقبلةاستقبل،بالبرامكة

غريبةحكاية

فيبكي،البرامكةقبورإلىيومكليأتيرجلاأنبلغهالمأمونأن")1(المنتظم"فيالجوزيابنذكر

علىيحملكما!ويحك:لهفقال،الحياةمنيئسوقدعليهفدخل،بهجاءمنفبعث،ويندبهمعليهم

أسدوهالذيومافقال.كثيراوخيرامعروفاإليأسدواإنهم.المؤمنينأميريا:فقال؟هذاصنيعك

عنيفزالت،واسعةعظيمةنعمةفيبدمشقكنت،دمشقأهلمن،المغيرةبنالمنذرأنا:فقال؟إليك

البرامكةبقصدعليئأصحابيبعضفأشار؟شيءلييبقلمثم،داريبعتأنإلىالحالبيأفضىحتى

مسجدفيفأنزلتهن،امرأةوعشروننيفومعيبغدادفأتيت،بعياليوتحملت،أهليفأتيت؟ببغداد

منهم،وجوهاأحسنأرلمجماعةفيهمسجدافدخلت،فيهأصليمأهولامسجداقصدتثم،مهجور

ذلكمنفيمنعني؟معيالذينللعيالقوتامنهمبهأطلبكلامانفسيفيأديرفجعلت،إليهمفجلست

دارافدخلوا،معهموقمت،كلهمفقاموافدعاهم،أقبلقدبخادمإذاكذلكأنافبينا؟الحياءالسؤال

له،عتمابنعلىعائشةابنتهعقدفعقد،حولهفجلسوا،فيهاجالس!خالدبنيحيىالوزيرفإذا،عظيمة

ألففيها،فضةمنبصينيةالجماعةمنواحدكلإلىالخدمجاءثم؟العنبروبنادقالمسكفلقونثروا

وضعوهاالتيالصينيةيديوبين،جالساأناوبقيت،ونهضواالقومفأخذها.المسكفتاتومعها،دينار

وتذهب؟تأخذهاألا:الحاضرينبعضليفقال؟نفسيفيعظمتهامناخذهاأنأهابوأنا،لي

نأخائفثوأناوقمت،إبطيتحتالصينتةوأخذت،جيبيفيذهبهافأفرغت،فأخذتهايديفمددت

فردوني،أمرهم،ال!تارةبلغتفلما؟أشعرلاوأنا،إليينظروالوزيرأتلفتفجعلت،منيتؤخذ

قالثمفبكى.خبريعليهفقصصت؟خائفشأنكما:ليقالرجعتفلما،المالمنفيئست

عشرةعندهموأقمت،والذهبالصينيةمنيفأخذ،خادمفجاءني.إليكمفضموههذاخذوا:لأولاده

الأيامالعشرةانقضتفلما.الانصرافيمكننيولاعياليعندكلهوخاطري،ولدإلىولدمن،أيام

الذهبيعطنيولم،أمامييمشيفقام.واللهبلى:فقلت؟عيالكإلىتذهبألا:فقالخادلمجاءني

ذلك.رأواعياليليتيا،والذهبالصينيةمنيتؤخذأنقبلكانهذاليتيا:فقلت،الصينتةولا

فيها،والحرير،الذهبفييتمرغونعياليفإذا،فدخلتها!منهاأحسنأرلمدارإلىأمامييمشيفسار

فيهاخروكتابا،فيهابماالدارتمليكفيهوكتابا،دينارالافوعشرة،درهمألفمئةالدارإلىبعثواوقد

مسعدةبنعمرومنيأخذأصيبوافلما؟عيشأطيبفيالبرامكةمعفكنت.جليلتينقريتينتمليك

فأمر.عليهمفبكيت،وقبورهمدورهمقصدتفاقةلحقتنيفكلما؟بخراجهماوألزمني،القريتين

.(9/146المنتظم))1(
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قال!:؟جميلابكأستأنفألم؟لكما:المأمونفقال!؟شديدابكاءالشيخفبكى،القريتينبردالمأمون

حسنومراعاة،مباركالوفاءفإن،مصاحباامض:المأمونلهفقال!.البرامكةبركةمنهوولكن.بلى

.الإيمانمنوالصحبةالعهد

توفي:وفيها

ولد.والأولياءالعلماءأحدوهو،الزهادالعبادأئمةأحد،التميميعليأبو)1(عياضبنالفضيل

بنوعطاء،المعتمربنومنصور،الأعمشبهفسمع،كبيروهوالكوفةوقدم،دينوربكورة،بخراسان

،التلاوةحسنوكان.بهافتعبد،مكةإلىانتقلثم.وغيرهم،الرحمنعبدبنوحصين،السائب

الرشيدمعوله.عنهورضياللهرحمه.الروايةأئمةمن،ثقة،جليلاسيداوكان؟والصيامالصلاةكثير

؟عياضبنالفضيللهقال!وما؟منزلهعليهالرشيددخول!كيفيةفيمطولاذلكرويناوقد،طويلةقصة

أنهوذكروا.السنةهذهمنالمحرمفيبمكةتوفي.ذلكمنهيقبلأنفأبى،المال!الرشيدعليهوعرض

قارئاسمعإذجداراعليهايتسورليلةذاتهوفبينما،جاريةيتعشقوكان.الطريقيقيشاطراكان

عماوأقلعوتاب.بلى:فقال!،(16:ادحديدأ!واللهلذكأقلوبهغنحشعانءامنواللذينيأنألتم!!و:يقرأ

نإ:)2(بعضهمفقال!.نسافربناانهضوا:يقولونسفارافسمع،بهافباتخربةإلىورجع،عليهكان

ثم؟والزهادةالسيادةمن،كانمامنهكانحتى،توبتهعلىواستمرفأمنهم.الطريقيقيأمامكمفضيلا

وفعاله.بكلامهويهتدى،بهيقتدىعلماصار

مرإذاالجيفةأحدكميتقذركماأتقذرهالكنت،بهاأحاسبلاحلال!كلهاالدنياأنلو:الفضيلقال!

.)3(ثوبهتصيبأنبها

)1(

)2(

)3(

خليفةطبقات،(458)خليفةتاريخ،(5555/)سعدابنطبقات،(2/213)الرجالمعرفةفيترجمته

والتعديلالجرح،(511)المعارف،(7/123)الكبيرالتاريخ،(2/921)الصغيرالتاريخ،(284)

،(884/)الأولياءحلية،(6)الصوفيةطبقات،(9117)الترجمةالأمصارعلماءمشاهير،(7/73)

منالمختار،(2/237)الصفوةصفة،(48375/)عساكرلابندمشقتاريخ،(162/)القشيريةالرسالة

الأعيانوفيات،(251/)واللغاتالأسماءتهذيب،(1537/)الأصولجامع،(4391/)الأخيارمناقب

الترجمةالحديثعلماءطبقات،(0/2892)دمشقتاريخمختصر،(24281/)الكمالتهذيب،(447/)

العبر،(1245/)الحفاظتذكرة،(3361/)الاعتدالميزان،(8421/)النبلاءأعلامسير،(215)

التهذيبتقريب،(8492/)التهذيبتهذيب،(713/)الثمينالعقد،(266)الأولياءطبقات،(1/892)

،(1593/)الدريةالكواكب،(1/68)للشعرانيالكبرىالطبقات،(3121/)الزاهرةالنجوم،(448)

.(2235/)الأولياءكراماتجامع،(2993/)الذهبشذرات

.(!،ب)منوالمثبت."...فضيلأإن،حذركمخذوا:ويقولون...":(ق)في

أحدكم=يتجنبكماوتجنبتهالأنفتهاعليهاأحاسبولاليكلهاالدنياأنلو":(ح،ب)ورواية:(ق)روايةكذا
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اللهيعافيكأنوالإخلاص؟رياءالناسلأجلالعملوترك،شركالناسلأجلالعمل:وقال

منأقلهيالتيالدنيافيزهدتأنالأني،منيأزهدأنت:فقال!أزهدكما:يوماالرشيدلهوقال

زهدومن؟الباقيفيزاهدوأنت،الفانيفيزاهدفأنا؟الباقيةالاخرةفيزهدتوأنت،بعوضةجناح

.بعرةفيزهدممنأزهد،درةفي

الملك.عبدبنلسليمانذلكقالأنهحازمأبيعنهذامثلرويوقد

العبادأمنتصلحفإذا،الرعيةصلاحبهلأن؟للإماملجعلتهامستجابةدعوةليأنلو:وقال!

.والبلاد

بيتي.وفأروامرأتيوخادميحماريخلقفيذلكفأعرف،اللهلأعصيإني:وقال

أخلصهيعني:قال.31:والملك7:هودأ!هوعملااخسنأييليتلو!تم!الو:تعالىقولهديوقال!

!ي!.النبيمتابعةعلىوصوابا،للهخالصايكونأنيجبالعملإن؟وأصوبه

توفي:وفيها

المفضل.بنبشر

.حرببنالسلاموعبد

.الدراورديمحمدبنالعزيزوعبد

العمي.العزيزوعبد

الصائفة.فيالرشيدبنالقاسممعالرومببلادالأميرعيسىبنوعلي

.سليمانبنومعتمر

منامرأ!فهويته،فيهيتعبدلهكوخفيبراثا)2(سكنمنأولوكان:الزاهد)1(البرانيشعيبوأبو

)1(

)2(

."ئيابهتص!نأنالجيفة

البلدانمعجم،(2/388)الصفوةصفة،(14/418)بغدادتاريخ،(01/323)الأولياءحليةفيترجمته

(/1363).

الاسم،فيرابعحرفلأنها،الياءشكلعلىبألف"برائى"والوجه،بألف،البلدانومعجم،الأصولفيكذا

جامعلهاوكان.محؤلبابوجنوب،الكرخقبلةفي،بغدادطرففيكانتمحلةوهي؟والقصرالمثلثةوبالثاء

قريةبغدادبناءقبلبراثاوكانت.أثرلهايبقلم،المحلةوكذلك،آخرهعنخربوقد،الشيعةفيهتصليمفرد

دخل-أنهوذكر،المذكورالجامعمنموضعفيوصلىبالنهروانالحروريةلقتالخرجلمابهامرعلياأنيزعمون
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كوخهفيمعهوأقامتوتزوجته،والحشمةوالسعادةالدنيامنفيهكانتممافانخلعت،الرؤساءبنات

.جوهرةاسمهاإن:يقال.ماتاحتىتتعبد

ومئةوثمانيوثيا،سنةخلتص5ث!

النقفورفخوج،الصفصافدربمنالرومبلادفدخل،الصائفة)1(جبريلبنإبراهيمغزافيها

منأكثروغنموا.ألفاأربعينمنأكثرأصحابهمنوقتل،وانهزم،جراحاتثلاثالنقفورفجرح،للقائه

دابة.لافآأربعة

قالوقد.حجاتهاخروكانت،الرشيدبالناسحجوفيها.دابقبمرجالرشيدبنالقاسمرابطوفيها

ولا،بعدهاالرشيديحجلا:بالكوفةاجتازوقد،الحجمنمنصرفاالرشيدرأىحينعيالشبنبكرأبو

بنالفضلطريقمنفروينا.حسنةموعظةفوعظهالمولهبهلولالرشيدرأىوقد.أبداخليفةبعدهيحج

فقلت:،يهذيالمجنونبهلولفإذا،بالكوفةفمررنا،الرشيدمعحججت:قال،الحاجبالربيع

بنأيمنحدثني،المؤمنينأميريا:قالالهودجحاذاهفلما،فسكت.المؤمنينأميرأقبلفقداسكت

،رثرحلوتحته،جملعلىبمنى!يمالنبيرأيت:قال،العامرياللهعبدبنقدامةحدثنا،)2(نابل

إنه،المؤمنينأميريا:فقلت:الربيعبنالفضلقال.إليكإليكولا،ضرل!ولاطردثميكنولم

:فقال.بهلولياقل،عرفتهقد:فقال.بهلول

ماذافكانالعبادلكودانطراالأرضملكتقدأنفهب

هذاثمهذاالتربويحثوقبرجوفمصيركغداأليس

فيفعفوجمالامالااللهرزقهمن،المؤمنينأميريانعم:قال؟أفغيره،بهلولياأجدت:قال

أمرناإنا:فقال،شيئايريدأنهفظن:قال.الأبرارمناللهديوانفيكتب،مالهفيوواسى،جماله

دينواقض،أهلهإلىالحقاردد،بديندينيقضىلا،المؤمنينأميرياتفعللا:فقال.دييكبقضاء

فإنه،المؤمنينأميرياتفعللا:قال.بهتقتاترزقعليكيجرىأنأمرناإنا:قال.نفسكمننفسك

فيليحاجةلا،انصرف،زرقاعليتجرلمعمراعشتقدأناوها؟وينسانييعطيكلاسبحانه

!؟بهاأناأصنعوما؟لكخيرفهوأصحابهاعلىارددها:فقال.خذهادينارألفهذه:قال.جرايتك

)1(

)2(

.(1362،363/)البلدانمعجم.القريةهذهفيكانحمامأ

التاريخ.وكتب(ح،ب)منوالمثبتتصحيفوهو،"إسرائيلبنإبراهيم":(ق)في

وفيهما،(171)التهذيبوتقريب،(7025/)ماكولالابنالإكمالمنوالمثبت،الأصولفيالاسمتصحف

.وموحدةبنون"نابل"
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.(الدنيا)1عندهتصاغرتوقدالرشيدعنهفانصرف:قال.اذيتنيفقد،عنيانصرف

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

فيالشامأهلإمام،خارجةبنإسماعيلبنالحارثبنمحمدبنإبراهيم)2(الفزاريإسحاقأبو

.قبلها)3(وقيل،السنةهذهفيتوفي.وغيرهما،والأوزاعي،الثوريعنأخذ.ذلكوغيرالمغازي

والمغنينالشعراءأحد،إسحاقأبو،بهمنبنماهانبنإبراهيموهوالنديم)4(الموصليوإبراهيم

فأجاد،الغناءعنهموأخذ،شبابهاوصحب،بالكوفةوولد،الفرسمنأصله؟وغيرهللرشيدوالندماء

،بالخلفاءاتصلثم.الموصلي:لهفقالوا،الكوفةإلىعادثم،الموصلإلىسافرثم.علمهفي

،جدامالهوكثرأثرىوقد.ومغنيهوندمائهسمارهجملةمنوكان.الرشيدعندوحظي،المهديأولهم

سنةمولدهوكان.غريبةوحكاياتطرفلهوكانت.درهمألفألفوعشرينأربعةتركإنه:قيلحتى

بارعافاضلاوكان.إليهمونسب،منهمفتعلم،تميمبنيكفالةفيونشأ،الكوفةفيومئةعشرةخمس

هذاغنىفإذا،معهيضربكانالذيبزلزل)5(الملقبالمنصوربأختمزوجاوكان.الغناءصناعةفي

المجلس.اهتزهذاوضرب

العتاهيةوأبوتوفيأنه،)6(الوفياتفيخلكانابنوحكى.الصحيحعلىالسنةهذهفيتوفي

.الأولوصحح،ومئتينعشرةثلاثسنةمن،واحديومفيببغدادالشيبانيعمرووأبو

قوله:احتضارهعندشعرهفيقوليومن

بيالذيمقاساةمنطبيبيواللهمل

وحبيبلعدوقريبعنأنعىسوف

:ماتوفيها

الحميد.عبدبنجرير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وهو،(1/805)الأثيرلابنالأخيارمناقبمنوالمختار،(2/517،518)الصفوةصفةفيوالشعرالخبر

حجر.لابن(56)المنفعةوتعجيل،بتحقيقي

ثم.ذكرتترجمتهومصادر،الجزءهذامن945صانظر،(185)سنةفيوفاتهالمؤلفذكر

السابقة.الحاشيةانظر

لابنوالمختلفالمؤتلف،(102)الفهرست،(6/175)بغدادتاريخ،(5/916)الأغانيفيترجمته

،(142/)الأعيانوفيات،(5094/)الأثيرلابنالكامل،(9156/)المنتظم،2(0وأ،)136القيسراني

.(1318،931/)الذهبشذرات،(997/)النبلاءأعلامسير

.(434)الألقابفيالألبابنزهةانظر

.(1/43)الأعيانوفيات
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سعلى.بنينورشلى

947

.سليمانبنوعبدة

وو
خاللى.بنوعقبة

حنبل.بنأحمدمشايخأحد،العابدأيوببنوعمر

.قولفييونسبنوعيسى

ومئةوثهانيوتسحسنةخلت5ث!

.وعزلفولى،الريإلىوسار،الحجمنالرشيدرجعفيها

سائرمنوالتحفبالهداياالبلادتلكنوابوجاءه.خراسانولايةإلىعيسىبنعليردوفيها

ودخل،عندهفضحى،()1اللصوصبقصرالأضحىعيدفأدركه،بغدادإلىعادثم.والألوانالأشكال

فحرقتالبرمكييحيىبنجعفربجثةأمربالجسراجتازفلما؟الحجةذيمنبقينلثلاثبغدادإلى

.اليومهذاإلىقتلحينمنمصلوبةوكانت،ودفنت

بمقامهمرادهوإنما،وطيبهابغدادعلىمتأسفوهو،ليسكنهاالرقةإلىبغدادمنالرشيدارتحلثم

الرشيد:معبغدادمنخروجهمفيالأحنفبنالعباسقالوقد.بهاالمفسدينردعبالرقة

والارتحالالمناخبين-قنففماارتحلناحتىأنخناما

)2(بالسؤالوداعهمفقرناقدمناإذحالناعنساءلونا

أسيرابهايتركلمإنهيقالحتى،الرومببلادكانواالذينالمسلمينمنالأسارىالرشيدفادىوفيها

:الشعراءبعضفيهفقال،المسلمينمن

يزورهاحميمفيهامامحابسلهاشيدتالتيالأسرىبكوفكت

)1(

)2(

دوابفسرقت،كنكورفنزلوا،همذانإلىالمسلمينجيوشمنجيشسارنهاوندفتحتلما:الفتوحصاحبقال

،كنكورقصرموضعالأصلفيوهو؟الانإلىاسمهوبقي،اللصوصقصريومئذفسمي،المسلميندوابمن

حجرمندكؤعلىأنهوذلك،جداعجيببناؤهاللصوصقصر:المهلهلبنمسعروقال.شيرينقصروهو

،الأبصارنقوشهوحسنبنائهفيتتحيروخزائنوجواسيقإيواناتفيه،ذراعاعشريننحوالأرضوجهعنارتفاعها

هذاوحول.وصحاريهمروجهوحسنمائهوعذوبةصيدهلكثرة،ومتنزههومسكنهأبرويزمعقلالقصرهذاوكان

.(4363،364/)البلدانمعجم.جامعلهاكبيرةمدينةالقصر

.(5933/)الأثيرلابنوالكامل،(4675/)الطبريتاريخفيوالشعرالخبر
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قبورها)1(المشركينسجونوقالوافكاكهاالمسلمينأعياحينعلى

.الروميحاصردابقبمرجالرشيدبنالقاسمرابطوفيها

.عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنموسىبنالعباسبالناسحجوفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر

بالكسائي،المعروف،الكوفي،مولاهمالأسديالحسنأبوفيروز)2(بناللهعبدبنحمزةبنعلي

.القراءأئمةأحد،لغويانحوياكان.كساءفيالزياتحمزةعلىلاشتغاله:وقيل"كساءفيلإحرامه

الزياتحبيببنحمزةعلىقرأوقد.الأمينوولدهالرشيدفأدب،بغداداستوطنثم،الكوفةمنأصله

بها.يقرأوكان،قراءةلنفسهاختارثم،بهايقرىءوكان،قراءته

،الفراءزيادبنيحيىوعنه.وغيرهضعيينةبنوسفيان،عياشبنبكرأبيعنروىوقد

عبيد.وأبو

النحو،صناعةالخليلعنالكساليأخذ.الكسائيعلى4عيافهوالنحوأرادمن:الشافعيقال

عنفكتب"هناكإلىالكسائيئفرحل.الحجازبواديمن:قال؟العلمهذاأخذتمنعنيومافسأله

بينهمافجرت،يونسموضعهفيوتصدر،ماتقدهوفإذا،الخليلإلىعادثم،كثيراشيئاالعرب

موضعه.فيوأجلسهبالفضليونسفيهالهأقرمناظرات

نأأردت،صبيغلطهاماغلطةفغلطت،قراءتيفأعجبتني،بالرشيديوماصليت:الكسائيقال

لغةأي:قالسلمتفلما،يردهاأنالرشيدتجاسرفما،يرجعينلعلهم:فقلتمهويرتجحونلعلهتم!وأقول

فنعم.هذاأما:فقال.يعثرقدالجوادإن:فقلت؟هذه

قدخالدبنيحيىإن:فقال؟لكما:فقلت،مهمومهوفإذا،الكسائيلقيت:بعضهموقال

قطعه:فقال.الكسائيفأنت،شئتماقل:فقلت.الخطأمنفأخشى،أشياءعنليسألنيإليوجه

أعلم.لمماقلتإن-لسانهيعني-الله

.مصفعان)3(يابسلحتان:فقال؟البابانهذانبكم:لنجارقلت:يوماالكسائيوقال

)1(

)2(

)3(

.(4675/)الطبريتاريخفيوالبيتينالخبر

ووفياتهمالعلماءمولد،(1/218)لمسلموالأسماءالكنى،(6/268)الكبيرالتاريخفيترجمته

الأعيانوفيات،(9168/)الجوزيلابنالمنتظم،(79)الفهرست،(11/304)بغدادتاريخ،(1/427)

التهذيبتهذيب،(9131/)النبلاءأعلامسير،(1/917)الكنىسردفيالمقتنى،(3592/)

.(2703/)الألقابفيالألبابنزهة،(7275/)

كالتغوط=؟سلحاالطائرسلح:يقال،"بسلحتان":(9173/)والمنتظم(ح)في،"بسالجيان":(ق)في
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،الريببلادالرشيدصحبةفيوكان.سنةسبعينعن،المشهورعلىالسنةهذهفيالكساليتوفي

.بالريوالعربيةالفقهدفنت:يقولالرشيدوكان.واحديومفيالحسنبنومحمدهو،بنواحيهافمات

والله.ومئةوثمانيناثلاثأواثنتينسنةبطوستوفيالكسائيإن:وقيل:)1(خلكانابنقال

أعلم.

ليغفر:فقال؟ربكبكفعلما:فقال،كالبدرووجههالمنامفيالكسائيبعضهمرأىوقد

الكوكب.نرىكماإلانراهما،عليينفيذاك:قال؟حمزةفعلما:فقلت.بالقرآن

توفي:وفيها

منقريةمنأصله،حنيفةأبيصاحب،مولاهمالشيبانياللهعبدأبوفرقد)2(بنالحسنبنمحمد

حنيفة،أبيمنفسمع.بالكوفةونشأ،ومئةثنتينسنةبواسطفولد،العراقأبوهقدم،دمشققرى

والأوزاعي،،أنسبنمالكعنوكتب.مغولبنومالك،ذربنوعمر،والثوري،ومسعر

ومئة،وثمانينأربعسنةفيقدمهاحينالشافعيعنهوكتب.بهاوحدث،بغدادوسكن.يوسفوأبي

بها.فماتالريإلىالرشيدمعوخرج.عزلهثم،الرقةقضاءالرشيدوولاه

رحلي،منشئتمماوخذوا،قلبيفتشغلواالدنياحاجاتمنحاجةتسألونيلا:لأهلهيقولوكان

لقلبي.وأفرغ،لهميأقلفإنه

إذاكنت؟منهأفصحولا،منهروحاأخفرأيتولا!مثلهسميناحبرارأيتما:الشافعيوقال

بلغته.القرانينزلكأنماالقرآنيقرأسمعته

والقلب.العينيملأكان!منهأعقلرأيتما:أيضاوقال

.الإعارةإلىيجبهفلم،السيركتابالحسنبنمحمدمنطلبقدالشافعيكان:الطحاويقال

إليه:فكتب

)1(

)2(

لمالذي،العربيةبشيخالسخريةمنضربالنجارجوابوفي.قفاهعلىيصفعالذي:والمصفعانالإنسانمن

."؟البابينهذينبكم":يقولأنالوجهإذ،النحوبقواعدلسانهيقم

منه.معقوفينبينيأتيوما،(3692/)الأعيانوفياتفي

في:وهي،ترجمتهومصادر(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،زفربنالحسنبنمحمد:(ق)في

بغدادتاريخ،(2275/)المجروحين،(6174/)عديلابنالكامل،(452/)للعقيليالضعفاء

الكنىسردفيالمقتنى،(6571/)الاعتدالميزان،(305/)الجوزيلابنوالمتروكينالضعفاء،(2172/)

،(162)حجرلابنالآثاررواة،(2567/)الضعفاءفيالمغني،(9134/)النبلاءأعلامسير،(1/358)

.(1/152)قزوينأخبارفيالتدوين



هـا09سنةأحداث482

مثلهرآهمن!ناعبترلمللذيقل

قبلهمنرأىقد5رامنكأنحتى

أهلهيمنعوهأنأهلهينهىالعلم

)1(لعلهلأهلهيبذلهلعله

عارية.لاهديةالحالفيإليهبهفوجه:قال

من:قال؟لكهيأينمن،الدقاقالمسائلهذه:حنبلبنلأحمدقيل:الحربيإبراهيموقال

فقال.السنةهذهمنواحديومفيوالكسائيهوماتأنهتقدموقد.اللهرحمهالحسنبنمحمدكتب

سنة.وخمسينثمانيةعمرهوكان.جميعاوالفقهاللغةاليومدفنت:الرشيد

اليجرةموومئةتسميرسنةخلت5ث!

بلدهأهلوتابعه،نفسهإلىودعا،الطاعةسمرقندنائبسياربننصربنليثبنرافعخلعفيها

رافع،فهزمه،عيسىبنعليخراساننائبإليهفسار،أمرهواستفحل؟الناحيةتلكمنكثيرةوطائفة

به.الأمروتفاقم

فيهفقال،قلنسوةرأسهعلىلبسوقد،رجبمنبقينلعشرالرومبلادلغزوالرشيدساروفيها

الكلابي:المعلىأبو

الثغورأقصىأوفبالحرمينيردهأولقاءكيطلبفمن

كورفوقالترفه)2(أرضوفيطمرعلىالعدوأرضففي

الأمور)3(علىالمتخلفينمنخلقسواكالثغورحازوما

الخراجوحمل،بالطاعةإليهنقفورإليهوبعثبهافعسكر،الطوانة)4(إلىوصلحتىفسار

يطلبوبعث.دينارألفعشرخمسةسنةكلفي،مملكتهوأهل،ورأسهولدهرأسعنحتى،والجزية

معالرشيدبهافبعث.ولدهعلىخطبهاقدوكان،هرقلةملكابنةوكانت،أسروهاقدجاريةالرشيدمن

الشافعيديوانفيالأبياتوبنحوه(ح،ب)منوالمثبت،"مثلهعينايترلم":الأولالبيتفي(دتى)رواية(1)

وهو:الأخيرقبلبيتزيادةوفيه،(121ص)

كلهالكمالفا!تىيجنهمالأن
."الثنية":(ح،ب)وفي،(دتى)روايههذه2()

.(ح،ب)فيالبيتهذاليس)3(

.(454/)البلدانمعجم.المصيصةبثغوربلذ:-نونالألفوبعد،أولهبضم-"طوانة"(4)
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،دينارألفمئةثلاثسنةكليحملأنالرشيدعليهواشترط.الرشيدمنيطلبهبعثوطيبوتحفهدايا

هرقلة.يعمرلاوأن

جعفر.بنعقبةالغزوعلىواستناب،راجعاالرشيدانصرفثم

وخرج.كثيراخلقامنهموقتل،أهلهافسبى،يحيىبنمعيوففغزاهم،العهدقبرصأهلونقض

قتله.منالرشيدإليهفبعث،القيسعبدمنرجل

.الهاديموسىبنعيسىفيهابالناسوحج

والمشاهير:الأعيانمنفيهاتوفيممن

وبواسط،ببغدادحكم،حنيفةأبيصاحب،الكوفيالبجليالمنذرأبوعامر)1(بنعمروبنأسد

.القضاءعننفسهعزلبصرهأنكرفلما

.والبخاري،المدينيبنعليفيهوتكلم،معينابنووثقه.صدوقاكان:)2(حنبلبنأحمدقال

حلقةعلىيومأوقف،مجنوناالناسفسماه،دماغهفخف،سنةستينصام:)3(المجنونوسعدون

:يقولأنشأثم،فصرخكلامهفسمع،المصريالنونذي

صبريكنلمإذاشكوىمنبدولامشتكىغيرإلىشكوىفيخيرولا

أراكليما:لهفقلت،عنهيذب،سكرانشينيرأسعندجالسنوهوبهمررت:الأصمعيوقال

صليتلأني،هوبل،لا:قال؟هوأومجنونأنت:فقلت.مجنونإنه:فقال؟الشيخهذارأسعند

لموأنا،الخمرشربقدهذامعوهو.فرادىولاجماعةيصللموهو،جماعةفيوالعصرالظهر

:يقولأنشأثم.نعم:قال؟شيئاهذافيقلتفهل:قلت.أشربها

الكنى،(2/94)للبخاريالكنى،(73)أحمدللإمامالدمبحر،(7331/)سعدابنطبقاتفيترجمته)1(

واحدرجلغيرعنهيرولممنتسمية،(91)للنسائيوالمتروكينالضعفاء،(2/773)لمسلموالأسماء

حبانلابنالمجروحين،(2/337)والتعديلالجرح،(1/23)للعقيليالضعفاء،(124)للنسائي

الضعفاء،(716/)بغدادتاريخ،(553)جرجانتاريخ،(1/893)عديلابنالكامل،(1018/)

،(76)الضعفاءفيالمغني،(67)العجميبنلسبطالحثيثالكشف،(1601/)الجوزيلابنوالمتروكين

الميزانلسان،(23)للحسينيالإكمال،(1/363)الاعتدالميزان،(2/89)الكنىسردفيالمنتقى

.(03)المنفعةتعجيل،(1/383)

.(73)الدمبحركتابفي)2(

منالمختار،(2512/)الصفوةصفة،(1/316)الدينعلومإحياء،(54)المجانينعقلاءفيترجمته)3(

الحكايةالرياحينروض،(248/)الوفياتفوات،(266ت15/)بالوفياتالوافي،(78)الأخيارمناقب

.(323)للمناويالصغرىالطبقات،(1/68)الشعرانيطبقات،(2وه42و22و12)
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النبيذلأهلالنبيذتركت

العزيزيذلالنبيذلأن

للشبابجائزاذاكانفإن

قراحاماءأشربوأصبحت

الصباحاالوجوهالسوادويكسو

لاحاالشيبإذامنهالعذرفما

.المجنونوهوالعاقلأنت.صدقت:لهفقلت:الأصمعيقال

عنروى.الأمينمؤدب،الكوفي،)2(التيميالرحمنعبدأبو)1(صهيببنحميدبنوعبيدة

عليه.يثنيوكان،حنبلبنأحمدوعنه.وغيرهالأعمش

توفي:وفيها

الرشيدولدهالمهديإليهضم،البرمكيجعفروالد،الوزيرعليأبو)3(برمكبنخالدبنيحى

أبي،قال:يقولوكان،حقهلهعرف،الرشيدوليفلما،يحيىبنالفضلمعامرأتهوأرضعته،فرباه

،جعفرا!4(فقتل،البرامكةنكبتحتىكذلكيزل!ولم،وأزمتهاالخلافةأمورإليهوفوض.أبيقال!

أمورهمنيظهر،سديدرأيذافصيحاكريماوكان.السنةهذهفيماتحتىالحبسفييحيىأباهوخقد

.وصلاخخيز

أحسناكتبوا:لأولادهوقال.عاداهشيئاجهلمنفإن،طرفاشيءكلمنخذوا:لولدهيومأقال

أقبلتإذا:لهميقولوكان.تحفظونمابأحسنوتحدثوا،تكتبونماأحسنواحفظوا،تسمعونما

.)5(تبقىلافإنهامنهافأنفقواأدبرتوإذا،تبقىلافإنها،منهافأنفقواالدنيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،(686/)للبخاريالكبيرالتاريخ،(288)أحمدللإمامالدمبحر،(7932/)سعدابنطبقاتفيترجمته

مشاهير،(132)للنسائيالطبقات،(2123/)للعجليالثقاتمعرفة،(1526/)لمسلموالأسماءالكنى

صحمحرجال،(629/)والتعديلالجرح،(7162/)لهالثقات،(171)البستيحبانلابنالأمصارعلماء

للباجيوالتجريحالتعديل،(291)للحاكمومسلمالبخاريلهأخرجمنتسمية،(2555/)للكلاباذيالبخاري

تذكرة،(5/33)الاعتدالميزان،(91/257)الكمالتهذيب،(11125/)بغدادتاريخ،(2/339)

تقريب،(7535/)الميزانلسان،(1496/)الكاشف،(8585/)النبلاءأعلامسير،(1131/)الحفاظ

.(135)الحفاظطبقات،(937)التهذيب

ترجمته.ومصادر(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"التميمي":(ق)في

سير،(6921/)الأعيانوفيات،(9/188)الجوزيلابنالمنتظم،(14/128)بغدادتاريخفيترجمته

.(2133/)الزاهرةالنجوم،(1/653)العبر،(998/)النبلاءأعلام

الرشيد.علىعائدقتلفيوالضمير،(ب)منوالمثبت،"جعفر":(ق،ح)في

.(475ص)جعفرابنهترجمةفيالقولهذاتقدم
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يوما:رجلفقال.درهمبمئتيلهيأمرماأقل)1(راكبوهوالطريقفيسائلسألهإذاوكان

جنتانربنافضلمنلكأتيحتيحيىالحصورسمييا

مئتاننوالكممنفلهعليكمالطريقفيمرمنكل

العجلانللفارسمنكمهيقليللمثليدرهممئتا

نأيريدوهو،تزوجقدهوفإذا،عنهسألرجعفلما،الدارإلىبهيسبقأنوأمر.صدقت:فقال

وعن،الافأربعةالأمتعةوعن،الافأربعةداروعن،الافأربعةصداقهافأعطاه،أهلهعلىيدخل

بها.يستظهرلافآوأربعة،لافآأربعةالدخول

إليبعثولكن؟مالافيهأملكلاوقتفيجئتنيلقدويحك:فقال،شيئافسألهيومارجلوجاءه

أعطيتقدوأنك،لكجاريةتبيعأنتريدأنكبلغنيوقد،أحبماإلييهديأنمنييطلبليصاحب

معيفبلغوافجاؤوني.دينارألفثلاثينمنبأقلمنهتبعهافلا،سأطلبهاوإني،دينارآلافثلاثةفيها

فأخذها،،بيعهاإلىوأجبت،ردهاعنقلبيضعفسمعتهافلما،دينارألفعشرينإلىبالمساومة

قلت:؟بعتهابكم:قالبيحيىاجتمعتفلما.يحيىإلىفأهداها،دينارألفالعشرينوأخذت

منييطلب،فارسصاحبإليبعثوقد.إليكجاريتكخذ،لخسيسإنك:قال.دينارألفبعشرين

ثمنهافيفوصلوافجاؤوني.دينارألفخمسينمنبأقلتبعهافلا،منهسأطلبهاوإني،شيئاأستهديهأن

،حرةأنهاأشهدك:فقلت،عليوردهاأيضالامنيجئتهفلما.منهمفبعتها،دينارألفثلاثينإلى

.)2(اليومبعدفيهاأفرطلا،دينارألفخمسينأفادتنيقدجارية:وقلت؟تزوجتهاقدوأني

ألفسوىمنهاعندهيكنولم،درهمألفآلافعشرةزيادبنمنصورمنطلبالرشيدأن،الخطيبوذكر

بنيحيىعلىفدخل؟ذلكيومهفييحملهالمإنالدياروخراببالقتلتوعدهوقد،ذرعافضاق،درهمألف

بني،يا:لابنهوقال،ألفألفيالفضلابنهمنلهواستطلق،ألفآلافخمسةلهفأطلق،أمرهوذكر،خالد

ألفجعفرابنهمنلهوأخذ.الدهرمدىوتبقىالشكرتغلضيعةوهذه،ضيعةبهاتشتريأنتريدأنكبلغني

حسبناهقد:عليهللمترسموقال،دينارألفوعشرون،دينارألفمئةمشتراهعقدادنانيرجاريتهومن،ألف

ذإبعدفيهيعدفلم،يحىلجاريةوهبهقدوكان،العقدردالرشيدعلىالأموالعرضتفلما.ألفبألفيعليك

هذاإلىصرناوالنعمةوالنهيالأمربعد،أبتيا:والقيودالسجنفيوهمبنيهبعضلهوقال.لهاوهبه

:يقولأنشأثم.عنهااللهيغفلولم،غافلونعنهاونحنبليلسرتمظلومدعوة،بنييا:فقال!؟الحال

غدقريانوالدهرزمنانعمةفيغدواقدقومرب

.(فأقل)والوجه،الأصولفيكذا(1)

.(41/131)بغدادتاريخفيهناممابأوضحالحكايةانظر2()
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نطق)1(حيندماأبكاهمثمعنهمزماناالدهرسكت

لهيدعوسفيانوكان،درهمألفشهركلعيينةبنسفيانعلىيجريهذاخالدبنيحيىكانوقد

راهيحيىماتفلما.اخرتهأمرفاكفه،للعبادةوفرغني،المؤنةكفانيقدإنهاللهم:يقولسجودهفي

.سفيانبدعاءليغفر:قال؟بكاللهفعلما:لهفقالالمنامفيأصحابهبعض

هذهمنالمحرممنخلونلثلاث،الرافقةفيالحبسفياللهرحمهخالدبنيحيىوفاةكانتوقد

رقعةجيبهفيوجدوقد؟الفراتشطعلىودفن،الفضلابنهعليهوصلى،سنةسبعينعن،السنة

ولا،يجورلاالذيالعدلالحكموالحاكم،بالأثرعليهوالمذعىالخصمتقذمقد:بخطهفيهامكتولث

وجهه.فيالأسىيتبتنأياماوبقي،ذلكيومهبكىقرأهافلما،الرشيدإلىفحملت.بينةإلىيحتاج

خالد:بنيحيىفيالشعراءبعضقالوقد

خالدبنليحيىعبدولكننيلا:فقال؟حرأنتهل:الندىسألت

والدبعدوالدرقيتوارثوراثةبللا:قال؟شراء:فقلت

ومنةوتسميرإحرثماسنةكلت5ث!

إليهفوتجه،بلدإلىبلدمنفيهايتنقلوجعل،سيفبنثروانلهيقالالعراقبسوادرجلخرجفيها

الرشيد.إلىبالفتحوكتب،أصحابهعامةوقتلثروانوجرح،فهزمهمالكبنطوقالرشيد

.الشامعلىواستنابه،معاذبنيحيىالرشيدإليهفوجه،النداءأبوبالشامخرجوفيها

عليهفأخذت،الافعشرةفيالهبيريمخلدبنيزيدالرومبلادغزاوفيها.ببغدادالثلجوقعوفيها

وولى.الباقونوانهزم،طرسوسمنمرحلتينعلى،أصحابهمنخمسينفيفقتلوه،المضيقالروم

.النفقاتوإليه،الخادممسرورفيهمألفاثلاثينإليهوضم،أعينبنلهرثمةالصائفةغزوالرشيد

أهلوألزم،والديورالكنائسبهدمالرشيدوأمر.منهمقريباليكون)2(الحدثإلىالرشيدوخرج

.البلادمنوغيرهابغدادفيوهيئاتهملباسهمبتمييزالذمة

)1(

)2(

.(41/131)بغدادتاريخ

لهاويقال،الثغورمن،ومرعشوسميساطملطيةبينحصينةقلعة:-مثلثةثاءواخره-بالتحريكالحدث

جابر:بنيحيىبنأحمدكتابوفي.الأحيدبلهيقالجبلعلىوقلعتها،حمراءجميعأتربتهالأن،الحمراء

غنم،بنعياضقبلمنالفهريمسلمةبنحبيبفتحه،عنهاللهرضيعمرأيامفيفتحمماالحدثحصنكان

أصيبواالمسلمينلأن،للطيرةالسلامةدربالحدثدربيسمونأميةبنووكانت؟ذلكبعديتعاهدهمعاويةوكان

=الحدثدربعلىالمسلمينلقيآخرونوقال.بعضهميقولفيماالحدثبهسميالذيالحدثذلكوكان،به
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أعين.بنهرثمةوولاها،خراسانإمرةعنموسىبنعليالرشيدعزلوفيها

إلىالرومبأرضوالسراياالجيوشوبث،أهلهاوسبى،وخزبها،شوالفيهرقلةالرشيدفتحوفيها

.مرتزقألفوثلاثينوخمسة،ألفمئةيومكلفيهرقلةدخل)1(وكان،السوداءوالكنيسة،زربةعين

حتىوحملهم،أهلهافسبى،قبرصجزيرةودخل؟مصرإلىالشامسواحلمعيوفبنحميدوولي

القاضي.البختريأبوباعهم،دينارألفيالأسقفثمنفبلغ،بالرافقةباعهم

عليبنمحمدبنعباسبنالفضلفيهابالناسوحج.المأمونيديعلىسهلبنالفضلأسلموفيها

ومئتين.عشرةخمسسنةإلىصائفةالسنةهذهبعدللناسيكنولم.مكةواليوكان،العباسي

:الأعيانمنتوفيوفيها

.الأبرشالفضلبنسلمة

يرويهفيمامالكمذهبفيالعمدةهوالذي،مالكعنالراويالفقيه:)2(القاسمبنالرحمنوعبد

الصالحين.كبارمنوكان.مالكالإمامعن

ألفا،خمسينمننحواجزيلبماللهفأمر،الرشيدعلىقدم:)3(إسحاقأبيبنيونسبنوعيسى

يقبله.فلم

السيناني.موسىبنوالفضل

سلمة.بنومحمد

الاعتذارإلىأحتاجبكلمةأتكلملم:قال.الثقاتالزهادأحد:المصيصي)4(الحسينبنومخلد

سنة.خمسينمنذمنها

)1(

)2(

)3(

)4(

.227()2/البلدانمعجمانظر.الحدثبذلكالحدثفسمي؟فيهاستظهرقتالاأصحابهفيفقاتلهم،حدثغلام

.(ق،ب)منوالمثبت،"خرص!":(خ)في

حبانلابنالثقات،(5/927)والتعديلالجرح،()127للنسائيالأمصارفقهاءتسميةفيترجمته

تذكرة،(17/434)الكمالتهذيب،(2876/)للباجيوالتجريحالتعديل،(281)الفهرست،(8374/)

تقريب،(051)للقسنطيالوفيات،(1064/)الكاشف،(806/)النبلاءأعلامسير،(1356/)الحفاظ

.(152)الحفاظطبقات،(6227/)التهذيبتهذيب،(348)التهذيب

لابنالثقات،(6192/)والتعديلالجرح،(6604/)الكبيرالتاريخ،(7488/)سعدابنطبقاتفيترجمته

الصفوةصفة،(11152/)بغدادتاريخ،(2114/)منجويهلابنمسلمرجال،(7/238)حبان

تهذيب،(8948/)النبلاءأعلامسير،(1927/)الحفاظتذكرة،(2362/)الكمالتهذيب،(4918/)

.(144)التهذيبتقريب،(8122/)التهذيب

-طبقاتفيترجمتهومصادر(ح،ب)منوالمثبتتصحيفوهو،"المصيصيالحسينبنمحمد":(ق)في
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الرقي.معمرتوفيوفيها
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ومنةوتسميرثنتيرللدنةكين5ث!

أموالهفأخذ،عيسىبنعليعلىوقبض،عليهانائباخراسانإلىأعينبنهرثمةدخلفيها

بذلك.الرشيدإلىوكتب،خراسانببلادعليهونادى،لذنبهوجهه،بعيرعلىوأركبه،وحواصله

.ببغدادبدارهفحبس،ذلكبعدالرشيدإلىأرسلهثم،ذلكعلىفشكره

.()1مطمورةوفتح،الرومبلادفدخل،الثغورنيابةمالكبننصربنثابتالرشيدولىوفيها

نصر.بنثابتيدعلىوالرومالمسلمينبينالصلحكانوفيها

الهيثمبنمالكبناللهعبدإليهمالرشيدفوتجه؟أذربيجانوبلادبالجبلالخرميةخرجتوفيها

لهفأمر،بغدادبهموقدم،ذراريهموسبىوأسر،خلقامنهمفقتل؟فارسآلافعشرةفيالخزاعي

.خازمبنخزيمةذلكقبلغزاهمقدوكان،فيهافبيعواوبالذرية،منهمالرجالبقتلالرشيد

ابنهالرقةعلىاستخلفوقد،السفنفيبغدادإلىالرقةمنالرشيدقدممنهاالأولربيعوفي

كانالذيليثبنرافعلغزوخراسانإلىالذهابالرشيدنيةومن،خازمبنخزيمةيديهوبين،القاسم

قاصداشعبانفيالرشيدخرجثم.وغيرهاسمزقندبلادمنكثيرةبلادعلىواستحوذالطاعةخلعقد

غدرمنخوفامعهيخرجأنأبيهمنالمأمونوسأل،الأمينمحمداابنهبغدادعلىواستخلف،خراسان

الذينالثلاثةبنيهجفاءبعفأمرائهإلىالطريقأثناءفيالرشيدشكاوقدمعهفسار،لهفأذن،الأمينأخيه

والقاسموالمأمونالأمينمنواحدلكلإن:وقالجسدهفيداءوأراه؟بعدهمنللعهدولاةجعلهم

لهفدعا.يعلمونكانوالولهمشروذلك،أياميانقضاءويتمنون،أنفاسييعدونوهم،عليعيناعندي

به.العهداخروكان،وودعهعملهإلىبالانصرافالرشيدلهأمرثم؟الأميرذلك

.)2(البصرةبطفالسلطانعاملوقتلالحروريثروانتحركوفيها

)1(

)2(

،(2254/)الصغيرالتاريخ،(7/437)الكبيرالتاريخ،(318)خليفةطبقات،(7/948)سعدابن

المتشابهتلخيصتالي،(8266/)الأولياءحلية،(9185/)حبانلابنالثقات،(8347/)والتعديلالجرح

ثهذيب،(4594/)الأخيارمناقبمنالمختار،(4/266)الصفوةصفة،(2/572)البغداديللخطيب

،(15/72)التهذيبتهذيب،(1/803)العبر،(9/236)النبلاءأعلامسير،(27/332)الكمال

.(1/932)الذهبشذرات،(1/444)الدريةالكواكب

.(5511/)البلدانمعجم.طرسوسبناحيةالرومبلادثغورفيبلد:"مطمورة"

بذلك=سمي،شطه:الفراتوطف،ذلكمنمشتق،العراقريفعلىالعربأرضمنأشرفما:"الطف"
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الطريق.فيفمات،بالرشيداللحاقيريدوهوجعفربنعيسىومات.اليمانيالهيصمالرشيدقتلوفيها

.جعفرالمنصورأبيبنجعفربناللهعبدبنالعباسبالناسحجوفيها

توفي:وفيها

المشاهيرأحد،القاسمأبووداعةأبيبنالمطلببناللهعبدبنإسماعيلبن)1(جامعبنإسماعيل

وترك،الغناءصناعةإلىصارثم،القرآنيحفظأولاكانوقد.المثلبهيضربممنكان.بالغناء

:قالأنهذلكمن،)2(غريبةحكاياتالأغانيصاحبالحسينبنعليبنالفرجأبوعنهوذكر.القران

ووضعتفجلست،الماءتستقيقربةمعها،سوداءجاريةأقبلتإذ،)3(بحرانغرفةمنمشرفايوماكنت

تغني:واندفعتقربتها

علقماوتبذلمنيعسللهاوسماحتيبخلهاأشكواللهإلى

مغرماالقلبهائمتتركيهولاقتلتهأنتالقلبمصابفردي

وانطلقتفنزلت،وانصرفتفقامت؟تعيدهأنورجوت،عنهليصبرلامافسمعت:قال

فأعادته،،درهمينفأعطيتها،درهمينيومكلخراجاعليإن:فقالت،تعيدهأنوسألتها،وراءها

إلاتفعلفلم،تعيدهأنفسألتهاالسوداءفأقبلت،أنسيتهأصبحتفلما،ذلكيوميوسلكتهفحفظته

ابنقال.دينارآلافأربعةعليهأخذتوقدبككأني!دراهمأربعةتستكثركأنك:قالتثم،بدرهمين

آلافثلاثةوأعطاني،أخرىمراتثلاثاستعادنيهثم،دينارألففأعطاني،للرشيدليلةفغنيته:جامع

،دينارألففيهآخركيساإليوألقىفضحك،القصةلهفذكرت؟تبسمتمم:فقال،فتبسمت؟دينار

.السوداءأكذبلا:وقال

رقبتهاعلىجاريةفإذا،دراهمثلاثةإلامعيوليسبالمدينةيوماأصبحت:قال)4(أيضاعنهوحكى

شجي:بصوتوتترنمتسعىوهي،الركيتريدجرة

عندناالليلأقصرمالنافقالواليلناطولأحبابناإلىشكونا

أعيناالنوملنايغشىولاسريعاعيونهميغشىالنوملأنوذاك

)1(

)2(

)3(

)4(

.(طفف)العربلسانانظر،ذلكغيروقيل.لدنوه

الأوهاممستمرتهذيب،(4203/)ماكولالابنالإكمال،(6403/)الأصفهانيالفرجلأبيالأغانيفيترجمته

.(2913/)الزاهرةالنجوم،(9891/)الجوزيلابنالمنتظم،(925)له

.(6035/)فيالاتيةوالحكاية،بعدهاوما،(6403/)الأغاني

."باليمنليغرفةفي":الأغانيوفي،الأصولفيكذا

.(6326/)الأغانيكتابهفيالأغانيصاحبيعني
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دناإذايستبشرونوهمجزعناالهوىبذيالمضرالليلدناماإذا

مثلناالمضاجعفيلكانوانلاقيمامثليلاقونكانواأنهمفلو

،ديناروألف،دينارألفبدلهالتأخذن:فقالت،الثلاثةالدراهموأعطيتهامنهافاستعدته:قال

.الصوتذلكعلىليلةفيدينارآلافثلاثةالرشيدفأعطاني.ديناروألف

توفي:وفيها

يخالطوكان،الرشيدزمنفيبغدادنزل،المشهورالشاعر:)1(الحنفيوائلأبوالنطاحبنبكر

العتاهية.أبا

.النطاحبنبكرأولهم:أربعةالمحدثينمنالعدلأهلأشعر:)2(هفانأبوقال

النطاحبنبكرومعهمالشعراءمنجماعةاجتمع:يقولرجاءبنالحسنسمعت:المبردوقال

لنفسه:النطاحبنبكرأنشدطوالهممنفرغوافلما؟يتناشدون

أغمضاأوالعينجفنفجفبالرضاكتبتلوضرهاما

قضىقدلويودعاشقفيمردود!عندهاشفاعة

مضىقدمثلمامنهانأملماأنواعلميصبرانفسيا

أمرضالأنإلابلحظهقاتلمنالأجفانتمرضلم

.)3(رأسهيقبلونفابتدروه:قال

:فقالالعتاهيةأبورثاهماتولما

بانا)4(قدالشعروأمسىبكزوائلأبونطاحابنمات

توفي:وفيها

وغيرهالرشيدوعظوقد.حسنةبكلماتيتكلموكان،الكوفةمقابرإلىيأتيكان،المجنونبهلول

.تقذم)5(كما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المنتظم،(719/)بغدادتاريخ،(232)الفهرست،(91131/)الأصفهانيالفرجلأبيالأغانيفيترجمته

.(9152/)الجوزيلابن

.هفانأبيترجمةومصادر(ح،ب)منوالمثبتتصحيف،عفانأبو:(ق)في

.(719/)بغدادتاريخفيوالشعرالخبر

معمذكورمفردبيتوهو،"ماتاقد":وروايته،(501ص)العتاهيةأبيديوانفيوالبيت،الأصولفيكذا

.التاءحرفعلىرويهاالتيالقوافي

.الجزءهذامن(477ص)انظر
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وخلقا،ومالكا،وشعبة،جريجوابن،الأعمشسمع:)1(الكوفيالأوديإدريسبناللهوعبد

وامتنع.أصلحلا:فقال،القضاءليوليهالرشيداستدعاهوقد.الأئمةمنجماعاتعنهوروى.سواهم

واحدلكلوأطلق،فقبلغياثبنحفصفطلب،أيضافامتنعوكيعاقبلهسألقدوكان،الامتناعأشد

حفص؟ذلكوقبل،إدريسابنولاوكيعيقبلفلمالسفرفيتكلفهاالتيكلفتهعنعوضاآلافخمسة

.أبدايكلمهلاإدريسابنفحلف

،والمأمون،والأمين،يوسفأبوالقاضيومعهبالكوفةفاجتاز،السنينبعضفيالرشيدوحج

يونس،بنوعيسى،هذاإدريسابنإلافاجتمعوا.ولديهليسمعواالحديثشيوخيجتمعأنالرشيدفأمر

فأسمعهما،إدريسابنإلىالمشايخمناجتمعمنعلىسماعهمامنفراغهمابعدوالمأمونالأمينفركب

كماحفظهمنفأعادها،لهفأذن،حفظيمنأعدتهاأردتإن،عميا:المأمونلهفقال،حديثمئة

يونس،بنعيسىإلىساراثم.شيئامنهيقبلفلم،بمالالمأمونلهأمرثم.لحفظهفتعجب،سمعها

لووالله:فقالفأضعفها،استقلهاأنهفظن،يقبلهافلم،آلافبعشرةالمأمونلهأمرثم،عليهفسمعا

إدريسابناحتضرولما.ع!ي!اللهرسولحديثعلىشيئامنهقبلتماسقفهإلىمالاالمسجدليملأت

ختمة.آلافأربعةالبيتهذافيختمتفقد؟تبكيعلام:فقال،ابنتهبكت

فاستوطنها،الأندلسإلىتحولثم،الدمشقياللهعبدأبو،اللهعبدابنويقال)2(سلامبنصعصعة

إلىالأوزاعيومذهبالحديثعلمأدخلمنأولوهو.هاشموابنه،)3(معاويةبنالرحمنعبدزمنفي

يراهكما،هناكالجامعبالمسجدالأشجارغرستأيامهوفي.بقرطبةالصلاةوولي.)4(الأندلسبلاد

العزيز.عبدبنوسعيد،والأوزاعي،مالكعنروىوقد.وأصحابهمالكويكرهه،والشاميونالأوزاعي

فييونسابنوذكره"الفقهاء"كتابفيوذكره،الفقيهحبيببنالملكعبدمنهمجماعةعنهوروى

ابنشيخهعنوحكى.السنةهذهفيوفاتهوحرر.الأندلستاريخفيوالحميدي،مصرتاريختاريخه

علمأدخلمنأول:يونسابنوقال.الأندلسإلىالأوزاعيمذهبأدخلمنأولهذاصعصعةأنحزم

أثبت.السنةهذهفيالحميديحررهوالذي.ومئةثمانينسنةمنقريباتوفيأنهوذكر.إليهاالحديث

،(2/737)لمسلموالأسماءالكنى،(5/94)الكبيرالتاريخ،(231)أحمدللإمامالدمبحرفيترجمته)1(

العلماءمولد،(7/95)حبانلابنالثقات،(5/8)والتعديلالجرح،(221/)للعجليالثقاتمعرفة

.(421)الحفاظطبقات،(592)التهذيبتقريب،(1/431)زبرلابنووفياتهم

.(عوادبشارالدكتوربتحقيق)(4/656)للذهبيالإسلاموتاريخ(1/061)الفرضيابنتاريخفيترجمته)2(

.(ب)منوالمثبتتصحيفوهو،معاويةبنالملكعبدزمن:(ق،ح)في)3(

فيصالحبنمعاويةقبلهكانبل":بالأندلسالحديثأدخلمنأولأنهعلىمعقباالإسلامتاريخفيالذهبيقال)4(

."شيوخهطبقة
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عالما،ثقةكان،ذلكالرشيدولاه،بغدادمنالشرقيةقاضي،العبسيالحسنأبو)1(ظبيانبنعلي

مات.عندهمنخرجإذامعهيخرجالرشيدوكان،القضاةقضاءالرشيدولاهثم،حنيفةأبيأصحابمن

.)2(السنةهذهفيبقرميسين

ونشأ،خراسانعربمنكان،المشهورالشاعر،طلحةبنالأسودبن)3(الأحنفبنالعباس

الشعر.حسن،مقبولاظريفالطيفاوكان،ببغداد

لقلت:؟تعرفهشعراالناسأحسنمن:ليقيللو:المعتزبناللهعبدقال:العباسأبوقال

.العباس

فرقاقولهمفيناالناسوفرقبناالظنونأذيالالناسسحبقد

صدقا)4(أنهيدريليسوصادقغيركمبالظنرمىقدفكاذل!

يديبينوقففلما،نساؤهوخاف،لذلكفانزعج،الليلأثناءفيليلةذاتالرشيدطلبهوقد

أميريا:فقال.بمثلهتشفعهأنفأحببتليجاريةفيبيتليعنقدإنه،ويحك:لهقالالرشيد

جلسثم،الليلفيعليهالحرسدخوللهفذكر؟ولم:فقال.الليلةهذهمنأعظمخفتما،المؤمنين

:فقال؟المؤمنينأميرياقلتما:قالثم،روعهسكنحتى

بشرامثلهانرفلمرأيناهاقدحنان

:العباسفقال

نظرازدتهماإذاحسناوجههايزيدك

)1(

)2(

)3(

)4(

،(3234/)للعقيليالضعفاء،(77)للنسائيوالمتروكينالضعفاء،(6204/)سعدابنطبقاتفيترجمته

عديلابنالكامل،(1431/)ووفياتهمالعلماءمولد،(2/501)البستيحبانلابنالمجروحينكتاب

الكمالتهذيب،(2591/)الجوزيلابنوالمتروكينالضعفاءكتاب،(11/434)بغدادتاريخ،(5187/)

التهذيبتهذيب،(7131/)الميزانلسان،(242/)الكاشف،(5163/)الاعتدالميزان،(02694/)

.(204)التهذيبتقريب،(7003/)

منمثناةوياءالميموكسرالسكونثمبالفتح-وقرميسين،(ح،ب)منوالمثبت،"قوميسين":(ق)في

همذانوبينبينه،معروفبلد:-شاهانكرمانتعريبوهوونونساكنةاخرىوياءمكسورةمهملةوسينتحت

.(4033/)البلدانمعجم.الحاججادةعلىوحلوانهمذانبينوهي.الدينورقرب،فرسخاثلاثون

لابنالكامل،(9602/)الجوزيلابنالمنتظم،(12127/)بغدادتاريخ،(8366/)الأغانيفيترجمته

شذرات،(9/89)النبلاءأعلامسير،(1312/)العبر،(325/)الأعيانوفيات،(5/337)الأثير

.(1334/)الذهب

.(004)الجوزيلابنوالمدهش،(8383/)والأغاني،(422)صالعباسديوانفيالبيتان
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:فقال.زد:الرشيدفقال

394

واعتكرابالإظلامثعلبمالالليلماإذا

قمرا)1(ترىفأبرزهافجراترىفلمودج

درهم.الافبعشرةلكأمرناوقد،رأيناهاقدإنا:فقال

قوله:بسببهالشعراءسلكفيوأثبته،بردبنبشارفيهلهأدرالذيشعرهومن

رقدواللهوىأيقظونيإذاحتىمودتهمأذاقونيالذينأبكي

قعدوا)2(منهمحملونيمابثقلمنتصباقمتفلماواستنهضوني

أيضا:وله

سعدياحديثكمنفزدنيجنونافزدتنيسعدعنهاياوحدثتني

بعد)3(لهوليس!قبللهفليس!غيرهالقلبيعرفلمهوىهواها

وهوبنفسهيجود،فراشهعلىطريحوهوبالبصرةالأحنفبنالعباسعلىدخلت:الأصمعيقال

يقول؟

شجنهعلىيبكيمفردأوطنهعنالداربعيديا

بدنهفيالأسمقامزادتبهالنحيبجدكلما

:فقالشجرةعلىطائربصوتانتبهثم،عليهأغميثم

فننهعلىيبكيهاتف!شجاالفؤادزادولقد

سكيه)4(علىيبكيكلنافبكىشاقنيماشاقه

.ماتقدهوفإذافحركته،أخرىعليهأغميثم:قال

قبقها،وقيل،بعدهاتوفيإنهخلكانابنالقاضيوقال.السنةهذهفيوفاتهكانت:الصوليقال

المؤرخينبعضوزعم.وثمانينثمانسنة:شبةبنعمروقال.أعلمفالله.ومئةوثمانينثمانسنةفي

الرشيد.بعدبقيأنه

)1(

)2(

)3(

ضروراثمن،الأخيرالبيتشطريفيالمجزومبرفع"ترى":وقوله،(152ص)الأحنفديوانفيالأبيات

الشطرين.في"يكن"الديوانولفظ.الشعر

.(434ص)أيضابردبنبشارديوانفيوهما،(401ص)العباسديوانفيالبيتان

.(012ص)العباسديوانفيالبيتان

.(131ص)العباسديوانفيمقاربةبألفاظالأبيات
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فيفمات،الرشيدأيامفيالبصرةعلىنائباكانزبيدةأخوالمنصورجعفرأبيبنجعفربنعيسى

السنة.هذهأثناء

توفي:وفيها

أرضعت،يتراضعانوالرشيدهوكان،وإخوتهجعفرأخو،برمكبنخالدبنيحى)1(بنالفضل

زبيدةوكانت،الرشيدهارون-2بويهبنمنينبنتزبيدةوهي-الفضلأموأرضعت،فضلاالخيزران

:الشعراء)4(بعضذلكفيقالوقد.)3(المدينةمولداتمنهذه

واحدوالخليفةبثديغذتكحرةأفضلأنفضلالككفى

المشاهدفيخالدايحيىزانكماكلهاالمشاهدفييحيىزنتلقد

جعفروكان،عبوساوكان،شديدكبرفيهكانولكن،جعفرأخيهمنأكرمالفضلوكان:قالوا

جميعتغطيالكرمخصلةولكن،أميلإليهالناسوكان،عطاءوأقل،وجهاوأطلق،منهبشراأحسن

فعابه،درهمألفمئةلطباخهالفضلوهبوقد.الفضلفيكانتالتيالخصلةتلكتسترفهي،القبائح

معيواستمز،الخشنوالعيش،واليسرالعسرفييصحبنيكانهذاإنأبتيا:فقال،ذلكعلىأبوه

:الشعراء)5(بعضقالوقد،صحبتيفأحسنالحالهذافي

الخشنالمنزلفييعتادهمكانمنذكرواأيسرواماإذاالكرامإن

:قال؟أستقللتها؟تبكيمم:لهفقال،الرجلفبكى،دينارآلافعشرةالأدباءلبعضيوماووهب

مثلك.تواريأومثلكتأكلالأرضأنأبكيولكنيواللهلا

فقصدت،الداتةعلفولاحتى،شيئاأملكلايوماأصبحت:أبيهعنالجهمبنعليوقال

:وقالبيرحبرآنيفلما،الناسمنموكبفيالخلافةدارمنأقبلقدهوفإذا،يحيىبنالفضل

)1(

)2(

)3(

)4(

الكامل،(9/802)الجوزيلابنالمنتظم،(12334/)بغدادتاريخ،(5/13)الطبريتاريخفيترجمته

النجوم،(1903/)العبر،(919/)النبلاءأعلامسير،(427/)الأعيانوفيات،(5352/)الأثيرلابن

.(2041/)الزاهرة

سنينبنتزبيدة":(12334/)بغدادتاريخوفي."بريهبنبنتزينب":(ف)وفي،(ح،ب)فيكذا

أمهزبيدةوأرضعتفأرضعتهبربريةمنينبنتزبيدة":(9/802)المنتظموفي."بالمدينةمولدةبربرية

يضبطنصاأجدولم."المدينةمولداتمنزييدبنمنيربنتزبيدة":(2041/)الزاهرةالنجوموفي."الرشيد

أبيها.اسم

الترجمة.ومصادر(ب)منوالمثبت،تصحيفوهو"البريةبتبين"مولداتمن:(ق،ح)في

.(05)صديوانهفيوالبيتان،حفصةأبيبنمروانهو

.(175)صديوانهفيوالبيت،الخزاعيعليبندعبلهو
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جاريةباسميدعوهاهووإذا،دارمنجاريةيدعوغلاماسمعالطريقببعضكانفلما،معهفسرت.هلم

حيثعامربنيأخاأصابماأصابك:فقلت،ذلكمنلقيماإليوشكا،لذلكفانزعج.يحبهاله

)1(ا-
يمول!:

يدريولاالفؤادأحزانفهيجمنىمنبالخيفنحنإذدعاوداع

صدريفيكانطائرابليلىأطاروكأنماغيرهاليلىباسمدعا

وكتبتهما،ورقةثمنعلىخاتميعندهفرهنتبقال!إلىفذهبت:قال!.البيتينهذينلياكتبفقال!

نرهنهحتىخاتمكهات:غلاميليفقال!،منزليإلىفرجعت.راشداانطلق:وقال!فأخذهما،له

منألفابثلاثينالفضلإليأرسلحتىأمسينافما.رهنتهإني:فقلت.للدابةوعلفلناطعامعلى

.شهراوأسلفني،شهركلعليأجراه،الورقمنالافيوعشرة،الذهب

الرجلإليهفشكا،السريرعلىمعهوأجلسهالفضلفأكرمه،الأكابربعضيوماالفضلعلىودخل

ألفمئةثلاث:قال!؟دينكوكم،نعم:فقال!.المؤمنينأميرذلكفييكلمأنوسأله،عليهدينا

ثم،عندهفاستراح،إخوانهبعضإلىمال!ثم؟عليهردهلضعفمهموموهوعندهمنفخرج.درهم

:الشعراءبعضفيهقال!ماأحسنوما.دارهإلىسبقهقدالمال!فإذا،منزلهإلىرجع

فضللهبفضليدعىمنكلوماخالدبنيحيىبنيافضلالفضللك

والفعلالإسمفالتقىفضلافسماكواسعاالناسفيمنكفضلااللهرأى

وقد.وأخصمنهالرشيدعندأحظىجعفروكان،جعفرمنالرشيدعندرتبةأكبرالفضلكانوقد

الفضلجلد،وحبسهمالبرامكةالرشيدقتلولما،وغيرهاخراساننيابةمنها،كباراأعمالاالفضلولى

وصلى.الرقةفيخمسةبشهورالرشيدقبل،السنةهذهفيماتحتىالحبسفيوخفده،سوطمئةهذا

خمسوله،هناكودفن،الناسعليهافصلى،جنازتهأخرجتثم.أصحابهفيهماتالذيبالقصرعليه

قبلوتوفي.الجمعةويومالخميسيومبهاشتد،لسانهفيأصابهثقلموتهسببوكان.سنةوأربعون

ابنوقال!.ومئةوتسعينثلاثسنةمنالمحرمفيوذلك:جرير)2(ابنقال!.السبتيوممنالغداةأذان

أعلم.فالله.وتسعينثنتينسنةفي:)3(الجوزي

بلخوردأنهذلكمن،ومكارمهمحاسنهمنصالحاطرفاوذكر،)4(ترجمتهخلكانابنأطال!وقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(79ص)ديوانهفيوالبيتان،لبنىقيسالشاعرهو

.(513/)تاريخهفيالطبرييعني

.(9902/)المنتظمفي

.(436/)إلى(427/)منالأعيانوفياتفيترجمتهبلغت
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منبرمكجدهكانوقد،المجوستعبدهاكانتالتيالناربيتبهاوكان،خراسانعلىنائباكانحين

أنهوذكر،تعالىللهمسجدامكانهوبنى.إحكامهلقوة،كلههدمهمنيتمكنولمبعضهفهدم،خدامها

ويبكي:الأبياتبهذهالسجنفييتمثلكان

والبلوىالمضرةكشفيدهففيالشكوىنرفعنالنافيمااللهإلى

الأحياولافيهاالأمواتفينحنفلااهلهامنونحنالدنيامنخرجنا

الدنيامنهذاجاءوقلناعجبنالحاجةيوماالسجانجاءناإذا

فيبعضهمأشعاراختلطوقد،أدباءشعراءكلهمبيتمنوهو:)1(الكاتبالشاعرأميةبنومحمد

فائق.ومديح،رائقشعروله.بعض

منوأصله؟الرشيدامتدح،الشاعرالتميريالفضلأبو،سلمةبن)2(الزبرقانبنومنصور

تحومالرخمفجعلت،قوماأضافأنهوذلك،الرخمالكبشمطعملجدهويقال!،ببغدادوأقام،الجزيرة

فيه:الشاعرفقال!،ذلكلهففعل،ضيفانهبهايتأذىلاحتى،للرخميذبحبكبشفأمر،حولهم

الرخميقريالكبشذووخالكقاسطبنيزعيمأبوك

.الغناءعنهأخذالذيشيخهوكان،عمروبنكلثومعنيرويوكان،حسنةأشعاووله

.إسحاقأبيبنويونس،يحيىبنال!ريمنالحديثسمع:)3(يوسفأبيالقاضيبنيوسف

بالناسوصلى.يوسفأبيأبيهحياةفيببغدادالشرقيالجانبقضاءووتيوتفقه،الرأيفيونظر

.ببغدادقاضوهو،السنةهذهمنرجبفيتوفي.الرشيدأمرعنالمنصوربجامعالجمعة

ومئةوتسميوث!اثسنةخلت5ث!

ثنتينسنةفيوفاتهالجوزيابنأرخوقد.يحيىبنالفضلتوفيمنهاالمحرمفي:جرير)4(ابنقال!

.أقربجريرابنقالهوما.)5(تقدمكماوتسعين

.الجوهريسعيدتوفيوفيها:قال!

)1(

)2(

)3(

)4(

.(9012/)الجوزيلابنالمنتظم،(286/)بغدادتاريخ،(12/171)الأغانيفيترجمته

.(9121/)الجوزيلابنالمنتظم،(1365/)بغدادتاريخ،(13157/)الأغانيفيترجمته

.(4/1692)بغدادتاريخفيترجمته

.(513/)تاريخهفيالطبريأي

.)3(الحاشيةموضع،السابقةالصفحةفي
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مئةوخمسألفعلىتحمل،عيسىبنعليخزائنإليهوانتهت،جرجانالرشيدوافىوفيها:قال

فيها.وفاتهكانتحتىبهايزلفلم،عليلوهوطوسإلىمنهاتحولثم.منهاصفرفيوذلك؟بعير

أخاهوأسر،بخارىوافتتحهرثمةفكسره،الليثبنورافعهوالعراقنائبهرثمةتواقعوفيها

له،يترققشرعيديهبينوقففلما،السيرعنثقلقد،بطوسوهوالرشيدإلىفبعثه،الليثبنبشير

،بقضابدعاثم.لقتلتكبقتلكشفتيأحركأنإلاعمريمنيبقلملووالله:قالبل،منهيقبلفلم

منمكنهكماأخيهمنيمكنهأناللهيدعوالسماءإلىيديهالرشيدرفعثم.عضواعشرأربعةيديهبينفجزأه

بشير.أخيه

لرشيدا؟فاو

لكما:فقالبختيشوعبنجبريلعليهفدخل،ذلكوغمه،أفزعتهرؤيا)1(بالرقةوهورأىقدكان

هذه:يقولوقائلا،هذاسريريتحتمنخرجت،حمراءتربةفيهاكفارأيت:فقال.المؤمنينأميريا

فتناسها،النفسحديثمن،الأحلامأضغاثمنهذه:وقالأمرهاجبريلعليهفهون.هارونتربة

ذلكفهاله،رؤياهذكر،بهاالعلةواعتقلته،بطوسومر،خراسانيريدسارفلما.المؤمنينأميريا

:فقال؟الرؤيامنعليكقصصتهماتذكرأما!ويحك:لجبريلفقال،عليهالناسفدخل؟جداوانزعج

فيالأرضهذهتربةمنبشيءائتني:وقالالخادممسرورافدعا؟ماذافكان،المؤمنينأميريابلى

فيها.كانتالتيوالتربةرأيتالتيالكفثهذهوالله:قالرآهافلما،يدهفيحمراءبتربةفجاءه.يدك

فيها؟كانالتيالدارفيموتهقبلقبرهبحفرأمروقد؟توفيحتىثلاثعليهأتتمافوالله:جبريلقال

أمرثم.هذاإلىتصير،ادمابنيا:يقولوهوقبرهإلىينظرفجعل،الطائيغانمأبيبنحميدداروهي

الوفاةحضرتهولما؟القبرشفيرعلىمحفةفيوهو،ختموهحتىفقرؤوه؟قبرهفيالقرانيقرؤواأن

عليك.أهونكاناضطجعتلو:حضرهمنبعضلهفقال،الموتسكراتيقاسيوجلسبملاءةاحتبى

الشاعر:قولسمعتأما:قالثمصحيحاضحكافضحك

الحدثانشدةوصبراشماسايزيدهمكرامقوممنوإني

عن،ومئةوتسعينثلاثسنة،الآخرةجمادىمستهلالأحدليلة:وقيل،السبتليلةوفاتهوكانت

هو:،ترجمتهوهذه.سنةوعشرينثلاثاملكهوكان؟سنةوأربعين-سبع:وقيل-خمس

فيهالخبروروي،(514/)الطبريوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"بالكوفة":(ق)في)1(

مطولا.
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الرشيد)1(هارون

بناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدجعفرأبيالمنصوربنمحمدالمهديابنالمؤمنينأمير

ولد.أمالخيزرانوأمه.جعفرأبو:ويقال!،محمدأبو،الهاشميالقرشي،المطلبعبدبنعباس

خمسينسنةولدإنه:وقيل.ومئةوأربعينثمان:وقيل.سبع:وقيل،ستسنةشوالفيمولدهكان

أبيهمنبعهد،ومئةسبعينسنةالأولربيعفيالهاديموسىأخيهموتبعدبالخلافةلهوبويع،ومئة

.المهدي

نأ،مالكبنأنسعن،الحسنعن،فضالةبنالمباركعنوحدث،وجدهأبيهعنالحديثروى

وقد.الناسيخطبوهوالمنبرعلىوهوأورده.")2(تمرةبشقولوالناراتقوا":قاللمجيىاللهرسول

.عمروبنونباتة،إسحاقوالدالهاشميوسيلمان،ابنهعنهحدث

بينالهدنةوعقد،مراراالمهديأبيهحياةفيالصائفةغزاوقد،جميلاطويلاأبيضالرشيدوكان

،شديداوخوفا،جهيداجهداذلكمنالمسلمونلقيوقد"القسطنطينيةمحاصرتهبعدوالرومالمسلمين

ففرح،عامكلفيللمسلمينتبذلهكثيرحملعلىبأعطشة)3(الملقبةوهي،ليونامرأةمعالصلحوكان

لماثم.ومئةوستينستسنةفيأخيهبعدلهالبيعةعلىأباهحداالذيهذاوكان،بذلكالمسلمون

فيهقالولهذا،وحجاغزواوأكثرهمسيرةالناسأحسنمنكانومئةسبعينسنةفيالخلافةإليهأفضت

السعلي:أبو

الثغورأقصىأوفبالحرمينيردهأولقاءكيطلبفمن

كورفوق)4(البنيةأرضوفيطمرعلىالعدوأرضففي

الأمورعلىالمتخلفينمنخلقسواكالثغورحازوما

وأبنائهم،الفقهاءمنمئةمعهأحجحجوإذا.درهمبألفيومكلفيمالهصلبمنيتصدقوكان

جعفرأبيبجدهالتشبهيحبكان،التامةوالكسوة،السابغةبالنفقةمئةثلاثأحجيحجلموإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

14/33(،)بغدادتاريخ،(4/617)الطبريتاريخ،(046)خياطبنخليفةتاريخفيترجمته

الإنافةماثر،(9/286)النبلاءأعلامسير،(27/5)منظورلابنعساكرابنتاريخمختصر،(514/و)

.(283)الخلفاءتاريخ،(1/334)الذهبشذرات،(1/291)للقلقشندي

(1601)ومسلم(1417)رقمالبخاريعندوهو(3644)رقمأنسحديثمن"الأوسط"فيالطبرانيرواه

حاتم.بنعديحديثمن

.(ق)نسخةمن(178ص)مضىماوانظر،(ح،ب)منوالمثبت،بأغسطه:(ق)في

.(ب)منوالمثبت،"الثنية":(ح)وفي،"الترفه":(ق)في



994الرشيدهارونترجمة

ولا،ويعطيهم،والشعراءالفقهاءيحبوكان.جزيلهالعطاءسريعكانفإنه،العطاءفيإلا،المثصور

نأإلىتطوعاركعةمئةيومكلفييصليوكان.اللهإلاإلهلاخاتمهنقشوكان.ومعروفبرلديهيضيع

علة.لهتعرضأنإلا،الدنيافارق

قدالرشيدوكان.وغيرهاالحجازبأخبارفضيلةعندهوكان.يضحكهالذيهومريمأبيابنوكان

وهوالرشيدأدركثمفتوضافقام،الصبحصلاةإلىيوماالرشيدنبهه؟بأهلهوخلطه،قصرهفيأنزله

الرشيدفضحك.واللهأدريلا:مريمأبيابنفقال،(22:ي!أ!فطرقاثذىأغبدلآلىوما!و:يقرأ

يوماودخل.ذلكعدافيماوقل،والقرانالصلاةاجتنب!ويحك:وقالعليهأقبلثم،الصلاةوقطع

ويزيديمدحهافجعل؟الطيبأحسنمنغاليةفيهافضةمنبرنيهلاا(ومعهالرشيدعلىمحمدبنالعباس

لهفقال؟لهفوهبها،مريمأبيابنمنهفاستوهبها،فقبلها،منهيقبلهاأنالرشيدمنوسأل،شكرهافي

أبيابنفحلف؟فأخذتهسيديالمؤمنينأميربهوآثرتوأهلينفسيمنعتهبشيءجئت!ويحك:العباس

مننفسهيتمالكلاوالرشيدكلهاجوارحهودهناستهبهفطلىشيئامنهأخذثم؟استهبهليطيبنمريم

غلامه.لهادع:الرشيدفقال.غلاميلياطلب:خاقانلهيقالعندهمقائملخادمقالثم.الضحك

فأنيكها.إليهاأرجعحتىاستهامنهافلتطيبفمرهاستك)2(إلىبهاواذهبالغاليةهذهخذ:لهفقال

بهذهجئت:لهفقالمحمدبنالعباسعلىمريمأبيابنأقبلثم.مذهبكلبالرشيدالضحكفذهب

تصرفهتحتوهوإلاشيئاالأرضتنبتولاشيئاالسماءتمطرماالذيالمؤمنينأميرعندتمدحهاالغالية

الغاليةهذهتمدحوأنت.فأنفذههذابهأمركمهما:الموتلملكقيللوأنهذامنوأعجب!يدهوفي

بمئةمريمأبيلابنأمرثم.الضحكشذةمنيهلكالرشيدفكاد!تمارأوطئاخأوخبازأوبقاذكأنهعنده

درهم.ألف

كانلهحصلومهمااليومهذافيالحجابةيليأنمريمأبيابنفسأله،دواءيوماالرشيدشربوقد

والبرامكةزبيدةعندمن؟جانبكلمنبالهداياالرسلفجاءت،الحجابةفولأه.المؤمنينأميروبينبينه

تحضل،عماالثانياليومفيالرشيدفسأله،دينارألفستيناليومهذافيحاصلهوكان؟الأمراءوكبار

تفاحة.آلافبعشرةعليهصالحتكقد:مريمأبيابنفقال؟نصيبيفأين:لهفقال،بذلكفأخبره

ذكرتما:معاويةأبوقال؟الحديثمنهليسمعخازمبنمحمدالضريرمعاويةأباإليهاستدعىوقد

يبلحتىبكىموعظةفيهحديثاسمعوإذا.محمدسيديعلىوسلماللهصلى:قالإلاحديثاعنده

)1(

)2(

،خضراءضخمةفخارةشبه:(8275/)العينكتابوفي.(برن)المحيطالقاموس.خزفمنإناء:البرنية

.الأفواهالواسعةالثخانالقواريرمن

بنتك.:(خ)في
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معاوية،أبايا:قالثم.أراهلاوأناعليالماءفصت،يديلأغسلقمتثميوماعندهوأكلت؟الثرى

فدعوت:معاويةأبوقال.المؤمنينأميرعليكيصب:قال.لا:قلت؟الماءعليكيصبمنأتدري

عن،صالحأبيعن،الأعمشعنيومامعاويةأبووحدثه.العلمتعظيمأردتإنما:فقال،له

منالرشيدفغضب؟معاويةأباياالتقياأين:الرشيدعمفقال،وموسىادماحتجاجبحديثهريرةأبي

إليهالناسفقام،ذلكفأحضر.والسيفبالنطععلي؟الحديثعلىأتعترض:وقالشديداغضباذلك

إليهألقىمنيخبرنيحتىيخرجلاأنوأقسم،بسجنهأمرثم.زندقةهذه:الرشيدفقال،فيهيشفعون

أستغفروأنا،منيبادرةالكلمةهذهكانتوإنما،أحدلههذاقالماالمغلظةبالأيمانعضهفأقسم.هذا

فأطلقه..منهاإليهوأتوبالله

قفافيسيفهيمسحوالستاف،العنقمضروبرجليديهوبينالرشيدعلىدخلت:بعضهموقال

وجل.عزاللهإلىقربةذلكعلىفقتله.مخلوقالقرانقاللأنهقتلته:الرشيدفقال؟المقتولالرجل

ويقدمونهما،وعمربكرأبايحبونالذينهؤلاءانظر،المؤمنينأميريا:العلمأهلبعضوقال

يحبهما،منوأحتاأحبهما.كذلكواللهأنا؟كذلكلستأو:الرشيدفقال.سلطانكبعزفأكرمهم

يبغضهما.منوأعاقب

نأ)1(فينبغي،فوقكهؤلاءمنأحدايجعللماللهإن،المؤمنينأميريا:السماكابنلهوقال

الموعظة.فيأبلغتلقدالكلامفيأقصرتكنتلئن:فقال.منكاللهإلىأطوعأحدفيهميكونلا

فأجهد،الدنيافيفوقكهؤلاءمنأحدايجعللماللهإن:-غيرهأو-عياضبنالفضيللهوقال

ربك.طاعةفيوأعملها،لنفسكفاكدح؟الاخرةفيفوقكمنهمأحديكونلاأننفسك

:السماكلابنفقال،مبردماءفيهابقلةفأتي،الرشيدفاستسقىيوماالسماكابنعليهودخل

:فقال.ملكيبنصف:فقال؟منعتهالوالشربةهذهمشترياكنتبكم،المؤمنينأميريا:فقال.عظني

:قال؟ذلكتشتريكنتبكم،بدنكمنخروجهامنعتلوأرأيت:قالشربفلما.هنيئااشرب

يتنافسلاأنلخليق،بولةالاخرنصفهوقيمة،ماءشربةنصفهقيمةملكاإن:فقال.الاخرملكيبنصف

.هارونفبكى.فيه

يومأظفارهيقلموهوالرشيدعلىدخلت:يقولالأصمعيسمعت،الرياشيحدثنا:قتيبةابنوقال

الجمعةيومأخذهاأنوبلغني،السنةمنالخميسيومالأظفارأخذ:فقال،ذلكفيلهفقلت،الجمعة

للفقرأخشىأحدوهل،أصمعييا:فقال؟الفقرتخشىأو،المؤمنينأميريا:فقلت.الفقرينفي

.؟مني

.(ح،ب)منوالمثبت،"فاجتهد":(دتى)في(1)
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أعندك:فقالطباخهفدعا،الرشيدعنديوماكنت:قالالمهديإبراهيمعن،عساكر)1(ابنوروى

أخذيديهوضعبينفلما.الطعاممعأحضره:فقال.منهألوان،نعم:قال؟جزورلحمالطعامفي

مم:فقالعليهوأقبلاللقمةمضغالرشيدفترك،البرمكيجعفمفضحك،فيهفيفوضعهامنهلقمة

بحقي:لهفقال.البارحةجاريتيوبينبينيكلاماذكرت،المؤمنينأميرياشيءلا:قال؟تضحك

:فقال.لتخبرنيوالله:وقالفيهمنفألقاها.اللقمةهذهتأكلحتى:قال.بهأخبرتنيلماعليك

:قال.دراهمبأربعة:قال؟عليكيقومالجزورلحممنالطعامهذاإنتقولبكم،المؤمنينأميريا

طباخكمنطلبتإنك:قال؟ذلكوكيف:قال.درهمألفمئةبأربعبل،المؤمنينأميرياواللهلا

.جزورلحممنالمطبخيخلونلا:فقلت،عندهيوجدفلم،طويلةبمدةاليومهذاقبلجزورلحم

فيفصرف،جزورلحمالسوقمننشتريلالأنا،المؤمنينأميرمطبخلأجلجزورايومكلننحرفنحن

هذاإلاجزورلحمالمؤمنينأميريطلبولم،درهمألفمئةأربعهذاإلىاليومذلكمنالجزورلحم

المؤمنينأميرعلىفهي،اللقمةهذهذلكمننالهإنماالمؤمنينأميرلأن،فضحكت:جعفرقال.اليوم

ألف.مئةبأربع

يوبخهانفسهعلىوأقبل،يديهبينمنالسماطبرفعوأمر،شديدابكاءالرشيدهارونفبكى:قال

ثمبالناسفصلىفخرج،الظهربصلاةالمؤذنوناذنهحتىيبكييزلولم،هارونياواللههلكت:ويقول

حرمكلفي،الحرمينفقراءإلىتصرفألفبألفيأمروقد.العصربصلاةالمؤذنوناذنهحتىيبكيرجع

بهايتصدقألفوبألف،والشرقيالغربيبغدادجانبيفيبهايتصدقألفبألفيوأمر؟صدقةألفألف

رجع،ثم،المغربصلىحتىيبكيرجعثم،العصرصلاةإلىخرجثم.والبصرةالكوفةفقراءعلى

صرفوماأمرهفذكر؟اليومهذافيباكياالمؤمنينأميرياشأنكما:فقالالقاضييوسفأبوعليهفدخل

منتذبحونهماكانهل:لجعفريوسفأبوفقال.لقمةمنهانالهوإنما،شهوتهلأجلالجزيلالمالمن

صرفتهفيمااللهبثوابالمؤمنينأميرياأبشر:فقال.الناسيأكلهبل:قال؟الناسيأكلهأويفسدالجزور

مناللهرزقكوبما،الصدقةمنعليكاللهيسرهوبما،الماضيةالأيامفيالمسلمونأكلهالذيالمالمن

الرشيدلهفأمر.(46:ادرحمنأ!هورلهءجننانمقامضافوصلمن!و:تعالىقالوقد،اليومهذافيوخوفهخشيته

.4عشااليومهذافيغداؤهفكانمنهفأكل،بطعاماستدعىثم.ألفمئةبأربع

أبوكان؟بعدهمنلغيرهيجتمعلمماوالهزلالجدمنللرشيداجتمع:الجاحظبحربنعمرووقال

عمهونديمه؟تعاظماوأشدهمالناسأنبه،الربيعبنالفضلوحاجبه،وزراءهوالبرامكة،قاضيهيوسف

الخبر،وهذا،منهالمفقودةالأجزاءفيأنهاويبدو،عساكرابنتاريخمنطغفيماالرشيدهارونترجمةليست)1(

.(51-2713/)عساكرابنلتاريخمختصرهفيمنظورابنأورده
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واحدالموصليإبراهيمومغنيه،حفصةأبيبنمروانوشاعره،العباسيةصاحبمحمدبنالعباس

وكانت-زبيدةيعني-جعفرأموزوجته،برصوماوزامره،مريمأبيابنومضحكه،صناعتهفيعصره

ذلك.منامتناعهبعدالحرمالماءأدخلت،ومعروفبركلإلىوأسرعهم،خيركلفيالناسأرغب

.(يدها)1علىاللهأجراهاالمعروفمنأشياءإلى

وحسنت،رزيتهمعظمتقوممنإنا:يقولكانالرشيدأن،)2(البغداديالخطيبوروى

الله.خلافهفيناوبقيت،!يواللهرسولورثنا،3بميتهم

أكلمكأنأريدإني،المؤمنينأميريا:فقالرجللهعرضإذبالبيتيومايطوفالرشيدوبينما

فأمره،منيشرهومنإلىمنكخيرهومناللهبعثقد،عين)4(نعمةولا،لا:فقال.غلظةفيهبكلام

.(44:طهأ!هو!ولالينا!و:لهيقولأد

الأمرعليكوجبقد:نفسيفيفقلت،مكةطريقفيالرشيدرأيت:قالحرببنشعيبوعن

فناديته.ذلكمنلابذ:فقلت.عنقكيضربالآنإنه:فقالتفخوفتني،المنكرعنوالنهيبالمعروف

حديد)5(منلتيدهوفيعليهفأدخلت.خذوه:فقال.والبهائمالأمةأتعبتقد،هارونيا:فقلت

ثكلتك:فقال.المسلمينمنرجل:فقلت؟الرجلممن:فقال،كرسيعلىجالس!وهو،بهيلعب

بباليفخطر:قال؟باسميدعوتنيأنعلىحملكما:فقال.الأنبارمن:فقلت؟أنتممن؟أمك

قدسبحانهاللهوهذا؟باسمكأدعوكأفلا،اللهياباسمهاللهأدعوأنا:فقلت.ذلكقبليخطرلم!شي

فقال.!هولهبأبيداتبت):فقالإليهخلقهأبغضوكنى،محمد)6(باسمهإليهخلقهأحبدعا

.أخرجوه،أخرجوه:الرشيد

فاحذر،وحدكمنهوتبعث،وحدكالقبروتدخل،وحدكتموتإنك:يوماالسماكابنلهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(4/111)بغدادتاريخفيالخبر

.(41/8)بغدادتاريخفي

.بغدادوتاريخ(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"بعثتهم":(دتى)في

الفعلإضمارعلىذلككلنصبوا:سيبويهقال.بعينكوإنعاما،لككرامةذلكأفعللاأي:عيننعمةولا

.(نعم)العربلسانانظر.إظهارهالمتروك

فيمعروف،السلاحآلةمننوع:-اللامبضم-واللت.بهيلعبعمودوبيده:عساكرابنتاريخمختصرفي

الشيخوأخبرني.المعربفيصنفمماشيءفيأرهولم،العربكلاممنليس،مولدلفظوهو؟زماننا

.الناسيقولهكمامضمومايقرأأنفينبغي،بالضمالمصنفعلىقرأهأنهالواحدعبدبنأحمدبنعليالحسينأبو

.(357)صهـ(907)المتوفىالبعليالفتحأبيبنلمحمدالمقنعأبوابعلىالمطلعاهـ.

،"عيسىيا،موسىياإبراهيميا،صالحيا،هوديا،نوحيا،آدميا:بأسمائهم":محمدذكرقبل(ق)في

.(2791/)عساكرابنتاريخومختصر(ح،ب)منوالمثبت
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ويقع،القدموتزل،بالكظم)2(يؤخذحين،والنارالجنةبينوالوقوف،الجبار)1(يديبينالمقام

فقال.صوتهعلاحتىيبكيالرشيدفجعل.بمالفدا!يقبلولا،تقالعثر!ولا،تقبلتوبةفلا؟الندم

وهوعندهمنفخرجفقام.الليلةالمؤمنينأميرعلىشققتلقد،السماكبنيا:لهخالدبنيحيى

يبكي.

عنمسؤولإنك،الوجهصبيحيا:-بمكةوعظهليلةكثيركلامفي-عياضبنالفضيللهوقال

عن،ليثحدثنا:قال.(166:البقرةأ!والاستباببهموتقطعت):تعالىقالوقد؟كلهمهؤلاء

الفضيل:وقال.يشهقجعلحتىفبكى.الدنيافيبينهمكانتالتيالوصلات:قال،مجاهد

العتاهيةأبااستدعىثم،فيهاواللذاتوالشرابالطعاموأكثر،منازلهزخرفوقديوماالرشيداستدعاني

:فقال.والنعيمالعيشمنفيهنحنمالناصف:لهفقال

القصورشاهقةظلفيسالمالكبداماعش

البكورإلىالرواحلدىتاشتهببماعليكتسعى

الصدورحشرجةضيقعنتقعقعتالنفوسفإذا

غرور)3(فيإلاكنتماموقناتعلمفهناك

لتسرهالمؤمنينأميردعاك:يحيىبنالفضللهفقال.شديداكثيرابكاءالرشيدفبكى:قال

الرشيدأن،اخروجهومن.عمىيزيدناأنفكره.عمىفيرآنافإنه،دعه:الرشيدلهفقال!فأحزثته

:فقال.وأوجزالشعرمنبأبياتعظني:العتاهيةلأبيقال

والحرسبالحجابتمنعتولونفسولاطرففيالموتتأمنلا

ومترسمنهامدرعلكلصائبةالموتسهامبأنواعلم

)4(اليبسعلىلاتجريالسفينةإنمسالكهاتسلكولمالنجاةترجو

:يقولبمايأتيهمنعليهوأرصد،العتاهيةأبامرةالرشيدحبسوقد.عليهمغشياالرشيدفخر:قال

الحبس:جدارعلىمرةفكتب

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ح،ب)منوالمثبت،"وجلعزاللهيديبين":(دتى)في

بكظمه:أخذت:ويقال؟بحلقهأيبكظمهوأخذ.بكظميوأخذفلانكظمني:يقال.النفسمخرج:الكظم

جمعهي؟بأكظامهايؤخذولاالأمةهذهأمريصلحاللهلعل:الحديثوفي.كظاموالجمع،نفسهبمخرجأي

.(كظم)العربلسان.الحلقمنالنفسمخرجوهو،بالتحريك،كظم

.(163ص)العتاهيةأبيديوانفيالأبيات

.(023ص)العتاهيةأبيديوانفيالأبيات
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الظلومهوالمسيءزالوماشومالظلمإنواللهأما

)1(الخصومتجتمعاللهوعندنمضيالدينيومديانإلى

وأطلقه.دينارألفووهبه،حلفيواستجعلهفاستدعاه:قال

الرشيدعلىدخلت:قالعيينةبنسفيانعن،عبادبنمحمدحدثنا:)2(الفهمبنالحسينوقال

فقلت:؟خبركما:فقال

والسكوتالتحملطالفقدالبيوتتخفيمااللهبعين

.شيئا)3(الرشيدتضرولا،عقب!وتغنيتغنيهعيينةلابنألفمئة،فلانيا:فقال

بين،حسناءصبيةامرأ!شفيرهعلىفإذا،بوادفمررنا،الحجفيالرشيدمعكنت:الأصمعيوقال

:تقولوهيمنهاتأكلوهي،قصعةيديها

الأيامحوادثورمتناالأعوامطحاطحطحطحتنا

والطعاملزادكمنائلاتأكفانمدفأتيناكم

الحرامبيتالزائرونأيهافيناوالمثوبةالأجرفاطلبوا

مقاميوذلغربتيفارحمواورحليرانيفقدرآنيمن

فسمعها،،عليهاوقفحتىبنفسهفجاء،بأمرهافأخبرته،الرشيدإلىفذهبت:الأصمعيقال

.وشمالا)4(يميناتفيضجعلتحتىفملأها،ذهباقصعتهايملأأنالخادممسروراوأمر،وبكىفرحمها

الحج:طريقفيإبلهيحدوأعرابياالرشيدمرةوسمع

تحمالحمىلكتقضىإنإنكتهملاهماالمجمعأيها

)5(والسقممنكالصحةحطتالقلمجفوقدتوقيككيف

ديوانهفيوهي،طالبأبيبنعليالإمامإلىوتن!سب.(893ص)العتاهيةأبيديوانفيوالخبرالأبيات)1(

.(113ص)

لهولكن،لهترجمةعلىأقفولم؟(ح،ب)منوالمثبتتصحيفوهو،"الفهمأبيبنالحسن":(دتى)في)2(

وهو.النصمعطبعتسعدابنعىزياداتمنهالمطبوعوفي،سعدلابن"الكبيرالطبقات"كتابراويوهوذكر

وتهذيب،(3542،7/357/)سعدابنطبقاتانظر.الفهمبنالرحمنعبدبنمحمدبنالحسينعليأبو

.(3122/وا،17185/و،8103/و،315،915/و،2912/)الكمال

.(2723/)منظورلابنعساكرابنتاريخمختصر)3(

.(2723،24/)منظورلابنعساكرابنمختصرانظر()4

مختلف-تأويلفيالبيتينقتيبةابنروىوقد،(2724/)منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرفيوالبيتانالخبر)5(
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فلما.الأعرابيهذاإلىادفعها:فقال.دينارمئةأربع:قال؟معكما:خدمهلبعضالرشيدفقال

متمثلا:وقال!كتفهعلىبيدهرفيقهضربقبضها

جليسبقعقاعيشقىولاعمروبنقعقاعجليسوكنت

.دينارمئتامعهفإذا،الذهبمنمعهماالمتمثليعطىأنالخدمبعضالرشيدفأمر

ذهب،منجامات،هديةلهأهديتسفيانأبيبنمعاويةأن،المثلهذاأصلإن:عبيدأبوقال!

،شيءمنهالهيفضللمأعرابيالقعقاعجانبوإلى،عمروبنقعقاعجانبهوإلى،جلسائهعلىففرقها

يقول!:وهوالأعرابيفنهض،لهحصلالذيالجامالقعقاعإليهفدفع.حياءالأعرابيفاطرق

جليسبقعقاعيشقىولاعمروبنقعقاعجليسوكنت

المؤمنين؟أميرياتضحكمم:لهفقيل،يضحكوهوعمهابنةزبيدةعندمنيوماالرشيدوخرج

علىإلااستيقظتفما،ونمتعندهاءتفأكل-زبيدةزوجتهيعني-المرأةهذهإلىاليومدخلت:فقال!

:زبيدةفقالت.مصرمنقدمتدينارألفمئةثلاثهذه:قالوا؟هذاما:فقلت،يصبذهبصوت

.!؟منكرأيتهخيرأي:وقالتعليعربدتحتىخرجتماثم.لكهي:فقلت.عمابنياليهبها

ألف!وشراؤه،الخاتمهذاولك؟الذئبفيقيلماأحسنما:الضبيللمفضلمرةالرشيدوقال!

:الشاعر)1(قولفأنشد.دينارمئةوست

)2(هاجعيقظانفهوالرزايابأخرىويتقيمقلتيهبإحدىينام

مئةوستبألفمنهفاشترتهزبيدةفبعثت،إليهألقاهثم.الخاتملتسلبناإلاهذاقلتما:فقال!

كناما:وقال!،والدنانيرالمفضلإلىفرده،بهمعجبارأيتكإني:وقالتالرشيدإلىبهوبعثت،دينار

فيه.ونرجعشيئالنهب

بثينة:فيجميلقول!:فقال!؟أرقالعربقالتبيتأي:الأحنفبنللعباسيوماالرشيدوقال!

كلامهاعلييخفىلابثينةتقودنيأصمأعمىليتنيألا

:هذامثلفيقولكمنهأرق:الرشيدلهفقال!

)1(

)2(

ولفظه:،الرجازبعضإلىونسبها،(28ص)الحديث

تحمالحمىلكتقدرإنإنكتهملاهمأالمضمرأيهايا

القلمجفوقدتوقيككيفالعلممنشاهقاعلوتولو

.(56ص)ديوانهفيوالبيتالهلاليثوربنحميدالمخضرمالشاعرهو

.(ح،ب)منوالمثبت."الأعاديبأخرى":الديوانورواية،"نائميقظان":(ق)في
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وقفابينهممنبيمرإذاحتىكلهماللهعبادفيالهوىطاف

كله:هذامنأرقالمؤمنينأميريافقولك:العباسلهفقال

عبيديكلهمالناسوأنتملكينيأنكيكفيكأما

زيديأحسنتالهوىمنلقلتورجلييديقطعتلووأنك

ذلك.وأعجبهالرشيدفضحك:قال

قوله:الخواصمنعندهكنحظياتثلاثفيالرشيدشعرومن

مكانبكلقلبيمنوحللنعنانيالناشئاتالثلاثملك

عصيانيفيوهنوأطيعهنكلهاالبريةتطاوعنيمالي

سلطانيمنأعزقوينوبهالهوىسلطانأنإلاذاكما

:()1كتابهفي"العقد"صاحبلهأوردوما

غضبانوالطرفراضيةفالنفسعاشقةالحبوتخفيالصدودتبدي

وأخواتهزوجتهوخدموخدمهنوالحظاياالجواريمنالرشيددارفيكانأنهوغيرهجريرابنوذكر

فنثربمالوأمر،جدافطرب،منهنالمطرباتفغنته،يديهبينيوماحضرنوأنهن،جاريةالافأربعة

عساكرابنرواه.اليومذلكفيدرهمالافثلاثةمنهنواحدةلكلحصلمامبلغوكان.عليهن

.أيضأ)2(

ليقضيبهايلوذومنمواليهابإحضارفأمر،جدابهافأعجبالمدينةمنجاريةاشترىأنه3وروى

ويكتبيتلقاهمأن-الربيعبنالفضلوهو-الحاجبفأمر،نفسابثمانينعليهفقدموا.حوائجهم

فقال،بهفأتى،إليهفبعثت،الجاريةتلكيهوىكانلأنهبالمدينةأقامقد،رجلفيهمفكان.حوائجهم

منأرطالثلاثةفأشرب،فلانةمعالمؤمنينأميريجلسنيأنحاجتي:قال؟حاجتكما:الفضلله

أميرعلىهذهحاجتياعرضولكن،لا:فقال!؟أنتأمجنون:فقال.أصواتثلاثةوتغنيني.خمر

يريانه.ولاإليهماينظربحيثالجاريةمعهتجلسوأن،بإحضارهفأمر،ذلكللرشيدفذكر.المؤمنين

غني::لهاوقالرطلافشرب،كرسيعلىوأجلس،يديهابينوالخدام،كرسيعلىفجلست

قصدابأرضكماهندتكنلموإنفيكمااللهباركعوجاخليلي

.(29411/)الظنونكشفانظر"الفريدالعقد"اسمعليهيطلقوبعضهم،العقدكتابهفيربهعبدابنهو(1)

.(2732،33/)منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرانظر)2(

.(2734،35/)منظورلابنتاريخهمختصرانظر،عساكرابن)3(
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عمدالنلقاكمجزناولكنناأجازناالضلال!ليسلهاوقولا

بعدا)2(دياركممنداريوتزدادومنكممنا)1(الباكونيكثرغدأ

:فداكجعلتغني:وقال!،اخررطلافشرب،الخدماستعجلهثم.فغنته:قال!

يتكلموالهوىسكوتفنحنعيونناالوجوهفيمناتكلم

)3(يعلمليسبيننافيماوذلكبطرفناونرضىأحياناونغضب

:فداكاللهجعلنيغني:وقال!ثالثارطلاشربثم،فغنته:قال!

خناوماالدهروخانناتفرقناكناماأحسن

كناكمايومالناعادمرةلناالدهرذافليت

الرشيد:فقال!.فماترأسهأتمعلىأعلاهامننفسهألقىثم،هناكدرجةإلىالشابقامثم:قال!

.له)4(لوهبتهايعجللملووالله،الفتىعجل

أنموذجامنهفذكرنا،كثيراشيئاذلكمنالأئمةذكرفقد،جداكثيرةومكارمهالرشيدوفضائل

بعدهأتخوفلما،الرشيدموتمنعليناأعزأحدموتليس:يقول!عياضبنالفضيلكانوقد.صالحا

الفتنوظهرتالرشيدماتفلما:قالوا.عمريمنعمرهفييزيدأناللهلأدعووإني،الحوادثمن

وقد.ذلكمنالفضيلتخوفهكانمافعرفنا،القرانبخلقالقول!وظهر،والاختلافاتوالحوادث

موتهفكان.المؤمنينأميرتربةهذه:يقول!وقائل،الحمراءالتربةوتلك،الكفلذلكرؤياهتقدمت

.بطوس

يقول!:قائلامنامهفيرأىالرشيدأن(عساكر)ابنروىوقد

......................أهلهبادقدالقصربهذاكأتي

فالله،المهديمحمدوأبوه،الهاديموسىأخوهرآهإنماذلكأنتقدموقد.آخرهإلىالشعر

.)6(أعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

عساكر.ابنتاريخومختصر(ب)منوالمثبت،"الباقون":(ح)وفي،"البادون":(دتى)في

ولفظه:،الجعديلوردفيهمنسوبانوهما،(2/122،123)الحماسةديوانفيوالثانيالأولالبيتان

المهملة.بالراء"جرنا..أجارنا"

.(273ص)ديوانهفيوهما،الأحنفبنللعباسالبيتان

.(3436-27/)منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرفيالخبر

.37(،2736/)منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرانظر

.(3637،)27/منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرفيوالخبر.الجزءهذامن(14وهص)375تقدمماانظر
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فجعل.إليهنظرحتىوحمل.)1(تامةختمةفيهتقرأوأن،حياتهفيقبرهبحفرأمرأنهوقدمنا

جعلثم،رجليهعندمنيمذوأن،صدرهعنديوسعأنوأمر،ويبكي!ادمبنياتصيرهناإلى:يقول

.(2)ويبكي،(28،92:اد،!أمهوستطتيةعنى!هكماليهعنىاغفما!و:يقول

منارحم،يموتلامنيا،الإساءةلناواغفر،بالإحسانانفعنااللهم:قالاحتضرلماإنه:وقيل

نأرجلاالرشيدفأمر،العلةمنبهمايكتمالطبيبوجبريل.بالسل:وقيل،بالدممرضهوكان.يموت

هو:قالسألهفإن،هومنبوللهيذكرولا،إياهفيريه،جبريلإلىبهويذهب.قارورةفيماءهيأخذ

منالقارورةصاحبففهم.الرجلذلكماءمثلهذا:عندهلرجلقالجبريلراهفلقا،عندنامريضبول

،رجاءبهكانفإن،مالاعليهليفإن،الماءهذاصاحبحالعنأخبرنيعليكبالله:لهفقال،بهعنى

بعثالرشيدوأخبرجاءفلما.أياماإلايعيشلافإنه،منهفتخلصاذهب:فقال.منهماليأخذتوإلا

:الحالهذهفيوهوالرشيدقالوقد.الرشيدماتحتىفتغيب.جبريلإلى

حميمبطوسماليمقيمبطوسإني

رحيمبيفإنهبيلماإلهيأرجو

المحتومقضاؤهطوسابيأتىلقد

والتسليموالصبررضائيإلاوليس

فيتوفيإنه:وقيل.ومئةوتسعينثلاثسنة،الاخرةجمادىمنلثلاث،السبتيومبطوسمات

سنة،وأربعون-ثمانوقيل،سبعوقيل-خصح!العمرمنوله،الأولربيعفي:وقيل،الأولىجمادى

ابنهعليهوصلى.أشهرثلاثة:وقيل.يوماعشروثمانيةوشهر،سنةوعشرونثلالثخلافتهومدة

.سناباذ)3(لهايقال،طوسقرىمنبقريةودفن،صالح

موته:بعدمن،طوسمنمنصرفونوالناسبسناباذالرشيدخيامعلىقرأت:بعضهموقال

مهجورالأعظموالمنزلمعمور!العسكرمنازلط

المور)4(أجداثهعلىتسفيالبلىبداراللهخليفة

العير)5(تندبهوانصرفتبهتباهيالعيرأقبلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الجزءهذامن(794ص)تقدمماانظر

.(2738/)عساكرابنتاريخمختصرفيالخبر

وبينبينها،الرشيدالمؤمنينأميروقبر،الرضاموسىبنعليالإمامقبرفيها،بطوسقرية:-بالفتح-سناباذ

.(3925/)البلدانمعجم.ميلنحوطوسمدينة

.(مور)العربلسان،بالريحالغبار:المور

.(2738/)عساكرابنتاريخمختصرفيالأبيات
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:فقالالشيصأبورثاهوقد
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تدمعالعينانفلهاشصمنالشرقفيغربت

)1(تطلعحيثمنغربتشمساقطمارأينا

بقصائد.الشعراءرثاهوقد

وخلف،الخلفاءمنأحديخلفهلمماالميراثمنالرشيدتركقد:)2(المنتظمفيالجوزيابنقال

ألفوثلاثونوخمسة،دينارألفألفمئةقيمتهماوالدورالضياعسوىوالأمتعةوالأثاثالجواهرمن

.دينارألف

ونيف.ألفألفتسعمئةالمالبيتفيوكان:جرير)3(ابنقال

وبناتهوبنيهزوجاتهذكر

فيومئةوستينخمسسنةفيتزوجها،المنصورجعفرأبيبنجعفرعمهبنتزبيدةجعفرأمتزوج

سيأتى.كماومئتينعشرةستسنةفيزبيدةوماتت.الأمينمحمدالهفولدت،المهديأبيهحياة

الرشيد.بنعليلهفولدت،الهاديموسىلأخيهكانت،ولدأم،العزيزأمةوتزوج

ليلةفيإليهفزفتا،جعفرأبيبنسليمانعمهبنتوالعباسة،المسكينصالحبنتمحمدأموتزوج

بالرقة.ومئةوثمانينسبعسنة،واحدة

.الخيزرانأمهأخيخالهبنتوهي،الغطريفبنتعزيزةوتزوج

الجرشيةلهاويقال،العثمانيةعفانبنعثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمدبناللهعبدابنةوتزوج

باليمن.بجرشولدتلأنها

(يالجوارأمنالحظاياوأما.هذهوالعثمانية،صالحوابنة،وعباسة،زبيدة:أربععنوتوفي

.حسانسراريجاريةآلافأربعةدارهفيكانإنه:بعضهمقالحتى،جدافكثير

ومحمد،مراجلاسمهاجاريةمنالمأموناللهوعبد،زبيدةابنالأمينفمحمدالذكورأولادهوأما

أمهوعلي،قصفلهايقالجاريةمنالمؤتمنوالقاسم،ماردةلهايقالولدأممنالمعتصمإسحاقأبو

ومحمد،عيسىأبوومحمد،يعقوبأبوومحمد،رئماسمهاجاريةمنوصالح،العزيزأمة

.أولادأمهاتمنهؤلاءكل،عليأبوومحمد،العباسأبو

)1(

)2(

)3(

.(9232/)الجوزيلابنالمنتظمفيالبيتان

.(9232/)المنتظم

.(526/)تاريخفيالطبرييعني
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وهيمحمدوأم،الحسينوأم،وأروى،ماردةمنحبيبوأم،قصفمنسكينةالإناثمنوكان

الغالية،وأم،عليوأم.رملةالقاسموأم،وخديجة،سلمةوأم،غصصوأمهاوفاطمة،حمدونة

.أولادأمهاتمنكلهن،وريطة

الأمينمحمدخلافة

كتب.-ومئةوتسعينثلاثسنةأعني-السنةهذهمنالآخرةجمادىفيبطوسالرشيدتوفيلما

أبيه،بوفاةيعلمه،ببغدادوهوزبيدةبنالأمينمحمدأبيهبعدمنالعهدوليأخيهإلىالرشيدبنصالح

عشرالرابعالخميسيوموالبردةوالقضيبالخاتمومعه،الخادمرجاءصحبةالكتابفوصل،فيهويعزيه

على-الذهبقصروهو-المنصورجعفرأبيقصرإلىالخلدقصرهمنالأمينفركب.الاخرةجمادىمن

،الناسآمالوبسط،الرشيدفيوعزاهمفخطبهم،المنبرصعدثم،بالناسفصلى،بغدادشط

الجندأعطياتبصرفوأمر،والأمراء،هاشمبنيووجوه،قومهمنالخواصفبايعه،الخيرووعدهم

أمرانتظمفلما،الناسبقيةمنالبيعةلهيأخذأنجعفربنسليمانعمهوأمر.نزلثم،سنتينعن

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهماعلىبينهماالخلفووقع،المأمونأخوهحسده،حالهواستقام،الأمين

والمأمونالأميناختلاف

الحواصلمنفيهاماجميعوهبخراسانبلادأولإلىوصللماالرشيدأنذلكفيالسببكان

خفيةفيبكتبالمعتمربنبكربعثقدالأمينوكان،البيعةلهوجدد،المأمونلولدوالسلاحوالدواب

الرشيد،بنصالحوإلىالأمراءإلىالكتبنفذتالرشيدتوفيفلما،الرشيدماتإذاالأمراءإلىليوصلها

وارتحل،الأمينإلىالناسىمنالبيعةصالحفأخذ،والطاعةبالسمعيأمره،المأمونإلىكتال!وفيها

وكتب،للمأمونأخذتالتيالبيعةمنتحرجنفوسهمفيبقيوقد،بغدادإلىبالجيشالربيعبنالفضل

الجيشعامةتحؤلولكن،الأخوينبينالوحشةفوقعت،يجيبوهفلمبيعتهإلىيدعوهمالمأمونإليهم

هدايامنإليهوبعث،والتعظيموالطاعةبالسمعالأمينأخيهإلىالمأمونكتبذلكفعند،الأمينإلى

يومصبيحةفيالأمينأمروقد.عليهانائبه،وهوذلكوغير،والمسكالدوابمنوتحفهاخراسان

:الشعراءبعضذلكفيفقال،للصيدميدانينببناءالجمعةيومالبيعةأخذبعدالسبت

بستاناالساحةوصيرميدانااللهأمينبنى

غزلانا)1(فيهإليهيهدىبانافيهالغزلانوكانت

.(5361،362/)الأثيرلابنوالكامل،(531/)الطبريتاريخفيوالشعرالخبر(1)
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منوالقماشالتحفمنعندهاكانوما،بالخزائنالرقةمنزبيدةقدمتالسنةهذهمنشعبانوفي

تحتماعلىالمأمونأخاهالأمينوأقر،الناسوجوهومعه،الأنبارإلىالأمينولدهافتلقاها،الرشيد

علىأبيهعمال!وأقر،والثغورالجزيرةعلىالقاسمأخاهوأقر،ذلكوغيروالريخراسانبلادمنيد

منهم.القليلإلاالبلاد

استبراقولدهبعدهوأقام،سنينتسعملكهوكان،)1(البرجانقتلهالرومملكنقفورماتوفيها

الله.لعنهم،نقفورأختزوجميخائيلفملكهم،فماتشهرين

،هربواثم)2(بالتركرافعفاستجاش،الليثبنورافعخراساننائبأعينبنهرثمةتواقعوفيها

.أمرهفضعف،وحدهرافعوبقي

علي.بنمحمدبنموسىبنعيسىبنداودالحجازنائبالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنتوفيوفيها

بنوأحمد،الشافعيعنهروى.الرفعاءوالمحدثين،العلماءأئمةمنوهو:)3(عليةبنإسماعيل

قليلوكان.كبيراجليلانبيلاثقةوكان،بالبصرةالصدقاتناظروكان،ببغدادالمظالموليوقد،حنبل

السفيانينمثل،منهأصحابهويبر،منهويحج،منهعيالهعلىوينفق،البزفييتجروكان.التبسم

،ونثرانظمايلومهإليهكتبالقضاءتولىأنهالمباركابنبلغفلما،القضاءالرشيدولاهوقد.وغيرهما

مقابرفيودفن،السنةهذهمنالقعدةذيفيوفاتهوكانت،فأعفاه،القضاءمنعليةابنفاستعفى

مالك.بناللهعبد

)1(

)2(

)3(

(برج)المغرب.منهمقريبةالصقالبةوبلاد،قسطنطينيةمنقريبةبلادهم،الناسمنجيل:"برجان"

(1/65).

جيشا.منهطلبأي:"استجاشه":(جيش)العربلسانفيوجاء،بالباءاستجاشبتعدية،الأصولفيكذا

اهـ..عليهموجمعهالجيشلهمطلبأيالطفيلبنعامرعليهمفاستجاش:فهيرةبنعامرحديثوفي

،(1/143)لمسلموالأسماءالكنى،(1342/)الكبيرالتاريخ،(7/325)سعدابنطبقاتفيترجمته

،1262/)زبرلابنووفياتهمالعلماءمولد،(2153/)والتعديلالجرح،(013ص)الأمصارفقهاءتسمية

بعدهمومنالتابعينأسماءذكر،(644/)حبانلابنالثقات،(161)الأمصارعلماءمشاهير،(43وه

مسلمرجال،(1/361)للباجيوالتجريحالتعديل،(6922/)بغدادتاريخ،(317)الفهرست،(1/94)

النبلاءأعلامسير،(1322/)الحفاظتذكرة،(3/23)الكمالتهذيب،(154/)منجويهلابن

.(913ص)الحفاظطبقات،(551)التهذيبتقريب،(1124/)التهذيبتهذيب،(9701/)
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وعنه.كثيرخلقوعن،عروبةأبيبنوسعيد،شعبةعنروى:بغندرالملقبجعفر)1(بنمحمد

فيتغفيلهعلىتدلحكاياتعنهذكروقد،متقناحافظاجليلاثقةوكان.حنبلبنأحمدمنهم،جماعة

لقبوقد.بعدهاالتيفيوقيل،قبلهاالتيفيوقيل،السنةهذهفيبالبصرةوفاتهكانت.الدنياأمور

والمتأخرين.المتقدمينمنجماعةاللقببهذا

قريبا.ترجمتهتقدمتوقد،المؤمنينأميرهارونتوفيوفيها

،)3(عروةبنوهشام،والأعمش،السبيعيإسحاقأباسمع،الأئمةأحد:)2(عياشبنبكروأبو

يضعلم،فاضلاخيراكان:هارونبنيزيدوقال!.حنبلبنأحمدمنهم،خلقعنهوحدث.وجماعة

وصام.كاملةختمةيومكلفيالقرآنيختمسنةستينومكث:قالوا.سنةأربعينالأرضإلىجنبه

!؟تبكيعلامبنييا:فقال!،ابنهعليهبكىاحتضرولما.سنةوتسعونستولهوتوفي،رمضاناثمانين

قط.فاحشةأبوكأتىماوالله

ومئةوتسميرأربمسنةخلت5ث!

فقتل،الحرشيسعيدبناللهعبدعليهموولى،الأمينعنهمفعزله،نائبهمحمصأهلخلعفيها

منهمكثيرأعناقفضربهاجواثم،فأمنهمالأمانفسألوه،نواحيهاوحرق،أهلهاوجوهمنطائفة

أيضا.

)1(

)2(

)3(

زبرلابنووفياتهمالعلماءمولد،(1294/)لمسلموالأسماءالكنى،(1/57)الكبيرالتاريخفيترجمته

تذكرة،(255/)الكمالتهذيب،(905/)حبانلابنالثقات،(7221/)والتعديلالجرح،(2671/)

،(472)التهذيبتقريب،(984/)التهذيبتهذيب،(9/89)النبلاءأعلامسير،(.369/)الحفاظ

.(385)الحفاظطبقات

سعدابنطبقاتفيوترجمته،كنيتهاسمهوالصحيح،ذلكغيروقيل،سالموقيل،شعبةاسمهقيل

لابنالثقات،(2/248)الصغيرالتاريخ،(914/)الكبيرالتاريخ،(017)خليفةطبقات،(6386/)

تهذيب،(3164/)الصفوةصفة،(14371/)بغدادتاريخ،(8303/)الأولياءحلية،(7668/)حبان

سردفيالمقتنى،(8594/)النبلاءأعلامسير،(1/387)الحديثعلماءطبقات،(33/912)الكمال

،(4994/)الاعتدالميزان،(1134/)الكبارالقراءمعرفة،(1265/)الحفاظتذكرة،(1171/)الكنى

.(1/334)الذهبشذرات،(1/82)الدريةالكواكب،(12/34)التهذيبتهذيب،(1/131)العبر

الكمالتهذيبوفي،(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،عروةبنوهماموهشام:(ق)في

.عروةبنوهشام،حسانبنهشام:عنهمروىمنجملةمنالمزيذكر،(33135/)
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أخاهوأمر،خازمبنخزيمةذلكعلىوولىوالثغورالجزيرةعنالقاسمأخاهالأمينعزلوفيها

.ببغدادعندهبالمقام

وسماه،بعدهمنوبالإمرة،الأمصارسائرفيالمنابرعلىموسىلولدهبالدعاءالأمينأمروفيها

لأخويهالوفاءالأميننيةمنوكان.القاسملأخيهثم،المأمونلأخيهبعدمنيدعىثم.بالحقالناطق

والقاسم،المأمونخلعلهوحسن،أخويهفينيتهغيرحتىالربيعبنالفضلبهيزلفلم،لهماشرطبما

منيخلعهأنالخلافةإليهأفضتإنالمأمونمنخوفهذلكعلىحملهوإنما.المأمونشأنعندهوصغر

فيوذلك.بعدهمنالعهدوبولاية،موسىلولدهبالدعاءوأمر،ذلكعلىالأمينفوافقه،الحجابة)1(

،والطرازالسكةعلىاسمهضربوترك،عنهالبريدقطعالمأمونبلغفلما؟السنةهذهمنالأولربيع

فأكرمه،معهبمنإليهفسارفأمنه،الأمانمنهيسألالمأمونإلىالليثبنرافعوبعث،للأمينوتنكر

بلغفلما.الحرسوولاه،الناسووجوهالمأمونفتلقاه،إثرهعلىهرثمةوجاء،وعظمهالمأمون

إليهوأرسل،كتاباالمأمونإلىوكتب؟وأنكرهذلكساءهالمأمونأخيهعلىالتفتالجنودأنالأمين

فأظهر.بالحقالناطقسماهقدوأنه،عليهولدهتقديمإلىيجيبهأنسأله،الأمراءأكابرمنثلاثةرسلا

لهفقال،الإباءكلفأبى،ذلكإلىيجيبهموأن،وملاينتهمطايبتهفيالأمراءفشرع،الامتناعالمأمون

ثم.مكرهاامرأكانأباكإن:المأمونفقال؟كانفماذانفسهأبيخلعفقد:عيسىبنموسىبنالعباس

أمرمنكانبمايراسلهكانبغدادإلىرجعلماثم.بالخلافةبايعهحتىويمنيهالعباسيعدالمأمونيزللم

بنالفضلصممذلكفعند،أخيهقولمنكانبماأخبروهالأمينإلىالرسلرجعولما؟ويناصحهالأمين

فييتكلممنوأقاموا.البلادسائرفيلولدهبالدعاءوأمرفخلعه،المأمونخلعفيالأمينعلىالربيع

فمزقه،الكعبةفيوأودعه،الرشيدكتبهالذيالكتابفأخذوامكةإلىوبعثوا،مساويهويذكر،المأمون

.الأعمالمنولاهماعلىبالحقالناطقولدهإلىالبيعةوأكد،الأمين

،)2(تاريخهفيجريرابناستقصاهاوقد؟بسطهايطولورسلمكاتباتوالمأمونالأمينبينوجرت

الرعايا.وتألف،والجنودالجيوشوهيأ،وحصنهابلادهعلىمنهماكلاحتفظأنإلىالأمربهماالثم

عليهموولوا،وترهبالملكفترك،وقتلهخلعهفراموا،)3(ميخائيلملكهمعلىالرومعدتوفيها

.أليون

)1(

)2(

)3(

منوالمثبت،"عنهالخلافةوزوالخلعهفيفسعى،الدهرمنيومأالخلافةإليهأفضتإن":(ح،ب)في

.(ق)

بعدها.وما(535/)الطبريتاريخانظر

.(ح،ب)منوالمثبت."..بملكهمالرومغدرتوفيها":(ق)في
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الرشيد.بنعلي:وقيل،عيسىبنداودالحجازنائبفيهابالناسوحج

:الأعيانمنتوفيوفيها

وعنه.والثوري،طهمانبنإبراهيمعنبهاوحدثبغدادقدم:)1(البلخيبحرأبوسالمبنسلم

العيد.يوميإلاكلهاوصامها،فراشلهيفرشلمسنةأربعينمكثزاهداعابداوكان.عرفةبنالحسن

بالمعروفالأمرفيرأساكانأنهإلا،الحديثضعيف،الإرجاءداعيةوكان.السماءإلىرأسهيرفعولم

المنكر.عنوالنهي

معاويةأبويزلفلم؟قيداعشرباثنيوقيدهفحبسه،عليهوشنعالرشيدعلىفأنكربغدادقدمقدوكان

،زبيدةأطلقتهالرشيدتوفيفلما؟أهلهإلىيردهأناللهيدعوكانثم.قيودأربعةفيجعلوهحتىفيهيشفع

فرجع.

حينبردالوقتذلكفيفسقط،بردايوماواشتهى،بمكةفمرض،حخاجاجاؤواقدبمكةوكانوا

السنة.هذهمنالحجةذيفيمات.منهفأكل،اش!تهاه

علىكلهاينفقها،ألفاخمسينمنقريباالسنةفيغلتهكانت:)2(الثقفيالمجيدعبدبنالوهابوعبد

وثمانين.أربععنتوفي.الحديثأهل

الشماليالحائطفيالمسجدمنبالصفةالنبويةبالمدينةمقيماكان:)3(المصابالجهنيالنصروأبو

وتكتب،عنهتؤثرمفيدةبكلماتيتكلم،حسنبجوابأجابسئلفإذا،السكوتطويلوكانمنه

واخشؤارلبهماتمواالناسيائها!و:فيقولالناسمجامععلىفيقف،الصلاةقبلالجمعةيوميخرجوكان

نفسنفشعنتجرىلايؤماواتقواو!و،(33:دقمانأ!-شخأوالدهجازعنهومؤلروولاءولدعنوالذ!ر!ىلايؤما

،أخرىإلىثم،أخرىجماعةإلىينتقلثم.(48:البقرةأ!هوعذلمخهايؤضذولاشفعةفنهايقبلولاشجا

)1(

)2(

)3(

سعدابنطبقاتفيترجمتهومصادر(ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،سالمبنسالم:(ق،)حفي

للعقيليالضعفاء،(4266/)والتعديلالجرح،(802)للجوزجانيالرجالأحوال،(7374/)

الجوزيلابنوالمتروكينالضعفاءكتاب،(3326/)عديلابنالكامل،(9041/)بغدادتاريخ،(2165/)

.(363/)الميزانلسان،(3263/)الاعتدالميزان،(9132/)النبلاءأعلامسير،(269/)

،(671/)والتعديلالجرح،(6/79)الكبيرالتاريخ،(283)أحمدللإمامالدمبحركتابفيترجمته

بغدادتاريخ،(7132/)حبانلابنالثقات،(016)الأمصارعلماءمشاهير،(375/)للعقيليالضعفاء

ميزان،(18/305)الكمالتهذيب،(2/5)مسلمرجال،(2/919)والتجريحالتعديل،(11/18)

،(368)التهذيبتقريب،(78)المختلطينكتاب،(215/)الكنىسردفيالمقتنى،(4434/)الاعتدال

.(913)الحفاظطبقات

.(2991/)الصفوةصفةفيترجمته
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.الآخرةالعشاءيصليحتىمنهيخرجلاثمالجمعةفيهفيصلي،المسجديدخلحتى

لذلكفأعد،نبيهأمةعنسائلكاللهأناعلم:فقال،حسنبكلامالرشيدهارونمرةوعظوقد

فقال.عنهااللهيسألنيأنلخشيتضياعابالعراقسخلةماتتلو:الخطاببنعمرقالوقد،جوابا

مئةبثلاثلهفأمر.شيئاعنكبمغنهذاما:فقال.كدهرهليسدهريوإن،كعمرلستإني:الرشيد

منهم.واحدوأنا،عليهمفلتقسمبهافمر،الصفةأهلمنرجلأنا:فقال.دينار

ومئةوتسميرخمللعسنةخلت5ثي

ونهى.المأموناسمعليهاالتيوالدنانيربالدراهميتعاملوالاأنالناسالأمينأمرمنهاصفرفيفيها

.بعدهمنولولدلهيدعىوأن،المنابرعلىلهيدعىأن

الإمارةماهانبنعيسىبنلعليالأمينعقدفيهاالاخرربيعوفي؟الهدىلإمامالمأمونتسمىوفيها

؟كثيراجيشامعهوجهز،المأمونبحربوأمره،البلادوتلك،وقموأصبهانوهمذانالجبلعلى

محلى،سيفوألفي،دينارألفخمسينولولده،دينارألفمئتيوأعطاه؟عظيمةثفقاتفيهموأنفق

ومعه؟فارسمقاتلألفأربعينفيبغدادمنماهانبنموسىبنعليفخرج.للخلعثوبالافوستة

.بالمأمونفيهليأتيفضةمنقيذ

بينهمفجرت،الافأربعةفيطاهزالأميرفتلقاه،الريوصلحتىفسار،مشيعامعهالأمينوخرج

الأميرإلىوجثتهرأسهوحمل،أصحابهوانهزم؟عيسىبنعليئفقتل؟اقتتلواأنفيهاالحالالأموز

طاهرلهيقالرجلعيسىبنعليقتلالذيوكانالرياستينذيالمأمونوزيرإلىبذلكفكتب.طاهر

ففرح،ماهانبنعيسىبنعليبهفذبح،الثنتينبيديهالسيفأخذلأنه،التيمينينذافسمي.الصغير

ويحك!:فقال؟القصربركةمنالسمكيصيدوهوالأمينإلىالخبروانتهى،وذووهالمأمونبذلك

هذاغائلةوخافوا،ببغدادالناسوأرجف.شيئابعدأصدولمسمكتينصادقدكوثرافإن،هذامندعني

الفظيع.الأمرمنوقعوما،المأمونوخلع،العهدنكثمنمنهكانماعلىالأمينمحمدوندم.الأمر

السنة.هذهمنشوالفيإليهالخبررجوعوكان

بنطاهرليقاتلواهمذانإلىالمقاتلةمنألفاعشرينفيالأبناويجبلةبنالرحمنعبدجهزثم

كثرتحتى،شديداقتالافتقاتلواتواجهوامنهماقتربوافلما؟الخراسانيةمنمعهومنمصعببنالحسين

حتىطاهربهافحاصرهم،همذانإلىفلجؤوا،جبلةبنالرحمنعبدأصحابانهزمثم،بينهمالقتلى

علىجبلةبنالرحمنعبدوانصرف؟لهمووفى،وأمنهمفصالحهم،الصلحإلىدعواأنإلىاضطرهم

خلقا،منهمفقتلوا،غافلونوهمعليهموحملوا،طاهربأصحابغدرواثم،بغدادإلىراجعايكونأن
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بنالرحمنعبدأميرهموقتل.فهزموهمعليهموحملواإليهمنهضواثم،طاهرأصحابلهموصبر

خائبين.أصحابهوفر،جبلة

هذهمنالحجةذيفيذلكوكان،الأراجيفوكثرت،الأموراضطربتبغدادإلىرجعوافلما

وفي.البلادبتلكجداالمأمونأمروقوي،النواحيوتلكقزوينعنالأمينعمالطاهروطرد،السنة

بنمعاويةبنيزيدبنخالدبناللهعبدبنعليواسمه،بالشامالسفيانيأمرظهرالسنةهذهمنالحجةذي

أقاموابل،عليهيقدموافلمجيشاالأمينإليهفبعث؟نفسهإلىودعا،عنهاالشامنائبفعزل،سفيانأبي

.سنذكرهماأمرهمنكانثم.بالرقة

عيسى.بنداودالحجازنائبفيهابالناسوحج

منهم:،الأعيانمنجماعةوفاةكانتوفيها

ومنهم:.وغيرهأحمدعنهروى.الحديثأئمةأحد:(1)الأزرقيوسفبنإسحاق

سنةعشرةثنتيللرشيدالمدينةنائبكان.الزبيربناللهعبدبنثابتبنمصعببن)2(اللهعبدبنبكار

جواداشريفاوكان.دينارألفومئتيدينارألفألفلأهلهايديهعلىالرشيدأطلقوقد؟وشهرأ

معظمأ.

توفي:وفيها

بنددةبنهنببنالجراحبناللهعبدبنصباحبنءهانىبنالحسنواسمه:الشاعر)3(نواسأبو

بنشبيببنأددبنطيىءبنالغوثبنعمروبنمالكبنالعشيرةسعدبنحكمبنسليمبنغنم

بنيشحببنعمروبنهميسعبنزيدبنعوفبنعديبنزيدبنالحارثبنسبيع(بنعمرأ

بنسامبنأرفخشذبنشالخبنعابربنقحطانبنيعرببنيشجببنسبأبنكهلانبنزيدبنعريب

)1(

)2(

)3(

،(2742/)لمسلموالأسماءالكنى،(1/604)الكبيرالتاريخ،(7/315)سعدابنطبقاتفيترجمته

،(1/97)للكلاباذيالبخاريصحيحرجال،(652/)حبانلابنالثقات،(2/228)والتعديلالجرح

النبلاءأعلامسير،(2694/)الكمالتهذيب،(6931/)بغدادتاريخ،(154/)منجويهلابنمسلمرجال

.(138)الحفاظطبقات،(401)التهذيبتقريب،(1225/)التهذيبتهذيب،(9171/)

.(6571/)حبانلابنالثقات،(3585/)والتعديلالجرحفيترجمته

،(13/704)عساكرلابندمشقمدينةتاريخ،(7/436)بغدادتاريخ،(0271/)الأغانيفيترجمته

فيالطلببغية،(259/)الأعيانوفيات،(5937/)الأثيرلابنالكامل،(0/116)الجوزيلابنالمنتظم

،(1321/)العبر،(7436/)الاعتدالميزان،(9927/)النبلاءأعلامسير،(5/14645)حلبتاريخ

.(1345/)الذهبشذرات،(2561/)الزاهرةالنجوم،(7511/و،2285/)الميزانلسان
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لهويقال.الحكمياللهعبدبنالجراحولاءإلىنسبه،)1(الوراقسعد(أبيأبناللهعبدنسبهكذا.نوح

وتزوج،الأهوازإلىصارثم،محمدبنمروانجندمن،دمشقأهلمنأبوهكان،البصرينواسأبو

.معاذأبولهيقالاخروابنانواسأبالهفولدت،جلبانلهايقالامرأة

خلفاولزم،سيبويهكتابوقرأ.عبيدةوأبيزيدأبيعلىبهافتأدب،البصرةإلىنواسأبوصارثم

.النحويالجرميحبيببنيونسوصحب؟الأحمر

الكوفي.الحباببنوالبةأسامةأباصحب:)2(خلكانابنالقاضيقالوقد

،زيادبنالواحدوعبد،سلمةبنوحماد،زيدبنوحماد،سعدبنأزهرعنالحديثوروى

جماعةعنهوحدث.الصيرفيكثيربنإبراهيمبنمحمدوعنه.القطانويحيى،سليمانبنومعتمر

.العلماءومشاهير،وغندر،حنبلبنوأحمد،الشافعيمنهم

عن،(ءهانىبنالحسنعنأ،الصيرفيكثيربنإبراهيمبنمحمدرواهماحديثهمشاهيرومن

يحسنوهوإلاأحدكميموتنلا":ع!يماللهرسولقال:قال،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحماد

.")3(الجنةثمنباللهالظنحسنفإن،باللهالظن

الهاشمي:عليبنصالحلهفقال،الموتفيوهوعليهدخلنا:إبراهيمبنمحمدوقال

،)4(هناتاللهوبينوبينك،الآخرةأياممنيوموأول،الدنياأياممنيوماخرفياليومأنت،عليأبايا

حدثني:فقال.فأسندناه:قال.أسندوني؟!باللهتخوفإياي:فقال.عملكمناللهإلىفتب

شفاعة،نبيلكل":ع!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،الرقاشييزيدعن،سلمةبنحماد

.؟منهمترانيأفلا:قالثم.")5(القيامةيومأمتيمنالكبائرلأهلشفاعتياختبأتوإني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بغدادتاريخفينواسأبينسبومن،منهمعقوفينومابين.(1525/)بغدادتاريخفيهذاالوراقترجمة

.(ح،ب)فيمثبتوهو،(ق)منالنسبهذاسقطوقد.(7436/)

.(259،69/)الأعيانوفياتفي

وأبو،ثقةغيروهو،الصيرفيعليبنإسماعيلهوكثيربنإبراهيمبنمحمدعنراويهفإن،جداضعيفإسناده

ابنمعجممننقلهالذيعساكرلابندمشقتاريخمنالمؤلفنقلهالحديثوهذا.الحديثلروايةأهلغيرنواس

الخطيبساقهالحديثفهذا،واهماإلاأظنهوما،أنسعنثابتطريقمنرواهحيث)103(الصيداويجميع

حديثمنذكرهولكنه(بتحقيقنا2283/)تاريخمنالصيرفيكثيربنإبراهيمبنمحمدترجمةفينفسهبالإسناد

ضعيف.ويزيد،الصوابوهو،أنسعنالرقاشييزيدعن،حماد

(2877)(8165/)مسلمعندفهو،اللهعبدبنجابرحديثمنصحيحالحديثمتنمنالأولالشطرأنعلى

.(بشار)(284-2283/)الخطيبوتاريخ(6714)ماجهابنعلىتعليقنافيتخريجهتماموينظر،وغيره

.(هنو)الحديثغريبفيالنهاية.هنةمفردها،شرخصال:"هنات"

رواية-والمحفوظ،محفوظةغيرغريبةالحديثلهذاأنسعنالرقاشييزيدورواية،الوجههذامنضعيفإسناده
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ظنكفما،وليلى،خنساءمنهن،امرأةستينعنرويتحتىالشعرقلتما:نواسأبووقال

.؟للرجابا

ومن،الجاهليةأهلمنوالأعشىالقيسامرىءعنالشعررويتإذا:السكيتبنيعقوبوقال

فحسبك.نواسأبيعنالمحدثينومن،والفرزدقجريرالإسلاميين

.والنظام،والجاحظ،الأصمعيمنهم،واحدغيرعليهأثنىوقد

يعني.بهلاحتججناالأقذارمنفيهوضعبماشعرهأفسدنواسأباأنلولا:الشيبانيعمروأبوقال

.شعرهفيمعرو!تهومماذلكونحو-إليهميميلكانوقد-والمردانالخمرياتفيقالهالذيشعره

القائل:أيكم:لهمفقيل،المأمونعندالشعراءمنطائفةواجتمع

؟كوكبا)1(يبلغالأرضفيقمرانرىكأنناوقفناتحساهافلما

القائل:فأيكم:قال.نواسأبو:قالوا

؟)2(برحيلقلبهعنهمهدعاالفتىمناللهاةدوننزلتإذا

القائل:فأيكم:قال.نواسأبو:قالوا

ال!قم)3(؟فيالبرءكتمشيمفاصلهمفيفتمشت

أشعركم.فهو:قال.نواسأبو:قالوا

قوله:فينواسأباظريفكمأشعرما:مناذرلابنعيينةبنسفيانوقال

أتراببينشجوايندبمأتمفيأبصرتقمرايا

وحجاببابذيبرغمكارهاليالمأتمأبرزه

بعنابالوردويلطمعينهمنالدرفيذرييبكي

)1(

)2(

)3(

الأستاركشففيكماوالبزار،(2435)الجامعفيوالترمذي(2602)الطيالسيأخرجه،أنسعنثابت

،()6468حبانوابن،)027(التوحيدفيخزيمةوابن،(3284)مسندهفييعلىوأبو،(6934)

الوجه.هذامنغريبصحيححسن:الترمذيوقال،(1/96)والحاكم،(1385)الأوسطفيوالطبراني

من(1/96)والحاكم،271التوحيدفيخزيمةوابن،(9473)داودوأبو،(3/213)أحمدوأخرجه

.(بشار)أنسعنالمدانيأشعثحديث

:(37)صفيهوالذي،اللفظبهذانواسأبيديوانفيالبيتأجدلم

كوكبا،الليلمنداجفييقئلخلتهالقومشاربفيهاعبإذا

.(482ص)نواسأبيديوانفيالبيت

.(537ص)ديوانفيالبيت
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)1(دابيرؤيتهتزلولمأحبابهدأبموتازاللا

قوله:فينواسأبوالناسأشعر:الأعرابيابنقال

يرانيوليسدهريترىفعينيجناحهبظلدهريمنتغطيت

)2(مكانيعرفنمامكانيوأيندرتماعنيالأيامتسألفلو

قالهاالتيالثلاثةالأبياتمكانهاليأنوددت،بيتألفعشرينالزهدفيقلت:العتاهيةأبووقال

:قبرهعلىمكتوبةوكانت،هذهوهي،نواسأبو

تصبرأوتغيرأوتوقرنوالسيئيا

أكثرسركفلمادهزساءكيكنإن
أكبر)3(ذنبكمناللهعفوالذنبكثيريا

:الأمراءبعضيمدحنواسأبيشعرومن

ناشدولاذاكلطالبمثلهفمااللهأوجده

واحد)4(فيالعالميجمعأنبمستنكردلهوليس

:نواسأبيقولعيينةبنلسفيانوأنشدوا

وينشعبمنهيبتديسببلهإلاهوىما

منتقببالحسنوجههامحجبةقلبيفتنت

وتنتخبمنهتنتقيتأخذهوالحسنحليت

تهبمابعضواستردتطرائفهمنهفاكتست

أربيثنهالمعودةلهافيهصئرتلوفهي

)5(اللعبجرهجذرببهمزحتماجداصار

خلقها.بالذيامنت:عيينةابنفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مقاربة.بألفاظ(53ص)نواسأبيديوانفيالأبيات

.(065ص)نواسأبيديوانفيالبيتان

،13/945)عساكرابنتاريخفيوهي.(348ص)نواسأبيديوانفيالأبيات

وهو:

بيتزيادةوفيه،(046

أهـفيللهالعصيانأكثر

.(182ص)نواسأبيديوانفيقصيدةمنالبيتان

.(51)صنواسأبيديوانفيالأبيات

يصغراللهعفونحر
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:)1(الذهببماءلكتبتهماالبيتينهذينبذلتالعامةأنلو:حاتمأبوقال:دريدابنوقال

المزيدلأعوزكالبلوىمنبيمافوقاستزدتكأنيولو

يريدوالمعيشيمثلبعيشحياتيالموتىعلىعرضتولو

القلوب":قالع!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،)2(صالحأبيعن،سهيلحديثنواسأبوسمعوقد

:فقاللهقصيدةفيذلكفنظم.")3(اختلفمنهاتناكروما،ائتلفمنهاتعارففما،مجندةجنود

تعترفبالأهواءالأرضفيدلهمجندةلأجنادالقلوبإن

)4(مؤتلففهومنهاتعارفومامختلف!فهومنهاتناكرفما

ليختز:الواحدعبدلهمفقالزيادبنالواحدعبدعلىالمحدثينمنجماعةمعنواسأبويوماودخل

تختارلالكما:لهفقال،نواسأباإلاعشرةواحدكلفاختار.بهاأحدثهأحاديثعشرةمنكمواحدكل

:يقولفأنشأاختارواكما

رويناكناولقد

المسببنسعيدعن

والش!الشعبيوعن

نخكبالأخياروعن

محباماتمنأن

قتادهعنسعيدعن

)5(عبادهابنثمب

جلادهذوشيخجي

الإفادهأهلوعنء

شهاده)6(أجرفله

)2(

)3(

)6(

ديوانه.فيأجدهماولم.نواسلأبيوهما:نصهما(ح،ب)نسختازادت

."أبيهعنصالحأبيبنسهيل":(4351/)بغدادتاريخوفي،الأصولفيكذا

داودوأبو،(6168)(1442/)صحيحهفيحبانوابن،(2638)(4231/)صحيحهفيمسلمأخرجه

."...جنودالأرواح"جميعاولفظهم،(4135/)بغدادتاريخفيوالخطيب،(4834)(4026/)

.(422ص)نواسأبيديوانفيالبيتان

البيت.وزنبهيستقيمولا،"عبادةبنسعد"ثم:الأصولفي

وهي،نواسأبيديوانفيالأبياتنجدولم،(7438/)تاريخهفيالبغداديالخطيبوالأبياتالخبرروىكذا

وهي:،وزيادةمقاربةبألفاظ(193ص)عربيبنالدينمحيديوانفي

قتادهعنأبيهعنأبوناالشيخحدث

عبادهبنسعيدعنيساربنعطاءعن

الشهادهأجرفلهمحباماتمنإن

وزيادههذامثلبأخرىجاءقدثم

الزيادهأهلمنوهوعياضبنفضيلعن

مهادهالناركانتخلياماتمنإن
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ذلكفبلغ.أجلكمنهؤلاءمنأحداحدثتولاحدثتكلا،فاجرياعنيقم:الواحدعبدلهفقال

وهذا:قلت.يصلحهأناللهلعل،يحدثهأنينبغيكان:فقالا،يحيىأبيبنوإبراهيمأنسبنمالك

فعفعشقمن"ومرفوعاموقوفاعباسابنعنكاملهفيعديابنرواهقدشعرهفينواسأبوأنشدهالذي

.")1(شهيداماتفماتفكتم

فمات،ذلكيفشولم،الفاحشةعنوعف،فصبرمنهاختيارغيرمنبالعشقابتليمنأن:ومعناه

أعلم.والله.شهادةنوعلهذلككانهذاصحفإن.كثيرأجرلهحصلذلكبسبب

:مرتجلا)3(فقال.طرفكمنحدثنا:لهفقالنواسأبالقيشعبةأن،أيضا)2(الخطيبوروى

جابرعنالحذاءوخالدوائلعنالخفافحدثنا

عامرإلىالشيخيرفعهأصحابهبعضعنومسعر

طاهرخلقذوعلقها)4(طفلةأيما:جميعاقالوا

الذاكرالحافظوصالعلىلهدامتثمفواصلته

الزاهرمرتعهافييرتعمفتوحةالجنةلهكانت

ناضردائموصالبعدعاشقاجفامعشوقوأي

داخردائموسحقنعملهبعدااللهعذابففي

لك.لأرجووإني،الأخلاقلجميلإنك:شعبةلهفقال

أيضا:نواسأبووأنشد

بالمواعيدمنكوقاتليوالجيدالمقلتينساحريا

(بموعودي)ليمنهتفيفلاتخلفنيثمالوصلتوعدني

وعده،(456)(1352/)المجروحينكتابفيحبانوابن،(11/792)بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه)1(

(132ص)الزرعيبكرأبيبنلمحمدالمنقولنقدوانظر،آخرونلهوانتصر،الموضوعاتمنبعضهم

القديروفيض،(2345،346/)الخفاوكشف،(321)(014ص)المنيفوالمنار،(224)

صحيح.غيرحديثفهو،(6018/)

.(7943/)بغدادتاريخفي2()

فيه.يثبتوهافلم،نواسأبيديوانجامعينثراكتابتهاضللتوربما،نثرإلىالأبياتتحولت:(ق)في)3(

.(طفل)العربلسان.الناعمةالرخصةالجارية:"الطفلة"()4

وبكلا؟"موعوديمخلفمنفوابلائي":(ح،ب)وفي؟"موعوديخلفكمنويلاي":(ق)في)5(

.(151)صجرجانتاريخمنوالمثبت،المنسرحمنالبيتوزنيستقيملاالروايتين
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مسعود)1(ابنعنوعوفشمرعنالمحدثالأزرقحذثني

مصفودالجحيمفيوكافركافرةغيرالوعديخلفما

أصحابوعلى،التابعينوعلىعلياللهعدوكذب:فقالالأزرقيوسفبنإسحاقذلكفبلغ

محمدع!ياله

فقلت:،شديدابكاءيبكيأبيمجلسفينواسأبارأيت:قال،عماربنمنصوربنسليموعن

:يقولفأنشأ.البكاءهذابعداللهيعذبكلاأنلأرجوإني

والحورالجنةإلىشوقامنصورمجلسفيأبكلم

الصورفيالنفخةمنولاوأهوالهالقبرمنولا

والجورالخذلانمنولاوأغلالهاالنارمنولا

محذور)2(كلنفسيتقيهشادنلبكابكائيلكن

يسمع،الصورةحسنصبياوكان.أبيكجانبإلىالذيالأمردهذالبكاءبكيتإنما:قالثم

وجل.عزاللهمنخوفافيبكيالوعظ

أجبته؟حتىبييزلولم،منزلهفيليضيفنيعليوألحالحاكةبعضيومادعاني:نواسأبوقال

منجمعاوجمع،الطعامفيالحائكاحتفلوقد،بهبأسلا4منزفإذا،معهوسرتمنزلهإلىفسار

مغرماوكان-الشعرمنشيئاجاريتيفيتقولأنأشتهيسيدييا:قالثم،وشربنافأكلنا،الحياك

اللهخلقأسمجهيفإذاعنهافكشف.وحسنهاشكلهاعلىأنظمحتىأرنيها:فقلت:قال-لهبجارية

اسمها؟ما:لسيدهافقلت،صدرهاعلىلعابهايسيل،ديدانئة)3(،شمطاء،سوداء،وأوحشهم

:أقولفأنشأت.تسنيم:فقال

تسنيمحبليليأسهر

كامغنكهتهاكأنما

ضرطةلهاحبيمنضرطت

كالبومالحسنفيجارية

الثومحزممنحزمةأو

الرومملكمنهاأفزعت

)1(

)2(

)3(

ابنعنوعوفشهرعن...":(ق)وفي،"مسعودابنعنشمربنعمروعن...":جرجانتاريخفي

.المطبوعنواسأبيديوانفيالأبياتهذهنجدولم.(ح،ب)منوالمثبت."مسعود

(ق)وتفردت،فيهلهماوجودفلاوالثالثالثانيأما.(.13ص)نواسأبيديوانفيوالأخيرالأولالبيت

فيه.والخبر،(7943/)بغدادوتاريخ،(ح،ب)منسقطإذالثالثبالبيت

يذكرمصدرعلىولا،معناهاعلىأقفولم،()حفيمعجمةغيروهي،دندانية:(ب)وفي،(ق)فيكذا

.الدودإلىنسبهاولعله.الشعرأوالخبر
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ومن.الرومبملكواللهشبههاإنه:ويقولويفرح،يومهسائرويصفقيرقصالحائكفقام:قال

أيضا:شعره

أوزاريه)1(كثرتبزعمهمتبيقولونالناسأبرمني

الزانيهبنيياعليكمماذاجنةوفيالنارفيكنتإن

والقاذوراتالخمرياتفيوله؟منكرةوأشعاراومجوناكثيرةأمورالهذكروافقد،وبالجملة

يرميهمنومنهم؟بالفاحشةويرميهيفسقهمنالناسفمن.شنيعةبشعةأشياءوالنسوانبالمردانوالتشبيب

الزندقةفأما.أشعارهفيلما،أظهروالأول.نفسهعلىيخربإنماكان:يقولمنومنهم؟بالزندقة

أعلمالله،منكرةأشياءوكبرهصغرهفيإليهعزواوقد.كثيرةوخلاعةمجونفيهكانولكن،عنهفبعيدة

يقول،الماءمنهايفورقبةدمشقجامعصحنوفي.لهاحقيقةلاكثيرةأشياءعنهتنقلوالعامة.بصحتها

نسبتشيءلأيأدريفما؟سنةوخمسينمئةمنبأزيدموتهبعدمبنيةوهي،نواسأبيقبة:الدماشقة

.بهذاأعلمفالله،إليه

قط.لحرامسراويليفتحتماوالله:يقولنواسأباسمعت:عميرأبيبنمحمدوقال

وأنا،بزنديقلست،المؤمنينأميريا:فقال.زنديقأنت:الرشيدبنالأمينمحمدلهوقال

:أقول

وقتهاحينفيالخمسالصلاةأصلي

جنابةركبتإنغسليوأحسن

دعو!الكاسمنحانتإنوإني

ماعزجنبعلىصرفاوأشربها

وسكرولوزحوارىوجوذاب

كلهمالروافضتخليطوأجعل

إلىألجأكالذيوما!ويحك:الأمينلهفقال

.الخلفاءطبيبهوذكرهالذيوبختيشوع.بجائزة

أرقوالشعراءكلامفيأعرفلا:الجاحظوقال

القادحقدحنارأية

خاضعادلهبالتوحيدوأشهد

مانعاأكلمالمسكينجاءنيوإن

مسارعاأجبتالساقيبيعةإلى

راضعاأصبحالشحمكثيروجدي

نافعاذلكللخمارزالوما

طائعاالنارفيبختيشوعلفقحة

لهفأمر.القافيةتمتبه:فقال؟بختيشوعفقحة

:يقولحيثنواسأبيقولمنأحسنلا

المازحبلغجدوأي

أثبتهوما."عمهمتب":(ب)وفي،"بزعمهميقولون":(ق،ح)وفي،نواسأبيديوانفيالشعرليس)1(

ومعنى.وزنأبالصوابأشبه
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الناصححذر)1(لووناصحواعظمنالشيبدزلله

واضحلهالحقومنهجالهوىاتباعإلاالفتىيأبى

الصالحالعملمهورهننسوةإلىبعينيكفاسم

راجحميزانهامرؤإلاخدرهافيالحوراءيجتليلا

الرابحالمتجرإليهسيقالذيفذاكاللهاتقىمن

)2(رائحلهأنتلماورحأغلوطةالدينفيفمافاغد

منهافرغفلما.")3(هندإلىتطربولاليلىتنسلا":أولهافيالتيقصيدتههفانأبواستنشدهوقد

الانصرافأردتفلما،ذلكفغمني:قال.مدةأكلمكلاوالله:نواسأبولهفقال،هفانأبولهسجد

هجر.معهيكونأنمنأقصرالدهر:فقال؟تقسمألم:فقلت؟أراكمتى:قال

قوله:شعرهمستجادومن

رقيقالترابفيحسنربوياعتيقالترابفيوجهربألا

وثيقالترابفيرأيربوياونجدةالترابفيحزمربويا

سحيقالمحلنائيسفرإلىظاعنإنكالدارلقريبفقل

عريقالهالكينفينسبوذاهالكوابنهالكاحيكلأرى

)4(صديقلباسفيعدوعنلهتكشفتلبيبالدنياامتحنإذا

وقوله:

والسفهالطيشفيلاالحلمفيوالعزالشرهفيالذلفإنتشرهنلا

تتهلمالتيهفيماتعلمكنتلوحمؤمنالتيهفيلمغتبطوقل

)5(فانتبهللعرضمهلكةللعقلمنقصةللدينمفسدةالتيه

:الأبياتهذهدفترظهرعلىفكتب،وراقدكانعلىإسماعيلبنالقاسمالعتاهيةأبووجلس

الجاحديجحدهكيفأمءالإديعصىكيفعجباأيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(ح،ب)منوالمثبت،"سمع":الديوانوفي،"خطىء":(ق)في

.(175ص)نواسأبيديوانفيالأبيات

ومطلعها:،نواسأبيديوانفيوالقصيدة."هندإلىتنظرولاليلىتنسلا":(ق)وفي،(ح،ب)فيكذا

كالوردحمراءمنالوردعلىواشربهندإلىتطربولاليلىتبكلا

.(465)صنواسأبيديوانفيالأبيات

.المطبوعنواسأبيديوانفيالأبياتأجدلم
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آيةلهشيءكلوفي

تسكينةكلفيولله

قاتلهأحسن:فقال،فقرأهانواسأبوجاءثم

فيفكتبالدفترفأخذ.العتاهيةلأبي:لهقيل؟هذه

الخلىخلقمنسبحان

قرارمنيسوقه
فشيئاشيئأيحور

حركاتبدتحتى

قوله:المستجادشعرهومن

الملاهيفعفتشرتيانقضت

العدإلىفملتالنهىونهتني

الس!علىالمقرالغافلأيها

خلاصأنطيقبأعمالنالا

والتفالإساءةعلىأناغير

525اهـ59

واحدأنهعلىتدل

شاهد)1(لهأبدأوتحريكة

لمن؟قلتهشيءبجميعليأنهالوددتوالله،الله

جانبها:

مهينضعيف!من

مكينقرارإلى

العيوندونالحجبفي

)2(سكونمنمخلوقة

بالدواهيمفرقيالشيبرمىإذ

ناهيمقالةمنوأشفقتل

لساهيالمعادفيعذرولا!

الجباهفوقالسماءتبدويوم

)3(الإلهعفوحسنمننرجوصيط

وقوله:

ذنوبناأنغيرونبلىنموت

تنفعانهلاعينينذيربألا

وقوله:

نفسهاأوهمتهاعينأأنلو

ليلةأيةالملكوتذيسبحان

ربهاالبريةعلىالفناءكتب

:قالبالحجالإحرامأرادلمانواسأباأنوذكر

تبلىولاتموتلامتنانحنإذا

)4(أعمىقلبهمنالعينانتنفعوما

تطرفلمممثلاالحسابيوم

الموقفبيومصبيحتهامخضت

)5(ومخلفمقدمبينفالناس

.(231)صربيعةبنلبيدديوانفيوهي،(122)صالعتاهيةأبيديوانفيالأبيات(1)

.(666)صنواسأبيديوانفيالأبيات)2(

.(688)صنواسأبيديوانفيالأبيات)3(

.(13/544)عساكرابنتاريخفيوهي،المطبوعنواسأبيديوانفيالبيتينأجدلم(4)

.(276)صالعتاهيةأبيديوانفيوالثانيالأولوالبيتان،نواسأبيديوانفيالأبياتأجدلم)5(
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ملكمنكلمليكأعدلكماإلهنا

لكلبيتقدلبيك

لكشريكلاوالملكلكالحمدإنلبيك

سألكعبذخابمالكأهلقدعبدك

هلكربيالولاكسلكحيثلهأنت

لكشريكلاوالملكلكالحمدإنلبيك

الفلكفيوالسابحاتحلكأنلماوالليل

وملكنبيكلالمنسلكمجاريعلى

فلكصلىأوسبحلكأهلمنوكل

لكشريكلاوالملكلكالحمدإنلبيك

عدلكرباعصيتأغفلكمامخطئايا

أملكوبادرعجلوأمهلكوأقدرك

عملكبخيرواختم

لك)1(لاشريكوالملكلكالحمدإنلبيك

بنيحيىبنأحمدسمعت،الوليدبنالعباسبنمحمدحدثنا،الجريريزكريابنالمعافىوقال

النيرانكأن،عليهيكثرأنيحبلا،نفسهتهمهرجلافرأيت،حنبلبنأحمدعلىدخلت:يقولثعلب

يأفي:فقالكلمنيحتى،شيبانمواليمنأنيإليهوتوسلت،بهأترفقزلتفما،يديهبينسعرتقد

الشعر،رجلعنيكتبونجماعةبالبصرةرأيت:قال.والشعراللغةفيفقلت؟العلوممننظرتشيء

علينا:أملىإليهجلستفلما،ورائيالناسفتخللتنواسأبوهذا:ليقيل

رقيبالخلاءفيولكنخلوتتقلفلايومأالدهرخلوتماإذا

يغيبعليهيخفىماأنولاساعةيغفلاللهتحسبنولا

ذنوبآثارهنعلىذنول!تتابعتحتىاللهلعمرلهونا

فنتوب)2(توباتنافيويأذنمضىمايغفراللهأنليتفيا

فأثبت،الأصولبعضمنسقطوكذا،أبياتبضعةمنهاسقطوقد،(481ص)نواسأبيديوانفيالأبيات)1(

.(13454،455/)عساكرابنتاريخفيالخبرمعوهي.جميعافيهاجاءما

وفيها(34ص)العتاهيةأبيديوانفيجميعاوالأربعة،(301ص)نواسأبيديوانفيالأولىالثلاثةالأبيات)2(

.زيادة



527أهـ59سنةوفيات

.،.و)1(.وص
:الأبياتهذهبعدنواسأبيعنروايةديبعصهموراد

ندوبللهمومبقلبيوحلتمذاهبيعليضاقتإذاأقول

نصيبالمتابفيوماليهلكتخطيئتيوعظمجناياتيلطول

فتتوبتارةنفسيوترجعايساالمخافةبحرفيوأغرق

فأنيبعفوهوأرجوفأحياالورىعنللكريمعفواوتذكر

يتوبعليالبلوىكاشفعسىسائلاوأرغبقوليفيوأخضع

وقد؟زهدياتهفيوهي،نواسأبيقبللمنالأبياتهذهرويتوقد:الجريريطرارا)2(ابنقال

ذكرناها.قدكثيرةأماكنفيالنحاةبهااستشهد

:يقولفأنشأ.عظني:فقلتالموتمرضفيوهونواسأبيعلىدخلت:الدايةبنحسنوقال

غفوراربالاقيافإنكالخطايامناستطعتمافكثر

قديراملكاسيداوتلقىعفواعليهوردتإنستبصر

الشرورا)3(النارمخافةتركتمماكفيكندامةتعض

سلمة،بنحمادحدثنا.اسكت:قال،!الموعظةبهذهتعظنيالحالهذاوبمثل،ويحك:فقلت

.")4(أمتيمنالكبائرلأهلشفاعتيادخرت":!يالهقال:قال،أنسعن،ثابتعن

.")5(بالئهالظنيحسنوهوإلاأحدكميموتنلا":عنهالإسنادبهذالهتقدموقد

يجودوهوفيهماتالذياليومفينواسأبيعلىدخلنا:قالالشافعيعن،وغيرهالربيعوقال

:يقولفأنشأ؟اليوملهذاأعددتما:فقلنا،بنفسه

أعظماعفوككانربيبعفوكقرنتهفلماذنبيتعاظمني

وتكرمامنةوتعفوتجودتزللمالذنبعنعفوذازلتوما

ادماصفيكأغوىوقدوكيفعابذبإبليسيغولمولولاك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(13/564،574)دمشقمدينةتاريختاريخهفيعساكرابنهو

نسخةمن(7)صحاشيةفيمضىمماوالمثبت،تصحيفوكلاهما.طرار(ح،ب)وفي،طراز:(ق)في

انفا.ذكرهسبقالذيزكريابنالمعافىوهو.(دتى)

مقاربة.بألفاظ(703ص)نواسأبيديوانفيالأبيات

.)5(رقم(517)الصفحةحاشيةفيالحديثتخريجانظر

.)3(رقم()517الصفحةحاشيةفيتخريجهتقدم
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بخطه:فيهامكتوبارقعةرأسهعندوجدواأنهم)2(وروى.(عساكر)1ابنرواه

أعظمعفوكبأنعلمتفلقدكثرةذنوبيعظمتإنربيا

يرحمذافمنيديرددتفإذاتضرعاأمرتكماربأدعوك

المجرمالمسيءيرجوالذيفمنمحسنإلايرجوكلاكانإن

)3(مسلمأنيثمعفوكوجميلالرجاإلاوسيلةإليكليما

رفعثم،مليافأطرق؟تجدككيف:فقلت،السياقفيوهوعليهدخلت:الدايةبنيوسفوقال

:فقالرأسه

فعضواعضواأموتوأرانيوعلواسفلاالفناءفيدب

جزوابيبمرهانقصتنيإلابيساعةمنتأتيليس

نضوا)4(اللهطاعةوتذكرتعيشيبلذةجدتيذهبت

وعفوا)5(وغفراعناصفحا!مفاللىالإساءةكلأسأناقد

آمين.وإياهاللهسامحنا.ساعتهمنماتثم

ذلك.بهففعلوا؟غسلوهإذافمهفييجعلأنفأوصى.مخلصااللهإلاإلهلا:خاتمهنقشكانوقد

السنةهذهفيوفاتهكانتوقد.وأثاثهوثيابه،درهمثلاثمئةسوىالمالمنلهيجدوالمماتولما

تسعوقيل،سنةستونوقيل،سنةخمسونوله،اليهودتلفي،الشونيزيمقابرفيودفن،ببغداد

قلتهابأبياتليغفر:فقال؟بكاللهفعلما:لهفقالالمنامفيأصحابهبعضرآهوقد.سنةوخمسون

النرجس:في

وانظرالأرضنباتفيتفكر

شاخصاتلجينمنعيون

شاهداتالزبرجدقضبعلى

المليكصنعماآثارإلى

السبيكالذهبهيبأبصار

)6(شريكلهليس!اللهبأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(13458/)عساكرلابندمشقمدينةتاريخ

.(13/164)السابقالمصدر

السابقة.الحاشيةفيأشرناكماعساكرابنتاريخفيالخبرمعأيضأوهي.(703ص)نواسأبيديوانفيالأبيات

فييستعملوقدأنضاءوالجمع،أكثروهوالدوابجميعمنالمهزولهو:وقيلالمهزولالبعير:بالكسرالنضو

.(نضو)العربلسان.الإنسان

.(196ص)نواسأبيديوانفيوهي.(13/046،461)عساكرابنتاريخفيوالأبياتالخبر

.نواسأبيديوانفينجدهاولم،(13/465)عساكرابنتاريخفيوالأبياتالخبر
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خطه:فيبرقعةفوجدوها،فجاؤوا.وسادتيتحتوهيقلتهابأبياتليغفر:قالأنهعنهروايةوفي

أعظمعفوكبأنعلمتفلقدكثرةذنوبيعظمتإنرفييا

.)1(تقدمتوقدالأبيات

فقلت،عظيمةونعمة،حسنةهيئةفيالمنامفيرأيته:بعضهمقال:عساكر)2(لابنروايةوفي

ليلةذاتجاء:فقال؟نفسكعلىمخلطاكنتوقدبماذا:قلت.ليغفر:قال؟بكاللهفعلما:له

أهدىثم!هوأحذآدلههوقل!الوألفيفيهماقرأ،ركعتينوصلىرداءهفبسط،المقابرإلىصالخرجل

لي.اللهفغفر،جملتهمفيأنافدخلت،المقابرتلكلأهلذلكثواب

:الحباببنوالبةأسامةأباصحبلمانواسأبوقالهشعرأول:)3(خلكانابنوقال

الطربيستخفهتعبالهوىحامل

لعببهماليس!لهيحقبكىإن

ينتحبوالمحبلاهيةتضحكين

)4(العجبهيصحتيسقميمنتعجبين

قوله:أحسنما:المأمونوقال

عريقالهالكينفينسبوذوهالكوابنهاللثإلاالناسوما

)5(صديقلباسفيعدوعنلهتكشفتلبيمبالدنياامتحنإذا

:يقولحيثبربهرجاءهأشدوما:)6(خلكانابنقال

غفوراربالاقيافإنكالخطايامناستطعتماتكثر

كبيراملكاسيداوتلقىعفواعليهوردتإنستبصر

الشرورا)7(النارمخافةتركتمماكفيكندامةتعض

السابقة.الصفحةفي(1)

.(13/465)عساكرابنتاريخ)2(

.مطولالخبروفيه،(259/)الأعيانوفياتفي)3(

وهو:خامسبيتوفيه،(15)صنواسأبيديوانفيالأبيات(4)

سببليعادمنكسبمبانقضىكلما
مقاربة.بألفاظ،(465)صنواسأبيديوانفيالبيتان)5(

.بنحوه،(269/)الأعيانوفياتفي)6(

السابقة.الصفحةفيتقدمتوقد،مقاربةبألفاظ(703)صنواسأبيديوانفيالأبيات)7(
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ومئةوتسميرستسنةخلت5ث!

المشهورين.الرفعاءالثقاتالحديثمشايخأحد،خازمبنمحمدالضريرمعاويةأبوتوفيفيها

الأوزاعي.تلميذالدمشقيمسلمبنوالوليد

وارتكابه،الرعيةأمرفيوتهاونهلعبهالأمينعلىنقمأنهلأجليزيدبنأسدالأمينمحمدحبسوفيها

الوقت.هذافيوغيرهللصيد

واحدكلمع،ألفاأربعينفي،قحطبةبنحميدبناللهوعبد،مزيدبنأحمدعمهالأمينوجهوفيها

إلىوصلوافلما؟المأمونجهةصمنالحربأميرالحسينبنطاهرلقتالحلوانإلىألفاعشرونمنهما

الأميرين،بينالفتنةإيقاعفيالحيلةيعملوجعل،خندقاجيشهعلىطاهرخندقحلوانمنقريب

إلىيدهتحتمابتسليمالمأمونكتابوجاءه؟حلوانإلىطاهرودخل،يقاتلاهولمفرجعا،فاختلفا

ذلك.ففعل،الأهوازإلىهويتوجهوأن،أعينبنهرثمة

الرياستين.ذاوسماه،كباراأعمالاوولاهسهلبنالفضلوزيرهالمأمونرفعوفيها

الرشيد،سجنمنأخرجهكانوقد،عليبنصالحبنالملكلعبدالشامنيابةالأمينولىوفيها

بها،أقامالرقةإلىصالحبنالملكعبدوصلفلما؟وهرثمةطاهرلقتالوجنودارجالالهيبعثأنوأمره

حروبوقعتثم،كثيرخلقمنهمعليهفقدم،الطاعةإلىويدعوهميتألفهم،الشامرؤساءإلىوكتب

صالحبنالملكعبدومات،الناسبينالقتالوطال،الأمروتفاقم،حمصأهلمنمبدؤهاكان

وذلك،بالإكرامبغدادأهلفتلقاه،ماهانبنعليبنالحسينصحبةبغدادإلىالجيشفرجع؟هنالك

ولابمسامرأناماوالله:فقال،يطلبهالأمينرسولجاءإليهاوصلفلما؟السنةهذهمنرجبشهرفي

.؟الليلةهذهفييطلبنيفلماذا،ماليديعلىله)1(جاءولا،عملالهوليتولا،مضحك

المأمونأخيهإلىالخلافةأفضتوكيفزبيدةبنالأمينخلعسبب

منبالجيشمقدمهبعدوذلك،طلبهلماالأمينإلىيذهبولمماهانبنعليبنالحسينأصبحلما

المعاصي،منذلكوغيراللهومنيتعاطاهومالعبهوذكر،الأمينعلىوألبهمخطيباالناسفيقامالشام

عليه،القيامعلىحثهمثم،الناسبينالبأسيوقعأنيريدوأنه،حالههذالمنالخلافةتصلحلاوأنه

خيلاإليهالأمينمحمدوبعث،غفيروجم،كثيرخلقعليهفالت!،لذلكوندبهم،إليهوالنهوض

فانهزم،والرماحبالسيفيقاتلواوأن،الأرضإلىبالترجلأصحابهالحسينفأمر،النهارمنمليافاقتتلوا

.(ح،ب)منوالمثبت،"لهجرىولا":(564/)الطبريتاريخوفي"جبىولا":(ق)في(1)
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منرجبشهرمنعشرالحاديالأحديوموذلك،المأموناللهلعبدالبيعةوأخذ،وخلعه؟الأمينجيش

وقيدهعليهوضيق،بغدادوسطجعفرأبيقصرإلىقصرهمنالأميننقلالثلاثاءيومكانولما.السنةهذه

فضربها)1(،فامتنعت،هناكإلىتنتقلأنزبيدةأمهموسىبنعيسىبنالعباسوأمر،واضطهده

منطلبواالأربعاءيومالناسأصبحفلما،أولادهامعفانتقلت،الانتقالعلىوقهرها،بالسوط

عليه،وفرقة،الأمينمعفرقة؟فرقتينبغدادأهلوصار،عليهواختلفوا،أعطياتهمعليبنالحسين

،ماهانبنعيسىبنعليبنالحسينوأسروا،أولئكالخليفةحزبفغلب،شديداقتالافاقتتلوا

منالخليفةأمرذلكفعند؟سريرهعلىوأجلسوه،قيودهعنهففكوا،الخليفةعلىبهوفىخلوا،وقيدوه

بسببالسلاحفيهاالتيالخزائنالناسفانتهب،الخزائنمنسلاحايعطىأنالعامةمنسلاخمعهيكنلم

عفوبأنإليهفاعتذر،منهصدرماعلىفلامه،عيسىبنعليبنبالحسينفأتي،الأمينوأمر؟ذلك

وولاه،بابهوراءماوولاه،الخاتموأعطاهواستوزرهعليهوخلععنهفعفا.ذلكعلىحملهالخليفة

منالأمينإليهفبعث،وخدمهحاشيتهفيهربالجسرإلىوصلفلما.حلوانإلىوسيره،الحرب

إلىبرأسهوجاؤوا،رجبلمنتصف،فقتلوهوقاتلوهفقاتلهم،فأدركوه،وراءهالخيولفركبت.يرده

الجمعة.يومللأمينالبيعةالناسوجدد،الأمين

الحسينبنطاهرواستحوذ،الحاجبالربيعبنالفضلهربعيسىبنعليبنالحسينقتلولما

ودنا،المأمونوبايعواالأمينالأقاليمأهلأكثروخلع،النواببهاواستناب،للمأمونالبلادأكثرعلى

والجزيرةواليمنالحجازعلىجهتهمنواستناب،وأعمالهاواسطمعفأخذها،المدائنإلىطاهز

القليل.إلاالبلادمنالأمينمعيبقولم،ذلكوغير،والموصل

أعين،بنهرثمةلقتالوبعثهم،أميرلواءكلمع،لواءأربعمئةالأمينعقدمنهاشعبانوفي

بهوبعث،نهيكبنعيسىبنمحمدبنعليمقدمهموأسر،هرثمةفكسرهم،رمضانشهرفيفالتقوا

وأكرمهم،كثيرةأموالافأعطاهم،الأمينإلىفساروا،طاهرجندمنجماعةوهرب.المأمونإلى

لقتالكثيفاجيشامعهموأرسل،الأمينندبهمثم،الغاليةجيشفسموا،)2(بالغاليةلحاهموغلف

وبعث،فحاصرهابغدادمنطاهرواقترب،معهمكانماوأخذ،شملهموفردتىطاهزفهزمهم،طاهر

)4(وسعت،الجيشبينوقع)3(ثم،شيعأتفرقواحتى،الجندبينالفتنةيلقون،والجواسيسالقصاد

."بالسوطفقنعها":(خ،ب)في(1)

فيالنهاية.التلطخ:بهاوالتغلف.معروفةوهي،ودهنوعودوعنبرمسكمنمركبالطيبمننوع:"الغالية")2(

.(3383/)الحديثغريب

."أوقع":الصوابولعل،الأصول!فيكذا)3(

.(ح)منوالمثبت،وشعث:(ب)وفي،وتشعبت:(ق)في(4)
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:البغاددةبعضفقال،الحجةذيسادسفيالأمينعلىواختلفوا،الأكابرعلىالأصاغر

الغاليهسوىالجندشتتمانفسهفياللهلأمينقل

الكافيهوالعدةبرسلهطاهرفدانفسيوطاهز

الباغيهللفئةمقاتلاكفهفيالملكزمامأضحى

فاشيهخبثهفيعيوبهنكثهأسلمهناكثايا

ضاريهأسدفيمستكلبابشداتهالليثجاءكقد

الهاويهأوالنارإلىإلامثلهمنمهربولافاهرب

يومالأنباربابعلىفنزل،بجيوشهالحسينابنوجاء،أمرهفيوحار،شملهالأمينعلىفتفرق

والشطارالدعاروأخاف،البلدأهلعلىالحالواشتد.الحخةذيمنخلتليلةعشرةلثنتي،الثلاثاء

والابن،المختلفةللأهواءأخاهالأخقاتلحتى،الناسبينالفتنةوثارت،الدياروخربت،الصلاحأهل

البلد.داخلوالقتلالفسادوكثر،الأهواءواختلفت،عظيمةشروزوجرت،أباه

بمكةبالخلافةللمأمونودعا،طاهرقبلمنالهاشميعيسىبنموسىبنالعباسفيهابالناسوحج

.للمأمونفيهدعيموسمأولوهو،والمدينة

توفي:وفيها

ومحدثها.وفقيههاحمصأهلإمام:)1(الحمصيالوليدبنبقيه

له:فقالأصحابهبعضبكىاحتضرولما،التسعينفوقعاش:)2(القاضيغياثبنوحفص

الحكموقعمنعلىفباليتخصمانيديبينجلسولا،قطحرامعلىسراويليحللتماوالله،تبكلا

سوقة.أوملكا،بعيداأوكانقريبا،منهماعليه

العلماءمولد،(199/)مسلمرجال،(2434/)والتعديلالجرح،(2015/)البخاريتاريخفيترجمته()1

الكنىسردفيالمقتنى،(4/291)الكمالتهذيب،(1/272،044،2/444)زبرلابنووفياتهم

تقريب،(1164/)التهذيبتهذيب،(8518/)النبلاءأعلامسير،(1928/)الحفاظتذكرة،(2142/)

.(126)الحفاظطبقات،(126)التهذيب

مولد،(1031/)للعجليالثقاتمعرفة،(3185/)والتعديلالجرح،(2027/)الكبيرالتاريخفيترجمته)2(

حبانلابنالثقات،(172)الأمصارعلماءمشاهير،(2/625و،1/437،044)ووفياتهمالعلماء

أعلامسير،(1/792)الحفاظتذكرة،(756/)الكمالتهذيب،(1144/)مسلمرجال،(6002/)

.(013)الحفاظطبقات،(173)التهذيبتقريب،(2358/)التهذيبتهذيب،(922/)النبلاء
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ءصصء()1"
موتهعندواوصىوتزهد،كلهذلكفتركللرشيدوزيراكان،الزاهدمحمدابومرزووبناللهوعبد

يرحمه.أناللهلعل،مزبلةعلىموتهقبليطرحأن

عليهأسهلونظمهوإنشاؤهالشعر)4(إنشادكان.)3(سليمانبنرزينبنمحمدالشاعر)2(الشيصأبو

الغواني،صريعالملقبالوليدبنومسلمهووكان.)5(وغيرهخلكانابنقال!كذا.الماءشربمن

شعرهجيدومن.عمرهاخرفيالشيصأبوعميوقد.ويتناشدونيجتمعون،ودعبل،نواسوأبو

قوله:

ليفليسأنتحيثبيالهوىوقف

لذيذةهواكفيالملامةأجد

أحبهمفصرتأعدائيأشبهت

صاغرانفسيفأهنتوأهنتني

متقدمولاعنهمتأخر

اللومفليلمنيلذكركحبا

منهمحظيمنكحظيكانإذ

)6(يكرمممنعليكيهونمنما

ومئةوتسميوسبحسنةخلت5ث!

،بغدادحصارفيمعهماومنأعينبنوهرثمةالحسينبنطاهرألحوقدالسنةهذهاستهلت

فأكرمهما،،المأمونإلىالمهديبنمنصوروعمه،الرشيدبنالقاسموهرب،الأمينعلىوالتضييق

بهمالأمينوضاق،والعراداتالمجانيقعليهاونصب،بغدادحصارواشتد؟جرجانالقاسمأخاهوولى

وهرب؟ودنانيردراهموالذهبالفضةآنيةضربإلىفاضطر،الجندفيينفقمامعهيبقولم،ذرعا

الأمينوبعث،التجارمنكثيرةأموال!وأخذت،كثيرخلقالبلدأهلمنوقتل،طاهرإلىجندهمنكثير

منذلكفيرأىلما،بالنارفحرقهاكثيرةومحال!وأماكن،مزخرفةشهيرةودور،كثيرةقصورإلى

.(2317/)الصفوةصفة،(8345/)حبانلابنالثقاتفيترجمته()1

،(2431/)الحماسةديوان،(023)الفهرست،(5104/)بغدادتاريخ،(16/432)الأغانيفيترجمته)2(

.(2521/)الزاهرةالنجوم،(2265/)الألقابفيالألبابنزهة،(01/33)الجوزيلابنالمنتظم

الألقابفيالألبابنزهةانظر.جعفرأبوكنيته،سليمانبنرزين:وقيل،رزينبناللهعبدبنمحمد:وقيل)3(

(/2265).

.(ح،ب)منوالمثبت،تصحيفوهو،"...الشعروإنشاء،الشعراءأستاذكان":(ق)في()4

فيالمعتزلابنمنسوبالقولوهذا،النصهذافيهأجدولم،الأعيانوفياتفيالشيصلأبيترجمةأجدلم)5(

.(16/432،433)الأغاني

ولفظه:،(2/143،144)الحماسةديوانفيأيضاوالأبيات.(101ص)الشيصأبيديوانفيالأبيات)6(

."أكرمممن"
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سيأتيكماديارهوخربت،وقتل،تدمفلملهالخلافةولتدوم،الموتمنفراراهذاكلفعل،المصلحة

ذلك:فيبعضهمفقال؟بكمالهاتخرببغدادكادتحتى،الأمينفعلمامثلطاهروفعل،قريبا

العينقرةزماناتكونيألمبالعينبغدادياأصابكذامن

الزينمنزيناقربهموكانمسكنهمكانقوئمفيكيكنألم

البينلوعةمنبهملقيتماذافافترقوابالبينبهمالغرابصاح

عينيمنالعينماءتحدرإلاذكرتهمماقومااللهأستودع

)1(الفريقينمابينيصدعوالدهردهزوصذعهمففرقهمكانوا

طويلةقصيدةذلكفيوأورد،صالحاطرفاذلكمنجريرابنأوردوقد،ذلكفيالشعراءأكثروقد

.)2(بالكليةاختصرناها،الأهوالمن4هووهي،وقعمابسطفيها،جدا

الأمانإلىودعاهم،وغيرهمللأمراءوالحواصلالغلاتمنالضياعفيماعلىطاهرواستحوذ

،ماهانبنعليبنويحيىقحطبةبنحميدبناللهعبدمنهم؟جماعةلهفاستجاب،للمأمونوالبيعة

فيواتفق،معهقلوبهموصارت،والأمراءالهاشميينمنخلقوكاتبه،الطوسيالعباسأبيبنومحمد

فلما،صالحقصرعندطائفةمنهمفقتلوا،طاهرأصحابببعضالأمينأصحابظفرأنالأيامبعض

بنمحمدإلىوتدبيرهاالأمورووكل،واللعبوالشرباللهوعلىوأقبل،وأشربطربذلكالأمينسمع

جيشإلىالناسوانحاز،جداالأمينجانبوضعف،طاهرأصحابشوكةقويتثم،نهيكبنعيسى

أكثرطاهرأخذوقد،ذلكغيرولا،نهبولاسرقةمنفيهأحديخافلا،جداامناجانبهوكان،طاهر

جداالأسعارفغلت،عليهمليضيقخالفهمنإلىطعامأيحملواأنالملاحينومنعوأرباضهابغدادمحال

منبشيءبغدادإلىالقدوممنالتجارومنعت؟ذلكقبلبغدادمنخرجيكنلممنوندم،خالفهمنعند

ذلكفمن،كثيرةحرول!الفريقينبينوجرتوغيرهاالبصرةإلىالسفنوصرفت،الدقيقأوالبضائع

منالرجلكان،طاهرأصحابمنخلقفيهاقتل،الأمينلأصحابكانت،الحجارةدربوقعة

فإذا،حجارةفيهمخلا!كتفهوتحت،مقيرة)3(بارئةومعهعريانايأتي،البغاددةمنوالحرافشةالعيارين

أصابه؟المقلاعفيبحجبررماهمنهاقتربوإذا،يؤذيهفلابباريتهائقاهبالسهمبعيدمنالفارسضربه

جسربعقدوأمر،طاهرعلىذلكفشق،أعينبنهرثمةفيهاأسر،الشماسيةووقعة.بذلكفهزموهم

،القتالأشدبنفسهفقاتلهم،الآخرالجانبإلىمعهومنبنفسهطاهروعبر،الشماسيةفوقدجلةعلى

الأبياتخمسةوساق،زيادةوفيه،الوزاقالملكعبدبنعمروإلى(56.1/)الطبريتاريخفيمنسوبةالأبيات(1)

.(575/)فيهناكماأيضا

بعدها.وما(576/)الطبريجريرابنتاريخانظر)2(

.(قير،بور)العربلسان.بالقارالمطلي:والمقير.المنسوجالحصير:"البارئة")3(
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علىذلكفشق؟أصحابهمنأسروهمكانواممنوجماعةهرثمةمنهمواسترد،مواضعهمعنأزالهمحتى

ذلك:فيوقالالأمينمحمد

يطولكماليسطالماإذاقلباالثقلينبأشجعمنيت

يقولماويعلميشاهدهرقيمثبدنذيكلمعله

الغفول)1(ضيعهالأمرماإذاعناداأمرابمغفلفليس

أصحابهأكثروتفرق،نفسهعلىولا،جندهعلىينفقهماذعندهيبقولمجداالأمينأمروضعف

ذليلا.مضطهداوبقي،عنه

وحريقوقتال،مختلفةوأهويةوزلازلقلاقلفيبغدادفيوالناسبكمالهاالسنةهذهانقضتثم

الفتنة.عادةهيكما،أحدعنيردأحدفيهايبقفلمبغدادوساءت،راجعونإليهوإنالئهفإنا.وسرقات

.للمأمونودعا،الهاشميعيسىبنموسىبنالعباسفيهابالناسوحج

:الأعيانالسادةمنتوفيوفيها

،الزهادأحدحرببنشعيب

المصرية،الديارأهلإماموهببناللهوعبد

مسهر،بنعليأخو،مسهربنالرحمنوعبد

نعيم.أبيبننافععنالرواةالمشهورينالقراءأحدبورشالملقبسعيدبنوعثمان

سنة.وستينستعنمات.المحدثينأعلامأحدالرؤاسيالجراحبنووكيع

ومئةوتسميرثما!3سنةخلت5ث!

منأعينبنهرثمةودخل،طاهرمنالأمانوأخذ،الأمينمحمدعلىخازمبنخزيمةخامرفيها

بنعليبنومحمدخازمبنخزيمةوثبالمحرممنخلونلثمانالأربعاءيوموفي.الشرقيالجانب

محمدوخلع،المأموناللهعبدبيعةإلىودعوا؟عليهرايتهماونصبافقطعاهبغدادجسرعلىعيسى

لزملمنبالأمانونادى،بنفسهالقتالفباشر،الشرقيالجانبإلىالخميسيومطاهزودخل.الأمين

وقصر،والخلدجعفرأبيبمدينةوأحاطوا،وقعاتوغيرهماوالكرخالرقيقدارعندوجرت.منزله

إلىوولدهبأمهالأمينفخرج،بالمنجنيقورماه،زبيدةقصروحذاءالسورحولالمجانيقونصب،زبيدة

.(587/)الطبريتاريخفيالأبيات(1)
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قصردخلحتى،أحدعلىأحديلويلا،الطريقفيالناسعامةعنهوتفرق،جعفرأبيمدينة

،الأثاثمنفيهكانمابتحريقوأمر،المنجنيقرميمنفيهيأتيهمالكثرةالخلدمنوانتقل،جعفرأبي

الهلاكعلىوإشرافه،والضيقالشدةهذهومع،شديداحصرأحصرثم.ذلكوغير،والأمتعةوالبسط

إلالسانهاينطلقفلم،فغنته،وجاريةبنبيذواستدعى،دجلةشاطىءإلىالقمرضوءفيليلبماذاتخرج

غنته:ماآخرغنتهحتىنظيرهوتذكر.هذاغير:يقولوهو،الموتوذكربالفراقيات

الشرككثيرةالمناياإنوالحركالسكونوربأما

الفلكفيالسماءنجومدارتولاوالنهارالليلاختلفما

ملك)1(إلىالدنيايحبغاوملكمنالسلطانلنقلإلا

)2(بمشتركولابفانليسأبدادائمالعرشذيوملك

الجاريةذهبتولما.بذلكفتطترفكسرتهبلورلهكانقدحفيفعثرت،عندهمنوأقامهافسبهاقال

تسمع؟ألاويحك:لجليسهفقال.411:يوسفأمهـولمحتصئفتيانفيهألذىألأقرقضى):يقولصارخأسمع

صفر،رابعفيقتلحتى،ليلتانأوليلةإلأكانفما،بذلكالصوتعادثم،شيئايسمعفلم،فتسمع

ولا،يأكلهطعاملهيبقلمإنهبحيث،كثيراشيئأحصرهفيوالضيقالجهدمنلهحصلوقد،الأحديوم

فبات.لهيوجدفلمماءطلبثم،عظيمةشدةبعدإلاودجاجةبرغيفأتيفماليلةفجاع،شراب

.الماءيشربأنقبلقتلأصبحفلما،عطشانا)3(

مقتلهكيفية

فقالت،أمرهفيفشاورهم،والجندوالخدمالأمراءمنبقيمنعندهاجتمعالأمربهاشتدلما

وقال.الرجالوتستخدم،بالأموالفتتقوى،الشامأوالجزيرةإلىمعكبقيبمنتذهب:طائفة

بمالكسيأمرأخاكفإنذلكفعلتفإذا،لأخيكوتبايعأمانامنهوتأخذ،طاهرإلىتخرح:بعضهم

وقال.تامالكيحصلوذلك،والراحةالدعةمرادكوغاية،الدنياأمرمنأهلكويكفييكفيك

ذلك؟إلىفمال.عليكأحنىوهو،مولاكمفإنه،الأمانمنهلكيأخذبأنأولىهرثمةبل:بعضهم

الخلافةثيابلبسثم،إليهيخرجأنهرثمةواعدالآخرةعشاءبعدصفرمنالرابعالأحدليلةكانتفلما

)1(

)2(

)3(

."ملكإلىالدنيابحبعان":(5/39)الطبريتاريخوفي،"ملكإلىملكهانقضىقد":(ق)في

.(ح،ب)منوالمثبت

الأثيرلابنالتاريخفيوالكامل،(4543/)فيهأخرأبياتضمنورويت،(539/)الطبريتاريخفيالأبيات

.(32941/)الطلبوبغية،(5104/)

.(عطش)العربلسانفيكما.وعطشىعطشانة:مؤنثهفييقاللأنه،صرفهويصح،الأصولفيكذا
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كمه،بطرفدموعهومسح.اللهأستودعكما:وقالإليهوضمهمافشمهمابولديهواستدعى،وطيلسانا

حراقةفيوركبا،وعظمهأكرمه،هرثمةإلىانتهىفلما،شمعةيديهوبين،سوداءفرسعلىركبثم

،غيريإلىويذهبكلههذافعلتالذيأنا:وقالذلكمنفغضب،طاهراذلكوبلغ.دجلةفي

محمداأنغير،فيهامنفغرقأصحابهفأمالها،الحزاقةفيوهمافلحقهما؟هرثمةإلىكلههذاوينسب

العجم،منجنداإليهفبعث،طاهرافأعلموجاء،الجندبعضوأسره،الاخرالجانبإلىسبحالأمين

وحشةأجدفإني،منيادن:لهيقولوهوأصحابهبعضوعنده،إليهأوىالذيالبيتإلىفجاؤوا

عليهدخلفلما،صدرهمنيخرجكادعظيماخفقانايخفقوقلبه،شديداثيابهفييلتفوجعل.شديدة

:يقولفجعل،رأسهمفرقعلىبالسيففضربهأحدهممنهدناثم.راجعونإليهوإناللهإنا:قالأولئك

إلىيلتفتوافلم.دميفياللهالله،المأمونأخووأنا،هارونابنأنا،!ي!اللهرسولعمابنأناويحكم

طاهر،إلىبرأسهوذهبوا،وجههعلىمكبوبوهو،قفاهمنوذبحوهعليهتكاثروابل،ذلكمنشيء

لياللأربع،الأحدليلةوذلك،بهاوذهبوا،فرسجلفيفلفوها،إليهابكرةجاؤواثم،جثتهوتركوا

السنة.هذهمنصفرمنخلت

)1(!.
ترجمتهمنشيء

بنمحمدبناللهعبدالمنصورجعفرأبيبنالمهديمحمدبنالرشيدهارونبنالأمينمحمدهو

مأوأمه،العباسيالهاشميموسىأبوويقال،اللهعبدأبو،المطلبعبدبنعباسبناللهعبدبنعلي

ومئة.سبعينسنةبالرصافةمولدهكان.المنصورجعفرأبيبنجعفربنتزبيدةجعفر

الرشيدهارونبنالأمينمحمدولد:قالأبيهعنهشامبن)2(عباسحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبوقال

الاخرةجمادىمنبقيتليلةعشرةلثلاثبغدادالسلامبمدينةالخلافةوأتته.ومئةسبعينسنةشوالفي

قتله،ومئةوتسعينثمانسنةوقتل،المحرممنبقينلخمسالأحدليلة:وقيل،وتسعينثلاثسنة

الدهوقل):الآيةهذهوتلا،رمحعلىفنصبه،الحسينبنطاهرإلىرأسهوحمل،الدندانيقريش

سميناطويلاوكان.أياموثمانيةأشهروسبعةسنينأربعولايتهوكانت،،26:عمرانالأ!هوالمفكمنك

بكثرةبعضهمرماهوقد،المنكبينبينمابعيد،الكراديسعظيم،العينينصغير،الأنفأقنى،أبيض

تاريخ،(9334/)النبلاءأعلامسير،(9218/)الجوزيلابنالمنتظم،(3336/)بغدادتاريخفيترجمته()1

.(792)الخلفاء

منوالتصحيح،()حفيالخبروليس(ب)منالاسموسقط،تصحيفوهو،هشامبنعياش:(ق)في)2(

السائببنمحمدبنهشامبنالعباسوهو،(6691/)الميزانلسانفيأبيهوترجمة.(3337/)بغدادتاريخ

الدنيا.أبيلابنشيخوهو،الكلبي
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السوفىاناقتناءمنإكثارهفي)1(سيرتهمنطرفاجريرابنذكروقد.الصلاةوقلة،والشرباللعب

أمروأنه،البلادسائرمنوالمغنينالملاهيبإحضاروأمره،والجواهرالأموالوإعطائه،والخصيان

جزيلةأموالاذلكعلىوأنفق،والفرسوالحية،والعقابوالأسدالفيلصورةعلىحراقاتخمسبعمل

أوله:فيقالفإنه،الأمينصنيعمنمعناهفيأقبحبشعرنواسأبوامتدحهوقد،جدا

المحرابلصاحبتسخرلممطاياللأميناللهسخر

غاب)2(ليثراكباالماءفيساربراسرنركابهمافإذا

ذلكفيوأنفق،وغيرهاللنزهة،هائلةببناياتالأمينواعتنى،الحراقاتتلكمنكلاوصفثم

ذلك.بسببعليهالنكيرفكثر،جداكثيرةأموالا

بأنواعلهفرشوقد،الخلدفيجزيلامالاعليهأنفقمجلسفييوماجلسأنهجرير)3(ابنوذكر

،حسناءجاريةمئةلهتهيىءأنالقهرمانةوأمر،ندماءهوأحضر،والفضةالذهببآنيةونضد،الحرير

واحد:بصوتيغنيناندفعنالأولالعشرجاءتفلما،يغنينهعشربعدعشراإليهتبعثهنأنوأمرها

مرازبهبكسرىيوماغدرتكمامكانهيكونواكيقتلوههمو

ثم.فأكلهاالأسدإلىتلقىأنبالقهرمانةوأمر،بالكأسرأسهاوضرب،وتبرمذلكمنفغضب

يغنين:فاندفعنبعشرةاستدعى

نهاربوجهنسوتنافليأتمالكبمقتلمسروراكانمن

الأسحارتبلجقبليلطمنيندبنهحواسراالنساءيجد

واحد:بصوتيغنيناندفعنحضرنفلما،غيرهنبعشرواستدعىفطردهن

بالدمضرجمنكذنباوأيسرناصراأكثركانلعمريكليمب

فيه.ماوتحريق،المجلسذلكبتخريبوأمر،فورهمنوقامفطردهن

.)4(
شاعرهوكان،الكثيرةالجوائزعليهويعطي،الشعريقولفصيحا،الأدبكثيركانأنهودكر

الزنادقة،معالرشيدحبسفيمسجوناوجدهوقد،حسانامدائحنواسأبوفيهقالوقد،نواسأبا

وأطال،الخمرشربفيأخرىمرةحبسهثم.ندمائهمنوجعلهمالالهوأطلق،وأطلقهفأحضره

)2(

)3(

)4(

بعدها.وما(5011/)الطبريتاريخانظر

.(83ص)نواسأبيديوانفيالبيتان

.(5131،411/)الطبريتاريختاريخهفي

بعدها.وما(5411/)تاريخهفيالطبرييعني
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ذلك،فامتثل،المردانمنالذكوريأتيولا،الخمريشربلاأنالعهدعليهوأخذأطلقهثم،حبسه

وروى.القرآنعليهوقرأ،الكسائيعلىتأدبوقد.الأميناستتابهمابعدذلكمنشيئايفعللاوكان

عن،أبيهعنأبيحدثني:فقال!بمكةتوفيلهغلامفيعزيلماعنهأوردهحديثا)1(طريقهمنالخطيب

محرماماتمن":يقول!!ي!اللهرسول!سمعت:قال!أبيهعن،اللهعبدبنعليعن،أبيهعن،المنصور

")2(ص!صء!
ملبياحسر

إلىثم،وعزلهخلعهإلىذلكأفضىحتىوالفرقةالاختلافمنأخيهوبينبينهوقعماقدمناوقد

حراقةفيألقيوأنه،هرثمةمصانعةإلىاحتاجحتىأمرهآخرفيحصروأنه،قتلهإلىثم،عليهالتضييق

والجوعوالدهشالخوفغايةفيوهو،العامةبعضدارفدخل،الآخرالشطإلىفسبحمنهاألقيثم

منوراءهالطلبجاءثم،الليلمنساعةبذلكفاشتغل،والاستغفارالصبريلقنهالرجلفجعل،والعزي

فجعلإليهموقام،عليهفتدافعوا،ضيقاالبابوكانعليهفدخلوا،مصعببنالحسينبنطاهرجهةص

ثم،بالسيوفخاصرتهأورأسهوضربوا،عرقبوهحتىإليهوصلوافما،يدهفيبمخدةنفسهعنيدافعهم

رمحفوقالرأسبنصبوأمر،شديدافرحابذلكففرح،طاهرابهمافأتوا،وجثتهرأسهوأخذواذبحوه

سثماثم،إليهينظرونالناسعددوكثر.الأنباربابعندالرمحفوقإليهفنظرواالناسأصبححتى،هناك

خوصمنوكان،والنعلوالقضيببالبردةمعهو!ث،مصعببنمحمدعمهابنمعالأمينبرأسطاهر

بهجاءلمنوأمر،سجدرآهفلما،ترسعلىالمأمونعلىبهفدخل،الرياستينذيإلىفسلمه،مبطن

،أسيرابهيأتيبأنأمرناه:طاهرعلىيؤلبالرأسقدمحينالرياستينذوقال!وقد.درهمألفبألف

صورةفيهذكركتاباالمأمونإلىطاهروكتب،مضىمامضى:المأمونفقال!!عقيراإلينابهفأرسل

،الناسوأمن،الشروروخمدت،الفتنهدأتالأمينقتلولما.إليهال!ماإلىالحال!ال!حتىوقعما

،القرآنمنكثيرةآياتفيهاذكر،بليغةخطبةوخطبهم،الجمعةيومبغدادطاهرودخل،النفسوطابت

معسكرهإلىخرجثم،والطاعةوالسمعبالجماعةفيهاوأمرهم،يريدماويحكم،يشاءمايفعلاللهوأن

منعشرالثانيالجمعةيومفخرجت،الخلدقصرإلىجعفرأبيقصرمنزبيدةبتحويلوأمر،بهفأقام

ذلكوكان،بخراسانالمأمونعمهماإلىالأمينابنياللهوعبدبموسىوبعث،السنةهذهمنالأول!ربيع

أرزاقهم،منهوطلبوا،الأمينمقتلمنأيامخمسةبعدطاهرعلىالجندمنطائفةوثبوقد.سديدارأيا

،منصوريا،موسىيا:ونادوا،متاعهبعضونهبوا،واجتمعوافتحزبوا،مال!ذاكإذعندهيكنفلم

معهبمنطاهروانحاز.عمهإلىسيرهقدهووإذا،هناكبالناطقالملقبالأمينبنموسىأنواعتقدوا

أربعةبرزقلهمفأمر.وندمواواعتذرواإليهرجعواثم.معهبمنقتالهمعلىوعزم،ناحيةالقوادمن

)1(

)2(

.(3338/)بغدادتاريغفي

ضعيف.حديثوهو،الخطيبإلىوعزاه،(6225/)القديرفيضفيالمناويوذكره
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قدالمهديبنإبراهيمإنثم.الخواطرفطابت،الناسبعضمناقترضها،دينارألفبعشرينأشهر

علىويلومهيعنفهإليهفبعث،المأمونذلكفبلغ،بأبياتورثاه،زبيدةبنالأمينمحمدقتلعلىأسف

منوذكر،طرفاهجوهالذينأشعارمنوذكر،()1الأمينفيللناسكثيرةمراثيجريرابنذكروقد.ذلك

قوله:قتلهحينالحسينبنطاهرشعر

الكباراالجبابرةوقتلتواقتداراقسراالناسملكت

ابتداراتبتدرالمأمونإلىمرونحوالخلافةووجهت

هارونالرشيدبنالمأموناللهعبدخلافة

البيعةاستوسقتالمحرمفيوقيل،ومئةوتسعينثمانسنةمنصفررابعفيمحمدأخوهقتللما

والكوفةوالأهوازوفارسالعراقنيابةسهلبنالحسنفولى،الرشيدبناللهعبدللمأمونوغرباشرقا

نأببغدادوهوالحسينبنطاهرإلىوكتب،الأقاليمهذهإلىنوابهوبعث،واليمنوالحجازوالبصرة

إلىوكتب،والمغربوالموصلوالشامالجزيرةنيابةوولاه،شبثبننصرلحربالرقةإلىينصرف

.خراسانبنيابةأعينبنهرثمة

الهاشمي.عيسىبنموسىبنالعباسبالناسحبئوفيها

توفي:وفيها

عيينة.بنسفيان

.مهديبنالرحمنوعبد

.القطانسعيدبنويحى

.الرجالوأسماءوالفقهالحديثفيالعلماءسادةالثلاثةفهؤلاء

ومئةوتسميرتسحسنةخلت5ث!

وتوجه.أعمالهبقيةإلىنوابهووجه،المأمونجهةمنعليهانائبابغدادسهلبنالحسنقدمفيها

فيخرجقدكان.عليهانائباخراسانإلىهرثمةوسار.المغربوبلادوالشامالجزيرةنيابةإلىطاهو

فجبى،محمدالمنالرضاإلىيدعو)2(الهرشبنالحسنمنهاالحجةذيفيالماضيةالسنةأواخر

بعدها.وما(5501/)الطبريتاريخانظر(1)

."الهرشالحسن":(5112/)الطبريوتاريخ(ووفي)،(ح،ب)فيكذا)2(
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هذهمنالمحرمفيفقتلوهجيشاالمأمونإليهفبعث،فساداالبلادفيوعاث،الأنعاموانتهب،الأموال

السنة.

بنعليبنالحسنبنالحسنبنإبراهيمبنإسماعيلبنإبراهيمبنمحمدبالكوفةخرجوفيها

بالكتابوالعمل،محمدالمنالرضاإلىيدعو،الاخرةجمادىمنخلونلعشرالخميسيومطالبأبي

بنالسريالسراياأبويديهبينالحربوتدبير،بأمرهالقائموكان،طباطباابنلهيقالالذيوهو،والسنة

إليهووفدت،عميقفجكلمنعليهواجتمعوا،موافقتهعلىالكوفةأهلاتفقوقد،الشيبانيمنصور

،المنصورجعفرأبيبنسليمانسهلبنالحسنجهةصمنعليهاالنائبوكان،الكوفةنواحيمنالأعراب

بنزهيربنزاهرصحبةفارسآلافبعشرةإليهوأرسل،ذلكعلىويؤنهبهيلومهسهلبنالحسنفبعث

يوموذلك،عليهكانماونهبوا،جيشهواستباحوازاهرافهزموا،الكوفةخارجفتقاتلوا،المسيب

نإ:يقال،فجأةالشيعةأميرطباطباابنتوفيالوقعةمنالغدكانفلما،الآخرةجمادىسلخالأربعاء

طالب.أبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيدبنمحمدلهيقال،أمردغلامامكانهوأقامسمهالسراياأبا

محمدبنعبدوسمعسهلبنالحسنوأرسل،هبيرةابنقصرإلىأصحابهمنمعهبقيبمنزاهروانعزل

منيفلتولم،السراياأبوفهزمهمالسراياوأبوهمفالتقوا،لزاهرمددصورة،فارسآلافأربعة

فيوالدنانيرالدراهمالسراياأبووضرب،البلادتلكفيالطالبيونوانتشر.أحدعبدوسأصحاب

بعثثم،الآية،،4:الصفأ!هوصحفاسبي!ءفىيفتلوتالذلىيحباللهإن):عليهونقش،الكوفة

وقويت،قهراودخلوها،النوابمنفيهامنفهزموا،والمدائنوواسطالبصرةإلىجيوشهالسراياأبو

قدمثم،فتمنعالسراياأبيلحربيستدعيههرثمةإلىوكتب،سهلبنالحسنذلكفأهم،شوكتهم

الطالبيونووثب.الكوفةإلىردهحتىوطرده،مرةغيرالسراياأبافهزم،السراياأبيإلىفخرح،عليه

إلىالسراياأبووبعث،قبيحةأفعالاوفعلوا،ضياعهموخربوا،فنهبوهابالكوفةالعباسبنيدورعلى

يدخلهاأنفخاف،الموسملهمليقيمالأفطسحسنبنحسينمكةأهلإلىوبعثفاستجابوا،المدائن

مكةمنهربعباسبناللهعبدبنعليبنموسىبنعيسىبنداودوهومكةنائبسمعولما،جهرة

بهميصليأنالأزرقيالوليدبنمحمدبنأحمدمؤذنهافسئل،إمامبلاالناسوبقي.العراقأرضطالبا

؟البلادنوابهربوقدأدعولمن:وقالفامتنعالمخزوميالرحمنعبدبنمحمدلقاضيهافقيل،فأبى

عشرةفيمكةفدخل،الأفطسحسينإلىالخبروبلغ،والعصرالظهربهمفصلىمنهمرجلاالناسفقدم

بقيةوأقام،بمزدلفةالفجربالناسوصلى،ليلابعرفةوقفثمبالبيتفطاف،الغروبقبلأنفس

.إمامبغيرعرفةمنالناسفدفع،منىأيامفيالمناسك

توفي:فيها

.سليمانبنإسحاق
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نمير.وابن

.سابوروابن

.العنبريوعمرو

)1(البلخيمطيعوأبو

بكير.بنويونس

هـ002سنةأحداث

ال!جوةمرمئتيوسنةخلت5ث!

الكعبةبتجريدوأمر،المقامخلفمثلثةطنفسةعلىالأفطسحسنبنحسينجلسمنهايومأول!في

اسمعليهما،صفراوينملاءتينوكساها.كساويهممننطهرها:وقالالعباسبنيكساوىمنعليهامما

مال!أخذإنهحتى،فأخذهاالعباسبنيودائعوتتبع،الأموال!منالكعبةكنزفيماأخذثم،السراياأبي

منالأساطينرؤوسعلىماوسبكالجبالإلىالناسمنهوهرب،للمسودةأنهويزعم،المالذوي

بالبخس،وباعوهاالشبابيكمنالحرامالمسجدفيماوقلعوا،جهدبعديسيرمقداوينزل!وكان،الذهب

،كبيراشيخاالطالبيينمنرجلاوأمر،ذلككتمالسراياأبيمقتلبلغهفلما،جداالسيرةوأساؤوا

وهزم،السراياأباهرثمةقهرلماوذلكمنهاالمحرمعشرسادسفيهربثم،السيرةسوءعلىواستمر

ولمأهلهافأمنوا،المهديبنومنصورهرثمةودخلها،الكوفةمنالطالبيينمنمعهومنوأخرجهجيشه

لأحد.يتعرضوا

أيضافهزمهمالمأمونجيوشبعضفاعترضهممنهاسارثم،القادسيةإلىمعهبمنالسراياأبووسار

العين،برأسالسراياأبيمنزل!إلىالجزيرةيريدونوهربوا،جدامنكرةجراحةالسراياأبووجرح

طردتهحين،بالتهروانوهوسهلبنالحسنبهموأتوافأسروهم،أيضاالجيوشبعضفاعترضهم

بجسدهوأمر،برأسهوطيف،جداشديداجزعاذلكمنفجزع،السراياأبيعنقبضربفأمر،الحربية

بنالحسنفبعث.أشهرعشرةوقتلهخروجهبينفكان.بغدادجسريعلىوينصب،اثنتينيقطعأن

:الشعراءبعضوقال!،السراياأبيرأسمعالمأمونإلىمحمدبنمحمدسهل

المؤمنيناأميريابسيفكسهلبنالحسنضربةترألم

مطيعأبواللهعبدبنالحكموهو،(بمن)والمثبت،تصحيفوهو،البلخيمطيعوالد:(ق،في)ح)1(

.(2933/)الاعتدالوميزان،(3112/)والتعديلالجرحفيترجمته،البلخي
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للعالمينا)1(عبرةوأثبتالسراياأبيرأسمروأدارت

بنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفربنموسىبنزيدالطالبيينمنالبصرةيدهفيالذيوكان

بهوبعثوأمنه،سعيدبنعليفأسره،للمسودةالتيالبيوتمنحرقمالكثرةالنارزيدلهويقال!،علي

الطالبيين.منهناكمنلقتال!اليمنإلىالقوادمنمعهوبمن

الجزارلهويقال!،عليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفربنموسىبنإبراهيمباليمنخرجوفيها

فلما.تقدمكمافعلمافيهاوفعلبمكةكانالذيوهو،أموالهممنوأخذ،اليمنأهلمنقتلمنلكثرة

واجتاز.خراسانإلىوساراليمنتركخبرهاليمننائببلغفلما،اليمنإلىهربالسراياأبيقتلبلغه

ذكرها.يطول!كثيرةحروبوجرت،اليمنبلادعلىهذاإبراهيمواستحوذ،منهاأمهوأخذ،بمكة

نأأظنكنت:وقال!،بمكةالخلافةادعىقدوكان،يزعمهكانعماالعلويجعفربنمحمدورجع

رجعتوقد،ذلكمنادعيتكنتمماإليهوأتوباللهأستغفروأناحياتهتحققتوقد،ماتقدالمأمون

المسلمين.منرجلوأنا،الطاعةإلى

بهفأمر،مروإلىالمأمونفاستدعاه،بالظهورأمرهالذيوهو،السرايااباراسلهرثمةهزمولما

بالكلية.خبرهوانطوى.بأيامذلكبعدقتلثم،الحبسإلىرفعثم،بطنهووطىء،يديهبينفضرب

بهنرضىلا:وقالواالعراقنائبسهلبنبالحسنوالحربيةالعامةعبثتبغدادإلىقتلهخبروصلولما

والتفت،ذلكعلىالجانبينأهلواجتمع.نائباالمهديموسىبنإسحاقوأقاموا.ببلادنابعمالهولا

يحرضهمالأمراءمنذلكعلىالعامةوافقمنوأرسل،والأجنادالأمراءمنجماعةسهلبنالحسنعلى

يعطيهمأنعلىالحال!اتفقثم،السنةهذهمنشعبانفيأيامثلاثةبينهمالحروبوجرت،القتال!على

فيفخرج،الزرعيدركحتىالقعدةذيإلىيمطلهمزال!فما،رمضانشهرفيينفقونهاأرزاقهممنشيئا

المرةهذهخروجهكانوقد،السراياأبيأخووهو،النارزيدلهيقال!الذيموسىبنزيدالقعدةذي

،ذاكإذبالمدائنوالحسن،سهلبنالحسنعنبغدادنائبهشامبنعليإليهفبعث،الأنباربناحية

.)2(نائرتهاللهوأطفأ،هشامبنعليإلىبهوأتيفأخذ

ثلاثةفبلغوا؟العباسيونكموأحصى،العباسيينمنبقيمنيطلبالسنةهذهفيالمأمونوبعث

.وإناثذكوربينماألفاوثلاثين

نائبه.ميخائيلعليهموملكوا،سنينسبعملكهموقد،أليونملكهمالرومقتلتوفيها

)1(

)2(

مقاربة.بألفاظ،(5127/)الطبريتاريخفيوالبيتانالخبر

.(نير)العربلسان.والعداوةالحقدعلىالقضاء:"النائرةإطفاء"
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يديه.

الرشيد.هارونبنالمعتصمبنمحمدبالناسحجوفيها

:الأعيانمنتوفيوفيها

محمد.بنأسباط

.عياضبنأنسضمرةوأبو

""(أوليا

دتيبه.بنوسلم

عبدالواحد.بنوعمر
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)2(
حميربنومحمد

.هشامبنومعاذ
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أثبتنا.ماوالصواب،مسلمة:الأصلفي

خطأ.وهو،جبيربنمحمد:الأصلفي
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